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Abstract 

Dual tree complex discrete wavelet transform is implemented for denoising as 
an important image processing application. Two wavelet trees are used, one 
generating the real part of the wavelet coefficients tree and the other generating the 
imaginary part tree. 

A general computer program computing two dimensional dual tree complex 
wavelet transform is written using MatLab V.7.0. for a general (NxN) two 
dimensional signal. 

This paper introduces firstly a proposed method of computing one and two-
dimensional dual tree complex wavelet transform .The proposed method reduces 
heavily processing time for decomposition of image keeping or overcoming the 
quality of reconstructed images. Also, the inverse procedures of all the above 
transform for multi- dimensional cases verified. 

Secondly, many techniques are implemented for denoising of gray scale image. 
A new threshold method is proposed and compared with the other thresholding 
methods. For hard thresholding, PSNR gives (13.548) value while the PSNR was 
increased in the proposed soft thresholding, it gives (14.1734) PSNR value when 
the noise variance is (20). 

Denoising schemes are tested on Peppers noise image to find its effect on 
denoising application. The noisy version has SNR equals to (11.9373 dB), the 
denoising image using WT has SNR equals to (17.4661 dB), the denoising image 
using SWT has SNR equals to (18.1459 dB),  the denoising image using WPT has 
SNR equals to (19.3640 dB), the  denoising image using Complex Discrete 
Wavelet Transform has SNR equals to (21.9138 dB) using hard threshold and has 
SNR equals to (22.1393 dB) using soft threshold. Matlab V.7.0 is used for 
simulation.  
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 تحويل المويجة المركب �زالة التشويش من الصور الرقمية
 الخ�صة

تحوي��ل المويج��ة المرك��ب ذا الھيك��ل الم��زدوج ت��م اس��تخدامه �زال��ة التش��ويش كتطبي��ق مھ��م ف��ي 
يس�تخدم تحوي�ل المويج�ة المرك�ب ذا الھيك�ل الم�زدوج ھيك�ل م�زدوج م�ن  .معالج�ة الص�ور الرقمي�ة

لتولي�د ا�ج�زاء الحقيقي�ة لمع�ام*ت المويج�ة المركب�ة وا�خ�ر  المرشحات الحقيقية للمويج�ة اح�داھما
ت�م كتاب�ة برن�امج حاس�وبي ع�ام لتنفي�ذ تحوي�ل  .لتولي�د ا�ج�زاء الخيالي�ة لمع�ام*ت المويج�ة المرك�ب

يمك��ن اس��تخدامه  MatLabالمويج��ة المرك��ب ذا الھيك��ل الم��زدوج ثن��ائي ا�بع��اد باس��تعمال برن��امج 
  .)NxN(عاد بحجم لجميع ا�شارات ثنائية ا�ب
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تحوي�ل المويج�ة المركب�ة ذا الھيك�ل الم�زدوج أو�ً طريقة مقترحة لحس�اب  البحث اقّدُم ھذيُ 
لص�ورة المتحلل�ة لالطريقَة الُمقَتَرحَة ُتخفُض كثيراً م�ن زم�ن المعالج�ة .ِ ذو البعد الواحد وذو البعدين

ي*ت المعكوس�ة لُك�ّل م�ا قي�ل س�ابقاً م�ن أيضاً التح�و.  تركيب  الصوِر الُمَعادة او تحافظ على  وَتبقي
  . تم التحقق منھاالتحويل في ا?بعاد المتعددة للحا�ت 

. ت العديد م�ن التقني�ات لرف�ع التش�ويش م�ن الص�ور ذات الل�ون الرم�ادينفذثانياً،          
دي�د بالنس�بة لتح. لتحديد حد العتبة وقورنت مع طرق تحديد العتبة اCخ�رىجديدة ت طريقة ستخدموا

عن�دما ك�ان ) 13.5483dB(ھي ) PSNR(، كانت نسبة الـ)Hard thresholding(العتبة الصلب 
 Soft( قت��رحم��ع تحدي��د العتب��ة الم ت ھ��ذه النس��بةازداد) PSNR(ال��ـ). 20(توزي��ع التش��ويش ھ��و 

thresholding( فقد أعطى قيمة ،)PSNR ( مس�اوية إل�ى)14.1734dB ( بالوق�ت ال�ذي ك�ان في�ه
  .)20( ھو توزيع التشويش

أن الحالة المشوش�ة  حيثعلى صورِة الفلفِل  تم اختبارھارفع التشويش  تقنياتالبعض ِمْن 
 ).dB) 11.9373ال��ى مس��اوية  (SNR) لص��ورة لھ��ا قيم��ة نس�بة ا?ش��ارة عل��ى الضوض��اء ھ�ذه ال

 ةقيم��� تكان��� (WT) الص���ورة المخمن���ة العائ���دة م���ن رف���ع التش���ويش باس���تخدام التحوي���ل الم���ويجي
الص��ورة المخمن��ة العائ��دة م��ن رف��ع التش��ويش باس��تخدام , ) dB17.4661(مس��اوية إل��ى  (SNR)ال��ـ

الص�ورة , ) dB18.1459(مس�اوية إل�ى  (SNR)ال�ـقيم�ة  تكان� (SWT) ثابت�ة التحوي�ل الم�ويجي
قيم���ة  تكان��� (WPT) المخمن���ة العائ���دة م���ن رف���ع التش���ويش باس���تخدام حزم���ة التحوي���ل الم���ويجي

الص��ورة المخمن��ة العائ��دة م��ن رف��ع التش��ويش واخي��را , )dB19.3640(مس��اوية إل��ى  (SNR)ال��ـ
عند استخدام   )dB21.9138(مساوية إلى  (SNR)الـقيمة  تكان المويجة المركب باستخدام تحويل

عن�د اس�تخدام   )dB21.9138(مس�اوية إل�ى  (SNR)ال�ـقيم�ة  تكان�و  (HT)تحديد العتب�ة الص�لب 
  .(ST)تحديد العتبة المرن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


