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 چ�یده 
، م� ها که در عین سادگ� در محاسبات روشی�� از این . های مختلف� برای آنالیز و طبقه بندی بافت تصویر ارائه شده است روشتاکنون  

 و تخمین میزان  � برای آش�ارسازیروشدر این مقاله  .، ال'وی دودویی محل� استمناسبی برای طبقه بندی تولید کندتواند ویژگ� های 
 روش ارائه شده در این مقاله شامل دو مرحله  .افته این ویژگ� ها ارائه شده استتخلخل در سنگ های ساختمان� با استفاده از ش�ل بهبود ی

بدون در مرحله آموزش ابتدا بردار ویژگ� مبنا از طریق اعمال عمل'ر ال'وی دودویی محل� بر روی کل تصویر . است آموزش و آش�ارسازی
و با  گرددسپس این تصویر به پنجره هایی تقسیم شده و به همین طریق برای هر پنجره بردار ویژگ� ، استخراج م� . تخلخل محاسبه م� شود

، تصویر تست پنجره بندی در مرحله آش�ارسازی. دست  م� آیدسالم بودن پنجره ها ببرای  ی، حد آستانه مناسبمقایسه آنها با بردار ویژگ� مبنا
از جمله مزایا این روش م� توان به عدم  .گردنده داری تخلخل هستند مشخص م� ، پنجره هایی کبدست آمده ی و به کمE حد آستانهم� شود 

ه این روش نتایج بدست آمده نشان م� دهد ک .چنین سادگ� در محاسبات اشاره کردحساسیت به تغییرات شدت روشنایی و انتقال تصویر و هم
  .توانایی باالیی در آش�ار سازی تخلخل در انواع سنگ های ساختمان� دارد

 کلمات کلیدی 
بردار ویژگ� استخراج،، بافت تصویر، بینایی ماشینسنگ ال'وی دودویی محل�، تخلخل

  مقدمه- ۱
م?  ۱، تخلخلسنگسطح ر گونه خلل و فرج و سوراخ در به ه

 بیشتریمیزان تخلخل اهمیت  ،در سنگ های ساختمان?. گویند
مرغوبیت و کیفیت سطح تمام شده بنا از  زیرا م? تواند در ،دارد

 ساختماناز طرف? دوام و بقای  .باشدتاثیر گذار  دیدگاه معماری
ه شدت به میزان تخلخل وابسته است پس از گذشت زمان نیز ب

وجود تخلخل در سنگ های استفاده شده در نمای  چرا که 
ساختمان ضریب آسیب پذیری آن را در برابر یخ زدگ? و باران 

بنابراین در . م? دهد تغییرو حوادث? همچون زلزله های اسیدی 
رجه بندی بری ، ی ? از عوامل اصل? در د کارخانجات سنگ

 .آنها است سطح? ، میزان تخلخلکیف? سنگ های بریده شده
هم اکنون در اکثر کارخانجات این عمل به صورت بصری و 

 طولبا توجه به  امcا .توسط کارگران باتجربه صورت م? گیرد
 eزمان کار و سرعت جابجایی قطعات بریده شده بر روی غلط

بنابراین  .م? یابد های حمل، دقت کارگران به مرور زمان کاهش
بریده شده به  های و تخمین میزان تخلخل در سنگ آش ارسازی

و افزایش دقت  ها صورت خودکار م? تواند در کاهش هزینه
های ساختمان?،  با توجه به ش ل ظاهری اکثر سنگ .موثر باشد

سنگ  عیوب وهرگونه خلل و فرج بر روی سنگ را م? توان جز

 ، در زمرهارائه خواهد شددر این مقاله بنابراین روش? که . دانست

تاکنون در زمینه  .قرار م? گیرد عیوبهای آش ارسازی  روش ی
آش ارسازی بخش های معیوب از بخش های سالم در تولیدات 

? توان عت? کارهای زیادی صورت گرفته است که از آنجمله مصن
 ،]۳[چرم، ]۲[، سرامیe]۱[چوببه اقدامات? در زمینه 

به طور کل? در طراح?  .اشاره کرد ]۵[و تولیدات فلزی ]۴[پارچه
سیستم های آش ار ساز خودکار عیوب که به آنها سیستم های 

م گفته م? شود، دو ه ۲مبتن? بر بینایی ماشین بازرس?خودکار 
  :است هدف اصل? مدنظر

دقت روش ارائه شده در تشخیص محدوده وسیع? از -الف
  عیوب

سیستم به  ۴روش که توانایی برخط بودن ۳حجم محاسبات?-ب 
برای  به تفصیل این مقولهدر ادامه، (. شدت به آن وابسته است

  ).خواهد شد بررس?آش ار سازی تخلخل 
های معیوب  در زمینه آش ار سازی بخشدر راستای این اهداف، 

های گوناگون?  روش، ز بخش های سالم در تولیدات صنعت?ا
، م? از زمینه کاربردی هر یe از آنها صرف نظر. ارائه شده است

  :گروه اصل? تقسیم کرد ۴شده را به ی مطرح ها روش اکثر توان
  ۵روش های آماری: گروه اول 
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  روش های مبتن? بر مدل: گروه چهارم 
، خصایص ]۶[ ۷یی که بر حسب ماتریس های همریختها روش

اند  ارائه شده ]۸[ ۸و یا تابع همبستگ? ]۷[هیستوگرام تصویر
برای ] ۸[به طور مثال در . قرار م? گیرنداول هم�? در گروه 

