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  چکیده

 در. دارد نیاز هاپارچه چروك اتوماتیک ارزیابی براي مفید و اشتباه بی اعتماد، قابل سیستمی به نساجی صنعت
. استشده استفاده چروك هايپارچه از برداريعکس جهت (Kinect) بُعديسه دوربین سیستم از مقاله، این
 جهت ايبرنامه. باشندمی پارچه در چروك براي ارتفاع و عمق هايشاخص داراي بُعدي،سه هايعکس این

بافت  طرح و پود، تراکم پود، نخ جنس پارامترهاي از یک هر اثر تا شد نوشتهدر محیط متلب  تصویر پردازش
 جنس هر از و مختلف، هايبافت نوع با استريپلی/ویسکوز و استريپلی اي،پنبه يپارچه نوع 27. بررسی شود

 پردازش از آمده دستبه نتایج سپس شده، داده چروك و برش AATCC 128 استاندارد مطابق نمونه 3
  .گردید مقایسه(رِپلیکا)  استاندارد در شده ارائه بصريِ بُعديسه هايمدل با کالیبراسیون، از پس تصویري،

 میزان بر ناچیزي تاثیر پود نخ جنساین صورت گزارش شد که بهبا کمک تحلیل آماري در نهایت، نتایج 
 باشد، ترفشرده بافت طرح هرچه و تر؛کم چروك میزان شود، بیشتر تراکم هرچه کهحالی در دارد؛ چروك
 .بود خواهد بیشتر چروك میزان

  بندي چروك، ارزیابی کیفی.پردازش تصویر، درجه  -کلید واژه
  

 مقدمه -1

ها در مـورد ظـاهر پوششـی ها و تولیدکننـدهکنندهمصـرفوسـیله آن ترین فاکتورهایی است که بهظاهر استاتیکی یکی از مهم
کنندگان، ظاهر چروك و بازگشت از چروك پوشـاك در حـین پوشـش یـا بعـد از کنند. عمده نگرانی مصرفپارچه قضاوت می

هـاي منسـوجات وجـود دارد: دو روش بنـدي چروكدر حال حاضر در صنعت نساجی، دو متد رایج جهت درجه .است شستشو
. در پس از شستشو در رابطه با بازگشت از چروك AATCC TM 124پذیري و در رابطه با چروك AATCC TM 128ارد استاند

ها هر دو به صـورت ارزیـابی ها وجود دارد. این روشجهت مقایسه با نمونه) Replica( بُعديهر دو نوع استاندارد، چند مدل سه
طـور سـایر فاکتورهـا اشخاص، مشخصـات بافـت و چـاپ پارچـه، و همین هاي بصريکیفی هستند و نتایج تحت تأثیر قضاوت

  همراه ندارند.ها نتایج دقیقی را بهو لذا این روش]2[و  ]1[باشدمی

. سـان و ]3[، حساریان از تکنیک نور پروژکتور خطی جهت مطالعه خـواص چـروك پارچـه اسـتفاده نمـود 2010در سال   
) مطالعـاتی در SVM( شـده بهینه پشتیبانیبرداري ماشین  و شده اصالح موجک ضرایباستفاده از ، با 2011همکاران در سال 

از تکنولـوژي پـردازش سـکانس ویـدیویی بـراي ) 2014. وانگ و همکـاران (]4[بندي ظاهر چروك در پارچه داشتندزمینه طبقه
هـاي پرزحمـت و گاهـاً، مطالعـات، اسـتفاده از روش. وجه مشترك تمام ایـن ]5[بعدي پارچه استفاده نمودندبازسازي سطح سه

  هاي گران قیمت است.دستگاه



  
    

  شرح آزمایش -2

 ،بافـت طـرح و پـودي تـراکم جـنس، فاکتورهـاي آن در کـه بود پارچه نوع  27 شاملدر این مقاله،  بررسی مورد جامعه  
هـر یـک از ، سـپس شـده، داده چروك و برش AATCC 128 استاندارد مطابق نمونه 3 فاکتور هر از. بودند ي آزمایشمتغیرها

