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نمایش تصویر دیجیتال

نمایش تصویر دیجیتال کاربرد پردازش تصوير در ارزيابي مواد نساجي
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تشخیص پارامترهای پارچه

تراکم نختعیین 

آزمايشات.باشدميدوربینتوسطپارچهپودهايشمارشپايهبرشدهارائهروش

استفادهموردمنسوجاتازبسیاريانواعبرايتواندميروشاينکهدهدمينشان

.گیردقرار

تشخیص پارامترهای پارچه

قابلیت نفوذپذيري 

هوا

پذيري پارچه استفاده از پردازش تصوير در تخمین میزان تخلخل

تخمین که اين روش نسبت به روش محاسباتي بر پايه تراکم و اندازه نخ، براي

پذيري هوا در پارچهقابلیت نفوذ. پوشانندگي پارچه، روش مناسب تري است

. پودي با استفاده از عبور نور از میان پارچه، تخمین زده می شودهاي تاري

گیري میزان انتقال نور از میان پارچهاستفاده از پردازش تصوير در اندازه

تشخیص پارامترهای پارچه

ه بررسی يکنواختی ساختار پارچ

های جین
نخ جین، همپوشانیپارچهساختارهمگنیتحلیلوتجزيهمورددر

ضريب بر اساس .پارچه بررسی شددر پشتهای پود
تعريف شده يکدستیشکل،سطحتغییرات

بر روی آزمايش اين روش.می شودارزيابیپارچهساختاردر
در نخاختالالتباپارچهناهمگونیکه مشکلدادنشانمدلپارچه

.های آن نهفته است

، 50هر   )متوسط و بخش(میلی متر2،10هر)کوتاهدر يک قسمتتار وپودنخقطرگیریاندازهشاملنخ،تجزيه و تحلیل تصوير

نازک وضخیم را ايجاد می هایتارنشان می دهد که ناهمگنی تاب الیاف که مکانتصوير میکروسکوپی نخ.می باشد( میلی متر100

نايکنواختی روی مقطع .ناهمگونی پارچه، ناهمگونی نخ تار استتجزيه و تحلیل دلیل.ساختاری اين نخ ها را باعث می شوداختالالتکند،

.بلند و کوتاه نخ، اختالل در ساختار پارچه را باعث می شود

 پردازش تصوير جهت سنجش نايکنواختی از روش ارزيابي نرمي پارچه با استفاده

سطح پارچه و شناسايي چین و چروک پارچه 

هاي سطحي پارچهبرآورد ناهمواري

هاي ارزيابي ناهمواري در اين تحقیق ادعا شده است که اگر استخراج سطح بافت به عنوان يکي از بخش

آن از طريق سطحي پارچه در نظر گرفته شود، با استفاده از تصوير گرفته شده از پارچه تاري پودي و پردازش

هايي با طرح بافت تافته، سرژه و ساتین و هم توان هم به طرح بافت پارچههاي هوش مصنوعي ميالگوريتم

.به نقشه نخ کشي و کارت ضربه آن دسترسي همزمان پیدا نمود

 هاي حلقويسطحي پارچهو زبریناهمواريتعیین

نايکنواختی سطح پارچه

د در آنالیز يکنواختی پوشانندگی نخ های پو. 1

پشت پارچه 

سیلهوبهپودوتارهاینخساختاريکنواختیآنالیز.2

تصويرپردازش

تشخیص پارامترهای پارچه

چروک
 تجزيه و تحلیل تصوير ديجیتالهر پارچه رنگ شده با استفاده از ارزيابی چین و چروک

طول، تعداد و ارتفاع چین و چروک به عنوان ويژگی های چین و چروک،، تراکم، عرض، سطحزبری 

وک اين مطالعه نشان داد که نتايج به دست آمده از روش ديجیتال برای ارزيابی چر. داستخراج شدن

.های رنگی شبیه روش های مرسوم ارزيابی چین و چروک استپارچه 

لفمختدرجاتآنالیزوپارچهچروکبنديدرجهمنظوربهتصويرپردازشهايتکنیکازاستفاده

رادنتبديلتابعازاستفادهباچروک

هاینمونهازاستفادهجایبهپارچهچروکبندیدرجهبرایمنظمبندیرتبهروشازاستفاده

استاندارد

بهچروکهایشاخصتاشدگیریاندازهچروکخطوططول،تصاويرپردازشازپسروشايندر

.آيددست
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تشخیص پارامترهای پارچه