? بر حسب تابع همبستگ? روش پارچه،در  عیوب بافت?تشخیص 
مرحله تمرین با انتخاب یe  در ،روشاین  در. ارائه شده است

پنجره از تصویر سالم و حرکت دادن آن بر روی تصویر، حد 
مناسبی بدست م? آید و سپس در مرحله آزمایش به  ی آستانه

پنجره های معیوب آش ار م? محاسبه شده،  ی کمe حد آستانه
نمایش  ،]۹[ یی که بر پایه ویژگ? های لبهها روش .شوند

کار م? کنند را  ]۱۱[و یا اپراتورهای مورفولوژی  ]۱۰[ ۹اس لت
برای  ،]۹[به طور مثال ون و ژیا. قرار داد گروه دومم? توان در 

ی استخراج چرم? از ویژگ? ها تولیداتتشخیص عیوب در 
برای  سومگروه در  .استفاده کرده اند شده از تصویر لبه یابی،

. شود استفاده م?راح? شده، ایی طآش ارسازی عیوب از  فیلتره
و یا ادغام?  ۱۰ها عموماً در محیط فرکانس، محیط فضاییفیلتر

روش? برای ] ۱۲[کومار . از هر دو طراح? م? شوند
دار با استفاده از فیلتر  طرح های نقایص در پارچهآش ارسازی 

دراین روش ابتدا تصویر مورد . های گابور ارائه کرده است
سپس خروج? فیلتر بررس? از یe بانک فیلتر عبور کرده و 

در نهایت با ترکیب خروج? فیلترها م? . شود آستانه گذاری م?
لینز  همین زمینهدر . مناسبی از عیوب دست یافت یتوان به ال�و

ها را برای تشخیص عیوب  فیلترانواع  توانایی] ۱۳[و هم ارانش
مقایسه کرده اند که برای آگاه? بیشتر م? توان به آن بافت? 

ی مبتن? بر مدل ها روشرا  ها روشگروه چهارم از  .مراجعه کرد
، مدل ]۱۴[ ۱۱فرکتال های مبتن? بر مدل های روش. گویندم? 

 ]۱۶[ ۱۳و مدلهای پسرفت خودکار ]۱۵[ ۱۲تصادف?میدان های 
نتایج بدست آمده نشان م?  .م�? در این گروه قرار م? گیرنده

در آنالیز بافت های طبیع? عموماً  ها روشاین گروه از  دهد که 
الزم به توضیح  .نسبت به تولیدات صنعت? بهتر عمل م? کنند

  .بیان شده است] ۱۷[است که دسته بندی ذکر شده با توجه به 
در این مقاله هدف ارائه روش? مناسب برای آش ارسازی 

از آنجا که روش  .های ساختمان? استتخلخل در سنگ 
قابلیت آش ار سازی تخلخل در انواع سنگ های  پیشنهادی باید

را دارا باشد، بنابراین روش?  و همچنین بر خط بودن ساختمان?
شده ارائه  ۱۴با استفاده از ویژگ? های ال�وی دودویی محل?

شایان ذکر است که برای صرفه جویی در زمان و کاهش  .است
ها، توانایی بر خط بودن روش به شدت م? تواند از جنبه  هزینه

 برای  از روش ال�وی دودویی محل?. کاربردی موثر باشد
استفاده ] ۱۹[طبقه بندی بافت تصویرو  ]۱۸[تشخیص چهره

است، امcا در این مقاله از ش ل بهبود یافته آن جهت  گردیده
 .آش ارسازی تخلخل در سنگ های ساختمان? استفاده م? شود

 توانایی باالی این روش دردر نتایج حاصل از این پژوهش 
آش ار سازی تخلخل در محدوده وسیع? از انواع سنگ های 

   .ساختمان? نشان داده شده است
  ساختار مقاله ۱-۱

در این مقاله ابتدا در بخش دوم، روش ال�وی دودویی      
و سپس در بخش سوم ش ل بهبود یافته  گرددمحل? معرف? م? 

روش  ۵و  ۴ های در ادامه در بخش. آن مطرح خواهد شد
ارائه م?  و تخمین میزان تخلخلپیشنهادی برای آش ارسازی 

در روش  استفاده شده متغیرهاییم ظنحوه تن ۶در بخش  .شود
 شامل نتایج پیاده ۷بخش  .توضیح داده م? شودپیشنهادی 

به بحث و  ۸در نهایت در بخش .استسازی روش پیشنهادی 
 .خواهد شدنتیجه گیری پرداخته 

  ال'وی دودویی محل� - ۲

طور که در بخش مقدمه اشاره مختصری کردیم، ی ? از  همان
، روش شدهبقه بندی بافت تصویر استفاده هایی که برای ط روش

در این روش ابتدا برای هر  ].۱۹[ال�وی دودویی محل? است
کدام از پی سل های تصویر، یe همسای�? از تصویر در نظر 

سپس شدت روشنایی نقاط موجود در . گرفته م? شود
به طور  .دگردهمسای�? با نقطه مرکز همسای�? مقایسه م? 

