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Özetçe —Bu çalışmada, elektronik harp sistemlerindeki sayısal
almaç yapıları tarafından toplanan, ortamdaki tehdit radarların
gönderdiği darbesel sinyal örnekleri üzerinden otomatik olarak
eşzamanlı SGO (Sinyal Gürültü Oranı) kestiren ve darbe tespiti
yapan, tespit edilen darbesel bölge üzerindeki kiplemeyi sınıf-
landıran, çok görevli öğrenme ve yinelemeli sinir ağı tabanlı
yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem, girdi olarak
almaç tarafından toplanan örneklerden herhangi bir öznitelik
çıkarmaksızın, ham IQ (Inphase-Quadrature) verilerini kullan-
maktadır. Sınıflandırma başarımını artırmak için, farklı SGO
seviyelerine göre eğitilmiş modeller kullanılmıştır. Ham IQ veri
üzerinden kestirilen SGO değerine göre, uygun model otomatik
olarak seçilmektedir. Yapılan kapsamlı benzetimlerde, -30 dB
SGO seviyesinde, 1.5 dB ortalama mutlak hata ile SGO kestirimi,
%90 başarımla darbe tespiti ve %84 ihtimalle başarılı kipleme
sınıflandırması yapılabildiği gözlemlenmiştir. Tipik bir elektronik
harp almacının darbe tespiti yapabildiği en düşük SGO seviyesinn
10 dB olduğu düşünüldüğünde, önerilen yöntemin geleceğin
elektronik harp almaç yapıları için oldukça önemli bir teknolojik
kazanım olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler—yinelemeli sinir ağları, derin öğrenme, çok
görevli öğrenme, SGO kestirimi, kipleme tespiti ve sınıflandırması

Abstract—In this work, a multi-task learning and recurrent
neural network based new technique is proposed that performs
joint SNR (singal-to-noise ratio) estimation and pulse detection
over the pulse based signal samples coming from the digital
receivers used in electronic warfare systems, and automatically
classifies the modulation present on detected pulses. Proposed
technique uses the raw IQ data as input, without any feature
extraction. Moreover, usage of separately trained classifiers for
different SNR regions is proposed for better classification accu-
racy. Most suitable classifier is selected based on the estimated
SNR level from raw IQ data. Detailed tests show the proposed
structure can achieve a detection with %90 accuracy, SNR
estimation with 1.5 dB mean absolute error, and classification
with 84% accuracy at a very low SNR level as -30 dB.

Keywords—recurrent neural network, deep learning, multi-task
learning, SNR estimation, modulation detection and recognition

I. G İRİŞ
Otomatik darbe içi kipleme sınıflandırma, EH (Elektronik

Harp) sistemlerinde radar türü ve tehdit sınıflandırma alan-
larında kullanılan önemli bir tekniktir [1]. Çeşitli kipleme

türlerini sınıflandırabilmek için birçok yöntem önerilmiştir.
Geleneksel yöntemlerde, öznitelik çıkarma ve sınıflandırma
olmak üzere iki temel aşama bulunmaktadır. Sınıflandırıcının
farklı darbe içi kipleme tiplerini ayırt edebilmesini sağla-
yabilmek için öznitelik çıkarma aşamasında bir çok sinyal
işleme yöntemine başvurulmuştur. [2]’de zaman-frekans ana-
lizine dayalı öznitelikler türetilmiştir, [3]’te özilinti işlevinden
faydalanarak öznitelikler çıkarılmıştır ve [4]’te temel bileşenler
analizi kullanılmıştır. Sınıflandırıcı aşamasında ise, çıkarılan
öznitelikleri sınıflandırma amacıyla bilinen makine öğrenmesi
metotları direkt olarak uygulanmıştır. Örnek olarak [5]’te kü-
meleme, [1]’de yapay sinir ağı kullanılmıştır.

Bahsedilen geleneksel iki aşamalı sınıflandırma yöntem-
lerinin en zayıf yanı, sınıfları ayırt etmeyi kolaylaştıracak
özniteliklerin çıkarılabilmesinin zor olmasıdır. Bu zayıflıkların
önüne geçebilmek adına kiplemeli kompleks zaman serisi
sinyalin zaman-frekans görüntüsünden [6]’da evrişimsel sinir
ağı (ESA) ve [7]’de öznitelik füzyonu temelli bir yaklaşım
ile en etkin öznitelikleri otomatik olarak çıkardığı yöntemler
önerilmiştir. Ham haberleşme sinyallerinden otomatik öznitelik
çıkarılması ve kipleme türlerinin sınıflandırılması amacıyla ise
[8]’de yinelemeli sinir ağı (YSA) önerilmiştir.