جز چروك تحـت ها بهاي که نمونهگونهساعته، آزاد بر روي سطح صافی قرار داده؛ به 24اي را پس از استراحت هاي پارچهنمونه
ها قـرار موازات سـطحی کـه نمونـهو بـه cm70 تـا  50فاصـله تقریبـی بـین سنج بهاثر هیچ نوع کمانشی نباشند. دوربین عمق

نمـایش داده  objectهـاي صـورت فایلهاي گرفته شده توسط دوربـین، مسـتقیماً در کـامپیوتر بهاند، فاصله دارد. عکسگرفته
  شوند.می

 یار،هاي آن شامل انحراف از معدازش نموده، و خروجیرا پرورودي  هايمحیط متلب نوشته شده که فایلاي در برنامه
، اعداد خروجی را 1جدول  باشد.ازاي هر نمونه میترین ارتفاع دوربین تا نمونه بهبیشترین ارتفاع دوربین تا نمونه، و کم

  دهد.نمایش می

  ).mmاعداد بر حسب ( هاي برنامه متلبخروجی .1جدول 

 STD Sum of Height Max Distance Min Distance بافت تراکم جنس

 6.62E+06 652.45 626.3 5.3245 تافته 18 پنبه

 6.16E+06 652.17 631.92 3.6684 تافته 18 پنبه

 7.30E+06 653.41 630.05 4.4108 تافته 18 پنبه

1/3سرژه  18 پنبه  3.9064 6.61E+06 652.75 634.03 

1/3سرژه  18 پنبه  3.7842 6.58E+06 654.7 637.01 

1/3سرژه  18 پنبه  4.0074 6.93E+06 656.17 635.9 

8ساتین  18 پنبه  1.7926 6.55E+06 628.75 619.24 

8ساتین  18 پنبه  2.5323 6.25E+06 634.47 620.54 

8ساتین  18 پنبه  3.1989 6.43E+06 641.59 624.44 

 6.54E+06 644.38 629.94 3.294 تافته 21 پنبه

 6.65E+06 645.18 625.9 3.8318 تافته 21 پنبه

 6.93E+06 658.73 634.72 4.869 تافته 21 پنبه

1/3سرژه  21 پنبه  4.133 7.19E+06 660.49 642.08 

1/3سرژه  21 پنبه  4.8038 7.25E+06 658.2 633.96 

1/3سرژه  21 پنبه  3.9523 7.05E+06 656.95 638.61 

8ساتین  21 پنبه  4.1091 6.21E+06 657.92 636.66 

8ساتین  21 پنبه  4.2065 7.08E+06 656.84 637.27 

8ساتین  21 پنبه  4.133 7.19E+06 660.49 642.08 

 7.40E+06 651.98 617.37 7.3114 تافته 24 پنبه



  
 6.42E+06 649.77 621.09 6.4911 تافته 24 پنبه

 7.29E+06 648.78 619.44 5.1569 تافته 24 پنبه

1/3سرژه  24 پنبه  3.1966 7.67E+06 643.75 626.02 

1/3سرژه  24 پنبه  3.1669 7.24E+06 642.72 625.41 

1/3سرژه  24 پنبه  3.5729 7.12E+06 643.25 624.02 

8ساتین  24 پنبه  4.1109 7.50E+06 659.96 638.76 

8ساتین  24 پنبه  4.2943 7.14E+06 658.3 636.16 

8ساتین  24 پنبه  4.7875 6.84E+06 657.9 635.04 

استرپلی  7.01E+06 643.31 628.37 2.6698 تافته 18 

استرپلی  5.91E+06 639.76 618.35 3.3317 تافته 18 

استرپلی  6.32E+06 642.65 623.63 3.3536 تافته 18 

استرپلی 1/3سرژه  18   3.9607 6.30E+06 655.05 634.81 

استرپلی 1/3سرژه  18   3.7669 6.96E+06 654.21 631.82 

استرپلی 1/3سرژه  18   4.5613 6.75E+06 652.6 630.02 