معمول برای آن که عمل�ر نسبت به چرخش تصویر حساس 
 .در نظر گرفته م? شود ای هنباشد، همسای�? به صورت دایر

نشان  )۱(در ش ل  )R(نمونه هایی از همسای�? ها با شعاع 
دیده م? شود ) ۱(طور که در ش ل  همان .ندا داده شده

دقیقاً روی مرکز پی سل قرار نم? مختصات برخ? از نقاط 
 .دناین سری از نقاط به کمe درون یابی محاسبه م? شو .یرندگ

در یe همسای�?  ،ال�وی دودویی محل? ی اکنون برای محاسبه
  .استفاده م? شود) ۱(معادلهاز  ،از تصویر
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شدت  giنشان دهنده تعداد نقاط همسایه و  P ،)۱(معادله در 
شدت روشنایی  gc در اینجا.روشنایی نقاط همسای�? است

 برم?) ۱(معادلهطور که از  همان .نقطه مرکزی را نشان م? دهد

 Pبا  دودوییعددی  ،آید، خروج? عمل�ر ال�وی دودویی محل?
 ،نشان داده شده )۲(طور که در ش ل همان .بیت اطالعات است

های همسایه م? تواند منجر به  اندیس گذاری پی سل ی نحوه
 دودوییبا چرخش عدد  بنابراین. شود LBPP,Rتغییر مقدار 

توان مقدار ی تایی  م? بدست آمده و انتخاب کمینه مقدار مم ن،
در را این مطلب . را به هر کدام از ال�وهای محل? اختصاص داد

  .توان مالحظه کرد م?) ۲(معادله
����,��� � min!"#"$����,�, %&' % � 0, ۱, … , �  ۱)   
۲� 

  روش های مبتن? بر مدل: گروه چهارم 
، خصایص ]۶[ ۷یی که بر حسب ماتریس های همریختها روش

اند  ارائه شده ]۸[ ۸و یا تابع همبستگ? ]۷[هیستوگرام تصویر
برای ] ۸[به طور مثال در . قرار م? گیرنداول هم�? در گروه 

? بر حسب تابع همبستگ? روش پارچه،در  عیوب بافت?تشخیص 
مرحله تمرین با انتخاب یe  در ،روشاین  در. ارائه شده است

پنجره از تصویر سالم و حرکت دادن آن بر روی تصویر، حد 
مناسبی بدست م? آید و سپس در مرحله آزمایش به  ی آستانه

پنجره های معیوب آش ار م? محاسبه شده،  ی کمe حد آستانه
نمایش  ،]۹[ یی که بر پایه ویژگ? های لبهها روش .شوند

کار م? کنند را  ]۱۱[و یا اپراتورهای مورفولوژی  ]۱۰[ ۹اس لت
برای  ،]۹[به طور مثال ون و ژیا. قرار داد گروه دومم? توان در 

ی استخراج چرم? از ویژگ? ها تولیداتتشخیص عیوب در 
برای  سومگروه در  .استفاده کرده اند شده از تصویر لبه یابی،

. شود استفاده م?راح? شده، ایی طآش ارسازی عیوب از  فیلتره
و یا ادغام?  ۱۰ها عموماً در محیط فرکانس، محیط فضاییفیلتر

روش? برای ] ۱۲[کومار . از هر دو طراح? م? شوند
دار با استفاده از فیلتر  طرح های نقایص در پارچهآش ارسازی 

دراین روش ابتدا تصویر مورد . های گابور ارائه کرده است
سپس خروج? فیلتر بررس? از یe بانک فیلتر عبور کرده و 

در نهایت با ترکیب خروج? فیلترها م? . شود آستانه گذاری م?
لینز  همین زمینهدر . مناسبی از عیوب دست یافت یتوان به ال�و

ها را برای تشخیص عیوب  فیلترانواع  توانایی] ۱۳[و هم ارانش
مقایسه کرده اند که برای آگاه? بیشتر م? توان به آن بافت? 

ی مبتن? بر مدل ها روشرا  ها روشگروه چهارم از  .مراجعه کرد
، مدل ]۱۴[ ۱۱فرکتال های مبتن? بر مدل های روش. گویندم? 

 ]۱۶[ ۱۳و مدلهای پسرفت خودکار ]۱۵[ ۱۲تصادف?میدان های 
نتایج بدست آمده نشان م?  .م�? در این گروه قرار م? گیرنده

در آنالیز بافت های طبیع? عموماً  ها روشاین گروه از  دهد که 
الزم به توضیح  .نسبت به تولیدات صنعت? بهتر عمل م? کنند

  .بیان شده است] ۱۷[است که دسته بندی ذکر شده با توجه به 
در این مقاله هدف ارائه روش? مناسب برای آش ارسازی 

از آنجا که روش  .های ساختمان? استتخلخل در سنگ 
قابلیت آش ار سازی تخلخل در انواع سنگ های  پیشنهادی باید

را دارا باشد، بنابراین روش?  و همچنین بر خط بودن ساختمان?
شده ارائه  ۱۴با استفاده از ویژگ? های ال�وی دودویی محل?

شایان ذکر است که برای صرفه جویی در زمان و کاهش  .است
ها، توانایی بر خط بودن روش به شدت م? تواند از جنبه  هزینه

 برای  از روش ال�وی دودویی محل?. کاربردی موثر باشد
استفاده ] ۱۹[طبقه بندی بافت تصویرو  ]۱۸[تشخیص چهره

است، امcا در این مقاله از ش ل بهبود یافته آن جهت  گردیده
 .آش ارسازی تخلخل در سنگ های ساختمان? استفاده م? شود

 توانایی باالی این روش دردر نتایج حاصل از این پژوهش 
آش ار سازی تخلخل در محدوده وسیع? از انواع سنگ های 

   .ساختمان? نشان داده شده است
  ساختار مقاله ۱-۱

در این مقاله ابتدا در بخش دوم، روش ال�وی دودویی      
و سپس در بخش سوم ش ل بهبود یافته  گرددمحل? معرف? م? 

