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  پارچه با استفاده از پردازش مورفولوژيكي تصويربر روي ارزيابي كيس خوردگي دوخت 
    

  و پدرام پيوندي  زينب محمودي، *نعيمه باغشاهي
   نساجيهندسيمدانشكده،دانشگاه يزد-1

 
 

  چكيده 
است كه مسئوالن  يچه در اثر دوخت از جمله مشكالتپار يخوردگ يسك

كننده پوشاك با آن مواجه هستند. اگر  يدتول يكارخانه ها يفيتكنترل و ك
طول پارچه كمتر از طول دوخت باشد باعث به وجود آمدن موج در سطح 

با رنگ متفاوت  ييها يهسطح پارچه سا يموج ها بر رو ينشود كه ا يپارچه م
دوخت با نوع  ين. در صورت متناسب نبودن كشش ماشكننديم يجادپارچه ا از

 ينا در. شوديم يپارچه و نخ دوخت، پارچه در قسمت دوخت دچار جمع شدگ
ساتن ارائه شده است  يپارچه ها يخوردگ يسك يابيارز يبرا يمقاله راهكار

هندسه فراكتال  تركيبمقاله از  ينباشد. در ا يم تصويرپردازش  ي يهكه بر پا
پارچه استفاده شده است.  يخوردگ يسك يدرجه بند يبرا يرتصو يو مورفولوژ

 . شوديم يدرجه طبقه بند 5تا 1پارچه در اثر دوخت از  يجمع شدگ يتدر نها

  .فراكتال ياضي،ر يمورفولوژ ي،خوردگ يسك:  واژه هاي كليدي
  

  مقدمه 
جمع  يدايشپارچه ممكن است اغلب اوقات سبب پ يدوخت تار و پود ها

 يممكن است مرزبند يجمع شدگ يندر پارچه شود. پارچه در اثر ا يشدگ
 .]1[شكل را نشان دهد ينامنظم و حالت موج

در  يكاتومات يرها بصورت غ يخوردگ يسك يابيدر حال حاضر عمل ارز       
 يسبب م ينماهر دارد و همچن متخصصانبه  يازامر ن ينحال انجام است. ا

 يجه. نتيدبدست آ يقابل اعتماد يرغ يابا نقص  يجو نتا تهبه هدر رف ،شود زمان
دارد  يبلند يخچهتار ،يكاتومات يرغ يها يابيدهد كه ارز ينشان م يقاتتحق

با  يچون عكس بردار ييدستگاه ها گردد. يبر م 1950آن به سال  يخكه تار
ها استفاده شد. اما  يخوردگ يسسطح ك يرياندازه گ يسنسور ها برا ييجابجا

  داشتند.  رار پذيريتكدقت و  ي ينهدر زم زياديسنسورها مشكالت  ينا
 ينكرد. ا طراحي يوتررا براساس كامپ يستميس ]Richard(]2(ريچارد       

  يجيتالصورت ده ب يرپردازش تصو يلهوس هها را ب يخوردگ يسك يستمس
. شد يم يبررس ها يخوردگ يسك ينظم يب يفيتكه ك مي كرد يابيارز

شده  يشتردقت ب ي وباعث صرفه اقتصاد يشرفتهاستفاده از امكانات پ ينابنابر
 يخوردگ يسك يابيمشكل ارزسيستمي رابراي  ]Binjie(]3(بينجي. ستا

روش  يلهوسه سطح پارچه ب يناهموار يابيارزكه در آن  استفاده كرد دوخت
 در اين تحقيق هدف توسعه ي روش به كار .شديوتري انجام ميپردازش كامپ

گرفته شده توسط بينجي، جهت ارزيابي دقيق تر كيس خوردگي بر پايه 
  .مورفولوژي تصوير حاصل مي باشد 

  
  يرتصاو يكيپردازش مورفولوژ

 يم يرتصو يپردازش مورفولوژ ييهپا ،ياتعمل يشگسترش و فرسا ياتعمل
  رشد  ييدو دو يرتصو يكدر  ياآن اش ياست كه ط ياتيگسترش عمل باشند.

  

  
 يمروال ضخ ينا يشود. رفتار و اندازه يتر ميمدر اصطالح ضخ ياو  كنديم

  گسترش   ،ياتياضي. از نقطه نظر ريشودكنترل م ،يتوسط عنصر ساختار، شدن
 است: يرشوند كه به صورت زيم يفتعر ياتاز عمل يامجموعه يبر مبنا

  }:{  XYxYX x                                  (1) 

    
مجموعه ي پيكسل هاي تصوير مي  Xعنصر ساختاري و  Y كه در اين معادله 

براي كوتاه كردن و يا نازك كردن اشيا در تصوير دودويي  فرسايشعملگر  باشد.
  رود.بكار مي

}:{ XYxYX x                                            (2) 

  
هـاي  ي پيكسـل مجموعـه  Xعنصـر سـاختاري و    Yنيـز  اين معادلهكه در      

  .]4[باشدتصوير مي
  

  روش تئوري
 يآن از روش بررسـ  يو طبقـه بنـد   يخـوردگ يسكـ  يابيارز يمقاله برا يندر ا

بـدين صـورت كـه پـس از جمـع آوري       فراكتال استفاده شده است. يمورفولوژ
و فرسايش با استفاده از ها و عكس برداري، عمليات فيلتراسيون گسترش نمونه

با توجه به شود. لوزي شكل با بعدهاي متفاوت انجام مي مسطحعضو ساختاري 
آن منجر  تفاضل يك تصوير فرسايش يافته از  نسخه ي گسترش يافته ي اينكه

