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مقدمه -1
در ارتباا   که موضوعی استآب در منسوجات  پخشی  مطالعه

 . با بهبود راحتی پوشاک توسعه یافته است
برای بررسای جنباه ها  ابزارها و روش های مختلف در طول سال

 جملهاین از  توسعه داده شده اند، پخش رطوبتهای خاصی از 
انتقااال آب و در تعیااین  MMTزار کاااربرد ناارم افاا ماای تااوا  بااه
 بر مبنای تغییار مقاومات الکتریکای پارچه رطوبتخواص توزیع 

اندازه گیری توزیع سایال و حرکات رطوبات در  [.1] نموداشاره 
تصااویربرداری رزونااانن مغناطیساای منسااوجات بااا اسااتزاده از 

(AIRI )[2] ،و سااط   1عمااودیی  کاااربرد آزمااو  هااای فیتیلااه
بود میزا  انتقال رطوبت در راحتی پوشااک در بررسی به 2خین
در ارزیااابت توزیااع آب در  Xکاااربرد تومااوگرافی اشااعه ، [4، 3]

بادو   منسوجات مورد استزاده در تولیاد جاوراب و کزای کزاش
رادیااوگرافی هااایت چااو   و روش [5] نیاااز بااه عاماار مغااایرت

در هماا  زماا ،  .[8]رادیوگرافی اشاعه ایکان ، [6،7]نوترونی 
توساعه نیز محاسباتی برای آزمو  انتقال رطوبت مایع  مدل های
 یاانااغلاا    .نیاااز دارد اعتبارساان ی، کااه بااه [1,01]داده شاادند

 یچیادگی، پهستندتنها در امکانات خاص در دسترس  ها یکتکن

                                                           
Vertical wicking test1 

2 Wetting area test 

ارائاه شاده در ی  برناماه .می باشد گرا ها  یو بررس یادزها  آزمو 
های با رنا  روشان روند پخش آب را بر روی پارچه این مقاله 

نشا  می بدو  نیاز به عامر مغایرت و با کاربرد پردازش تصویر 
 .دهد

مطااباصلی -2

تجربیات -2-1
بارای بررسای چگاونپی پخاش ساطحی آب بار روی منساوجات 

در ایان راساتا . تاری پودی از روش پردازش تصویر استزاده شد
 .ابزار و وسایلی برای تصویربرداری از نمونه نیاز بود

 

 کسسردارییمحفظه -2-1-1
کاه محار  گردیاداساتزاده ی تاریاک امحزظاه  ازدر این بررسای 

مکانی  و در باال هایت برای قرار گیری لنز دوربین و قطره چکا 
تعبیاه  محزظهپایین  استقرار نمونه و سیستم نور پردازی در برای
طوری که در زما  عکان بارداری محایا داخلای محزظاه  شد به
قا از طریق سیساتم ناورپردازی تاامین تاریک بود و نور ف کامالً
 دوربین به کار بارده شاده در ایان تحقیاق دارای وضاو . شد می
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محزظاه و محار  1در شاکر  .مگاا پیکسار اسات ,1/1تصویر 
 .استقرار نمونه مشاهده می گردد

 

قرارگیرینمونهیمحفظه(:1)شکل

سیستمنورپردازی -2-1-2
یر گرفته شده در کیزیت تصاوروش نور پردازی به کار رفته  

بدین  .خوردار استاز اهمیت ویژه ای برجهت پردازش تصویر 
نور پردازی، استزاده  ا  حالت های مختلفمنظور پن از امتح

بهترین روش یلیمتری م LED  5عدد  16شامر  از صزحه ای
بوده و با  موازینور به صورت شناخته شد، زیرا در این حالت 

منبع نور با روشنایت  ،ورنی  پخش کنندهی  قرار داد  صزحه
تصویر حاصله از نمونه با در نتی ه  یکنواخت حاصر می گردد

