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مقدمه
نانوالیافبهالیافیباقطرکمتراز۱mmاطالقمیشود.
هنگامیکهقطرالیافپلیمریبهکمتراز۱mmیاچند
صدنانومترکاهشیابد،خواصجدیدوویژهایازجمله
خواصمکانیکیعالیوانعطافپذیریبهدلیلکاهش
قطر،افزایشمقدارنسبتسطحبهحجمالیافوکاهش
اندازهمنافذظاهرمیشودکهاینخواصبرجستهموجب
شدهاســت،نانوالیافانتخابمناسبیبرایبسیاریاز

کاربردهایمهموکارآمدباشند.
نانوالیافپلیمریدرمقیاسآزمایشــگاهیبهکمک
روشهاییمانندکشش]۱[ساختباقالب]2[،جدایی
فــاز]۳[،خوداتصالــی]2[،الکتروریســی]۴[وروش

اســتخراجازالیافآمیختهای]۹-۵[تولیدمیشــوند.
روشالکتروریسیدرســالهایاخیرتاحدودیمورد
توجــهقرارگرفتهاســت.کاربردهاینانوالیافشــامل
مواردیمانندمهندســیبافت]۱۰[،البســهجراحی،
الیههایجاذب،انتقالدارو]۱۱،۱2[،فیلترها،حسگرها،
باتریهایپلیمری،لباسهایمحافظ]۱۳[وبهعنوان

تقویتکنندهدرکامپوزیتهاست]۴[.
خواصفیزیکیومکانیکینانوالیافومنسوجاتبیبافت
نهتنهاوابستهبهخواصموادسازنده،بلکهبهپارامترهای
ســاختاریآنهانیزوابستهاســت.قطرالیافیکیاز
مهمترینویژگیهایساختاریوبهاینانولیفیاست.
اندازهخیلیکوچکالیافوآرایشیافتگیمتفاوتآنها
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باعثمیشود،اندازهگیریقطرنانوالیافسختباشد.افزونبراین،تولید
نانوالیافدرمقیاسبزرگنیازبهکنترلکیفیتبرخط)online(دارد.
درســالهایاخیرروشپردازشتصویربرایاندازهگیریاینخواص
توســعهیافتهکهعبارتازآرایشیافتگیالیــاف]۱۴،۱۵[،یکنواختی
الیــاف]۱۶[،قطرالیاف]2۷-۱۷[واندازهمنافذآن]۳۱-28[اســت.
دانســتنقطرالیافوتوزیعآندروببرخواصنهاییوبتولیدشده
اثرمیگــذارد.ازروشهایپردازشتصویریکهبرایاندازهگیریقطر
نانوالیافبهکارمیرود،روشتبدیلفاصلــه]2۰-۱8[وروشردیابی

مستقیم]2۳-2۱[است.
Shinوهمــکاران]2۰[ازروشپــردازشتصویربرایتعیینقطر
نانوالیافالکتروریسیاستفادهکردند.فاصلهازمرکزتامرزلیفبااستفاده
ازتبدیلفاصلهمحاسبهمیشود.دربررسیهاییکهدرسالهای2۰۰۷
و2۰۰8ضیابــریوهمکاران]۱8،۱۹[انجــامدادند،روشجدیدیاز
تبدیلفاصلهبرایاندازهگیریقطرنانوالیافالکتروریسیپیشنهادشد.
دراینروش،باشناســاییمحلتقاطعالیــافوحذفآنهاازتصویر

اسکلتشیء،توزیعقطرالیافبهطوردقیقتربهدستمیآید.
ضیابریوهمکاران]22[روشردیابیمســتقیمرابرایاندازهگیری
قطرنانوالیافپیشنهاددادند.دراینمقاله،ازروشآستانهگیریمحلی
برایتبدیلتصاویربهتصاویردودوییاستفادهشدونیزبهکمکروش
Otsu،آستانهمناسببهطورخودکارانتخابشد.ازمقایسهنتایجروش
ردیابیمســتقیموروشتبدیلفاصلهمشــخصشدکهروشردیابی

مستقیمبرآورددقیقتریازقطرالیافارائهمیدهد.
برایبعضیازکاربردهادانستنشکلشناسیساختارهاینانوالیافبرای
شــناختتوزیعابعادالیافومنافذالزماست.اندازهگیریسریعودقیق
ایــنپارامترهابهروشپردازشتصویرامکانپذیراســت.هدفازاین
پژوهش،مقایسهدوروشپردازشتصویربرایاندازهگیریقطرنانوالیاف
وارائهالگوریتمیبرایبهینهسازیروشهایآستانهگیریاست.پردازش
تصویر،روشــیکارآمد،قابلاعتمادوبسیارســریعوقابلاستفادهدر

روشهایکنترلکیفیتبرخطاست.