پرزدانه

مساحت کل استفاده از تحلیل هاي تصويري کامپیوتري براي تعیین توزيع اندازه پرزدانه، تعداد پرزدانه ،

پرزها و مساحت متوسط پرزدانه ها روي سطح پارچه

اندازه گیري کرک و پرزدانه هاي پارچه حلقوي با استفاده از تحلیل تصاوير

ستفاده از بررسی تأثیر نسبت مخلوط بر پرزينگی نخ در پارچه های تاری پودی پلی استر ويسکوز با ا

پردازش تصوير

آن نتايج نشان می دهد که با افزايش درصد ويسکوز، مقدار پرزدهی پارچه ها قبل از اعمال سايش و همچنین پس از

تمايل بیشتری پارچه هايی که دارای نسبت بیشتری از ويسکوز هستند، در برابر سايش حساس تر بوده و. اقزايش می يابد

.به ايجاد پرز دارند

تشخیص پارامترهای پارچه

فاکتور پوشانندگي 

پارچه
یري استفاده از پردازش تصاوير ديجیتال به عنوان يک روش خودکار جهت اندازه گ

فاکتور پوشانندگي پارچه

حاصل از مقدار فاکتور پوشانندگي به دست آمده از اين روش همبستگي خوبي با نتايج

.  دارد( نخ/cm)و تراکم نخ ( tex)روش محاسباتي براساس نمره نخ 

تشخیص پارامترهای پارچه

کنترل کیفیت پارچه

ازش جايگزين نمودن بازرسي بصري با بازرسي بصري خودکار بر پايه پرد

تصاوير ديجیتال براي افزايش دقت در کنترل کیفیت منسوجات

يافت استفاده از تکنیک پردازش تصوير براي کنترل کیفیت منسوجات بي

و براي اندازهβگیري يکنواختي جرمي اليه از اشعه در اين تحقیق براي اندازه

.گیري چگالي اليه از میزان نور عبوري از آن استفاده شد

تشخیص و درجه بندي عیوب بافتجهت استفاده از روش پردازش تصوير

هاي حلقويپارچه

تشخیص پارامترهای پارچه

هتعیین شکل حلق

ص ارزيابي شکل حلقه با استفاده از روش پردازش تصوير کامپیوتري جهت تشخی

اشکال مختلف حلقه براي تحلیل ساختمان حلقه در پارچه هاي حلقوي 

بدين . ودپس از شناسايي نواحي حلقه، شکل آن با استفاده از روش تطبیق الگو تشخیص داده مي ش

هاي کج در ساختار پارچه حلقوي با استفاده از روش پردازش هاي گم شده و رديفترتیب حلقه

.تصوير شناسايي می شود
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تشخیص پارامترهای پارچه

افتايش پارچه

ز پديده افتايش پارچه اشاره به تغییر يک پديده ناشی از وزن خود دارد که می تواند به عنوان يکی ا

.  پارامترهای مهم برای بررسی زيبايی شناسی بصری پارچه باشد

 با استفاده از پردازش تصويرافتايش دينامیکی و استاتیکی پارچه های پنبه ایبررسی

.اين مطالعه نشان داد که ضريب افتايش پارچه های پنبه با افزايش سرعت چرخش افزايش می يابد

 روش اصالح شده ارزيابي افتايش پارچه با استفاده از افتايش سنج کیوسیک

دازش تصوير اين روش جديد شامل تهیه تصوير ديجیتالي از پارچه تحت افتايش و پردازش آن با استفاده از نرم افزار پر