و از بروز خطای محاسباتی  واقعی نمونه برابر استی  اندازه
تغییر ابعاد نمونه در عکسبرداری جلوگیری به عمر می ناشی از 

 .آید
 

هایمورداستفادهنمونهپارچه -2-1-3
 های بافتساختار با پودی تاری ی ها در این تحقیق از پارچه
سزید و رنپی با  و در دو حالت تافته، سرژه و ساتین

 .استزاده شد 1مشخصات نشا  داده شده در جدول 
 

موخصاتنمونههایمورداستفاده(:1)جدول

طرح 

 بافت
 تراکم نمره نخ

وزن 

واحد 

 سطح

(g/m) 

ضخامت 

 پارچه

(mm) 

   پود تار پود تار 

 6/3 18/193 15 22 2/23 2/03 تافته

 68/3 12/199 15 22 2/23 2/03 جناغی

 69/3 7/189 15 22 2/23 2/03 2/2سرژه

 67/3 4/189 15 22 2/23 2/03 0/1سرژه 

 60/3 9/186 15 22 2/23 2/03 4/4سرژه 

 09/3 722/017 21 24 1/15 2/03 تافته

 59/3 405/037 21 24 1/15 2/03 سرژه

 63/3 192/293 21 24 1/15 2/03 ساتین

 

تحقیقروش -2-2
در این مقاله اهمیت پخش آب در منسوجات با توجه  به 

این سیستم . سیستمی جهت تحقیق در این امر ارائه شده است
 :شامر مراحر زیر است

 
 آماده سازی تصویر(1

 استخراج ویژگی(2

فلوچارت سیستم استزاده شده در مرحله آماده سازی  2شکر 

 .دهد نشا  میتصویر و استخراج ویژگی را 

 

آمادهسازیتصویرواستخرازاطال اتظلوچارت(:2)شکل

آمادهسازیتصویر -2-2-1
به داده  یریگ یمتصم یبرا یو با هر عملکرد یستمیدر هر س

 یرتصاو تواند یمها  یورود ینا. است یاجاحت یورود یها

ویر به تصاویر اتبدیل تص 
 باینری

 تشخیص لبه

 حذف نویز

بدست آوردن مکمل تصویر   
 

 آستانه گذاری

 استخراج منطقه
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 ستخراجا یرتصوهدف از پردازش . باشد یندورب یکاز  یارسال
شده  یینتع یشبه اهداف از پ ید رس یبرا یازمورد ن های یژگیو
  .باشد یم

صورت مي گيرد  پارچهابتدا آماده سازی تصویر بر روي تصاوير 
تا رن   وطر  بافت، چین و چروک كه در نتي ه آ  اثرات 

  .گرددحدی برطرف می
سیاه و  به تصاوير رنپی در فرآيند آماده سازي ابتدا تصاوير

 . تبدير شده است سزید
 ،باینری پن از تبدير تصاوير به تصاوير پيش پردازش، در

. باشندمي چو  تصاوير عموماً داراي نويز ،شود میحذف نويزها 
اطراف مرزهايشا  داراي نويز  بنابراين، تصاوير حاصر را كه در
و مناطق كوچك ها  طي آ  پيکسر هستند بازسازی کرده که در

مشاهده شده در يکي از نويزهاي . شوندزوله و منزرد حذف مياي
گونه  با اعمال فيلتر ميانه اينبود که نمکي   -نويز فلزر تصاویر

 .نويزها حذف گرديد
 تشخیص بامينه تشخيص تصوير اصلي از پن ز یمرحله بعد

آشکارسازی لبه یکی از مزاهیم مهم . لبه های تصویر است
گذاری نقاطی از یک  هآ  نشان پردازش تصویر است و هدف

. کندتصویر است که در آنها شدت روشنایت به تندی تغییر می
های استخراج لبه محاسبه یک عملگر  نظریه پایه در بیشتر روش

