
   

 دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

1395اردیبهشت  16تا  14  

 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

-1  مقدمه  

نساجی افزایش  صنایع است که کنترل کیفیت درواضح 

ای داشته و تعیین کیفیت منسوجات برای قابل مالحظه

کننده اهمیت خاصی دارد. زمانی که کننده و مصرفتولید

-شود بیخصوصیات پارچه از نظر کیفیت پارچه مطرح می

شک خواص ابعادی و اهمیت ثبات ابعادی پارچه نیز مطرح 

وشاک با افزایش تقاضا برای یر بازار پشود. در قرن اخمی

 ثبات ابعادی بیشتر روبرو شد. های باپارچه

 برای تولید منسوجات کهی هایروشترین یکی از معمول

است. پارچه  حلقوی آوری بافندگیشود فناستفاده می

حلقوی مورد استفاده برای تولید لباس باید با کیفیت باال 

 اساسی عنصر در پارچه حلقوی ساختار شناخت کلید باشد.

به  بافته شده نخ طول. باشدمی بافته شده تک حلقه آن،

 راحتی، دست،زیر از قبیل پارچه کیفیت حلقه یک صورت

 مهمتر، همه از و پوشیدگی، فاکتور قابلیت کشش، وزن،

 کنترل بنابراین،. کندپارچه را تعیین می ابعادی ثبات

 عملکرد معیارهای با رویارویی منظور به پارچه هایویژگی

  .آید دست به حلقه کنترل طریق از تواندمی خاصی

 استفاده برای آل ایده پنبه الیاف از شده تولید حلقوی پارچه

 و باال پذیری انعطاف دلیل به عمدتأ پوست، روی بر مستقیم

 تغییرات به حساس هاپارچه این حال، این با. باشندنرمی می

 صحیح تنظیم. دارند یکم ابعادی ثبات و هستند ابعادی

-می هاپارچه تکمیل و عملیات استراحت تولید و پارامترهای

  مشکالت جلوگیری کند. این از تواند

یر با استفاده از بینایی در زمینه تجزیه و تحلیل تصو

های ردازش تصویر محققان زیادی در دههو روش پ کامپیوتر

 ساختار بررسی منظور اند. بهاقداماتی انجام داده اخیر

 برای سیستم یک 2002در سال  همکاران و جنسن حلقوی،

 تصویر تحلیل و تجزیه پرزدار با حلقوی پارچه سطوح ارزیابی

مطالعه  یک در .[1]ایجاد کردند با فیلتر فوریه دیجیتال

 از جدیدی تعریف 2003و همکاران در سال  سمنانی

 پارچه نظمیبی شاخص و دادند ارائه حلقوی پارچه کیفیت

تعیین  آل ایده حالت از را حلقه جهت زاویه انحراف کهرا 

 مختلف با حلقوی پودی پارچه هایسازه برای کند،می

حلقوی پودی با  یها پارچهنظم بررسی تأثیر عملیات استراحت بر روی وضعیت حلقه و   

 روش پردازش تصویر

   پدرام پیوندی، سید عباس میرجلیلی، *مهسا منصوری
  زدیدانشکده مهندسی نساجی دانشگاه 

 

 چکیده
حلقوی و  یها پارچهپارامترهای ساختاری . دارد پارچهبر کیفیت  در هنگام استفاده تأثیر زیادی یابعادی پارچه حلقوی پود ثبات

 بررسی به ،تحقیق این در گذارد.میثیر تأ پوشاک حلقویخواص مکانیکی و فیزیکی  بر مستقیمبه طور  فرآیندهای تکمیلهمچنین 

 تحلیل و تجزیه روش از استفاده با شده یلتکم پارچهثبات ابعادی  ربثیر آن أدر شرایط مختلف و ت استراحتطول در  حلقویرفتار پارچه 

از  بافت اینترالک یلندردورو سو  بافت ساده سیلندرحلقوی پودی یکرو پارچه مختلف دو نمونهبدین منظور  .شده استتصویر پرداخته 

-پارچه اندازه ها تحت شرایط مختلف استراحت قرار گرفتند و پس از هر مرحله پارامترهای ابعادینمونه .شده است آمادهای پنبه هاینخ

