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ABSTRACT 

Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is one of the promising 
technologies to improve the spectral efficiency, enhance system capacity and mitigate 
inter-symbol interference in the wireless communication system. Adaptive 
modulation (AM) with OFDM has been suggested as a bandwidth efficient 
transmission technique in wireless fading environments. In this paper, adaptive 
modulation techniques is used with OFDM system to improve the throughput 
performance of the system using four modulation schemes BPSK, QPSK, 8QAM, 
and 16QAM. Two algorithms to estimate SNR are suggested. The first algorithm is to 
estimate the SNR for each OFDM symbol in the frame. The second algorithm is to 
estimate the channel SNR for each subcarrier in the OFDM symbol. The comparison 
between the results of the two algorithms on the performances of BER and 
throughput for OFDM system is shown. Furthermore, the effect of various types of 
channel equalization on performances of system will be determined. The obtained 
results show that a significant improvements in terms of bit error rate (BER) and 
throughput can be achieved demonstrating the superiority of the adaptive modulation 
schemes compared to fixed transmission schemes. 
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 لنظام التقسيم الترددي المضاعف المتعامد التضمين المتكيف
 

  الخالصة 
هو أحد التقنيات الواعدة لتَحسـين الكفـاءة    (OFDM)نظام التقسيم الترددي المضاعف المتعامد 

. في نظامِ االتصـاالت الالسـلكي   ) ISI(الطيفية، ويحسن قدرةَ النظامِ ويسكّن التداخل بين الرموز 
بيئات التالشـي   كتقنية لعرض نطاق ترددي فعال في) OFDM(اٌقترح التضمين المتكيف مع نظام 

لتحسـين أداء  ) OFDM(تقنية التضمين المتكيف تستخدم مـع نظـام   , في هذه الورقة . الالسلكية
و ) QPSK(و   (BPSK)للنظام باستخدام أربعة أنـواع مـن التضـمين   ) throughput(اإلنتاجية 

)8QAM ( و)16QAM . ( وتم تطبيق طريقتين لتقدير)SNR( , الطريقة األولى بواسطة تخمـين 
)SNR ( لكل رمزOFDM  أما الطريقة الثانية بواسطة تخمين , داخل الحزمة)SNR (  لكل حامـل

) BER(وتم إظهار نتائج المقارنة بين الطريقتين على أداء معدل خطأ ,   OFDMثانوي داخل رمز
سنقوم أيضا بحساب تأثير أنواع مختلفة من تسوية القناة علـى  ) . OFDM(و طاقة اإلنتاجية لنظام 

و ) BER(إن النتائج المكتسبة توضح إن هنالك تحسينات هامة من ناحية معدل خطـأ  . داء النظام أ
 . طاقة اإلنتاجية والتي برهنت تفوق أنظمة التضمين المتكيف بالمقارنة مع أنظمة التضمين الثابت
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