 تغییرات تند در خصوصیات تصویر معموالا  ،مشتق محلی است
 .خصوصیات محیا است نماینده رویدادهای مهم و تغییر

والا برای تشخیص لبه های یک شیء از بین آشکارسازی لبه معم
تغییرات فیزیکی به . گیرد چند شئ دیگر مورد استزاده قرار می

لبه در تصویر  فرمتغییر شدت روشنایت به  صورت تغییر رن  و
تغییرات  محیا با مقادیر پیوسته، مشتق، در .گرددنمایا  می
کند و در محیا گسسته، شدت آ  را مشخص می ناگهانی و

های م اور، تقریبت از مشتق  حاسبه تغییرات نسبت به پیکسرم
اشکال  ی در این تحقیق جهت استخراج لبه. را نمایا  می سازد

 هراین فیلتر. استزاده شده است اولمشتق فیلتری برمبنای از 
وجود داشته باشد را ها  یکسردر اعداد پ یبتکه ش یرتصو یجا

 یدر زما  لبه بردار متد این. کند یبه عنوا  لبه انتخاب م
  .دهد یم یشو نما یرا لبه بردار رکمتخطو  با ح م 

به  راجذب آب  یهکه کر ناح یریبدست آورد  تصوبه منظور 
بندی  با بلوک دهنشا  د یددر صزحه سز یاهلکه س یکصورت 
مقادیر صزر و یک به آنها اختصاص  ،آستانه گذاریها و  پیکسر
  .داده شد
مکمر لکه آب، مساحت ی  حاسبهجهت سهولت در مسپن 

  .تصویر بدست آمد
یک بار  ی موجودها جهت حذف کامر نویزآخر ی  مرحلهدر 

   .دیگر از فیلتر میانه استزاده گردید

مراحر ان ام پردازش تصوير آ  در  پارچه ويك نمونه تصوير 
 .به ترتي  نشا  شده است 3شکر 

 
(زخاكستريتسديلبهتصوير(بپارچهتصوير(آ:(3)شکل

مکمل ردنتصویر(هتصویرباینریتسدیلبه(دشناسايياسه

حذفنویز(و

استخرازویژگی -2-2-2
ی  میزا  مساحت لکهی  محاسبهویژگی مورد نظر در این بررسی 

تبدیر تصویر به تصویر باینری که در  بهبا توجه  .آب بود
آماده سازی تصویر صورت گرفت، در این جا با ی  مرحله
های ماترین تصویر مساحت لکه آب  م موع درایه محاسبه

  .حاصر گردید
از سیستم پردازش  دیر بدست آمدهبه منظور اعتبار سن ی مقا

. ب به صورت دستی نیز محاسبه گردیدی آ ، مساحت لکهتصویر
بدست آمده از طریق مساحت ای از مقادیر  مقایسه 4نمودار 

دستی را  صورتبه شده محاسبه مساحت پردازش تصویر و 
همبستپی % 18دو سری داده همبستپی  که نشا  می دهد

 .ندداشت
 

 
یمقادیرنمودارمقایسه(:4)شکل
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نتیجه -3
این تحقیق با بهره گیری از ابزار ساده و در دسترس نور  در

فیلترهای برداری و با استزاده از  و تصویر(LEDصزحه)پردازی 
خش قطره بر ی لکه حاصر از پ لبهحذف نویز و تشخیص لبه، 
حاصله از جذب آب ی  مساحت لکهروی پارچه مشخص شد و 

این سیستم قابلیت . محاسبه گردیدتاری پودی بر روی پارچه 
با ساختار و تاری پودی نشا  داد  جذب آب در پارچه 

های  محدویتموانع و های مختلف را داراست بنابراین  رن 
ها  ت با طر در نشا  داد  لکه بر روی منسوجا یهای قبل روش
کارایت  ،اندکی  را نداشته و با صرف هزینههای مختلف  و رن 
 .دارد یمشابه
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