روش  ۵و  ۴ های در ادامه در بخش. آن مطرح خواهد شد
ارائه م?  و تخمین میزان تخلخلپیشنهادی برای آش ارسازی 

در روش  استفاده شده متغیرهاییم ظنحوه تن ۶در بخش  .شود
 شامل نتایج پیاده ۷بخش  .توضیح داده م? شودپیشنهادی 

به بحث و  ۸در نهایت در بخش .استسازی روش پیشنهادی 
 .خواهد شدنتیجه گیری پرداخته 

  ال'وی دودویی محل� - ۲

طور که در بخش مقدمه اشاره مختصری کردیم، ی ? از  همان
، روش شدهبقه بندی بافت تصویر استفاده هایی که برای ط روش

در این روش ابتدا برای هر  ].۱۹[ال�وی دودویی محل? است
کدام از پی سل های تصویر، یe همسای�? از تصویر در نظر 

سپس شدت روشنایی نقاط موجود در . گرفته م? شود
به طور  .دگردهمسای�? با نقطه مرکز همسای�? مقایسه م? 

معمول برای آن که عمل�ر نسبت به چرخش تصویر حساس 
 .در نظر گرفته م? شود ای هنباشد، همسای�? به صورت دایر

نشان  )۱(در ش ل  )R(نمونه هایی از همسای�? ها با شعاع 
دیده م? شود ) ۱(طور که در ش ل  همان .ندا داده شده

دقیقاً روی مرکز پی سل قرار نم? مختصات برخ? از نقاط 
 .دناین سری از نقاط به کمe درون یابی محاسبه م? شو .یرندگ

در یe همسای�?  ،ال�وی دودویی محل? ی اکنون برای محاسبه
  .استفاده م? شود) ۱(معادلهاز  ،از تصویر
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شدت  giنشان دهنده تعداد نقاط همسایه و  P ،)۱(معادله در 
شدت روشنایی  gc در اینجا.روشنایی نقاط همسای�? است

 برم?) ۱(معادلهطور که از  همان .نقطه مرکزی را نشان م? دهد

 Pبا  دودوییعددی  ،آید، خروج? عمل�ر ال�وی دودویی محل?
 ،نشان داده شده )۲(طور که در ش ل همان .بیت اطالعات است

های همسایه م? تواند منجر به  اندیس گذاری پی سل ی نحوه
 دودوییبا چرخش عدد  بنابراین. شود LBPP,Rتغییر مقدار 

توان مقدار ی تایی  م? بدست آمده و انتخاب کمینه مقدار مم ن،
در را این مطلب . را به هر کدام از ال�وهای محل? اختصاص داد

  .توان مالحظه کرد م?) ۲(معادله
����,��� � min!"#"$����,�, %&' % � 0, ۱, … , �  ۱)   
۲� 



نشان داده شده  riبا نماد  ۱۵عدم حساسیت اپراتور به چرخش
نشان دهنده چرخش به سمت راست  ROR۱۶همچنین . است

  بار انجام م? گردد و حداقل  iاین عمل ) ۲(معادلهاست، که در 

  

  P,Rمختلفهمسای'� دایروی متقارن به ازای مقادیر ) : ۱(ش�ل

۱  ۱  0    ۲۰۳  ۲۱۷  ۴۹  
۱    ۱  ۱۶۶  ۱۳۲  ۱۷۲  
0  0  0  ۴۷  ۸۵  ۹۴  

  )الف)                                                   (ب(           
۱۶  ۸  ۴    ۴  ۲  ۱  
۳۲    ۲  ۸    ۱۲۸  
۶۴  ۱۲۸  ۱  ۱۶  ۳۲  ۶۴  

  )د)                                                       (ج(           
LBP= ۲+۴+۸+۱۲۸=۱۴۲                 LBP= ۲+۸+۱۶+۳۲=۵۸ 

مقایسه پی�سل مرکزی ) ب( ۳×۳ همسای'� مربع�) الف): (۲(ش�ل
 LBPی�� از نحوه های اندیس گذاری و محاسبه)ج(ها  هبا همسای

  LBPی�� از نحوه های اندیس گذاری و محاسبه) د(

به عنوان ال�وی  P-1های بین صفر تا iعدد بدست آمده به ازای 
 .  دودویی محل? انتخاب م? شود

و  ش�ل بهبود یافته ال'وی دودویی محل� - ۳
  استخراج ویژگ� 

ال�وی  دادنشان ] ۱۹[نتایج عمل? اوجاال و هم ارانش در 
رغم  عل?شود، م? که به این صورت محاسبه دودویی محل? 

بار  ،توانایی مطلوب برای آنالیز و طبقه بندی بافت تصویر
توانایی این امر م? کند و  تحمیلمحاسبات? باالیی را به سیستم 

 اندک? بعدبنابراین  .بر خط بودن را به شدت کاهش م? دهد
محاسبه برای  ].۲۰[گردیداین عمل�ر ارائه  ی ش ل بهبود یافته

ی عمل�ر ال�وی دودویی محل?،  ویژگ? ها در ش ل بهبود یافته
) ۳(معادلهطبق ) ی نواخت?( ۱۷هم�ن?معیاری به نام میزان 

  .تعریف م? شود
U$LBP�,�& � .S 0g2�۱  g34  S
g�  g3�.