استرپلی 8ساتین  18   2.2368 6.85E+06 629.1 616.79 

استرپلی 8ساتین  18   2.7037 5.47E+06 623.91 611.49 

استرپلی 8ساتین  18   2.7643 6.31E+06 626.87 614.15 

استرپلی  6.55E+06 644.63 624.37 4.0568 تافته 21 

استرپلی  7.01E+06 656.29 629.97 4.8991 تافته 21 

استرپلی  7.12E+06 657.06 627.41 5.0994 تافته 21 

استرپلی 1/3سرژه  21   4.2493 6.88E+06 653.05 632.55 

استرپلی 1/3سرژه  21   4.2826 6.78E+06 659.58 638.63 

استرپلی 1/3سرژه  21   4.1128 6.66E+06 657.08 637.44 

استرپلی 8ساتین  21   3.814 6.25E+06 654.92 635.38 

استرپلی 8ساتین  21   4.0254 6.59E+06 662.02 643.81 

استرپلی 8ساتین  21   3.6957 6.83E+06 654.56 637.05 

استرپلی  7.01E+06 650.1 627.61 4.5274 تافته 24 

استرپلی  6.77E+06 650.33 629.43 4.7949 تافته 24 

استرپلی  6.51E+06 657.98 634.75 5.3012 تافته 24 

استرپلی 1/3سرژه  24   4.2762 6.53E+06 648.07 626.43 

استرپلی 1/3سرژه  24   4.242 6.18E+06 647.83 626.57 

استرپلی 1/3سرژه  24   3.9967 6.36E+06 647.08 625.79 

استرپلی 8ساتین  24   4.4088 6.96E+06 659.87 639.77 

استرپلی 8ساتین  24   4.2557 6.68E+06 658.28 640.69 



  
استرپلی 8ساتین  24   4.3639 6.72E+06 660.42 640.26 

استر/ویسکوزپلی  7.46E+06 653.76 633.17 4.1425 تافته 18 

استر/ویسکوزپلی  7.61E+06 653.11 635.02 3.6503 تافته 18 

استر/ویسکوزپلی  7.05E+06 651.68 634.3 3.6245 تافته 18 

استر/ویسکوزپلی 1/3سرژه  18   4.1517 6.30E+06 668.37 632.03 

استر/ویسکوزپلی 1/3سرژه  18   3.9041 7.24E+06 654.57 635.65 

استر/ویسکوزپلی 1/3سرژه  18   3.7429 6.75E+06 653.69 636.54 

استر/ویسکوزپلی 8ساتین  18   2.6411 6.55E+06 627.8 616.33 

استر/ویسکوزپلی 8ساتین  18   3.6605 6.13E+06 626.52 611.73 

استر/ویسکوزپلی 8ساتین  18   3.8314 6.32E+06 627.4 610.94 

استر/ویسکوزپلی  6.62E+06 650.05 629.08 3.8529 تافته 21 

استر/ویسکوزپلی  6.87E+06 643.98 619.35 4.5697 تافته 21 

استر/ویسکوزپلی  6.33E+06 641.67 622.94 3.6232 تافته 21 

استر/ویسکوزپلی 1/3سرژه  21   3.488 6.87E+06 650.93 632.79 

استر/ویسکوزپلی 1/3سرژه  21   4.1711 6.40E+06 654.38 630.76 

استر/ویسکوزپلی 1/3سرژه  21   4.2226 6.53E+06 655.03 630.85 

استر/ویسکوزپلی 8ساتین  21   4.661 6.74E+06 646.77 624.99 

استر/ویسکوزپلی 8ساتین  21   4.5061 7.19E+06 645.97 624.4 

استر/ویسکوزپلی 8ساتین  21   3.8225 6.73E+06 646.47 627.98 

استر/ویسکوزپلی  6.89E+06 659.37 635.69 4.8576 تافته 24 

استر/ویسکوزپلی  6.51E+06 668.15 638.11 5.8289 تافته 24 

