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 چكیده

مورفولوژی از نانوالیاف در صنایع مختلف، دانستن  با توجه به توسعه استفاده

مورد توجه است.  ساختارهای نانو الیاف جهت شناخت توزیع ابعاد الیاف و منافذ

 هایروشبندی تصویر است. گیری یک تکنیک ساده و موثر برای تقسیمآستانه

 در كه هاروش این از یکی اند.شده توسعه داده تاكنون گیری بسیاریآستانه

می  kmeansبندیخوشه روش است، قرار گرفته توجه مورد اخیر هایسال

نانوالیاف با استفاده از پردازش  وبمحاسبه منافذ در مقاله حاضر با هدف  .باشد

با  جداشده به دو قسمت الیاف و منافذ رابهینه  تصویررسیدن به تصویر، 

همچنین  داده است. در اولویت قرار  kmeansبندی استفاده از الگوریتم خوشه

گیری آستانه زمینه در كه تا بحال ییهابا دیگر الگوریتم ،مورد استفاده الگوریتم

 مقایسه ، مورد( بکار رفتهگیری سراسری و محلیروش آستانه)تصاویر نانوالیاف

 است موضوع این نشان دهنده شده انجام هایارزیابی خواهد گرفت. نتایج قرار

و محاسبه گذاری تصاویر را در آستانه یدقیق تر تایجن kmeans الگوریتم كه

 .دهدها ارائه میبه دیگر روش نسبت نانوالیافمنافذ 

آستانه  -آستانه سراسری -  kmeansالگوریتم -گیریآستانه های كلیدی:واژه
 .محلی

 

 مقدمه

بافت نه تنها به خواص مواد الیاف و منسوجات بیخواص فیزیکی و مکانیکی نانو

اندازه خیلی . ها نیز وابسته استده، بلکه به پارامترهای ساختاری آنسازن

گیری شود، كه اندازهها باعث میمتفاوت آن كوچک الیاف و آرایش یافتگی

در الیاف ت باشد. عالوه بر این تولید نانوالیاف سخنانو خواصی چون قطر و منافذ

ش آنالیز تصویر برای های اخیر رودر سال دارد. مقیاس بزرگ نیاز به كنترل

یافتگی الیاف، یکنواختی الیاف، اند از: آرایشگیری این خواص كه عبارتاندازه

 اندازه منافذ توسعه یافته استو  قطرالیاف
بندی تصویر است. پیدا گیری یک تکنیک ساده ولی موثر برای تقسیمآستانه

زمینه، یک كردن یک مقدار آستانه مناسب برای تفکیک شیء دلخواه از پس 

تکنیک انتخاب آستانه بر  و بینایی ماشین است. گام مهم در پردازش تصویر

ای است زمینه( به گونهبندی تصویر به مناطقی مجزا )شئ و پساساس تقسیم

شدت بیشتر و یا برابر با مقدار  ،های با مقدارشامل پیکسل ،كه یک بخش

مقدار شدت كمتر از آن  های باآستانه تعیین شده و بخش دیگر شامل پیکسل

 .]7[مقدار خواهد بود

دانستن مورفولوژی ساختارهای نانو الیاف جهت شناخت توزیع ابعاد الیاف و 

گیری سریع و دقیق این از كاربردها الزم است. اندازه برخیبرای  ،منافذ

هدف از این پژوهش،  پذیر خواهد بود.پارامترها با روش آنالیز تصویر امکان

kmeansبندیاستفاده از الگوریتم خوشه

 

گذاری تصاویر نانوالیاف، جهت آستانه 

  الیاف است. نانووب منافذ  اندازهمحاسبه و 

 هاروش 

گذاری سراسری و گذاری به طور كلی به دو دسته آستانههای آستانهکنیکت

گذاری سراسری یک مقدار شوند. در آستانهبندی میگذاری محلی تقسیمآستانه

یک روش بهینه آستانه  شود.آستانه از هیستوگرام برای كل تصویر انتخاب می

موثر، آسان و مناسب در انتخاب  یاست كه روش ]3[سراسری، روش آتسو

 .خودكار آستانه، با بیشینه كردن واریانس بین گروهی است

ها در غیریکنواختیتوان برای جبران تقسیم تصویر به تصویرهای جزئی را می

گذاری محلی برای هر زمینه تصویر بکار برد. در آستانهشدت روشنایی پس

 .]2[شودمنطقه كوچک در تصویر )زیرتصویر( آستانه انتخاب می

گذاری تصاویر نانوالیاف ، جهت آستانهضیابری و همکارانشای توسط در مطالعه

بررسی در  .]4[تفاده شدگیری محلی اساز روش آستانهمنافذ، برای محاسبه 

گذاری برای آستانه آتسواز روش  ،و همکاران شی، منافذگیری دیگر جهت اندازه

 .]8[استفاده كردندغشاهای نانولیفی تصاویر 

 