اندازه گیری قطر نانو الیاف
برایاندازهگیریقطرالیاف،تصاویریباوضوحوبزرگنماییمناســب
موردنیازاست.تصاویرنانوالیافبهطورمعمولبامیکروسکوپالکترونی
پویشی)SEM)تهیهمیشود.روشهایاندازهگیریقطرالیافعبارت

ازروشدستیوروشپردازشتصویریاست.

اندازه گیری دستی
بهطورمعمولاندازهگیریقطرالیافبهروشدستیانجاممیشود.ابتدا
مقیاستنظیمشدهسپسپیکسلهابیندولبهازمحورعمودیشمارش
میشــوند.تعدادپیکسلهابااستفادهازمقیاسبهنانومترتبدیلونتایج
گزارشمیشــود.اینروشزمانبرونیازمندمتصدیاســتکههمین
موضوعباعثکاهشدقتروشمیشــود.تشــخیصلبههایالیافو
اندازهگیریبراساسمحورعمودبرالیافنیزنیازمنددقتاست،بههمین
دلیلاندازهگیریخودکارقطربرایاندازهگیریپیشنهادمیشود]۱8،2۱[.

اندازه گیری با استفاده از پردازش تصویر
بهدلیلزمانبربودنوکاهشدقتروشدســتیدراثراســتفادهاز
نیرویانســانیبایدروشیجایگزینشــودکهقطرالیافرابادقتو
سرعتبیشتراندازهگیریکند.مشکالتینیزدراینفرایندوجوددارد
کهعبارتازچگونگیگرفتنتصاویــرواضحکهبرایپردازشتصویر
مناســبباشــد.دوماینکهچگونگیطراحیالگوریتمخاصکهبرای
پردازشتصاویرعملیباشــد.بااستفادهازتصاویرواضحSEMوروش
مناســبپردازشتصویراندازهگیریقطرالیافخیلیسریعمیتواند

انجامشود]۱۷[.

پیش پردازش تصاویر
دانســتنقطرالیافوتوزیعآندروببرخواصنهاییوبتولیدشده
اثــرمیگذارد.برایاندازهگیریقطر،تصویربایدپیشپردازششــود.
روشهایتعیینقطربراســاستبدیلفاصلهوردیابیمستقیم،روی
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تصاویردودوییاجراشدنیاست.ازاینرو،اعمالآستانهگیریباکمترین
خطا،نقشاساســیرادرتعییننتایجحاصلازتعیینقطرالیافایفا

میکند.

آستانه گیری
درآستانهگیریهرپیکسلتصویربهعنوانشیءیاپسزمینهنشانهگذاری
میشود.دوروشآستانهگیریکهبهطورمعمولاستفادهمیشوند،آستانه
سراسریوآستانهمحلیاست.درروشآستانهسراسری،انتخابمقدار
آستانهبااســتفادهازبررسیچشمیهیستوگرامتصویروتعیینمقدار
آستانهانجاممیشود.شکل۱تصویرنانوالیافرابههمراههیستوگرامآن
نشانمیدهد.تصویرشاملاشیایروشندرپسزمینهتاریکاست.یک
روشبرایانتخابآســتانهمناسباستفادهازروشسعیوخطاستکه
مقادیرمختلفآستانهانتخابوتصویرحاصلازاعمالاینآستانهتوسط
بینندهقضاوتمیشــود.روشدیگرانتخابآستانهمناسببااستفادهاز
روشOtsuاست.اینروش،روشیمؤثردرانتخابخودکارآستانهبهینه،
بابیشینهکردنواریانسبینگروهیوکمینهکردنواریانسداخلگروهی
پیکسلهاست.آستانهسراسریدرحالتنامناسببودنوضوحپسزمینه
تصویر،بامشکلمواجهمیشود.برایحذفاثرناهمگنی،آستانهمحلی

میتوانداستفادهشود.

