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Abstract 
The wide spread of devices that use image processing in its 

functions, like cellular phone and digital cameras, increases the need for 
specialized processors for these functions as a replacement for software 
programs that consume more time and resources. This paper presents a 
hardware description for discrete wavelet transform (DWT) module in 
VHDL language. The design involves the forward DWT (fDWT) and its 
inverse (iDWT) characterized by variable number of transformation levels, 
ranging from one level to seven levels. Each one of these two modules is 
designed as hierarchical scheme that uses one-dimensional processing 
module twice to represent two-dimensional processing. The module can be 
used repeatedly on the same image for multilevel processing. Three 
versions of the design are presented (v64, v128 and v256), each one 
adapted different image size. Synthesis process showed that the design 
frequency is about 56MHz. The simulation process showed that the 
maximum possible rounding error is about 0.012%. This resolution with the 
variable number of processing level adapts this design to fit in many 
applications. Finally, a comparison of the proposed design with other 
related work is presented, considering performance and specifications. 
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متعدد المستويات بأستخدام لغة  DWTتصميم معمارية هيكلية لتحويل المويجة 

VHDL   
 الخالصة

كالهواتف , مع انتشار االجهزة الحديثة التي تتضمن وظائفها معالجة الصور الرقمية
ازدادت الحاجة الى توفر معالجات متخصصة تقوم بهذه , الخلوية و اجهزة التصويرالرقمية

هذا البحث يقدم وصفا للكيان  .لبرمجيات التي تستغرق وقتا و مواردا اكثرالوظائف كبديل ل
العكسي و  DWTاالمامي و  DWTالتصميم يتضمن.  VHDLبلغة   DWTالمادي لوحدة 

كل وحدة منهما مصممة بصورة . يتميز بمقدار متغير لعدد المستويات من واحد الى سبعة
هذه الوحدة . احادية البعد لتكوين وحدة ثنائية البعد تركيبية من وحدات اصغر تقوم بعملية معالجة

صممت ثالثة . يمكن استخدامها تكراريا على نفس الصورة لتوفير معالجة متعددة المستويات
عملية . كل منها مخصصة لحجم صورة مختلف)  v128 و v256و   v64( نماذج مختلفة 

عملية المحاكاة اظهرت ان اكبر . 56MHzتحليل التصميم اظهرت ان تردد التصميم هو تقريبا 
الدقة العالية مع العدد المتغير لمستوى المعالجة ان %. 0.012خطأ تقريبي ممكن هو بقيمة 

اخيرا يقدم البحث مقارنة بين التصميم المقترح . يجعل هذا التصميم مالئما لكثير من التطبيقات
 .مشابهة من حيث االداء و المواصفات مع تصاميم اخرى
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