Yukarıda anlatılan düşük SGO’da kipleme sınıflandırması
yapan tüm yöntemlerin ortak özelliği, kipleme içeren sinyal
zarfının önceden tespit edildiğini varsaymasıdır. Tipik bir
elektronik harp sistemindeki darbe tespiti için gerekli olan
en düşük SGO seviyesinin 10 dB civarında olduğu düşünül-
düğünde, çok daha düşük SGO’larda kipleme sınıflandırması
yapabilmek için öncelikle darbe tespitinin o SGO seviyesinde
yapılabilir olması gerekmektedir. Bu çalışmada, Uzun-Kısa
Süreli Bellekli (UKSB) sinir ağları ve çok görevli öğrenme
tabanlı eşzamanlı sinyal tespiti, SGO kestirimi ve kipleme sı-
nıflandırma yapabilen bir teknik önerilmiştir. Önerilen yöntem
öncelikle SGO kestirmi yapmakta ve darbenin destek bölgesini
tespit etmektedir. Girdi sinyalin, tespit edilen zaman destek
bölgesi içinde kalan IQ örnekleri, farklı SGO seviyelerine
göre eğitilen sınıflandırıcılardan uygun olanına iletilmekte ve
otomatik kipleme sınıflandırması gerçekleşmektedir. Önerilen
yöntem, ham IQ verileri, sadece anlık faz verisi ve sadece anlık
genlik verisi üzerinden çalıştırılarak sınıflandırma başarımı
gözlemlenmiştir. En yüksek başarımlı sınıflandırmanın ham IQ978-1-7281-1904-5/19/$31.00 c©2019 IEEE



Şekil 1: Uzun kısa süreli bellek hücre yapısı.

verileri üzerinden yapılabildiği belirlenmiştir.
II. Bölümde problem tanımı yapılmış ve önerilen yöntem

detaylandırılmıştır. III. Bölümde benzetim sonuçları verilmiş-
tir. IV. Bölüm, sonuç ve değerlendirmeleri vermektedir.

II. PROBLEM TANIMI VE ÖNERİLEN YÖNTEM
Alıcının taban bant çıkışındaki sinyal x(t),

x(t) = a(t)ejφ(t) + z(t) (1)
olarak modellenebilir. Burada a(t) sinyal zarfını, φ(t) sinyal
anlık fazını, z(t) ise 0 ortalamalı dairesel simetriye sahip
karmaşık Gauss gürültüsünü temsil etmektedir. Ölçüm x(t)
üzerinden sinyalin zaman destek bölgesinin tespiti ve SGO kes-
tirimi için UKSB ve çok görevli öğrenimi temelli bir "Tespitçi
Yapısı", tespit edilen kiplemenin türünün sınıflandırılması için
ise UKSB temelli "Sınıflandırma Yapısı" kullanılmaktadır. Bu
yapıların detayları aşağıda sırasıyla anlatılmıştır.

A. Uzun-Kısa Süreli Bellekli Sinir Ağları
Zaman serisi sinyallerin işlenmesi amacıyla son zaman-

larda derin öğrenmenin gelişmesiyle YSA yaygın olarak kul-
lanılmaya başladı. Özelleşmiş bir YSA türü olan UKSB, gele-
neksel YSA’lardaki giderek azalan gradyanlar sorununa çözüm
getirebilmesi sebebiyle zaman serisi ses ve video sinyallerinde
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır [9].

Giderek azalan gradyanlar sorunu insan beynindeki unutma
eylemi olarak da düşünülebilir. Geleneksel YSA’lar sinyal
uzunluğu arttıkça bilgi bağlantısı kurmakta zorluk çekmetedir-
ler. UKSB, bu sorunu bünyesindeki geçit yapısını kullanarak
hafıza hücreleri arasındaki bilgi aktarımını eniyileyerek çözer.
Bir UKSB hafıza hücresi Şekil 1’de gösterilmiştir ve yineleme
basamakları [10]’de detaylandırılmıştır.

B. Çok Görevli Öğrenme
Çok görevli öğrenme [11], bir yapay sinir ağının genelleme

yeteneğini artırmak amacıyla tek ağa aynı anda birden fazla
görev öğretme tekniğine denir (parametreler üzerine yumuşak
kısıtlamalar uygulanması olarak da düşünülebilir). Sinir ağının
bir bölümü görevler arasında paylaşıldığı zaman ağ doğru
sonuçlara ulaşmaya daha meyilli hale gelmektedir [10].