نظمی محاسبه آمد و شاخص بی به دستها جهت حلقه استفاده از تبدیل رادونها انجام شد و با گیری شد. سپس تصویربرداری از نمونه

های روش  از بهتر کامل و التراسونیک استراحت روش از بعد پارچه نظمیبی شاخص متوسط که دهدمی نشان نتایج. گردید

 بیشتر لتراسونیک و کاملاستراحت ا روش از پس( Ks) پارچه ابعادی ثابت پارامتر متوسط همچنین .استدیگر استراحت 

 .است تر شدهنزدیک (=25.98Ks) آلششده و به مقدار ایده
 

 تصویر پردازش استراحت، عملیات وضعیت حلقه، ،دیابعا خواص حلقوی پودی، پارچهکلمات کلیدی: 
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همچنین . [2]کردند تعریف تصویر پردازش روش از استفاده

کار و همکارانش در دانشگاه فیالدلفیا   اآنمحمد ابویی

ای انجام پنبهروی پارچه های حلقوی ساده بر جدیدی را 

اگر بتوان طول حلقه را بصورت  . آنها معتقد بودند[3]اندداده

بین اندازه و  دتوانمیتصویر گیری کرد، پردازش آنالین اندازه

های پارچه از طرف دیگر شکل حلقه از طرفی، و ویژگی

توانند الین ارتباط برقرار کند و کامپیوترها میبصورت آن

فرآیند تولید پارچه در عرض چند شکل حلقه را در حین 

   .ثانیه با دقت باال توصیف کنند

در طول  حلقوی هایرفتار پارچه بررسیاز این تحقیق هدف 

 شکل وضعیت ثیر آن درأدر شرایط مختلف و ت استراحت

در این راستا دو نوع  باشد.ها میپارچهثبات ابعادی  حلقه و

ت مختلف بافت پارچه حلقوی پودی تحت شرایط استراح

شد و نتایج انجام و در هر مرحله تصویربرداری  ندقرار گرفت

 . گردیدها با یکدیگر مقایسه نظم پارچه در موردحاصله 

 

 تجربیات/تئوری -2

 آماده سازی نمونه ها  -2-1

پارچه یکی بافت یکروسیلندر ساده و دیگری بافت  نمونه دو

آماده شده  شانهمتریک پنبه  40سیلندر اینترالک از نخ رودو

 مثبت تغذیه با حلقوی بافندگی دستگاه در هانمونه. است

 ،34دهنه  ، 32 دارای گیج ماشین بافندگی این .شدند تولید

تحت روش  ها نمونه از یک هر سپس .است 96تعداد ابزار  و

 روش، هر از بعد .گرفتند استراحت قرار های مختلف

 . شد گیری اندازه هاپارچه ابعادی پارامترهای

 نمونه ها تحت شرایط زیر در معرض استراحت قرار گرفتند: 

 در صاف سطح یک روی بر ها نمونه: خشک استراحت 

 تنش آزاد شدن برای ساعت 24 مدت به اتاق شرایط

  .استراحت دیده شدند بافت

 حاوی آب حمام در ها نمونه: مرطوب استراحت 

 قرار ساعت 12 مدت به مرطوب کننده عامل 0.01٪

 و شده، استخراج آب آنها آرامی به سپس، و شدند داده

 در ساعت 24 مدت به صاف سطح روی بر نهایت در

  .خشک شدند اتاق شرایط

 آب با داخلی لباسشویی ماشین در ها نمونه: کامل 

گراد درجه سانتی 60 در خنثی شوینده از ٪0.1 حاوی

 آن از پس و شدند، داده شستشو دقیقه 50 مدت به

در سپس  اضافی آن در ماشین گرفته شده و آب

 10به مدت ( Tumble Dryerکن گردان ) خشک

 24 مدت به هانمونه نهایت در .خشک شدند دقیقه

  .استراحت دیدند اتاق شرایط در ساعت

 شستشوی در حمام  پارچههای نمونه: 1التراسونیک

 70 آبدمای هرتز و کیلو 37، با فرکانس مافوق صوت

 استراحت تحتدقیقه  10به مدت  گرادیدرجه سانت

ساعت   24 به مدتها  پس از آن نمونه .گرفتندقرار 

 ند.اتاق خشک شد شرایط در روی یک سطح صاف

ارتباط بین طول حلقه و خواص ابعادی پارچه حلقوی پودی 

روابط  یگردید. و هئارا لیفو براساس نظریه  ماندنتوسط 

 [ 4: ]تعریف کردخواص ابعادی پارچه  برایرا  (1)
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 Krو KC ،KW ، KSطول حلقه و  L (1در رابطه ) که

