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 « های شنود بر مبنای هوش مصنوعیتشخیص خودکار مدولاسیون و کدینگ در سامانه توسعه سامانه»

 

 بسمه تعالی
 

و  بنیعان بعا رویکعرد نعوآوری بعا های دانشرکتتقویت توان توسعهه فنعاوری شع منظوربهوق نوآوری و شکوفایی صند

همکاری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحعی و ررهعه کعردس اسعت کعه در آا،عن آن، نیا هعای ت قیقعاتی و فناورانعه 

هعای ت قیقعاتی و توسعهه هعای ژووهیعی و فنعاور توانمنعد بعرای اجعرای طر بنیان و متهاآباً، گروسهای دانششرکت

 نماید.ها را شناسایی میهای مورد نیا  این شرکتفناوری

بنیان متقاهی است که توسط صعندوق نعوآوری و های دانشه ژیش رو دارید، نیا  ت قیقاتی/فناورانه یکی ا  شرکتآنچ

 شکوفایی شناسایی و در آا،ن فراخوان منتیر شدس است. ،طفاً به موارد  یر توجه فرمائید:

ی یا سا مانی مجا  اسعت. همعه شرکت در این فراخوان ت قیقاتی و ارائه ژروژو ال در آا،ن انفرادی، گروهی، شرکت (1

های ها و مراکععت ت قیقععاتی، شععرکتدانیععااس یرلمئععتیهآموختاععان و اریععای ژووهیععاران، دانیععجویان، دانش

 توانند با تدوین و ارسال ژروژو ال در این فراخوان شرکت کنند.بنیان و فناور و سایر رلاآمندان میدانش

در  11/40/1044 خیتعار تعا حعداکرر و ییشعکوفا و ینوآور صندوق شدسنیتدو چارچوب در دیبا صرفاً هاژروژو ال (2

هعایی کعه در ارسعال شعوند. ژروژو ال https://ghazal.inif.ir/grant به آدرسغتال در سامانه  Wordآا،ن 

 وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.های دیار به دست صندوق برسند، ، یا به روشرا آنیغچارچوبی 

ها توسط صندوق نوآوری و شعکوفایی آغعا  خواهعد شعد. ها، فرایند ار یابی آنژس ا  اتمام مهلت ارسال ژروژو ال (3

بعرای « مجعری» رنوانبعهژروژو ا،ی که بییترین تناسن را با ا،تامات این نیا  ت قیقاتی داشعته باشعد، انتخعاب و 

 بنیان متقاهی مهرفی خواهد شد.دانشمذاکرات تکمیلی به شرکت 

بنیعان جمتقاهعی ت قیعق(، آعرارداد دهنعدس منتخعن جمجعری ت قیعق( و شعرکت دانشدر صورت توافق ژروژو ال (0

منهقد خواهد شد. در آا،ن این آرارداد، صعندوق نعوآوری تعا « مجری»و « متقاهی»، «صندوق»ای مابین جانبه3

ای و مرحلعه طوربعهبه شکل بلاروض به متقاهعی خواهعد ژرداخعت تعا درصد هتینه اجرای طر  ت قیقاتی را  04

 متناسن با ژییرفت اجرای طر ، در اختیار مجری آرار گیرد.

بینعی و مهرفعی شعدس اسعت، امعا هعای کلعی بعرای اجعرای ت قیعق معورد نظعر ژیشگرچه در این فراخعوان، گام (5

توانند ا  هر روش یا فناوری د،خواس و در آا،ن یک برنامه ت قیقاتی متفاوت بعرای حعل ایعن دهندگان میژیینهاد

 ت قیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادس کنند. مسئله

هعای صعندوق نعوآوری و شعکوفایی منعدی ا  حمایتبهرس منت،هبهتدوین و ارسال ژروژو ال در آا،ن این فراخوان،  (6

کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملتم بعه ررایعت م رمعانای برای فرستندس حقی ایجاد نمینخواهد بود و 