اینمشکلباپیشپردازشتصویربرایحذفناهمگنیهاواعمالیک
آستانهسراســریرویتصویرپیشپردازششدهحلمیشود.شکل2
تصویروبنانوالیافبههمــراهتصاویردودوییحاصلراپسازاعمال
آســتانههایمختلفنشانمیدهد.عملگربازکردن،عملگریاستکه
برایجبراننورغیریکنواختپسزمینهبهکارمیرود.بازکردنتصویر،
برآوردیازپسزمینهراباعنصرســاختاریبــزرگایجادمیکندکه
مناســبنیست.شکل2-ج،پراشتصویرحاصلازعملگربازکردناز
تصویراصلیکهتبدیلtop-hat نامیدهمیشود،یکتصویرباپسزمینه
منطقیرانتیجهمیدهد.)شــکل2-د(.درنهایت،پسزمینههمگنو
لبههایشیءواضحاست.فرایندبهنویزحساسوپیشازتقسیمبندی،

فرایندحذفنویزوافزایشتباینتصویرالزماست]2۰،2۱[.

بهینه سازی روش های آستانه گیری
استفادهازروشهایآستانهگیریبرایتبدیلتصاویربامقیاسخاکستری
بهتصاویرسیاه-سفید)دودویی(انجاممیشودکهاینروشهاهموارهبا
خطاهمراهاست.مواردیکهبااعمالآستانه،پیکسلهاییازشیءجزء 
پسزمینهونیزدرمواردیپیکسلهاییازپسزمینهجزءشیءبهشمار
میآیدکهاینمواردباعثمیشــود،شیءضخیمتریاباریکترازمقدار

واقعینشاندادهشود.

ـ(آستانهگیریمحلی. شکل2-)الف(تصویریازوبالکتروریسی،)ب(آستانهسراسری،)ج(تصویرپسازعملگربازکردن،)د(تفریقتصویراصلیازتصویربازشده)تبدیلtop-hat(و)ه

)ب( )الف(

)د( )ج(

)هـ(
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انتخاببهترینروشآستانهگیریمعمواًلباارزیابیچشمیاستکه
ارزیابیبدینروشدقیقنیست.دراینمطالعه،الگوریتمیبرایتعیین
درصدخطایروشآستانهگیریوبهینهسازیروشهاطراحیشدهاست.
شکل۳،تصویردووبنانوالیاف)شکل۳-الف(رابههمراهتصویرآستانه

محلی)شکل۳-ب(نشانمیدهد.
استفادهازالگوریتمبهینهسازینشانداد،روشآستانهاستفادهشده
بــرایاینتصاویربامقداریخطاهمراهبودهوباعثباریکترشــدن

نانوالیافشــدهاست.درتصاویرنانوالیافاستفادهشدهدراینمطالعه
اینخطاتا۳/۵درصدبودکهبااســتفادهازالگوریتمبهینهســازیبه
حداقلمقدارمیرســد.جمعتصویرآســتانهگذاریشدهبانقاطیاز
تصویرکهجزءپسزمینهشــدند،)شــکل۳-ج(،تصویریبابهترین

آستانهراایجادخواهدکرد)شکل۳-د(.
شــکل۴نمودارالگوریتمطراحیشــدهبرایبهینهسازیروشهای
آســتانهگیریوبهحداقلرساندنخطایحاصلازآستانهگیریرابرای

تصاویرنانوالیافنشانمیدهد.

حذف نویز
بااعمالآســتانهبرتصویر،نویزحاصلدرنتایــجباعثایجادخطا
میشــود]۱8[.برایحذفنویزازتصاویر،میتــوانازعملگرهای
بازکردنوبســتنشکلشناسیاستفادهکرد.ایندوعملگرهمزمان
باروشآستانهگیریاعمالمیشوند.عملگربستن،عملگریاستکه
،)erosion(وسپسعملگرساییدگی)dialtion(ابتداعملگرانبساط
عملگربازکردنابتداعملگرساییدگیودرمرحلهبعدعملگرانبساط،با
استفادهازعنصرساختارییکساناستفادهمیشود]2۰[.ازروشهای
پردازشتصویــربرایاندازهگیریقطرعبارتازروشتبدیلفاصلهو

روشردیابیمستقیماست.

روش تبدیل فاصله
تبدیلفاصلهیکتصویردودوییکه۱نشاندهندهشیءو۰نشاندهنده
پسزمینهاســت،عبارتازکمینهفاصلهازهرپیکسلتانزدیکترین

پیکسلغیرصفراست.

روش های اندازه گیری فاصله
City،ســهروشاندازهگیریفاصلهکهبهطورمتداولاستفادهمیشود
block،صفحهشــطرنجیواقلیدسیاست.شکل۵اجرایسهروش
رارویتصویردودویییکلیفنشانمیدهد.درCityblockطول
مســیربینپیکسلبا۴پیکسلمجاورمحاســبهمیشودوحرکتدر

شکل۳-)الف(تصویرنانوالیاف،)ب(تصویرپسازاعمالآستانهمحلی،)ج(نقاطازبینرفتهازتصویربااعمالآستانهو)د(جمعتصاویر)ب(و)ج(.

