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Abstract  
In this paper, a new algorithm for accurate optical flow estimation using discrete 
wavelet approximation is proposed. The image sequences are always assumed to be 
noiseless in the computation of optical flow, since there is always a method that can 
perform such task. One of the main application areas of the wavelet transform is that of 
noise reduction in images. The basic technique is to transform the noisy input image into 
a domain, in which the main signal energy is concentrated into as few coefficients as 
possible, while the noise energy is distributed more uniformly over all coefficients. The 
choice of the transform is represent an important tool in optical flow estimation. In this 
paper, several algorithms of 1-D, 2-D and 3-D wavelet transforms are adapted for the 
estimation of optical flow for the first time.  
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  لالشارة ثالثية االبعادل المويجة المتقطعةيستخالص التدفق البصري باستخدام تحوا

 
  الخالصة

يفترض على . يقَتِّرح في هذ البحث طريقة جديدة الستخالص التدفّق البصري باستخدام تحويل المويجة  
حيث توجد طريقة للقيام . الضوضاء عند حساب التدفق البصريالدوام ان الصور المتتابعة تكون خالية من

مبدا هذه التقنية هو . واحد من اهم تطبيقات تحويل المويجة هو خفض مستوى الضوضاء في الصور. بذلك
تحويل االدخال الصاخب الى مجال بحيث ان معظم طاقة االشارة تتركز في اقل عدد ممكن من المعامالت، 

ان اختيار نوع . حتوي على ضوضاء تتوزع بشكل منتظم اكثر على جميع المعامالتبينما الطاقة التي ت
يقَدم في هذ البحث بعض الخواروميات لحساب تحويل . التحويل مهم جدا عند حساب التدفق البصري

،  يتم باالضافة الى ذلك، والول مرة. المويجات بالنسبة لالشارات ذات البعد الواحد والبعدين والثالثة ابعاد
 .اقتراح طريقة جديدة في حساب التدفق البصري باالعتماد على تحويل المويجات لالشارات ثالثية االبعاد

 