استر/ویسکوزپلی  6.62E+06 662.3 640.59 4.3481 تافته 24 

استر/ویسکوزپلی 1/3سرژه  24   2.576 6.77E+06 635.2 618.19 

استر/ویسکوزپلی 1/3سرژه  24   2.0539 6.67E+06 630.27 618.97 

استر/ویسکوزپلی 1/3سرژه  24   1.9563 6.22E+06 627.55 617.6 

استر/ویسکوزپلی 8ساتین  24   4.3223 6.50E+06 657.2 638.6 

استر/ویسکوزپلی 8ساتین  24   4.0323 6.54E+06 657.43 638.22 

استر/ویسکوزپلی 8ساتین  24   4.1866 6.43E+06 658.12 639.4 

  

  بحث و نتایج -3

مورد بررسی قرار دادیم. تاثیر و میـزان پارامترهـاي جـنس  SPSSافزار دست آمده از برنامه متلب را با کمک نرمهاي بهخروجی
پارچـه بـا غیره و آزمون توکی نیز بررسی شدند. بر این اساس، پود، تراکم پودي و طرح بافت با استفاده از آزمون تحلیل چندمت



  
، تـراکم 1/3استر/ویسـکوز، سـرژهداراي بیشترین انحراف معیار، و پارچه با مشخصـات پلی 24مشخصات پنبه، تافته، تراکم پود 

  . باشندمیداراي حداقل انحراف معیار  24پود  

تاثیرگذار  STDدار و متغیر مربوطه بر روي باشد، آزمون معنی 0,05کمتر از  نداري آزموسطح معنیدر مواردي که   
دار بودن اثر هر متغیر ارائه در سطوح مختلف هر متغیر با توجه به معنی STDمقادیر با استفاده از آزمون توکی،  .باشدمی
  د.گردمی

این معنـا کـه تـاثیر اوت از انحراف معیار تافته است؛ بـهبا هم برابر، و متف 1/3و سرژه  8انحراف معیار دو نوع بافت ساتین   
 مشابه، اما در نوع تافته متفاوت است. 1/3و سرژه  8پارامتر طرح بافت بر روي چروك در انواع ساتین 

ر تـراکم این معنا که تاثیر پـارامتبا هم برابر، و متفاوت از انحراف معیار تافته است؛ به 24و  21انحراف معیار دو نوع تراکم   
  مشابه، اما در نوع تافته متفاوت است. 24و  21پودي بر روي چروك در انواع 

   این معنا که تاثیر پارامتر جنس نخ پود بر چروك ناچیز است.انحراف معیار هر سه جنس نخ پود تقریبا برابر اند؛ به  

تر باشد، میزان چـروك هرچه تراکم پودي کم تر باشد (مثال تافته)، یاتوان چنین برداشت نمود که هرچه بافت متراکممی
  بیشتر است.

  نتایج -4

با استفاده از پردازش تصویر، روشی با سرعت و دقت باال ارائه گشت که بر خالف استانداردهاي تعریف شده بـراي ، در این مقاله
  نماید.تواند خطاهاي انسانی ذکر شده را حذف نماید. چنین روشی میچروك، نتایجی کمی عرضه می

طـور اثر هر یک از پارامترهاي جنس نـخ پـود، تـراکم پـود، و طـرح بافـت را بررسـی کـردیم. ایناین روش،  استفاده از با  
که هرچه تراکم بیشـتر جنس نخ پود تاثیر ناچیزي بر میزان چروك دارد؛ در حالی، %0,05در سطح خطاي گرفته شد که نتیجه

  .ك بیشتر خواهد بودتر باشد، میزان چروهرچه طرح بافت فشرده . وتر خواهد بودکم شود، میزان چروك
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