Şekil 2’de x sinir ağı girdisini, y(i) ise farklı görevler
için ağın öğrenmeye çalıştığı etiketleri temsil etmektedir. h(o)
görevler için ortak olarak öğrenilen ağ parametrelerini, h(i) ise
ilgili görevler için öğrenilen görev odaklı ağ parametrelerini
göstermektedir. h(o) parametreleri farklı görevler arasındaki
ilişkiyle ilgili öznitelikleri öğrenirken, h(i) ile gösterilen pa-
rametre blokları sadece ilgili oldukları görevle ilgili ayırt edici
öznitelikleri öğrenir.

C. Girdi Yapıları
Bu çalışmada ham ölçümlerden sinyal tespiti, SGO kesti-

rimi ve kipleme sınıflandırma yapma üzerine odaklanılmıştır.
Bu amaçla ham ölçümler, sinir ağlarına 1 veya 2 boyutlu olarak
3 farklı yapıda verilmiş ve etkileri karşılaştırılmıştır. Tablo I’de
kullanılan girdi yapılarının formülleri verilmiştir. Kompleks

Şekil 2: Genel çok görevli öğrenme yapısı.

TABLO I: Girdi yapıları.

Girdi
Türü 1. Boyut 2. Boyut

Kompleks
Re{x(t)}

max
(√

(Re{x(t)})2+(Im{x(t)})2
) Im{x(t)}

max
(√

(Re{x(t)})2+(Im{x(t)})2
)

Faz Re

{
e
j tan−1

(
Im{x(t)}
Re{x(t)}

)}
Im

{
e
j tan−1

(
Im{x(t)}
Re{x(t)}

)}
Genlik

√
(Re{x(t)})2 + (Im{x(t)})2 −

yapıdaki girdi, sinyalin normalize edilmiş gerçek ve sanal bi-
leşenleri hesaplanarak elde edilir. Sadece sinyal fazı ile eğitim
gerçekleştirilirken, 2π çevresindeki atlamaları engelleyebilmek
adına sinyal fazı sabit genlikli bir kompleks üstele atanarak
gerçek ve sanal bileşenleri elde edilir. Genlik formunda eğitim
sağlanırken sinyalin genliği tek boyutlu olarak kullanılır [12].

D. Tespitçi Yapısı
Ham veriden sinyalin zamanda tespitinin yapılması ve SGO

kestirimi için Şekil 3’teki çok görevli öğrenme temelli yapı
önerilmiştir. Burada x(ti), verisetindeki i’ninci verinin örnek-
lerini, ŝi regresyon sonucu kestirilen SGO’yu, ô(ti) ise i’ninci
verinin tespit sonucunu temsil etmektedir. Ölçümler öncelikle 3
katmalı (katmanlardaki hücre sayısı 16-32-64 şeklinde artmak-
tadır) UKSB hafıza hücrelerinde yinelenerek kodlanır, daha
sonrasındaysa 3 katmandan daha (katmanlardaki hücre sayısı
64-32-16 şeklinde azalmaktadır) işlenerek boyut küçültülerek
çözülür. Son katman ile ŝi çıktısı arasında yoğun katman, ô(ti)
çıktısı arasında ise UKSB hücreleri bulunmaktadır.

Sinir ağının eğitimi sırasında her adımdaki hata ŝi ve ô(ti)
çıktıları üzerinden aşağıdaki gibi hesaplanır:

L1 =
1

T

T∑
i=1

− 1

N

N∑
j=1

[o(tij) log(ô(tij))]

 (2)

+
1

T

T∑
i=1

− 1

N

N∑
j=1

[(1− o(tij)) log(1− ô(tij))]


L2 =

1

T

T∑
i=1

(si − ŝi)
2 (3)

LT = L1 + λL2 (4)

Burada o(tij) ve ô(tij) sırasyıla verisetindeki i’ninci veri-
nin etiketinin ve ölçümünün j’ninci örneğini; si ve ŝi sıras-
yıla verisetindeki i’ninci verinin SGO seviyesinin etiketini ve
ölçümünü; N bir verideki örnek sayısını, T ise veri sayısını
temsil etmektedir. o(tij) ifadesinin kestirilmesi problemi, bir
verideki her bir örneğin ikili sınıflandırma problemi (sinyal
var ya da yok) olarak modellenerek ikili çapraz düzensizlik
hata fonksiyonu ile eniyilenmesi önerilmiştir. Sinir ağının
parametreleri, LT ile ifade edilen toplam hatayı azaltacak
şekilde geri yayma algoritması ile güncellenir. Eğitim sonu-



Şekil 3: UKSB ve çok görevli öğrenme temelli tespitçi yapısı.