5 � .S$g2  g3&  S 0g2�۱  g34.
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نشان  هم�ن?میزان ، نشان داده شده) ۳(معادلهطور که در  همان
دهنده تعداد جهش ها در شدت روشنایی نقاط موجود در 

میزان  ۰۰۰۰۱۰۰۱به طور مثال برای ال�وی  .همسای�? است

در این روش ال�وهایی که میزان هم�ن?  .است ۴هم�ن? برابر با 
تعریف م? شوند باشد، ال�وهای هم�ن  Tuآنها کمتر یا برابر با 

باشد، ال�وی  Tuز و ال�وهایی که میزان هم�ن? آنها بیش ا
بهبود تعریف، ال�وی دودویی محل?  ا توجه به اینب. ناهم�ن

 .گرددم?  تعریف) ۴(معادلهیافته طبق 
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م? توان ) ۴(معادلهاکنون در مرحله استخراج ویژگ?، با توجه به 
به . بعدی استخراج کرد P+2برای هر تصویر یe بردار ویژگ? 

که دیده م? شود، در ش ل بهبود یافته ال�وی دودویی  یطور
و به  Pهای هم�ن برچسب هایی از صفر تا  محل?، به همسای�?

 .اختصاص داده م? شود P+1های ناهم�ن برچسب  همسای�?
بر روی اکنون برای استخراج بردار ویژگ?، پس از اعمال عمل�ر 

تصویر و اختصاص برچسب ها، م? توان احتمال برخورد به هر 
کدام از برچسب ها را به عنوان ی ? از ابعاد بردار ویژگ? 

احتمال برخورد به هر برچسب به صورت نسبت . محاسبه کرد
  .تعریف م? گرددتعداد نقاط با آن برچسب به تعداد کل نقاط 

روش پیشنهادی برای آش�ار سازی تخلخل  - ۴
 در سنگ های ساختمان�

همانطور که در مقدمه توضیح داده شد، به هر گونه خلل و فرج 
در سنگ، تخلخل گفته م? شود، که کیفیت و مقاومت سنگ 

 بخشدر این . های ساختمان? به شدت بر میزان آن وابسته است
روش پیشنهادی این مقاله برای آش ارسازی تخلخل در سنگ 

برای آش ار سازی تخلخل، ابتدا . گرددهای ساختمان? ارائه م? 
یe تصویر از در همین راستا . به یe مرحله آموزش نیاز است

سپس عمل�ر  .سنگ? که بدون تخلخل است، گرفته م? شود
در  .ال�وی دودویی محل?، روی کل تصویر سالم اعمال م? گردد

این . بردار ویژگ? برای آن محاسبه م? شود) ۴(معادلهطبق  ادامه
در  .م? نامیم، )M(مبنا ویژگ? بعدی را بردار P+2بردار ویژگ? 

ابعاد پنجره ها  صویر سالم را پنجره بندی م? کنیم وادامه ت
W×W  سپس ال�وی دودویی محل? روی هر . گیریمم? در نظر

د و برای هر کدام یe بردار وش م?کدام از پنجره ها اعمال 
اکنون م? توان نسبت درستنمایی  .ویژگ? استخراج م? گردد

 )۵(معادله، طبق هر کدام از پنجره ها را به بردار مبنا ۱۸ل�اریتم?
   .کردمحاسبه 
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نشان داده شده  riبا نماد  ۱۵عدم حساسیت اپراتور به چرخش
نشان دهنده چرخش به سمت راست  ROR۱۶همچنین . است

  بار انجام م? گردد و حداقل  iاین عمل ) ۲(معادلهاست، که در 

  

  P,Rمختلفهمسای'� دایروی متقارن به ازای مقادیر ) : ۱(ش�ل

۱  ۱  0    ۲۰۳  ۲۱۷  ۴۹  
۱    ۱  ۱۶۶  ۱۳۲  ۱۷۲  
0  0  0  ۴۷  ۸۵  ۹۴  

  )الف)                                                   (ب(           
۱۶  ۸  ۴    ۴  ۲  ۱  
۳۲    ۲  ۸    ۱۲۸  
۶۴  ۱۲۸  ۱  ۱۶  ۳۲  ۶۴  

  )د)                                                       (ج(           
LBP= ۲+۴+۸+۱۲۸=۱۴۲                 LBP= ۲+۸+۱۶+۳۲=۵۸ 

مقایسه پی�سل مرکزی ) ب( ۳×۳ همسای'� مربع�) الف): (۲(ش�ل
 LBPی�� از نحوه های اندیس گذاری و محاسبه)ج(ها  هبا همسای

  LBPی�� از نحوه های اندیس گذاری و محاسبه) د(

به عنوان ال�وی  P-1های بین صفر تا iعدد بدست آمده به ازای 
 .  دودویی محل? انتخاب م? شود

و  ش�ل بهبود یافته ال'وی دودویی محل� - ۳
  استخراج ویژگ� 

ال�وی  دادنشان ] ۱۹[نتایج عمل? اوجاال و هم ارانش در 
رغم  عل?شود، م? که به این صورت محاسبه دودویی محل? 