 های ارسا،ی م رمانه نتد صندوق باآی خواهد ماند.دانسته و مفاد کلیه طر 

کعارگتار صعندوق در میعان باذاریعد  رنوانبعهیا ابهام در خصوص این فرایند را با شعرکت بومرنع   سؤالهرگونه  (0

 (421-99319563و  99319503س تماس: جشمار

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدانششرکت  درباره  

 

با هدف  1315این شرکت در سال  تدوین شدس است. 1نوژای نوع بنیان دانش شرکتاین فراخوان به سفارش یک 

های ژردا شی های مخابراتی، ت لیل سیانال و همچنین تسریع ا،اوریتمسامانهها و سا ی انواع سیستمطراحی و ژیادس

مو،د  این شرکت م صو،ات ا جمله .دش خود بنیاندانش مجو موفق به اخذ  1311در سال  و شروع به فها،یت کرد

 های ژایش طیف یرحامل و سامانه-های راداری، گیرندس سیانال حاملمو،د سیانالهای مخابراتی د،خواس، سیانال

 است.

مدیران این شرکت با برخورداری ا  تجربه و سابقه رلمی در  مینه مهندسی برق موفق به طراحی و ساخت 

ری با در آا،ن همکا این م صول اهای مرتبط بفناوریتوسهه ال و اینک به دنب اندهای ژایش طیف شدسسامانه

 مند هستند.ژووهیاران و فناوران رلاآه
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 مسئله ضرورت
 

تجهیتات ارتباطی و مخابراتی در تمام وجوس  ندگی انسان امرو ی 

اهمیت بستایی ا  نظامی  امور و ونقلحملنظیر آمو ش، درمان، 

های ژایش ترین سامانه. تجهیتات ارتباطی ا  مهمبرخوردار است

با توجه به توسهه های ا،کترونیک هستند. میدان نبرد در جن 

سیم های بینیا  به رصد سیانالسیم، های مخابرات بیسیستم

ختلف آرار گرفته است. یکی ا  های مارگان موردتوجه شیا ژشیب

های موجود در این  مینه، استخراج ژارامترهای ترین نیا مندیمهم

سیم همانند ژهنای باند سیانال، فرکانس مرکتی های بیسیانال

باشد. رلاوس بر های شنود میهانال و نوع مدو،اسیون آن در سامانسی

ا،ذکر، استخراج ژارامترهای کدین  استخراج ژارامترهای فوق

باشد که به این فرآیندها می ا یموردنهای مخابراتی نیت ،ینک

 شود.کدین  گفته میدمدو،اسیون و دی

 بههای شنود کدین  در سامانهفرآیند دمدو،اسیون و دی اکنونهم

میکلاتی با د که گیرانجام می هاتخصص اژراتوربا روش کلاسیک و 

نیا  به  ،هاسامانهاست، بنابراین با توجه به اهمیت این همراس 

هدف اصلی این ژروژس طراحی شود. های با دآت با،ا احساس میروش

سا ی فرآیندهای تیخیص خودکار نوع مدو،اسیون و کدین  و ژیادس

 باشد.هوش مصنوری می با استفادس ا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله

 )نیاز تحقیقاتی(: 

 مسئله این تحقیق عبارت است از

خیص تشععتوسعععه سععامانه »

خودکعععار مدولاسعععیون و 

های شنود سامانهکدینگ در 

 «بر مبنای هوش مصنوعی
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 تحقیقاتی مسئلهمشروح 
دریافت، رصد و  ژس ا  ژایش، هایهای دریافتی در سامانهسیانالتا نیا  است مخابراتی های شنود در سامانه

برای این منظور، باید باندهای حاوی اطلارات شناسایی و ژس ا  دستیابی به کدین  و مدو،اسیون د. نشو آشکارسا ی

و  )AMR( 1مدو،اسیون خودکار تیخیص جهیدرنتد. نمورد استفادس در فرستندس، دادس اصلی و مهنادار با یابی شو