.است

تشخیص پارامترهای پارچه

ساختارهاي  منسوجات بي بافت

تارائه روش تحلیل تصوير جديد براي ارزيابي ساختارهاي تارعنکبوتي بي باف

استخراج در اين روش الزم است ساختار تار عنکبوتي پارچه بي بافت از تصوير اولیه اش

و منافذ و ابتدا تصوير به فرم دودويی تبديل مي شود بدين ترتیب الیاف، سیاه. شود

.  فضاهاي خالي سفید نمايش داده مي شوند

، هر بخش از لیف براساس...پس از آماده سازي تصوير، طول، ضخامت، جهت، تراکم و 

.پیکسل قابل ارزيابي است

تشخیص پارامترهای پارچه

ارزيابي اندازه تخلخل
فت استفاده از پردازش تصاوير ديجیتال براي تعیین تخلخل تارعنکبوتي پارچه بي با

استفاده در اين روش از تحلیل تصوير، براي توصیف پارامترهاي تخلخل مانند اندازه، شکل، جهت و موقعیت

رين قطر بزرگت) اندازه خلل و فرج پارچه را مي توان براساس مساحت يا قطر هیدرودينامیکي . مي شود

.طبقه بندي کرد( دايره محاط شده

استفاده از پردازش تصاوير براي ارزيابي توزيع اندازه تخلخل و توزيع هندسه تخلخل

منسوجات و بررسی اثر مويینگي فیلترهاي بسیار ظريف 

اين تحقیق مي براساس. نتايج به دست آمده درک بهتري از اثر مويیینگي فیلترهاي بسیار ظريف فراهم مي کند

ي، پارامترهاي توان نتیجه گرفت که انتقال سیال در يک شبکه متخلخل به سه پارامتر اصلي، اثر مويینگ

.و پیوستگي يا اتصال خلل و فرج در شبکه، بستگي دارد( اندازه، شکل)هندسي

تشخیص پارامترهای پارچه

تعیین الگوی بافت

 عالمدل شبکه فو توسعه يافته مبتنی بر تکنولوژی اسکن دو طرفه روش

(AGM)  پارچه های تاری پودیبرای شناسايی بافت
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تشخیص پارامترهای پارچه

چاپ

،عمق استفاده از پردازش تصوير جهت تشخیص پارامترهايی از قبیل جابه جايی رنگ الگو

رنگ، تغییر هر الگو و يا رنگ پس زمینه و  تعداد رنگ های جابجا شده 

نیک ارائه الگوريتمی برای بررسی ماهیت امواج ايجاد شده در چاپ موضعی  با استفاده از تک

های پردازش تصوير

ه با بررسی روشی کمی برای اندازه گیری به هم آمیختگی در يک سطح توپر رنگی چاپ شد

روش جوهر افشان بر روی پارچه با استفاده از روش پردازش تصوير

.نتايج نشان داد که نوع اليه تأثیر مهمی بر پديده به هم آمیختگی دارد

صنعت پوشاک 

خوردگي درزکیس

:  انواع کیس خوردگي

، کیس کیس خوردگي ذاتي، کیس خوردگي ناشي از تغذيه، کیس خوردگي ناشي از کشش
.خوردگي ناشي از جمع شدگي نخ دوخت

و زيرکیس خوردگي درز را به صورت موج هاي سه بعدي تولید شده روي خط درزشکل 
پنج پارامتر عمده براي ارزيابي کیس 5. گسترش يافته تا خط لبه نشان مي دهد
. خوردگي، به صورت زير تعريف شد

تعداد موج يا برآمدگي هاي ايجاد شده در درز•

دامنه روي نزديک ترين خط به درز-دامنه اولیه موج•

دامنه روي خط لبه-دامنه نهايي موج•

ترين خط به درزطول موج روي نزديک-طول موج اولیه•

طول موج روي خط لبه-طول موج نهايي•

صنعت پوشاک 

بیني کاسه انداختن پارچه در لباسپیش

ر ارائه روشی جديد برای ارزيابی کاسه انداختن پارچه با استفاده از روش پردازش تصوي

ه، معیار براي شناسايي خصوصیات کاسه انداختن پارچه مانند ارتفاع، حجم وشکل کاس8براي اين منظور 

یله اين تحقیق  نشان داد که ظاهر کاسه را مي توان به وس. از تصوير استخراج شد... طرح هاي پارچه و

