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A New Method for Blind Symbol Rate 

Estimation  
 

Abstract— This paper proposes a new algorithm that could 

be a solution for symbol rate estimation of any linear digital 

modulation scheme.  The relationship between cyclostationary 

property of oversampled receiver signal and oversampling 

factor is demonstrated using the autocorrelation values of 

received signal. The proposed algorithm utilizes this 

relationship. The method is also evaluated using the results of 

simulations of different pulse shaping filters and is compared 

with the cyclic correlation based method. 

I. GİRİŞ 

 Sayısal haberleşme sistemlerinde, farkı modülasyon türlü 

ve farklı frekanslı haberleşme işaretleri bulunmaktadır. Bazı 

uygulamalarda özelliklede işbirlikçi olmayan ve akıllı 

haberleşme sistemlerinde, bu işaretlerin tanımlanması ve 

izlenmesi gerekmektedir. 

Sivil uygulama alanlarında, bilinmeyen işareti veya 

girişim oluşturan işareti tanımlama, spektrum yönetimi ve 

akıllı radyo gibi ve askeri uygulama alanlarında, 

gözlemleme, izleme, pozisyon sabitleme ve diğer istihbarat 
toplama faaliyetleri gibi uygulamalar için frekans spektrumu 

içerisinde yakalanan sayısal haberleşme işaretinin 

parametrelerinin kestirimi, modülasyon sınıflama ve 

otomatik modülasyon tanımlama gibi çalışmalar 

bulunmaktadır.   

Bu çalışmalarda belirgin asıl problemler, modülasyon 

parametrelerinin ve bilinmeyen kanal parametrelerinin 

hiçbir ön bilgiye sahip olmadan kestirilmek istenilmesidir. 

Yani tümüyle bilinmezlikler içerisinde çalışabilin akıllı bir 

alıcı ya da gözü kapalı bir alıcı gerçekleştirebilmektir.   

Alıcıda, bilinmeyen haberleşme kaynağından gelen 
işarete ait modülasyon sınıflandırma ve gözü kapalı 

demodülasyon işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bu 

aşamalardan önceki bir aşamada simge hızı, taşıyıcı 

frekansı, faz kayması ve zaman kayması gibi modülasyon 

parametrelerinin [1] bilinmesi gerekmektedir. 

Bu parametrelerden biri olan simge hızının kestirimi için 

literatürde bazı yöntemler önerilmiştir. Bu dalgacık 

dönüşümü[1], çevrimsel özilinti[2] ve ters Fourier 

dönüşümü[3,4] tekniklerindenfaydalanılmaktadır.  

Dalgacık dönüşümü tabanlı yöntemde [1], dalgacık 

dönüşümünün ani değişimleri algılama özelliği kullanılarak 

işaretin faz değişim noktaları belirlenip simge hızı kestirimi 
yapılmaktadır. Bu nedenle, bu yöntem sürekli fazlı 

modülasyon türlerinde başarısız olmaktadır.  

Çevrimsel özilinti tabanlı yöntemde [2], işaretin özilinti 

değerlerinin simge hızına karşılık gelen periyodik 

bileşeninin çevrimsel özilinti katsayılarının mutlak değerler 

toplamının çevrimsel frekans düzleminde maksimum olduğu 

noktaya karşılık gelmesiyle kestirim yapılmaktadır. Bu tür 

yöntemler aşan bant genişliği düşük olduğu zaman düşük 

başarım sergilemektedir. Düşük aşan bant genişliği 

sorununu azaltmak amacıyla [2]’de bir algoritma 
sunulmuştur. Fakat fazla hesaplama karmaşıklığı 

gerektirdiğinden dolayı pratik uygulaması zor olmaktadır.    

Ters Fourier dönüşümü tabanlı yöntemde [3], alınan 

işaretin güç spektrumu ilgili pencerelerin ortalamasının 

alınmasıyla hesaplanmakta ve güç spektrumunun ters 

Fourier dönüşümü ile elde edilen işaretin temel dalga 

biçiminin doruk noktası ve yatay ekseni kestiği nokta (ilk 

sıfır noktası) arasındaki örnek sayısına bağlı olarak simge 

hızı kestirimi yapılmaktadır[4].  Yapılan çalışmalarda temel 

dalga biçiminin,  yükseltilmiş kosinüs süzgeci olduğu 

kabulü yapılmaktadır.  
Sayısal modülasyonlu işaretler, sembol periyodundan 

dolayı çevrimsel durağandırlar. Çevrimsel durağan bir 

işarette, zamanda periyodik değişen özilinti değerlerine 

sahiptir[6].   

Bu bildiride, doğrusal modülasyonlu çevrimsel durağan 

alıcı işaretinin, zamanda periyodik değişim gösteren özilinti 

değerleriyle yüksek oranlı örnekleme faktörü arasındaki 

ilişki araştırılmış ve bu ilişki kullanılarak yeni bir yöntem 

önerilmiştir.   

Bildirinin geri kalanı şöyle düzenlenmiştir. 2.bölüm’de 

işaret modeli sunulmuştur. 3.bölüm’de önerilen yöntem ve 

4.bölüm’de benzetim sonuçları sunulmuştur. 5.bölüm’de 
değerlendirme yapılmıştır. 

II. İŞARET MODELİ  

Gelen doğrusal modülasyonlu yüksek oranlı örneklenmiş 

işaret modeli şu şekilde yazılabilir;  
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Burada x, bağımsız özdeş dağılımlı am sembollerinin 

darbe biçimlendirici süzgeçten g(t) geçirilmesiyle elde 

edilen verici işareti, w Toplanır beyaz Gauss gürültüyü ve T  

simge hızını göstermektedir. Darbe biçimlendirici süzgeç, 

yükseltilmiş kosinüs filtresi ve azalma değeri (roll-off) α’dir 
ve değeri [0,1] arasında değişmektedir. 

Gözü Kapalı Simge Hızı Kestirimi için 

Yeni Bir Yaklaşım 