 . شودمی ها م سوباین سامانه اصلی وظایف ا  یکی )ACR( 2سیانالکدین  

شدس  شود و دادس دریافتدر یک کانال مخابراتی، هموارس روامل متهددی مانند انواع نویت، موجن تغییر دادس ارسا،ی می

مخابراتی، برای جلوگیری ا  ایجاد خطا های دارای خطا خواهد بود. در سیستم شدسارسالتوسط گیرندس نسبت به دادس 

سمت  درکنند تا دهند و اطلاراتی به آن اهافه میدر ژیام ارسا،ی، آبل ا  مدو،ه کردن ژیام، تغییراتی در آن می

کدین  این فرآیند  د.گرد، دادس ص یح با یابی مینیترتنیابهها را اصلا  نمود. گیرندس بتوان خطاها را شناسایی و آن

 نام دارند. کانال

و یند دمدو،اسیون افرسپس شناسایی و سیانال دریافتی ابتدا ژارامترهای های ژایش نیا  است تا سامانهدر 

بیت استخراج  صورتبهات اطلار ژس ا  تیخیص فرکانس حامل و ژهنای باند، انجام گیرد. در این مرحلهآشکارسا ی 

دریافت ص یح  منظوربهباشند. ها حاوی اطلارات مفیدی نیستند و شامل خطا نیت میاین بیت مهمو،اً  .گردندمی

کدین  گفته به آن دی اصطلاحاً شدس ا  سوی فرستندس بر سیانال شناسایی گردد که باید کدهای ارمال اطلارات،

 شدس است.، فرآیندهای تیریح شدس در بخش فرستندس و گیرندس نیان دادس 1شکل در  شود.می

 

 

 .های مخابراتی: فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات در سامانه1شکل 

 

                                                      
1 Automatic modulation recognition 
2 Automatic coding recognition 
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توان به دو دسته را می اندآرارگرفتهمورد استفادس  ACRو  AMRهای کلاسیک که برای حل مسئله روش یطورکلبه

Likelihood based  وFeature based  تقسیم نمود. با استفادس ا  ا،اوریتمLikelihood based ،AMR  وACR 

شود. ایدس این روش استفادس های مختلف برای تیخیص مدو،اسیون تبدیل میامت ان کردن فرهیه مسئلهبه  درواآع

شدس به شدس است. برای م اسبه احتمال متهلق بودن نمونه سیانال میاهدسا  تابع چاا،ی احتمال سیانال میاهدس

شوند استخراج میهایی ابتدا ویوگی Feature basedشود. در ا،اوریتم استفادس می Likelihoodهای مختلف ا  مدل

 ا جملههای یادگیری ماشین ج. با استفادس ا  ا،اوریتممدو،اسیون متفاوت را تفکیک کنند ها باتوانند سیانالکه می

با توجه  آید.دست میهها بگیری بر مبنای این ویوگیمدل مناسبی برای تصمیم ،های آمو شیدرخت تصمیم( و دادس

کانال، های و تغییر ژارامتر (نسبت سیانال به نویتج SNR ا جملههای سیانال دریافت شدس به میخص نبودن ژارامتر

گسترش  کند بسیار میکل است.بینی ژیش یدرستبهارائه مد،ی که بتواند برای شرایط مختلف نوع مد،اسیون را 

ها در مسائل بینایی ماشین، نظر طراحان آن آبولآابلهای رصبی و رملکرد شبکههای مبتنی بر رو افتون ا،اوریتم

رسد با به نظر می رونیا ا .کردس استها در ژردا ش سیانال جلن سیم را به استفادس ا  این ا،اوریتممخابرات بی

آادر به  شدسارائههای به مدلئه نمود که با رملکرد بهتری نسبت اتوان مد،ی ارهای رصبی رمیق میاستفادس ا  شبکه

 تیخیص نوع مدو،اسیون سیانال برای شرایط مختلف کانال باشد.