)د()ج()ب()الف(

)د()ج()ب()الف(

شکل۴-نمودارالگوریتمطراحیشدهبرایبهینهسازیروشهایآستانهگیری.

تصویراصلی

تصویرباآستانه

تفکیکالیافبااستفادهازتصویراصلی
وتصویرباآستانه

تعییننقاطیازتصویرالیافبامقدار
کمترازمیانگیناینتصویر

تعیینپسزمینهالیافبااستفادهاز
تصویراصلیوتصویرباآستانه

تعییننقاطیازتصویرپسزمینهبا
مقداربیشترازمیانگیناینتصویر

تعیینمیانگینتصویردارایپسزمینه

جمعتصویرآستانهبانقاطمعینشده

تعیینمیانگینتصویردارایالیاف

کمکردننقاطمعینشدهازتصویرباآستانه

تصویربابهترینآستانه
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جهتافقیوعمودیاست.پیکسلهادرهمسایگیمستقیم،یکواحد
وپیکسلهابهشکلموربدوواحددرنظرگرفتهمیشود.شکل۵-ب
اندازهگیریفاصلهبااینروشرانشــانمیدهد.صفحهشطرنجمسیر
بینپیکسلهابراساس8پیکسلهمسایهمتصلاست)حرکتمورب
نیزمجازاست()شــکل۵-ج(.اقلیدسیفاصلهخطیمستقیمبیندو

پیکسلاست.
مسیرحرکتدرهریکازروشهاباخطسفیددرشکلنشانداده
شدهاست.فاصلهبینهردوپیکسل)x1,y1(و)x2,y2(ازتصویربههر

سهروشبامعادلههای)۱(تا)۳(معینمیشود]۳2[:
فاصلهCityblockبرابراستبا:

)۱(

فاصلهصفحهشطرنجبرابراستبا:

)2(

فاصلهاقلیدسیبرابراستبا:

)۳(


برایاندازهگیریقطرنانوالیافروشتبدیلفاصلهاقلیدسیبهکارمیرود.
قطرالیافبااســتفادهازتصویرتبدیلفاصلهوتصویراسکلتبندیشده

بهدستمیآید.

اسکلت سازی
اسکلتسازیبهمعنایباریکسازیاشیایاشکلهایدودوییتاحدیک
پیکسلاست.اینعملیاتدرهراجرایکیادوپیکسلازضخامتشیء
دودوییراکممیکند.دراینروش،شــیءبهخطوطنازککاهشداده
میشود.بدینترتیب،تنهااطالعاتمهممربوطبهشکلشیءاصلیحفظ
میشوند]۳۳[.عملیاتاسکلتسازیاغلبمنجربهتولیدزائدههایاضافی
کوچکمیشودکهازآنهاباعنواناجزایپارازیتییادمیشود.بااستفادهاز
فرایندهرسکردن)pruning(اینزائدههاحذفمیشود.درفرایندتبدیل
فاصلهاقلیدســی،نقاطلبهالیافدارایمقادیرکمترومرکزالیافدارای
بیشترینمقدارخواهندبود.درنتیجه،قطرالیافدوبرابرفاصلهبینکمترین
مقادیروبیشــترینمقادیردرالیافخواهدبود.شکل۶نمونهایازتصویر
شبیهسازیالیافبههمراهاسکلتشیءوتصویرتبدیلفاصلهاقلیدسیآن

رانشانمیدهد.

،cityblock)شکل۵-)الف(تصویردودویی،فاصلههایبهدستآمدهبهروشهای)ب
)ج(صفحهشطرنجو)د(اقلیدسی.

)ب()الف(

)د()ج(

شکل۷-طرحروشردیابیمستقیم]2۱[.

شعاع

محورافقی

محورعمودی
Y-y = m (X-x(

شکل۶-)الف(نمونهایازتصویرشبیهسازی،)ب(اسکلتتصویرو)ج(تصویرتبدیلفاصله.