بار  ،توانایی مطلوب برای آنالیز و طبقه بندی بافت تصویر
توانایی این امر م? کند و  تحمیلمحاسبات? باالیی را به سیستم 

 اندک? بعدبنابراین  .بر خط بودن را به شدت کاهش م? دهد
محاسبه برای  ].۲۰[گردیداین عمل�ر ارائه  ی ش ل بهبود یافته

ی عمل�ر ال�وی دودویی محل?،  ویژگ? ها در ش ل بهبود یافته
) ۳(معادلهطبق ) ی نواخت?( ۱۷هم�ن?معیاری به نام میزان 

  .تعریف م? شود
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نشان  هم�ن?میزان ، نشان داده شده) ۳(معادلهطور که در  همان
دهنده تعداد جهش ها در شدت روشنایی نقاط موجود در 

میزان  ۰۰۰۰۱۰۰۱به طور مثال برای ال�وی  .همسای�? است

در این روش ال�وهایی که میزان هم�ن?  .است ۴هم�ن? برابر با 
تعریف م? شوند باشد، ال�وهای هم�ن  Tuآنها کمتر یا برابر با 

باشد، ال�وی  Tuز و ال�وهایی که میزان هم�ن? آنها بیش ا
بهبود تعریف، ال�وی دودویی محل?  ا توجه به اینب. ناهم�ن

 .گرددم?  تعریف) ۴(معادلهیافته طبق 
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م? توان ) ۴(معادلهاکنون در مرحله استخراج ویژگ?، با توجه به 
به . بعدی استخراج کرد P+2برای هر تصویر یe بردار ویژگ? 

که دیده م? شود، در ش ل بهبود یافته ال�وی دودویی  یطور
و به  Pهای هم�ن برچسب هایی از صفر تا  محل?، به همسای�?

 .اختصاص داده م? شود P+1های ناهم�ن برچسب  همسای�?
بر روی اکنون برای استخراج بردار ویژگ?، پس از اعمال عمل�ر 

تصویر و اختصاص برچسب ها، م? توان احتمال برخورد به هر 
کدام از برچسب ها را به عنوان ی ? از ابعاد بردار ویژگ? 

احتمال برخورد به هر برچسب به صورت نسبت . محاسبه کرد
  .تعریف م? گرددتعداد نقاط با آن برچسب به تعداد کل نقاط 

روش پیشنهادی برای آش�ار سازی تخلخل  - ۴
 در سنگ های ساختمان�

همانطور که در مقدمه توضیح داده شد، به هر گونه خلل و فرج 
در سنگ، تخلخل گفته م? شود، که کیفیت و مقاومت سنگ 

 بخشدر این . های ساختمان? به شدت بر میزان آن وابسته است
روش پیشنهادی این مقاله برای آش ارسازی تخلخل در سنگ 

برای آش ار سازی تخلخل، ابتدا . گرددهای ساختمان? ارائه م? 
یe تصویر از در همین راستا . به یe مرحله آموزش نیاز است

سپس عمل�ر  .سنگ? که بدون تخلخل است، گرفته م? شود
در  .ال�وی دودویی محل?، روی کل تصویر سالم اعمال م? گردد

این . بردار ویژگ? برای آن محاسبه م? شود) ۴(معادلهطبق  ادامه
در  .م? نامیم، )M(مبنا ویژگ? بعدی را بردار P+2بردار ویژگ? 

ابعاد پنجره ها  صویر سالم را پنجره بندی م? کنیم وادامه ت
W×W  سپس ال�وی دودویی محل? روی هر . گیریمم? در نظر

د و برای هر کدام یe بردار وش م?کدام از پنجره ها اعمال 
اکنون م? توان نسبت درستنمایی  .ویژگ? استخراج م? گردد

 )۵(معادله، طبق هر کدام از پنجره ها را به بردار مبنا ۱۸ل�اریتم?
   .کردمحاسبه 
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تعداد کل  Nام است و  Kبردار ویژگ? پنجره  Sk، )۵(معادلهدر 
 .ام از بردار ویژگ? استiبعد  ی نشان دهنده i همچنین. پنجره ها
نشان  Lk مقدار توجه به این موضوع که کمینه شدن اکنون با

بنابراین حداکثر  میزان تشابه با یe کالس خاص است، ی دهنده
پنجره ها به عنوان حد آستانه برای  رایمقادیر محاسبه شده ب

 موضوعاین ) ۶(معادله .پنجره های سالم، در نظر گرفته م? شود
 .را نشان م? دهد

F � max
�?�    C � ۱, ۲, … , D                             
۶� 
در مرحله سالم بودن، ی ی حد آستانه پس از محاسبه اینک 

تخلخل در تصویری که احتماال¢  آش ار سازیبرای  آزمایش
مجدداً تصویر مورد آزمایش به پنجره هایی با  معیوب است

سپس برای هر کدام از . گردد تقسیم م? W×W همان ابعاد
پنجره ها بردار ویژگ? استخراج شده و نسبت درستنمایی آن با 

ین نسبت از در صورت? که ا. توجه به بردار مبنا سنجیده م? شود
ی  سالم بودن، بیشتر باشد، آن پنجره به عنوان پنجره ی حد آستانه

با توجه به وجود بافت های تکرار  .معرف? م? گردد عیبحاوی 
و غیر تکرار شونده در سنگ های ساختمان?، بهتر  ۱۹شونده

است برای افزایش قدرت آش ار سازی ال�وریتم فوق، پنجره ها 
 .در مرحله آموزش و آزمایش به صورت هم پوشان انتخاب شوند

الزم به توضیح است که این روش هرگونه عیبی را در تصویر 
مانند این احتمال وجود دارد که عیوبی  لذا مشخص م? نماید،

نیز در صورت وجود، آش ار ... لe، تغییر نابهنجار رنگ و
معیوب معرف?  ی بنابراین هر پنجره ای که به عنوان پنجره. شوند

ولی ن بررس? ها در این . م? شود لزوماً دارای تخلخل نیست
زمینه نشان م? دهد که درصد باالیی از عیوب در سنگ های 