بر  کانال مدو،اسیون و کدین  های تیخیص خودکارا،اوریتم یبهینهسا ی به همین ترتین هدف این ژروژس، ژیادس

در گام اول ژروژس انتظار  باشد.میو مبتنی بر هوش مصنوری  بلادرن  صورتبه GPU Embedded روی ژردا ندس

های هوش مصنوری در سامانه بر اساسرا دیجیتال رود که مجری ت قیق بتواند تیخیص خودکار مدو،اسیون می

 سا ی کند و سپس به بخش تیخیص خودکار کدین  بر مبنای هوش مصنوری بپردا د.شنود ژیادس

 

 های تحقیق:گام

  مدو،اسیون دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوری خودکارهای تیخیص طراحی ا،اوریتمبررسی و 

 افتارمدو،اسیون دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوری بر روی سخت خودکارهای تیخیص سا ی ا،اوریتمژیادس 

Embedded GPU 

 کدین  مبتنی بر هوش مصنوری خودکارهای تیخیص بررسی و طراحی ا،اوریتم 

 افتارسختدین  مبتنی بر هوش مصنوری بر روی ک خودکارهای تیخیص سا ی ا،اوریتمژیادس 

Embedded GPU 

 های واآهیهای تیخیص خودکار مدو،اسیون و کدین  با سیانالتست نهایی ا،اوریتم 
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 های مورد انتظار تحقیقخروجی

 افتاری های تیخیص خودکار مدو،اسیون بر بستر سختا،اوریتم سا یژیادسGPU 

 افتاری بر بستر سخت کدین های تیخیص خودکار ا،اوریتمسا ی ژیادسGPU  

 الزامات تحقیق
 :باشد یرمیخصات   یدارا یدبا نظر دورمسا ی شدس ژیادسسامانه  

 شناسایی شوند. 2و  1های جداول در بخش تیخیص خودکار مدو،اسیون نیا  است مدو،اسیون 

  حداآل نسبت سیانال به نویت برای هر مدو،اسیون میخص شدس است. 1جدول در 

 .AWGNبخش تشخیص خودکار مدولاسیون در کانال مشخصات : 1جدول 

 مقدار مشخصه

ژارامترهای 

 موردنظر

BPSK> 8 dB 

QPSK, OQPSK, 8PSK, DQPSK > 9 dB 

2FSK, 4FSK, 16FSK, 8PSK, MSK, GMSK >12 dB 

16QAM, 16APSK > 17 dB 

32APSK, 64QAM > 23 dB 
 

  در کانال فیدین  با استانداردETSI TR 125 943  بایستیAMR شود. در  انجام 2جدول های مدو،اسیون

 این جدول، حداآل نسبت سیانال به نویت برای هر مدو،اسیون در کانال فیدین  میخص شدس است.

 .فیدینگبخش تشخیص خودکار مدولاسیون در کانال مشخصات : 2جدول 

 مقدار مشخصه

ژارامترهای 

 موردنظر

BPSK> 10 dB 

QPSK, OQPSK, 8PSK, DQPSK > 11 dB 

2FSK, 4FSK, 16FSK, 8PSK, MSK, GMSK >14 dB 

16QAM, 16APSK > 19 dB 

32APSK, 64QAM > 25 dB 
 

   بخش تیخیص خودکار کدین  ا  دو  یربخش تیکیل شدس است. در  یربخش اول، بایستی نوع کدین

کانال تیخیص دادس شود و در  یربخش دوم باید ژارامترهای کدین  تخمین  دس شود. احتمال تیخیص نوع 

وع کدین  در بخش اول به احتمال خطای بیت کانال مخابراتی بستای دارد. احتمال تیخیص درست ن

نیان دادس  3در جدول  BPSKبرای مدو،اسیون  AWGNکدین  برحسن نسبت سیانال به نویت در کانال 

 شدس است.
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 .BPSKبا مدولاسیون  AWGNنسبت سیگنال به نویز در کانال  برحسباحتمال تشخیص درست نوع کدینگ : 3جدول 

 dB برحسب BPSKنسبت سیگنال به نویز برای مدولاسیون  نوع کدینگ

-10 -6 -2 2 6 
RS 0.65 0.85 0.95 0.999 0.9999 

BCH 0.65 0.85 0.95 0.999 0.9999 
Convolutional 0.55 0.75 0.9 0.99 0.999 

Interleaver 0.65 0.83 0.94 0.99 0.999 
 

  شناسایی شوند 0در بخش تیخیص خودکار کدین  نیا  است ژارامترهای کدهای ارائه شدس در جدول. 