Şekil 4: Önerilen UKSB ve çok görevli öğrenme temelli
tespitçi yapısı ile -20 dB SGO’da sinyal tespiti.

cunda kodlayıcı ve çözücü katmalarındaki hafıza hücreleri
SGO ve tespit sonucu arasındaki ilişkiyi öğrenmektedir. Aynı
zamanda son UKSB katmanı ve yoğun katman ile göreve
özgü özniteliklerin öğrenilmesi sağlanmaktadır. Şekil 4’te -20
dB SGO altındaki sinyal tespiti sonucu gösterilmiştir. Yoğun
gürültü altında bile yüksek tespit başarımı sergileyebildiği
gözlemlenmektedir. Yine Şekil 4’te, düşük SGO değerlerinde
ô(ti)’da meydana gelen dalgalanmaları engellemek adına tespit
sonucunun medyan filtreden geçirilmesinin çok daha pürüzsüz
bir tespit yapılmasına olanak sağladığı gözlemlenmektedir.

E. Sınıflandırıcı Yapısı
Tespit edilen sinyalin kipleme türünün belirlenmesi için

Şekil 5’teki UKSB yapısı önerilmektedir. Burada d(ti) gir-
disi, tespitçi yapısının ô(ti) çıktısı kullanılarak x(ti)’in tespit
edilmiş sinyal desteğini, ĉij ise i’ninci verinin j’ninci kipleme
sınıfına ait olma olasılığını temsil etmektedir. Bu yapı Şekil
3’tekine benzer bir yapıya sahiptir, ancak son UKSB katmanı
ile çıktılar arasında sınıflandırma yapabilmek amacıyla yoğun
katman ve softmax katmanı kullanılmıştır. Eğitim sırasında her
adımda ağın tahminleri ile etiketler arasındaki hata, kategorik-
sel çapraz düzensizlik ile hesaplanır ve katmanlardaki para-
metreler bu hatayı azaltacak şekilde geri yayma algoritması
ile güncellenir.

Bu çalışmada tüm SGO seviyeleri için tek sınıflandırıcı
kullanılması yerine tespitçi yapısında kestirilen ŝi seviyesine
bağlı olarak K farklı SGO seviye aralığında eğitilmiş K
tane sınıflandırıcının kullanılması önerilmektedir. Kestirilen ŝi
seviyesi σm+1 > ŝi > σm olduğu durumda, kullanılacak
sınıflandırıcı m’inci olarak seçilir.

Burada; σk, K sayısına ve eğitim setinde kullanılan SGO

Şekil 5: UKSB temelli sınıflandırıcı yapısı.

TABLO II: Test edilen kipleme türleri
Tek Taşıyıcılı Kipleme (TTK)
Chirp Frekans Kiplemesi (FK)

Costas-10 FK
Baker-13 Faz Kiplemesi (FK)

QPSK
8-PSK

16-PSK

seviyelerine bağlı olan k’nıncı gürültü seviyesini temsil etmek-
tedir.

III. BENZETİM SONUÇLARI
Önerilen yapılar Tablo II’de verilen sınıflar üzerinde test

edilmiştir. Bu setin seçilmesinin sebebi, birbirine karıştırılma
ihtimali yüksek olan sınıflardan oluşmasıdır [7]. Bu verisetinde
-30 ile 10 dB SGO arasında, gücü 1 mW ile 1 W arası değişen
sinyaller kullanılmştır. Verisetinde darbe genişlikleri 5-25 µs
arasında değişen, 100 MHz’de örneklenmiş, merkez frekansı -5
ile 5 MHz arasında değişen, frekans ve faz atlamalı sinyallerin
çip süreleri en az 0.4 µs olan, bant genişliği 5 ile 40 MHz
arasında değişen kiplemeler bulunmaktadır.