 kmeansالگوریتم 

باشد كه در آن اشیاء با یکدیگر مشابه بوده و با خوشه مجموعه ای از اشیاء می 

توان باشند. برای مشابه بودن مییرمشابه میهای دیگر غاشیاء موجود در خوشه

-توان معیار فاصله را برای خوشهمعیارهای مختلفی را در نظر گرفت مثال می

بندی مورد استفاده قرار داد و اشیائی را كه به یکدیگر نزدیکتر هستند را 

بندی مبتنی بندی، خوشهبعنوان یک خوشه در نظر گرفت كه به این نوع خوشه

 شود.نیز گفته می بر فاصله

مورد  گذاری تصاویرآستانه هایی جهتدر بررسی، k-meansبندی روش خوشه

، وهمکارانش انجام شد لین. در بررسی كه توسط استاستفاده قرار گرفته 

زمینه در تصاویر را روشی مناسب برای استخراج شئ از پس k-meansالگوریتم 

-k بندیخوشهالگوریتم  و همکاران نیز  سرینیواس .]6[رنگی معرفی كردند

means  1[بندی تصویر بکار بردندبرای تقسیمرا[. 
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 فذمنا درصدتعیین 

به مساحت  )مناطق خالی( 0 تخلخل سطحی، به صورت نسبت مساحت منافذ

 شود:تعریف می Tكل 

A=A0 AT                                                                      (7) 

 

 نتایج وبحث

 ،آستانه سراسری در مقاله انجام شده تصاویر نانوالیاف با استفاده از سه روش، 

استفاده ( نتایج 7. شکل)شدند گذاریآستانه k-meansتانه محلی و الگوریتم آس

-درصد تخلخل سطحی برای هر روش آستانهدهد. از هر سه روش را نشان می

  ( آورده شده است.7گذاری محاسبه و نتایج در جدول)
 

 
سراسری)ج(، وب نانوالیاف)الف(، هیستوگرام تصویر)ب(، آستانه -1شكل

  kmeansلی)د(، آستانه با الگوریتم محآستانه

 

نسبت  k-meansبندی شود، الگوریتم خوشه( دیده می7طور كه از شکل)همان

گیری محلی نتایج بهتری را ارائه گیری سراسری و آستانهبه دو روش آستانه

بیشتر و  الیافتعداد  k-meansدر تصویر حاصل از الگوریتم همچنین  دهد.می

، و این بدین معنی است كه این روش نسبت به شوددیده میتر به صورت كامل

 كند.دو روش دیگر در جداسازی الیاف از منافذ موفق تر عمل می

 

 تصویر نانوالیاف آستانه گذاری شده  ازدرصد منافذ  -1جدول

 

 درصد منافذ

روش آستانه 

 سراسری

روش آستانه 

 محلی

الگوریتم 
kmeans 

39.88 32.27 27.61 

 

دهد. نتایج موجود در وب نانوالیاف را نشان می( نتایج درصد منافذ 7جدول)

با توجه به تصویر وب نانوالیاف و تصویر حاصل از گویای این موضوع است كه 

 دهد.درصد منافذ را دقیق تر ارائه می k-meansالگوریتم هر یک از روش ها، 
 

 

 

 گیرینتیجه

مورفولوژی ساختارهای دانستن  توسعه استفاده از نانوالیاف در صنایع مختلف،

ها را مورد توجه قرار داده آن الیاف جهت شناخت توزیع ابعاد الیاف و منافذنانو

و  گیری قطرهای سنتی در تعیین منافذ و اندازهبر بودن روشزماناست. 

های سریع و روش روی آوردن بهگیری دقیق خواص مستلزم همچنین اندازه

-kبندی باشد. در مقاله حاضر الگوریتم خوشهمیویر ادقیق چون پردازش تص

means  جهت جداسازی الیاف از منافذ پیشنهاد و دقت این روش با دو روش

-گذاری تصاویر نانوالیاف مورد استفاده قرار میجهت آستانهقبال كه معمول 

در تعیین درصد منافذ  مقایسه شده است. نتایج تصویری و محاسباتی ،گرفته

تر بودن استفاده از این روش نسبت به دیگر لیاف گواه بر دقیقادر وب نانو

 باشد.ها میروش
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