گراديان مورفولوژيكي مي شود، در نتيجه پس از فيلتراسيون از تركيـب  به توليد
ح كيس خـورده، در واقـع تغييـرات محلـي     فيلتر هاي گسترش و فرسايش سط

ايـن تغييـرات   كه به عبارتي خاكستري در تصوير اندازه گيري  مي شود سطوح 
دهـد سـپس   منطبق شده بر تصوير نهـايي را نشـان مـي   تعداد عنصر ساختاري 

نمودار فراكتال اين اثر كه لگاريتم سطح تصوير برحسب لگاريتم اندازه ي عنصر 
خورده را مساحت قسمت كيس شود. شيب اين نمودارساختاري است، رسم مي

دهد و در نهايت با استفاده از مدل آماري بيز طبقه بندي صورت گرفته ارائه مي
  شود.خوردگي ها مشخص ميو درجات كيس

  
  روش تجربي 

ميلي متر تهيـه شـد و بـا     104*40نمونه پارچه از جنس ساتن و در ابعاد 15 
خورده تهيه گرديـد. سـپس بـا دوربـين عكـس      تغييرات كشش، نمونه ي كيس

گيگابايت از نمونه ها عكس برداري شد بدين صورت كه نمونه ها را  16برداري 
ر سـفيد از چهـار جهـت    در فضاي تاريك با پس زمينه ي سياه قرار داده و با نو

نمونـه پارچـه    5تصـاوير  است و چپ عكس برداري صورت گرفت. جلو، پشت، ر
آمـده   5تا  1در شكل هاي اوت عكس برداري شده است كه در چهار جهت متف

هسـتند و   5تا 1رديف ها به ترتيب شماره ي نمونه ها از  1مطابق جدولاست. 
مقـادير   . شيب هاي نمودار لگاريتمي آن ها در جهات مختلف اسـت  ،ستون ها

مساحت براي هر پارچه در جهت هاي مختلف بدست آمده است كـه ميـانگين،   
*- N.bagheshahy@yahoo.com  
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ماكزيمم و مينمم اين مقادير براي هرنمونه محاسبه شـده اسـت.    انحراف معيار،
  .حاصل مي شود )3مطابق با معادله ( Vبنابراين ماتريس 
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  بردارهاي ويژگي را در قالب ماتريسي به صورت زير تشكيل داده اند: 
],,,,[ 54321 VVVVV                                                        (4) 

  
  نمونه پارچه 5شيب نمودار لگاريتمي فراكتال  - 1 جدول

mean Dback  Dfront  Dright Dleft شماره نمونه  
  1نمونه  9978/0 0123/1  9856/0  9890/0 99625/0
  2نمونه  1203/1 2650/0  0365/1  1902/1 153/1
  3نمونه  9563/0 9436/0  9265/0  9124/0 9347/0
  4نمونه  9945/0 9874/0  9798/0  9988/0 9901/0
  5نمونه  8923/0 8865/0  8865/0  8865/0 9110/0

  
  

 .1نمونه  -1شكل

 

 
 .2نمونه -2شكل

 
 

  .3نمونه -3شكل
  

 
 .4نمونه -4شكل

 

  .5نمونه-5شكل
  

يابي با با توجه به روابط زير بر اساس قانون بيز، فاصله ي بين نمونه ي مورد ارز
بدست آمده اند)  5تا  1نمونه هاي استاندارد (كه با روش تجربي در درجات 

 [4].خوردگي بودي كيسبدست آمد كه كمترين فاصله نشان دهنده درجه
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مقدار ميانگين عنصر   uilار ويژگي عناصر، برد vi ، 6و  5در فرمول هاي 
vi   1درجه ،σil  انحراف معيار استاندارد عنصرvi   و  1درجهn  تعداد كل

با  dl كمترين فاصلهو تعيين  1كه درجه بندي با انتخاب ويژگي ها مي باشد. 
  شيب نمونه ي استاندارد انجام مي شود.

نمونه پارچه نشان  5وردگي نتايج مربوط به درجه بندي كيس خ) 2در جدول (
 آورده شده است: 5تا  1داده شده در شكل هاي 

  
  خوردگي نمونه هادرجات كيس -2 جدول                   

  نمونه و درجه   1نمونه   2نمونه   3نمونه   4نمونه   5نمونه 
  درجه كيس خوردگي  2درجه   1درجه   4درجه   3درجه   5درجه 

 
  

  نتيجه گيري
مهم در كارخانجات پوشاك كنترل كيفيت آن مي باشد كه يكي از عمليات 

متاسفانه كيس خوردگي و جمع شدن پارچه در اثر دوخت به داليلي كه مي 
در نتيجه   باعث پايين آوردن كيفيت پوشاك خواهد بود و ،تواند رخ دهد

مراه خواهد داشت.راه حلي كه صنعت پوشاك براي ه نارضايتي مشتري را به
 ر پيش گرفته اغلب استفاده از افراد متخصص در شناسايي وحل اين مشكل د

وقت گير بودن دقت كافي را نه هاي نامرغوب است كه عالوه بر وجداسازي نم
در اين مقاله روشي براي حل اين مشكل ارائه شده كه بر پايه پردازش ندارد. 

ولوژي تصوير استوار مي باشد. در اين مقاله از ادغام هندسه ي فراكتال و مورف
تصاوير براي سطح خاكستري، جهت درجه بندي كيس خوردگي پارچه استفاده 

 شده است.
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