Önerilen teknikler, Python’da Tensorflow kütüphanesi kul-
lanılarak gerçeğe dökülmüştür. Tüm ölçümler veri başına 2500
örnek uzunluğunda olacak şekilde parçalara bölünmüş, son-
rasında bunlardan sınıf başı 5000 tanesi eğitim amaçlı 1000
tanesi ise test amaçlı kullanılmıştır ve eğitimin setinin %10’u
doğrulama verisi olarak kullanılmıştır. Her eğitim adımında
128’lik gruplar kullanılmıştır. Çoklu sınıflandırıcı yapısı için
K = 5 olarak seçilmiş ve -30 dB ile 10 dB arası 5 eşit parçaya
bölünmüştür.

Sonuçlarda; girdi olarak kompleks, sadece faz ve sadece
genlik kullanmanın etkileri, tespitçi çıktısına medyan filternin
uygulanmasının katkısı ve çoklu sınıflandırıcı ile tek sınıflan-
dırıcı kullanmanın etkileri kıyaslanmıştır.

Kompleks, faz ve genlik girdileri kullanıldığında farklı
SGO seviyelerinde elde edilen tespit başarımları Şekil 6’da
verilmiştir. Aynı şekilde çıktıya medyan filtre uygulandığında
elde edilen sonuçlar da verilmiştir. Görüldüğü gibi, önerilen
UKSB temelli ve medyan filtreli tespitçinin -30 dB SGO
seviyesinde bile 0.9 EAKA (ROC eğrisi altında kalan alan)
ile yüksek tespit başarımına ulaşmaktadır. Medyan filtre kulla-
nımın özellikle düşük SGO seviyelerinde %10’a kadar başarım
Şekil 7’de ise önerilen yapının farklı girdi yapıları üzerinde ser-
gilediği SGO kestirim başarımı verilmiştir. Kompleks yapıda
girdi ile -30 dB SGO gibi yoğun gürültülü koşullarda bile 1.4
dB ortalama mutlak hata miktarı ile yüksek doğruluk oranı ile



Şekil 6: Tespitçi yapısının eğri altında kalan değerleri.

Şekil 7: SGO kestirme sonucu karşılaştırmaları.
SGO kestirimi yapılabildiği gözlemlenmiştir.

Önerilen UKSB temelli çoklu sınıflandırıcı yapısının, farklı
girdi yapıları altında tekli sınıflandırıcılar ile karşılaştırılması
Şekil 8’de verilmiştir. Kestirilen SGO bilgisinden faydalanan
çoklu sınıflandırıcı kullanımının, özellikle düşük SGO sevi-
yelerinde yaklaşık %10 başarım arttırımı sağladığı ve %84
başarım yüzdesine ulaştığı görülmektedir.

Önerilen tespitçi ve sınıflandırıcı yapılarının uçtan uca
kullanılarak, farklı ham girdi yapılarındaki veriden sinyalin
tespit edilerek, kestirilen SGO seviyesine göre kipleme türünün
tekli ve çoklu sınıflandırıcı yapısı ile sınıflandırılma başarım
karşılaştırmaları ise Şekil 9’da verilmiştir. Şekilde kompleks
girdinin tespit çıktısına medyan filtre uygulanarak çoklu sı-
nıflandırıcı ile sınıflandırıldığında en yüksek başarımın elde
edildiği görülmektedir.

IV. DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmada, elektronik harp sistemlerindeki sayısal al-

maç yapıları tarafından toplanan, ortamdaki tehdit radarla-
rın gönderdiği darbesel sinyal örnekleri üzerinden otomatik
olarak eşzamanlı SGO (Sinyal Gürültü Oranı) kestiren ve
darbe tespiti yapan, tespit edilen darbesel bölge üzerindeki
kiplemeyi sınıflandıran, çok görevli öğrenme ve yinelemeli
sinir ağı tabanlı yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem
ile çok düşük SGO seviyelerinde bile yüksek başarımlar elde
edildiği, kapsamlı test sonuçları ile desteklenmiştir. Bununla
birlikte; benzetimlerle en iyi girdi türünün kompleks ham
veri ile alındığı, medyan filtre kullanımının tespit başarımın
artırdığı ve SGO seviyesine bağlı olarak çoklu sınıflandırıcı
kullanımının sınıflandırma başarımını artırdığı belirlenmiştir.
Tipik bir elektronik harp almacının darbe tespiti yapabildiği en
düşük SGO seviyesinn 10 dB olduğu düşünüldüğünde, önerilen
yöntemin geleceğin elektronik harp almaç yapıları için oldukça
önemli bir teknolojik kazanım olduğu değerlendirilmektedir.
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