-تعداد رج در سانتی c.p.cپارامترهای ثابت ابعادی پارچه، 

دانسیته حلقه  S.Dمتر و تعداد ردیف در سانتی w.p.c، متر

-بر طبق این رابطه پارامترهای ابعادی پارچه اندازه. باشدمی

 گیری شد. 

 grayخاکستری ) مقیاس از JPG فرمت در پارچه های نمونه

scale) ابعاد . است شده اسکن اینچ در نقطه 1200 وضوح با

 برای. بود متر میلی 200×  200 اسکن شده تصاویر

 به بافت از خاکستری مقیاس تصویر حلقه، جهت تشخیص

 Canny فیلتر دیفرانسیل از استفاده با لبه فرم آشکارسازی

تصویر پارچه در حالت استراحت  1شکل  .است شده تبدیل

-آشکارسازی لبه را نشان می ش در حالتخشک و تصویر

 حلقه جهت کردن پیدا برای رادون تبدیل ،آن از پس دهد.

  .گرفت قرار استفاده مورد
 

 پیدا کردن خطوط با استفاده از تبدیل رادون -2-2

-یک مجموعه انتگرال f(x,y)بعدی مانند  تصویر یک تابع دو

نحوه اعمال تبدیل رادون را نشان  2شکل های خطی است. 

 دهد. می

                                                           
1
 Ultrasonic 
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x'  ،محوری است که با محور اصلی به اندازه زاویه چرخش

مشخص کننده یک پرتو است. از  'xزاویه دارد. هر مقدار 

دید پردازش تصویر، مقدار تابع رادون برابر نقاط روشن 

به  θست. بنابراین تابع رادون در زاویه ا 'xی تصویر در راستا

 . شودتعریف می( 2صورت معادله )
 






 ydyxyxfxR )cossin,sincos()( 
   (2) 

 
       

 تکرار شود، افزایش یک درجه با بار 180 رادون تبدیل اگر

 هر طول n آن در که ،180در   n از ،R ماتریس یک نتیجه

 یک R ماتریس .بود است خواهد ستون تعداد 180 و ستون

 هیستوگرام یک عنوان به تواند می که شدت است ماتریس

تصویر خروجی   ،برای کشف خطوط .شود معرفی رنگ نقشه

به عنوان ورودی تبدیل رادون  Cannyفیلتر لبه یاب 

استفاده شد. به این ترتیب، تمام لبه هایی که در یک راستا 

باشند باعث ایجاد روشنایی زیاد )متناظر با یک قله در 

شوند. به کمک این خاصیت جهت هیستوگرام( مینمودار 

حداکثر  حلقه از قله جهت ،توان شناسایی کردها را میحلقه

  .شد داده تشخیص رادون شدت ماتریس

 

نتایج و بحث -3  

به طور متوسط پس از هر روش  Krو  Ks هایمقدار

  نشان داده شده است. 2و  1استراحت در جدول 

پس از استراحت خشک ابعاد پارچه یکروسیلندر ساده تغییر 

. مقدار ندبه نسبت اول کج شدها حلقه چنانی نکرد اماآن

Ks  وKr در مورد استراحت کامل و  حلقوی نمونه پارچه

 های مدل از KSآل  ایده به مقداراستراحت التراسونیک 

    . بود تر نزدیک[ 5] نظری

 2.5طول حلقه برای پارچه حلقوی یکروسیلندر ساده 

 متر بود.  میلی 2.65اینترالک  بافت متر و برایمیلی

و همکاران  سمنانیطبق مقاله نظمی برهمچنین شاخص بی

 شود تعریف می (3رابطه )به صورت  [6]
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                                          (3)    

 