)ب()الف(

)ج(
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روش ردیابی مستقیم
درروشردیابیمســتقیمنیزازیکتصویردودویــیبهعنوانورودی
اســتفادهمیشود.شکل۷اندازهگیریقطربهاینروشرابهطورطرحوار
نشــانمیدهد.تعیینقطرالیافبراساساطالعاتبهدستآمدهازدو
محورابتدامحورافقیوسپسمحورعمودیاست.محورافقیازیکمرز
لیفشروعوبهطورافقیبهمرزدیگرلیفختممیشود.شکل8نمودار
جریانروشردیابیمستقیمرابرایاندازهگیریقطرنشانمیدهد.پس
ازآندرمرحلهدومشروعازنقطهمیانیمحورافقیتارسیدنبهپیکسل
عمودیکهمرزلیفراقطعکند]2۱[،اگرلبهلیفدرراســتایحرکت
عمودیوجودنداشــتهباشد،پویشدرراستایمخالفانجاممیگیرد.با
داشتنمحورهایعمودیوافقی،معادلهایننقطهقاطعونقطهقاطعقطر
افقیبامرزلیفمحاسبهشده،سپسفاصلهنقطهمرکزیتااینخطبه

عنوانشعاعگزارشمیشود.

تجربی

برایارزیابیدقتروشها،تصاویریباپارامترهایمشخصموردنیازاست.
ازاینرو،ازتصاویرشبیهسازیمیتوانبرایارزیابیمفیدبودنالگوریتم،
تشخیصقطروســایرویژگیهایساختاریاستفادهکرد.برایبررسیو

مقایسهدقتدوروش،تصاویریازالیافباپارامترهایمشخصموردنیاز
است.


مرحله اول: شبیه سازی یک لیف
دراینمطالعــه،ابتداتصاویریازیکلیــفدرضخامتمعین۳۰
پیکســلودرزاویههایمختلف)۹۰-8۵-۷۵-۶۰-۴۵-۳۰-۱۵-۵-۰(
درجهشبیهسازیوبهدوروشتبدیلفاصلهوردیابیمستقیم،قطرلیف

محاسبهشد.

شکل۹-تصاویرشبیهسازیشدهباضخامت۳۰پیکسلدرزاویههایمختلف.

۹۰° 8۵° ۷۵°

۶۰° ۳۰°

۱۵° ۵° ۰°

۴۵°

زاويه لیف
)°(

تبديل فاصلهرديابی مستقیم

درصد خطاقطر )پیکسل(درصد خطاقطر )پیکسل(

0--3220

5--30/736/66

1526/691/0330/772/44

3029/790/731/022/56

4530/361/231/173/4

6030/752/531/033/9

7530/862/8630/833/43

8530/331/130/762/76

90--322/53

جدول۱-میانگینقطرودرصدخطایبهدستآمدهبرایلیفباضخامت۳۰پیکسلبه
دوروشتبدیلفاصلهوردیابیمستقیم.

شکل8-نمودارجریانروشردیابیمستقیم.

پویشافقی

پویشعمودی

محاسبهفاصلهنقطهمیانیازخط
معینشده

تصویردودویی

تعییننقطهمیانیمحورافقی

محاسبهمعادلهخطبیندونقطهقاطع
افقیوعمودیبالبهلیف

دوبرابرکردنفاصله=قطر
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شکل۹تصویرنانولیفشبیهسازیشدهباقطرمشخصرادرزاویههای
مختلفنشانمیدهد.درجدول۱اندازهگیریقطربهدوروشتبدیلفاصله
وردیابیمســتقیمبرایتصاویرلیفشبیهسازیباقطر۳۰پیکسلونیز
درصدخطایآنهاآمدهاست.همانطورکهمشاهدهمیشود،بهطورکلی
روشردیابیمستقیمنتایجبهتریارائهمیدهدودرصدخطاهایآنکمتر
است.اما،اینروشدارایدرصدیخطادربعضیاززاویههاست.بیشترین
خطامربوطبهزاویههایکمونیززاویه°۹۰است.بهطوریکهمیانگینقطر

درزاویههای۵،۰و°۹۰بیاننشدهاست.
باتوجهبهمراحلمحاسبهقطردرروشردیابیمستقیمکهگفتهشد،
روشردیابیمستقیمبرایزاویههایکموزاویهقائمنامناسباست،چرا
کهدرزاویههایکم،هرچهضخامتلیفافزایشیابد،دیگرپویشافقی
بیندومحورلیفاتفاقنمیافتــدودرزاویهقائمپویشعمودیوجود
ندارد.یکیدیگرازدالیلخطایایجادشــدهدرروشردیابیمستقیم
تعییننقطهمیانیاست.درمواردیکهتعدادپیکسلهایمحورافقیزوج