.معیارهاي استخراج شده از تصوير کاسه انداختن پارچه پیش بیني کرد

یت خام، رنگرزی شده و تثب) بررسی خاصیت کاسه انداختن برای سه نوع پارچه سه بعدی

با استفاده از دستگاه زوئیک و آنالیز تصوير ( شده

فته هر پارچه به با استفاده از پردازش تصوير پارامترهايی از قبیل مقدار خستگی و مساحت قسمت تغییر فرم يا

ری در برابر نتايج نشان می دهد که نمونه تثبیت شده نسبت به دو نوع پارچه ديگر مقاومت بیشت. دست آمد

.کاسه انداختن دارد 

صنعت پوشاک 

بررسی کیفیت درز در پوشاک

طراحی سامانه ای جهت تشخیص عیوب دوخت در صنعت پوشاک

برای اين منظور عیوب در چهار دسته عیوب مؤثر در ظاهر اتصال و دوخت، عیوب مؤثر در 

عیوبی که هم بر روی ظاهر و هم بر روی) کارايی اتصال و دوخت، مشکالت اتصال و دوخت

.و ساير عیوب قرار گرفتند( کارايی تأثیر می گذارند

.نتايج نشان می دهد که وجود دوخت موجب افزايش آويزش پارچه می شود

ا با استفاده از اين سامانه  می توان ابعاد دوخت که شامل  طول، عرض و تراکم دوخت می باشد ر

.اندازه گیری کرد

تعادل همچنین در تشخیص دوخت جا افتاده، تعیین تعداد دوخت جا افتاده، دوخت نايکنواخت و عدم

.دوخت می تواند مورد استفاده قرار گیرد
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استاتیکیآویزش

سربهسکونحالتدرکهاستدیگرجسمرویپارچهگیریقرارنحوهوشکل،تغییراستاتیکیآویزش

کهاستحالتیدرآویزشاینکاربرد.شودنمیایجادآندرشکلیتغییروحرکتگونههیچوبردمی

.پوشاندمیرادیگریساکنجسمپارچه

حلقه یکی با استفاده از محاسبه وزن.آویزش استاتیکی را می توان به دو روش مختلف اندازه گیری کرد

- ISO9073 Textiles)کاغذ شکل آویزش Test Methods for Non-woven , Part 9 : Determination 

of drape coefficient)با و روش دیگری محاسبه مساحت از طریق دستگاه اندازه گیری  آویزش کیوسیک

هر دو روش در ابتدا تجهیزات یکسان به نام دستگاه .( DIS ISO 9037part 9)تجزیه و تحلیل تصویر است

نام گرفته است آویزش سنج است که  W /Sدر همین حال روش دوم . اندازه گیری آویزش کیوسیک دارد

.[3]تغییر شکل تصویر را به داده های عددی سازگار می کند

دینامیکیآویزش

نیزارچهپدینامیکیآویزشرفتارواستدرگیرپوشاکآویزشدرجنبشعنصراغلبکهآنجااز

.استبرخوردارباالییاهمیتازپوشاکدرآویزشنوعایناست،مؤثرلباسظاهرزیباییبر

یکآنردکه.استبررسیقابلتصویرتحلیلوتجزیهتکنولوژیکمکبادینامیکیآویزش

جیخرویکبهلحظهبهلحظهراآنوکندمیفیلمبرداریتصویریکازدیجیتالدوربین

متشکلوالمعمدینامیکیآویزشگیریاندازهبرایاستفادهقابلیوسیله.کندمیترجمهمناسب

رعتسدرچرخشقابلیتکهدوارموتویکرویپایهاین.دارد،استچرخشقابلیتکهایپایهاز

میقرارایدایرهدیسکدوبینمرکزازهمپارچهینمونه.گیردمیقراردارد،رامختلفهای

وردگیمیفیلمچرخشحالدرپارچهازدیجیتالدوربینیک.شودمیسوارپایهرویوگیرد

روشهایدیگریاUSBطریقازاستچرخشحالدردیسکرویکهپارچهآویزشفیلم

تعدادشدهفتهگرفیلمازکامپیوتریافزارهاینرمتوسط.شودمیمنتقلکامپیوتربهمرسوم

.کندمیمحاسبهراآویزشتصاویرپردازشازپسوگیردمیراالزمفریم
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