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ردازش تصويرپبا استفاده ازاندازه گيري ضريب آويزش ديناميكي پارچه 

 پدرام پيوندي، *طاهره زارع زاده
دانشكده مهندسي نساجي، دانشگاه يزد، يزد

چكيده
يكي از خصوصيات مهم پارچه زيبايي شناسي كلي حاصل از آن است كه از

تغييرات ايجاد شده در آنتوانايي آويزش آن تحت تأثير نيروي گرانش و 
حاصل مي شود . توانايي آويزش لباس و گرفتن قالب بدن توسط پارچه،آن را از
ديگر اجسام سلب متمايز مي سازد. ازآنجا كه اغلب در پوشش بدن با لباس

حركتي هم وجود دارد،آويزش ديناميكي از اهميت ويژه اي برخوردار مي عامل
با دور متغير جريان مستقيماز يك موتور   با استفادهشود. در اين پژوهش 

در حال حركت فيلمبرداري پارچهتصوير  ايجاد شد و از پارچهعامل حركتي در 
مبتني بر آستانه گيري بهشد. سپس با استفاده از روشهاي پردازش تصوير 

ضريب آويزش ديناميكي و همچنين سرعت موتور اقدام گشت. استخراج
 پردازش تصوير -ضريب آويزش - ش ديناميكيويزآ : واژه هاي كليدي:

مقدمه
عالوه بر اين، .آويزش پارچه بر روي زيبايي پوشاك و كيفيت آن اثرگذار است

حاضر براي مشترياني كه درانتخاب لباس هاي خود  به كيفيت گرايش در حال
ناشيمهم بر بدن مورد توجه مي باشد. كه اين  پوشاكشكل قرارگيري  ،دارند
باتوجه به اين كه بدن انسان ساكن و بدون ده آويزش در پارچه مي باشد.از پدي

تغيير نمي باشد از اين رو آويزش ديناميكي از اهميت ويژه اي برخوردار مي
شود.

 ورودي ه هاي داد به گيري تصميم براي عملكردي هر با و سامانه هر در

باشد. امروزه دوربين يك زا ارسالي تصاوير ميتواند ي ها ورود اين است. نياز
 و در موقعيت تحليل و ويژگيها استخراج براي ابزار بهترين تصوير پردازش

 استخراج ويژگيهاي تصوير پردازش از هدف .است صحيح تصميمگيري نهايت

 .است تعيين شده پيش از اهداف به رسيدن براي نياز مورد

اندازه براي را F.R.L سنج آويزش شهمكاران و )Chu( چو،١٩۵٠ سال در     
صورت به موازي نور يك ريزي طرح با. ]١[ كردند طراحي پارچه آويزش گيري

شده را محاسبه طرح ريزي  مساحت ابزار اين پارچه، آويزش روي بر عمودي
در واگرا نور يك، است پرهزينه كه پارالل نور جاي به ١٩۶٨سال در .مي كند
به كاغذ كردن وزن روش از زماناين در .شد نصب كيوسيك  آويزش دستگاه

وانگيو ،١٩٩٣ سال در .[2]شدمي  استفاده  مساحت سنجش روش جاي
)Vangheiuw(و كيكنس)Kiekens(  رايكامپيوتري ب تصوير تحليل و تجزيهاز

بيني پيش براي پيكسلتعداد  به توجه با پارچه يك آويزش يبضر گيري اندازه
وزن روش از ناشي مشكالت از ترتيب اين به ].٣[ شد  گرفته كار به مساحت
توسط اي پله موتور يك ،١٩٩٧ سال در .شود اجتناب تواند مي كاغذ كردن
شد  گرفته كار به آويزش دستگاه چرخش سرعت كنترل براي به چنگ

ندارد. واختله حركت يكنپمشكل اين روش اين است كه موتور ].۴[
بامحاسبه توان مي را پارچه يك از ديناميكي آويزش نتيجه، يك وانعن به

تجزيه در متخصص كامپيوتري هاي افزار نرم كمك با شده بيني پيش مساحت
)  وShyrشير( ،٢٠٠٧در سال  .كرد گيري اندازه كامپيوتري ويراتص تحليل و