 .بخش تشخیص خودکار نوع کدینگهای مشخصات کدینگ: 4جدول 

 پارامترهای مورد نیاز عنوان
RS Codeword length, N 

Message length, K 

Shorten message length, S 
BCH Codeword length, N 

Message length, K 

Shorten message length, S 
Convolutional Constraint Length 

Code Generator 

Punctured Rate 

Punctured vector 
Interleaver interleaver pattern 

 

  احتمال تیخیص درست ژارامترها برای مدو،اسیون  5در جدولBPSK  در کانالAWGN به ا ای 

SNR= 0 dB .آوردس شدس است 

 پارامترهای کدینگ: احتمال آشکارسازی 5جدول 

 درست صورتبهو احتمال آشکارسازی پارامترها  پارامترهای مورد نیاز عنوان
RS Codeword length, N (Pd = 0.9) 

Message length, K (Pd = 0.9) 

Shorten message length, S (Pd = 0.7) 
BCH Codeword length, N (Pd = 0.9) 

Message length, K (Pd = 0.9) 

Shorten message length, S (Pd = 0.7) 
Convolutional Constraint Length (Pd = 0.6) 

Code Generator (Pd = 0.6) 

Punctured Rate (Pd = 0.6) 

Punctured vector (Pd = 0.6) 
Interleaver Interleaver pattern (Pd = 0.6) 
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 تواند در اختیار مجری قرار دهدهایی که متقاضی تحقیق میتجهیزات و زیرساخت
  سابقه آبلی فها،یت شرکت متقاهی در این حو س و همچنین وجود سامانه مدو،اتور در شرکت، با توجه به

های امکان تست ا،اوریتم به همین ترتین ها وجود دارد.سا ی ماژولامکان تو،ید دادس حجیم برای ژیادس

 .باشدهای رملی و واآهی نیت مقدور میسا ی شدس با سیانالژیادس

 انتخاب مجریمعیارهای ارزیابی و 

  مسئلهت صیلات و سوابق تیم ت قیقاتی و تناسن آن با 

  مسئلهرویکرد فنی تیم ت قیقاتی به 

 دسترسی به تجهیتات آ ماییااهی و مواد او،یه و سایر ا،تامات اجرای ت قیق 

 مان و هتینه اجرای ت قیق  

 سهیم مالکیت فکریت

  مجری در ما،کیت مهنوی ناشی ا  اجرای ت قیق سهیم خواهد بود و انتیار مقا،ه میترک معنویمالکیت :

ها و سمینارها با موافقت و مقا،ه در کنفرانس ارائههای داخلی و خارجی، توسط مجری و متقاهی در ژورنال

 اندرکاران مجا  خواهد بود.اشارس به نام همه دست

 وکار شرکت متقاهی، منافع ما،ی ناشی ا  توسهه این فناوری کسن : با توجه به مدلمالکیت منافع مادی

 .ا،تحمه اجرای ژروژس ت قیقاتی را دریافت خواهد کردتمامًا متهلق به شرکت متقاهی بودس و مجری صرفًا حق

 

 ارسال پروپوزال  

 11/40/1044 تاریخحداکرر تا ، تدوین و نوآوری و شکوفایی صندوق موردنظرها صرفًا باید در چارچوب ژروژو ال

هایی که در چارچوبی ارسال شوند. ژروژو ال https://ghazal.inif.ir/grantدر سامانه غتال به آدرس 

 های دیار به دست صندوق برسند، وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.، یا به روشرا آنیغ

 

 

 

 

 

https://ghazal.inif.ir/grant
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