 ایده مدل یک در متوالی هایرج از حلقه بین زاویه αk  که

 نسبت این محاسبه . برایباشدمی ساده حلقه بافت برای آل

 مدل یک از KW = 4.373 و K C = 6.123 از مقدارهای

بدست آمده  αk = 54.5 و، شدهاستفاده  [3] بعدی سه

زاویه بدست آمده از تجزیه و تحلیل  αrهمچنین  .است

 باشد. تصویر پارچه مورد استفاده می

 نررم  توسرط  پارچه پس از هرر روش اسرتراحت   از تصاویری

اسرتفاده   با. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ((Matlab افزار

 شاخص و شد داده تشخیص مدل هر از αr ،از تبدیل رادون

برنامره نوشرته    محاسبه گردیرد.   (2) معادله از Ir نظمی بی

به این صورت مورد آزمون قررار   αrشده برای بدست آوردن 

هایی در راستای افقی و عمودی یعنی با زاویه گرفت که خط

کشریده شرد و ایرن     ((Paintافرزار  درجه توسط نرم 90و  0

 ها را درست تشخیص دهد. زاویه خطبرنامه توانست 

در نظرم   اسرتراحت  مراحرل  از یرک  هر اثر گرفتن نظر در با

 روش اسرتراحت  هر از بعد نظمیبی شاخص ،حلقوی پارچه

 نشران  1 نمودار در نظمیشاخص بی نتایج  .گردید محاسبه

نظمری  طبرق تعریفری کره از شراخص بری      .داده شده اسرت 

کمترر باشرد    Irهرچره مقردار    شده اسرت های حلقوی پارچه

شود نظم پارچره  تر است. همانطور که دیده میپارچه منظم

حلقوی اینترالک تغییر کمتری را از خود نشان داد که ایرن  

توان به دلیل پایداری بیشتر عناصر حلقوی به واسرطه  را می

هرا در بافرت دوروسریلندر اینتررالک     درگیری بیشتر حلقره 

 توجیه کرد.  

  یریگ یجهنت -4

 در پارچه ها تمام ابعاد در تغییرات که دهد می نشان نتایج

با  دهدمی رخ مکانیکی استراحت مراحل از یک هر طول

پس از روش استراحت  Ksاین حال چون مقدار عددی 

کامل و خصوصأ روش اولتراسونیک بیشتر است بنابراین 

-می ترباثباتروش اولتراسونیک منجر به ساختار حلقوی 

البته ممکن است با تکرار مراحل شستشو وخشک شود. 

کردن، پارچه ها به ثبات ابعادی بهتری نیز برسند. همانطور 

مقدار این بود که اینگونه   Krدر مورد شود که دیده می

نکرد که این  محسوسیتغییر  در بافت اینترالک پارامتر

 ها در وضعیتدهد که در ساختار اینترالک حلقهنشان می

 در کل .قرار دارندتر ثباتکمترین مقدار انرژی یا وضعیت با

 چرا که دهد،تری را نشان میبهابعادی  ثبات بافت اینترالک
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-دو حلقوی هایپارچه در هاحلقه بین و درگیری اصطکاک

در  است سیلندرروحلقوی یکهای پارچهاز  تربیش سیلندررو

پس از  .تر باشندباثباتتوانند با ابعاد ها مینتیجه این پارچه

های حلقوی بیشتر ها نظم پارچهاستراحت دادن به پارچه

ها در بافت ساده به علت همچنین کجی حلقه شود.می

ساختار نامتعادلش به مراتب بیشتر است و پس از 

دستخوش نظم پارچه حلقوی پودی ساده بیشتر  ،استراحت

  .شودمیتغییر 
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حلقوی برای هر  یها پارچه( Ksمقادیر پارامتر ابعادی ) -1جدول 

 شرایط استراحت

Ks 

 التراسونیک کامل تر خشک 

Plain 21.25 22.31 23.38 24.64 

Interlock 15.14 22.01 24.30 24.83 

حلقوی برای  یها پارچه( Krمقادیر پارامتر ابعادی ) -2جدول 

 هر شرایط استراحت

Kr 

 التراسونیک کامل تر خشک 

Plain 1.18 1.23 1.29 1.31 

Interlock 1.14 1.15 1.156 1.16 

 

 

 
 )ب(                   )الف(                               

 یک تشخیص از یا نمونه)الف( : تصویر اصلی ، )ب( :  -1شکل 

 خشک استراحت حالت یک در تصویر لبه

 

 
 نحوه اعمال تبدیل رادون  -2شکل
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