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Özet— Bu çalışmada haberleşme sistemlerinde alınan işaretin 

sayısal modülasyon türünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla en çok kullanılan yüksek dereceden logaritmik 

momentlerin ve frekans bölgesi tabanlı özniteliklerin 

sınıflandırıcı başarımına olan etkileri incelenmiştir. Bu 

özniteliklerin ayrı ve birlikte kullanıldıklarında sınıflandırıcı 

başarımına olan etkilerini değerlendirmek için benzetim 

çalışmaları yapılmıştır. Yapılan benzetim çalışmaları, önerilen 
yaklaşımın daha yüksek başarım sağladığını göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler—Yüksek dereceden logaritmik momentler, 

medyan frekans, ortalama frekans, ortalama Lomb-Scargle 
Periodogram, tepe noktası, aşırı öğrenme makinası. 

Abstract—In this study, determination of the type of digital 

modulation of received signal in communication systems was 

aimed. For this purpose, high order cumulants, which are the 

most addressed ones, and frequency-based features were together 

examined for improving performance of classifier. Simulation 

studies were performed to evaluate the effect of these features on 

performance of classifier, both separately and together. 

Performed simulation studies showed that the proposed 
approach had higher performance.  

Index Terms—High order cumulants, median frequency, mean 

frequency, mean Lomb-Scargle Periodogram, extreme learning 

machine. 

I. GİRİŞ 

Otomatik Modülasyon Sınıflama (OMS), alıcı tarafında 

gelen işaret ile ilgili herhangi bilgiye sahip olmadan alınan 

işaretin modülasyonun belirlenmesidir. Zaman ve frekans 
kayması ile senkronizasyon hatalarının söz konusu olduğu 

gerçek haberleşme sistemlerinde bu işlem daha çok önem 

kazanmaktadır. OMS akıllı radyo ve yazılım tabanlı radyo gibi 

askeri ve sivil haberleşmede de önemlidir. Bu sistemlerde 

OMS’nin amacı, sadece alınan işaretten faydalanarak 

gönderilen işarete ait bilgilere ulaşılmasıdır. Haberleşme 

sistemlerinde otomatik modülasyon sınıflandırma 

demodülasyon işleminden önce gerçekleştirilir [1]. 

Modülasyon sınıflama işleminde iki önemli işlem adımı 

bulunmaktadır. Birincisi, işarete ait olan özniteliğin çıkarılması 

ve ikincisi öznitelik kullanılarak işarete ait olan modülasyon 

türünün belirlenmesi için sınıflandırma işlemidir [1]. Bu güne 

kadar literatürde, haberleşme işaretinin modülasyon türünü 

belirlemek için birçok yaklaşım önerilmiştir. Bu yaklaşımların 
çoğunda öznitelik olarak anlık genlik, anlık faz ve anlık frekans 

[2,3], frekans, dalgacık ve wigner-ville gibi dönüşümler [4-6], 

yüksek dereceden momentler ve logaritmik momentler 

(cumulants) [7,8] kullanılmıştır.  

Teknik olarak bir öznitelik ayırt edici bir özelliği, 

tanımlanabilir bir ölçümü ve işaretten elde edilen fonksiyonel 

bir bileşeni göstermektedir. İşaretten çıkarılan özelliklerin en 

iyi ve doğru seçilmesi, işaret içerisinde gömülü olan önemli 

bilgilerin kaybını en aza indirmek içindir. Bu nedenle 

çalışmada, sınıflandırıcının düşük işaret gürültü seviyelerinde 

(signal-noise ratio, SNR) yüksek başarıma sahip olmasını 

sağlayacak zaman ve frekans bölgesi özniteliklerinin 

incelemesi ve öznitelik vektörünün oluşturulması 

amaçlanmıştır. Zaman bölgesi analizlerinde tepe sayıları ve 
yüksek dereceden logaritmik momentler, frekans bölgesi 

analizlerinde ortalama frekans, medyan frekans ve ortalama 

Lomb-Scargle periodogram öznitelikler olarak kullanılmıştır.  

Çalışmanı bu bölümü takip eden bölümünde sınıflandırılan 

işaret modeli tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde öznitelik çıkarımı 

ve kullanılan yöntemler kısaca anlatılmıştır. Dördüncü 

bölümde aşırı öğrenme makinasının yapısı sunulmaktadır. 

Benzetim çalışmalarına ve sonuçlarına beşinci bölümde 

verilmiştir.  Elde edilen sonuçlar ise altıncı bölümde 

tartışılmıştır. 

II. İŞARET MODELİ 

Kablosuz haberleşme sistemlerinde, sayısal modüle edilmiş 

bir işaretin (y) genel olarak gösterimi, 
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