  . شودمربوط به تخلخل م? ساختمان? صرفاً 
 و درجه بندی کیف� تخمین میزان تخلخل - ۵

در برای درجه بندی کیف? سنگ های ساختمان?، میزان تخلخل 
از اهمیت هایی نظیر بافت،رنگ و برش  مقابل سایر شاخص

مهندسان ساختمان میزان تخلخل را، . باالیی برخوردار است
مجموع مساحت نقاط متخلخل بر کل مجموعه مساحت نسبت 

به خوبی روش? که در این مقاله ارائه شد،  .م? کنند سنگ بیان
توانایی آش ار سازی نقاط متخلخل را دارد، بنابراین پس از 

) ۷(ی معادلها بدر ال�وی عیب تولید شده اعمال آن، م? توان 
     .میزان تخلخل را بر حسب درصد محاسبه کرد

میزان تخلخل � ۱۰۰ I تعداد پی سل های معیوب

مجموع کل پی سل ها
         
۷� 

اکنون پس از محاسبه میزان تخلخل، م? توان سنگ بریده شده 
عموماً مهندسان ساختمان . نمودرا از لحاظ کیفیت، درجه بندی 

دسته تقسیم م?  ۵سنگ های ساختمان? را از لحاظ کیفیت به 

دسته اول که دارای کمترین میزان تخلخل و باالترین . کنند
 ی بقیه. گردد، سنگ سوپر ممتاز نام�ذاری م? تاسکیفیت 

درجات به ترتیب ممتاز، درجه یe، درجه دو و درجه سه نامیده 
سنگ، بسته به نوع کیف? میزان تخلخل و درجه  نسبت .م? شوند

به طور مثال میزان تخلخل در   .متفاوت استو کاربرد آن سنگ 
? به دلیل کاربرد در بخش های تزیین? پرتقالسنگ تراورتن 

که این  دارد یبیشتراهمیت ، ای سنگ تیشهساختمان، نسبت به 
این ) ۱(در جدول .شود به خوبی نتیجه م?) ۱(موضوع از جدول

در  .مدل سنگ ساختمان? نشان داده شده است ۳برای  نسبت
درون هر خانه نشان دهنده بازه ای از میزان  اعداد) ۱(جدول

که به کمe آن م? توان درجه کیف? سنگ مورد  تخلخل است
الزم به توضیح  .کرد طبقه بندینظر را با توجه به سطر مذکور 

ی ? از  شاورهبا م) ۱(است که مقادیر ذکر شده در جدول 
تهیه شده به صورت تجربی  ،)عمران(این رشتهکارشناسان 

 .است
درجه بندی کیف� سنگ های ساختمان� بر حسب درصد ) . ۱(جدول 

 تخلخل

�پرتقالتراورتن  تیشه ای نوع سنگ          تراورتن کرم   

 درجه کیف�

۷ % - ۰ %  ۳ % - ۰ %  ۵ % - ۰ %  سوپر ممتاز 

۱۴ %- ۷ %  ۶ % - ۳ %  ۱۰ %- ۵ %  ممتاز 

۲۱ %- ۱۴ %  ۱۰ %- ۶ %  ۱۵ %- ۱۰ %  Eدرجه ی 

۲۸ %- ۲۱ %  ۱۳ %- ۱۰ %  ۲۰ %- ۱۵ %  درجه دو 

۳۵ %- ۲۸ %  ۱۶ %- ۱۳ %  ۲۵ %- ۲۰ %  درجه سه 

 ال�وهای عیب تولید شده در، میزان تخلخل دره طور مثالب
) ۲(محاسبه شده و در جدول) ۷(به کمe معادله) ۴(ش ل 

، درجه )۱(اکنون م? توان با استفاده از جدول .مشاهده م? شود
 .کیف? آنها را تعیین کرد

۴تخمین تخلخل درال'وهای عیب تولید شده در ش�ل ) . ۲(جدول   

  نوع همسای'�       

  نوع سنگ
   ۷×۷و   ۳×۳  ۵×۵   ۳×۳

  % ۷٬۶۳  % ۶٬۱۲  % ۹٬۴۱  تراورتن کرم

  % ۴٬۱۹  % ۳٬۱۳  % ۵٬۸۲  �پرتقالتراورتن 

  % ۵٬۶۳  % ۴٬۷۸  % ۵٬۴۰  تیشه ای

تعداد کل  Nام است و  Kبردار ویژگ? پنجره  Sk، )۵(معادلهدر 
 .ام از بردار ویژگ? استiبعد  ی نشان دهنده i همچنین. پنجره ها
نشان  Lk مقدار توجه به این موضوع که کمینه شدن اکنون با

بنابراین حداکثر  میزان تشابه با یe کالس خاص است، ی دهنده
پنجره ها به عنوان حد آستانه برای  رایمقادیر محاسبه شده ب

 موضوعاین ) ۶(معادله .پنجره های سالم، در نظر گرفته م? شود
 .را نشان م? دهد

F � max
�?�    C � ۱, ۲, … , D                             
۶� 
در مرحله سالم بودن، ی ی حد آستانه پس از محاسبه اینک 

تخلخل در تصویری که احتماال¢  آش ار سازیبرای  آزمایش
مجدداً تصویر مورد آزمایش به پنجره هایی با  معیوب است

سپس برای هر کدام از . گردد تقسیم م? W×W همان ابعاد
پنجره ها بردار ویژگ? استخراج شده و نسبت درستنمایی آن با 

ین نسبت از در صورت? که ا. توجه به بردار مبنا سنجیده م? شود
ی  سالم بودن، بیشتر باشد، آن پنجره به عنوان پنجره ی حد آستانه