رايب با موفقيت به توسعه يك سيستم اندازه گيري اتوماتيك )Chengچنگ (
و ياستاتيك آويزش ضرايب ديناميكي براي ارزيابيآويزش  اندازه گيري

.]6-5[پرداختند الياف طبيعي  با از پارچه هاي يديناميك
و سرعت ارچهپآويزش ديناميكي  ضريبمطالعه حاضر تالشي براي بررسي 

همچنين سعي شده مشكل ردازش تصوير مي باشد.پبا استفاده از  حركت موتور
جريان مستقيماز يك موتور  با استفاده لهپيكنواخت بودن حركت موتور نا
وشش داده شود.پ

ژوهشپروش 
رچه تاري پودي باپانوع  ١٠نمونه از  ۵براي محاسبه ضريب آويزش،تعداد 

.پارچه روي[7]تهيه شده است cm١٢٫٧ شعاع به ويژگي هاي فيزيكي متفاوت
چه،كه روي موتور دوار تعبيه شدهديسك هاي نگهدارنده با نصف شعاع پار

دور بر دقيقه متغير 0 -250سرعت چرخش موتور از است، قرار مي گيرد. 
تصاوير تحت نورپردازي مناسب توسط دوربين كه با فاصله عمودي. [8]است

دوربين با فاصله عمودي مناسب از مناسب از نمونه قرارگرفته تهيه مي شوند.
رفته و از آويزش پارچه در سرعت هاي متفاوت فيلمموتور و نمونه پارچه قرار گ

براي رسيدن به هدف،مي گيرد و با كمك كابل به كامپيوتر منتقل مي شود. 
در مرحله اول تصاوير آماده سازي مي شوند كه شامل تبديل تصاوير رنگي به
حالت خاكستري است و در مرحله بعد پيش پردازش تصاوير انجام مي شود كه

حفره هاي موجود در تصوير است. در مرحله ر كردنپ ذف نويزها وحشامل 
سوم جدا كردن تصوير اصلي از زمينه و پردازش است كه سرعت موتور و

ضريب آويزش به صورت آفالين اندازه گيري مي شود.

گيري آويزش ديناميكي شماتيك دستگاه اندازه -1شكل 
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  جهت محاسبه ضريب آويزش ديناميكي تصويرمراحل پردازش -2شكل

  
  نتايج و بحث

ردازش پاهميت ويژه اي برخوردار است.  محاسبه ضريب آويزش ديناميكي از 
از .تصاوير حاصل از آويزش كمك بزرگي براي رسيدن به اين هدف مي كند

ش براي يك زشده توسط دوربين، ضريب آويتجزيه و تحليل تصاوير ضبط 
  سرعت متفاوت نشان داده شده است.سه  در ودي پاري ت پارچهنمونه از 

براساس  پارچه نمودار تغييرات سرعت موتور و تغييرات ضريب آويزش نمونه
 اين تغييرات نيز ترسيم شده است. 

  

  
  

  

     DC=٨٧.14% 
    Vm=٢۵٠ RPM 

  DC=٨٣٫۵١%    
 Vm=١۵٠ RPM 

   DC=٧٢٫٩٩% 
   Vm=50 RPM 

 ضريب آويزش يك نمونه پارچه تاري و پودي در سرعت هاي مختلف-3شكل 

   

 
 نمودار تغييرات سرعت موتور-4شكل 

 
  نمودار تغييرات ضريب آويزش ديناميكي-5شكل 

   
  نتيجه
ارچه طراحي و پدستگاهي جهت اندازه گيري آويزش ديناميكي ژوهش پدر اين 
شد.دستگاه شامل يك موتور جريان مستقيم با سرعت متغير با صفحه ساخته 

ارچه پارچه مي باشد.جهت محاسبه آويزش ديناميكي از پدوار جهت قرارگيري 
س با استفاده از پدر حال چرخش با سرعت هاي متفاوت فيلمبرداري شد. س

 ردازش تصوير مبتني بر آستانه گيري ميزان آويزش و سرعت موتورپروش هاي 
ربي حاكي از آن بود كه با افزايش جمحاسبه گرديد. نتايج حاصل از آزمايشات ت

  ارچه نيز افزايش مي يابد.پسرعت موتور، ضريب آويزش ديناميكي  
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