
 

 

Performance of DFT-, DCT-, DWT-, and C-Transform-based OFDM 

Systems in Wireless Communication: A Comparative Analysis 

 

BY 

Mohammed Abdulmajeed Sabti 

 

Supervisor 

Prof. Mustafa M. Matalgah 

 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

of Master of Science in Communication Engineering 

Deanship of Graduate Studies and Scientific Research 

Al-Ahliyya Amman University, Jordan 

 

2017 

 



xiv 
 

Abstract 

         There is no doubt that communications have become a major focus of 

development threads in different fields. Communications have become an essential 

pillar in the measurement of the development and progress of nations. Modern 

communications contributed to make the great quality leap in the world with the 

enormous technical progress of telecommunications services which become more 

affordable for the world. These services were extended to include the proximal areas 

and distal areas which resulted in bringing communities together, turning the world 

into a small village, in which any individual relishes the idea of getting to know what 

is going on around him in different spots. 

          An Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is a multicarrier 

system modification, which has recently become relatively popular in both wired and 

wireless communication systems to transfer multimedia data. OFDM can be used in 

the core of the known systems such as Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) 

Internet, digital television radio broadcasting, Wireless Local Area Network (WLAN), 

and Long-Term Evolution (LTE). 

        In the OFDM system the main problem is a large fluctuation of its power 

envelope. High envelope fluctuations are the main reason for high peak to average 

power ratio (PAPR) and the low efficiency in power signal and thus prevent the 

implementation of OFDM. PAPR is very important in the transmitter because the 

efficiency of the Power Amplifier (PA) is very important in the mobile stations. High 

PAPR requires a high degree of linearity in the power amplifier and the high linear 

power amplifier becomes more expensive and difficult to manufacture.  
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In this thesis we consider different types of OFDM systems and evaluate their 

performance in Additive White Gaussian Noise (AWGN) channel with and without 

Clipping and Filtering (C&F) technique. 

        The systems considered are the DFT-OFDM system, DCT-OFDM system, 

DWT-OFDM system and C-OFDM system. 

          Then we will compare DFT-OFDM systems with DCT-OFDM system with 

DWT-OFDM system and with C-Transform based on OFDM system also we will 

compare between DFT-OFDM with C&F technique with DCT-OFDM with C&F 

technique with DWT-OFDM with C&F technique and with C-Transform based on 

OFDM with C&F technique and finally we will compare all the results among them.   

           Then we try to find the best and most efficient technique in reducing PAPR 

among them by measuring Bit Error Rate (BER) vs Signal-to-Noise Ratio (SNR) and 

measuring Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF), and then we 

will be able know which one of the techniques will maintain or reduce BER and 

CCDF. 
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 المخلص

في  C,والـ  DFT  ,DCT  , DWTالمبنية على تحويالت الـ   OFDMاداء انظمة الـ 

 االتصاالت الالسلكية : تحليل مقارن

ة اوا التنمية في مجاَّلتها المختلفمما َّل شك فيه أن اَّلتصاَّل  أصبح  محوااً ائيسياً من مح

 اَّلتصاَّل  الحديثة. األمم  وتقدم اايزة أساسية في قياس تطوا اَّلتصاَّل  اصبح  اذلك

ساهم  في عمل نقلة نوعية ابياة على مستوى العالم إذ مان  المجتمعا  من التواصل 

أصبح   والتخاطب وتبادل المعلوما  بال يسا وسهولة وبساعة فائقة فمع التقدم التقني الهائل

امتد  هذه الخدما  لتشمل ايضا  ي متناول الاثيا من شعوب العالمخدما  اَّلتصاَّل  ف

البعيدة، مما ساهم في تقااب المجتمعا ، وتحول العالم إلى قاية صغياة ينعم المناطق النائية و

 الفاد فيها بمعافة ما يدوا حوله في البقاع المختلفة.

شعبية نسبيا  لها أصبح  في اآلونة األخياة  OFDMالتادد المتعامد لنظام مضاعفة التقسيم 

 .في ال من نظم اَّلتصاَّل  السلاية والَلسلاية لنقل البيانا  والوسائط المتعددة

 OFDM  يمان استخدامها في جوها األنظمة المعاوفة مثل خط المشتاك الاقمي غيا

 شباا  اَّلتصال المحلية و ( اإلنتان ، والبث اإلذاعي التلفزيوني الاقميADSLالمتماثل )

(WLANوالتطوا ) ( الطويل األمدLTE.) 

 وتعد هي التقلبا  الابياة في قوة المغلف  OFDMواحد من اهم المشاال الائيسية لنظام 

عالية هي المشالة الائيسية التي تسبب ذاوة عالية لمتوسط نسبة الطاقة التقلبا  الظاف 

(PAPR وتتسبب في انخفاض الافاءة في )وبالتالي منع تنفيذ قوة اَّلشااة OFDM. PAPR 

  مهم جدا بالنسبة لَلاسال بسبب افاءة طاقة مابا الصو  في المحطا  المتنقلة. هو

وتقييم أدائها في قناة الضوضاء  OFDMفي هذه األطاوحة ننظا في أنواع مختلفة من أنظمة 

 .البيضاء غاوس المضافة  مع وبدون تقنية التقطيع والتصفية 

 DWT-OFDM، نظام  DCT-OFDM، نظام   DFT-OFDM النظم المعتباة هي نظام

 .C-OFDMو نظام 
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ثم نجاب بعد ذلك معافة اي تقنية من هذا التقنيا  ثم بعد ذلك نقاان بين التقنيا  معا بعضها 

 .وزيادة افأءة النظام PAPRتعتبا اَّلفضل من ناحية تقليل 

بين هذه التقنيا  من   PAPRثم نحاول العثوا على أفضل التقنية واألاثا افاءة في الحد من 

خَلل قياس معدل الخطأ ب   مقابل نسبة اإلشااة إلى الضوضاء  وقياس وظيفة التوزيع 

التااامي التاميلي ، ومن ثم نعاف فإن أي من التقنيا  ستحافظ على معدل الخطأ في البتا  و 

.يع التااامي التاميلي أو تقللهماوظيفة التوز
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