باشد،نقطهمیانیبایکپیکسلاختالف،بهسمتراستیاچپمعین
میشود.همانطورکهدرجدولدیدهمیشود،روشتبدیلفاصلهبرای
تمامزاویههامناســباست،امااختالفآنباقطرواقعیبیشترودرصد
خطایبزرگتریدارد.علتخطادراینروشزائدههایایجادشــدهدر
اسکلتشــیء،پسازاعمالتبدیلفاصلهاستکهباعثمیشود،قطر

بیشازمقدارواقعیاندازهگیریشود.
درجدول2نتایجتغییراتمیانگینقطرودرصدخطابرایتصاویردردو
زاویه۳۰و°۷۵آمدهاست.دیدهمیشود،باافزایشضخامتلیفدرصد
خطاکاهشمییابد.اینکاهشدرهردوروشمشهوداست.همچنینبا
افزایشزاویه،درصدخطاتغییراتمنظمیندارد.برخیازنانوالیافکاماًل
مستقیمدرصفحهقرارنمیگیرندوهمراهباانحناهستند.شکل۱۰چند
تصویرشبیهســازیازلیفغیرمستقیمراباضخامتهایمختلفنشان
میدهد.اندازهگیریقطــراینگونهلیفهانیزبههردوروشامکانپذیر

است.جدول۳نتایجبهدستآمدهبرایالیافمنحنیرانشانمیدهد.


زاويه خطوط )°(تراکم خطوط در تصويرضخامت خطوط)پیکسل(شماره تصوير

D110150-360
D215150-360
D320150-360
D425150-360
D530150-360

جدول۴-مشخصاتساختاریتصاویرمجموعهاول.

شکل۱۰-لیفغیرمستقیمباضخامت:)c1(2۰پیکسل،)c2(۳۰پیکسل،)c3(۴۵پیکسلو)c4(۶۰پیکسل.
c1c2c3c4

ضخامت 
الیاف 

)پیکسل(

تبديل فاصلهرديابی مستقیم

30°75°30°75°

109/96 )0/4(10/38 )3/8(10/99 )9/9(10/92 )9/2(

3029/79 )0/7(30/86 )2/86(31/02 )2/56(30/83 )3/43(

6059/87 )0/21(60/15 )0/25(9/96 )0/4(60/86 )1/36(

جدول2-تغییراتمیانگینقطرودرصدخطبرایســهلیفدردوزاویه۳۰و°۷۵به
روشهایتبدیلفاصلهوردیابیمستقیم.

اعدادداخلپرانتزدرصدخطایمقادیررانشانمیدهد.

روش
ضخامت الیاف )پیکسل(

20304560

)1/93( 61/16--)6/15( 18/77رديابی مستقیم

)3/81( 62/29)2/46( 46/19)3/46( 31/04)9/4( 21/88تبديل فاصله

جدول۳-میانگینقطرودرصدخطایبهدستآمدهبرایالیافغیرمستقیمبهدوروش
تبدیلفاصلهوردیابیمستقیم.

اعدادداخلپرانتزدرصدخطایمقادیررانشانمیدهد.

زاويه خطوط )°(تراکم خطوط در تصويرضخامت خطوط)پیکسل(شماره تصوير
D620 )2( 150-360
D720)4(150-360
D820)6( 150-360
D920)8( 150-360

D1020)10(150-360

جدول۵-مشخصاتساختاریتصاویرمجموعهدوم.

اعدادداخلپرانتزمقادیرانحرافمعیاررانشانمیدهد.
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D6D7D8D9D10روش

21/0120/1320/5620/7121/03شبیه سازی

20/2222/3521/1321/5823/56تبديل فاصله

19/8120/8621/0620/421/96رديابی مستقیم

جدول۷-میانگینقطراندازهگیریشــدهبااستفادهازدوروشتبدیلفاصلهوردیابی
مستقیمبرایتصاویرمجموعهدوم.

مرحله دوم: شبیه سازی چند لیف 
درمرحلهدومشبیهســازیدومجموعهتصویرکهمجموعهاولشامل۵
تصویــربامیانگینقطرهایثابت،2۵،2۰،۱۵،۱۰و۳۰اســتکهبه
ترتیبD1تاD5شمارهگذاریشدند.مجموعهدومنیزشامل۵تصویر،
باشمارههایD6تاD10،بامیانگینقطر2۰پیکسلوانحرافاستاندارد
8،۶،۴،2و۱۰پیکسلاست.برایهرتصویرتراکمخطوط۱۵وزاویه
قرارگیریخطوطدرتصویربهطورتصادفیاز۰تا°۳۶۰است.مشخصات
اینتصاویردرجدولهای۴و۵آمدهاست.تصاویرشبیهسازیبرایهر

مجموعهدرشکلهای۱۱و۱2دیدهمیشود.
تعیینقطرالیافدرمرحلهشبیهسازیچندلیف،دارایدومشکل
عمدهدردوروشبررسیشدهاست،مشکلاولمربوطبهمحدودیت
اندازهگیریقطــردربرخیاززوایهها،یعنیزوایههاخیلیکموزاویه
°۹۰،درروشردیابیمســتقیماســتکهبااصالحبرنامهاینمشکل
رفعمیشودوبرنامهقابلیتاندازهگیریقطررادرتمامزوایههاخواهد

داشت.
برنامهبدینروشعملمیکندکهاگرجمعستونیپیکسلهاخیلی
بیشــترازجمعســطرییاپویشعمودیوجودنداشتهباشد،پویش
افقــیبهعنوانقطرواگرپویشافقیوجودنداشــتهباشــدیاجمع
سطریپیکسلهاخیلیبیشترازجمعستونیباشد،پویشعمودیبه

شکل۱2-تصاویرشبیهسازیشدهبرایمجموعهدوم.شکل۱۱-تصاویرشبیهسازیشدهبرایمجموعهاول.

D1

D3
D8

D6 D2

D4
D9

D7

D5D10

زاويه خطوط )°(تراکم خطوط در تصويرضخامت خطوط)پیکسل(شماره تصوير

D110 )0( 10/8 )8(9/7 )3(
D215 )0( 15/63 )4/2(14/91 )0/6(
D320 )0( 21/12 )5/6(19/96 )0/2(
D425 )0( 26/01 )4/04(24/93 )0/28(
D530 )0( 31/93 )6/43(29/93 )0/13(

جدول۶-میانگینقطرودرصدخطایاندازهگیریشــدهبااستفادهازدوروشتبدیل
فاصلهوردیابیمستقیمبرایمجموعهاول.

اعدادداخلپرانتزدرصدخطایمقادیررانشانمیدهد.
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عنوانقطرمعرفیمیشود.
مشــکلدوماندازهگیریقطردرمحلتقاطعالیافاست.برایرفع
اینمشکل،درروشردیابیمستقیمتصویربهتصویرهایجزئیتقسیم
میشــود،بهطوریکههرلیفدریکتصویرقرارگیردوبدینترتیب

اثرتقاطعحذفمیشود.
برایتعیینقطربااستفادهازروشتبدیلفاصله،محلنقاطمتقاطع
ازتصویراســکلتبندیشدهشناساییوازتصویرتبدیلفاصلهحذف
شدند]۱8[.نتایجبرایتصاویرشبیهسازیهردومجموعهدرجدولهای
۶و۷دیدهمیشــود.همچنین،توزیعقطرالیافاندازهگیریشدهبهدو

روشبرایهردومجموعهدرشکلهای۱۳و۱۴دیدهمیشود.
ازجدولهای۶و۷دیدهمیشــود،نتایجروشردیابیمســتقیمبهترو

نزدیکتربهمقادیرتصاویرشبیهســازیاست.همانطورکهقباًلگفته
شد،علتخطایروشتبدیلفاصلهرامیتوانبهزائدههایاضافیایجاد
شدهدراسکلتشیءنســبتدادکهپسازفرایندهرسکردنهنوزاز
بیننرفتند.درشکلهای۱۳و۱۴دیدهمیشود،روشتبدیلفاصلهبازه
بزرگتریازقطرهاراشــاملمیشودوروشردیابیمستقیمبهتوزیع

نرمالنزدیکتراست.
دراینبررسی،همچنینتصاویریازنانوالیافبهعنوانوبهایواقعی
برایپردازشتصویراســتفادهشد.شــکل۱۵دوتصویرازوبواقعیرا
نشانمیدهد.ایننانوالیافازالکتروریسیپلیوینیلالکل)PVA(باوزن
مولکولی۷2۰۰۰g/molحاصلشدهوتصاویرSEMپسازالیهنشانی

نمونههاباطالگرفتهشدهاست.

شکل۱۳-توزیعقطرهایاندازهگیریشدهبااستفادهازدوروشتبدیلفاصلهوردیابیمستقیمبرایتصاویرمجموعهاول.

15

10

5

0

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

20

10

0

نی
راوا

ف
نی

راوا
ف

نی
راوا

ف
نی

راوا
ف

نی
راوا

ف

میانگینقطر)پیکسل(

میانگینقطر)پیکسل(

میانگینقطر)پیکسل(

میانگینقطر)پیکسل(

میانگینقطر)پیکسل(

8910111213131415161718

181920212223242526272829

282930313233

تبدیلفاصله

ردیابیمستقیم تبدیلفاصله

ردیابیمستقیم

تبدیلفاصله

ردیابیمستقیم

تبدیلفاصله

ردیابیمستقیم

تبدیلفاصله

ردیابیمستقیم

D1

D3

D2

D4

D5



26

ندا دهقان و همکاران پردازش تصویر  برای بهینه سازی روش های آستانه گیری...

مجله علمي - ترویجي علوم و فناوري نساجي،  سال سوم، شماره 3، پاییز 1392

شکل۱۵-تصاویریازنانوالیافپلیوینیلالکلحاصلازالکتروریسی]۳۴[.

شکل۱۴-توزیعقطرهایاندازهگیریشدهبااستفادهازدوروشتبدیلفاصلهوردیابیمستقیمبرایتصاویرمجموعهدوم.
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شکل۱۶توزیعقطربهدستآمدهرابراینمونههایواقعینشانمیدهد.
همانطورکهدراینشــکلدیدهمیشود،روشتبدیلفاصلهدارایبازه
گستردهتریازقطراست،درحالیکهتوزیعقطربهروشردیابیمستقیم
برایتصاویرواقعیوبنانوالیاف،بهنتایجروشدستینزدیکترودارای
توزیعنرمالاست.درنتیجهروشردیابیمستقیمنتایجبهترودقیقتری

ارائهمیدهد.

نتیجه  گیری

اندازهگیریقطرالیــافدارایاهمیتویژهایاســت.امابهدلیلاندازه
بســیارکوچکنانوالیافوآرایشیافتگیمتفاوتآنها،اندازهگیریقطر
نانوالیافپیچیدهاست.بهدلیلنامناسببودنروشدستیدراثراستفاده
ازنیرویانســانیبایدروشیجایگزینشــودکهقطرالیافرابهدقتو
سریعاندازهگیریکند.بههمیندلیلاخیرًاازروشپردازشتصویربرای

اندازهگیریاستفادهمیشود.

دراینمطالعه،دوروشپردازشتصویربرایاندازهگیریقطرنانوالیاف
مقایسهشدهوهدفازاینکارتعیینقطرنانوالیافبااستفادهازروش
بهترودقیقتردراندازهگیریبودهاســت.بــرایارزیابیودقتروشها
تصاویرباویژگیهایمشــخصموردنیازاســت.بههمینمنظوردردو
مرحله،تصاویرشبیهســازیایجادومیانگینقطرودرصدخطابرایهر
مجموعهمحاسبهشد.همچنینتصاویریازنمونههایواقعیبررسیشدند
کهبرایاســتفادهازاینتصاویربرایاندازهگیریقطربهروشپردازش
تصویر،عملیاتپیشپردازشتصویررویآنهاانجامشــدتابهتصویر

دودوییمناسببرایاندازهگیریقطرتبدیلشدند.
بــااعمالآســتانهرویتصاویرواســتفادهازالگوریتمبهینهســازی
آســتانهگیریکهدراینبررسیارائهشدهاست،بهترینتصویردودویی
باحداقلخطاحاصلمیشــود.درتصاویرنانوالیافاستفادهشدهدراین
مطالعهخطای۳/۵درصدایجادشدهباآستانهگیری،بهحداقلمیرسد.
نتایجنشانداد،روشردیابیمستقیمدارایدرصدخطایکمترینسبت
بهروشتبدیلفاصلهاســتوبهطورکلــینتایجدقیقتروبهتریارائه

میدهد.
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Abstract
Polymer fibers have extensive applications in various areas of industrial products such as textiles, composites, 
medical and etc. The physical properties of a fiber could be directly influenced by its diameter. So, by reduc-
ing the diameter of fibers down to nanoscale some unique properties of these materials can be achieved which 
make them very efficient in different applications. Therefore, development of techniques for accurate auto-
mation measure of fiber diameter is greatly desirable. In recent years, image processing is a common method 
used to measure the diameters. In this study direct tracking and conversion distance are the two methods that 
are discussed and compared. Since the implementation of the above method for determination of fiber diam-
eter needs a binary image, a new algorithm has been developed to optimize the threshold method. To evaluate 
the accuracy of the methods, the images are created with definite parameters. Comparison of methods shows 
that diameter estimate by the direct method is more effective than distance method.
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