با توجه به وجود بافت های تکرار  .معرف? م? گردد عیبحاوی 
و غیر تکرار شونده در سنگ های ساختمان?، بهتر  ۱۹شونده

است برای افزایش قدرت آش ار سازی ال�وریتم فوق، پنجره ها 
 .در مرحله آموزش و آزمایش به صورت هم پوشان انتخاب شوند

الزم به توضیح است که این روش هرگونه عیبی را در تصویر 
مانند این احتمال وجود دارد که عیوبی  لذا مشخص م? نماید،

نیز در صورت وجود، آش ار ... لe، تغییر نابهنجار رنگ و
معیوب معرف?  ی بنابراین هر پنجره ای که به عنوان پنجره. شوند

ولی ن بررس? ها در این . م? شود لزوماً دارای تخلخل نیست
زمینه نشان م? دهد که درصد باالیی از عیوب در سنگ های 

  . شودمربوط به تخلخل م? ساختمان? صرفاً 
 و درجه بندی کیف� تخمین میزان تخلخل - ۵

در برای درجه بندی کیف? سنگ های ساختمان?، میزان تخلخل 
از اهمیت هایی نظیر بافت،رنگ و برش  مقابل سایر شاخص

مهندسان ساختمان میزان تخلخل را، . باالیی برخوردار است
مجموع مساحت نقاط متخلخل بر کل مجموعه مساحت نسبت 

به خوبی روش? که در این مقاله ارائه شد،  .م? کنند سنگ بیان
توانایی آش ار سازی نقاط متخلخل را دارد، بنابراین پس از 

) ۷(ی معادلها بدر ال�وی عیب تولید شده اعمال آن، م? توان 
     .میزان تخلخل را بر حسب درصد محاسبه کرد

میزان تخلخل � ۱۰۰ I تعداد پی سل های معیوب

مجموع کل پی سل ها
         
۷� 

اکنون پس از محاسبه میزان تخلخل، م? توان سنگ بریده شده 
عموماً مهندسان ساختمان . نمودرا از لحاظ کیفیت، درجه بندی 

دسته تقسیم م?  ۵سنگ های ساختمان? را از لحاظ کیفیت به 

دسته اول که دارای کمترین میزان تخلخل و باالترین . کنند
 ی بقیه. گردد، سنگ سوپر ممتاز نام�ذاری م? تاسکیفیت 

درجات به ترتیب ممتاز، درجه یe، درجه دو و درجه سه نامیده 
سنگ، بسته به نوع کیف? میزان تخلخل و درجه  نسبت .م? شوند

به طور مثال میزان تخلخل در   .متفاوت استو کاربرد آن سنگ 
? به دلیل کاربرد در بخش های تزیین? پرتقالسنگ تراورتن 

که این  دارد یبیشتراهمیت ، ای سنگ تیشهساختمان، نسبت به 
این ) ۱(در جدول .شود به خوبی نتیجه م?) ۱(موضوع از جدول

در  .مدل سنگ ساختمان? نشان داده شده است ۳برای  نسبت
درون هر خانه نشان دهنده بازه ای از میزان  اعداد) ۱(جدول

که به کمe آن م? توان درجه کیف? سنگ مورد  تخلخل است
الزم به توضیح  .کرد طبقه بندینظر را با توجه به سطر مذکور 

ی ? از  شاورهبا م) ۱(است که مقادیر ذکر شده در جدول 
تهیه شده به صورت تجربی  ،)عمران(این رشتهکارشناسان 

 .است
درجه بندی کیف� سنگ های ساختمان� بر حسب درصد ) . ۱(جدول 

 تخلخل

�پرتقالتراورتن  تیشه ای نوع سنگ          تراورتن کرم   

 درجه کیف�

۷ % - ۰ %  ۳ % - ۰ %  ۵ % - ۰ %  سوپر ممتاز 

۱۴ %- ۷ %  ۶ % - ۳ %  ۱۰ %- ۵ %  ممتاز 

۲۱ %- ۱۴ %  ۱۰ %- ۶ %  ۱۵ %- ۱۰ %  Eدرجه ی 

۲۸ %- ۲۱ %  ۱۳ %- ۱۰ %  ۲۰ %- ۱۵ %  درجه دو 

۳۵ %- ۲۸ %  ۱۶ %- ۱۳ %  ۲۵ %- ۲۰ %  درجه سه 

 ال�وهای عیب تولید شده در، میزان تخلخل دره طور مثالب
) ۲(محاسبه شده و در جدول) ۷(به کمe معادله) ۴(ش ل 

، درجه )۱(اکنون م? توان با استفاده از جدول .مشاهده م? شود
 .کیف? آنها را تعیین کرد

۴تخمین تخلخل درال'وهای عیب تولید شده در ش�ل ) . ۲(جدول   

  نوع همسای'�       

  نوع سنگ
   ۷×۷و   ۳×۳  ۵×۵   ۳×۳

  % ۷٬۶۳  % ۶٬۱۲  % ۹٬۴۱  تراورتن کرم

  % ۴٬۱۹  % ۳٬۱۳  % ۵٬۸۲  �پرتقالتراورتن 

  % ۵٬۶۳  % ۴٬۷۸  % ۵٬۴۰  تیشه ای



  متغیرهاتنظیم  - ۶
تخلخل در سنگ های در روش پیشنهادی برای آش ار سازی 

ارائه شد، برخ? از عوامل همچون  ۴ساختمان? که در بخش 
ی میزان  اندازه پنجره ها، ابعاد و نوع همسای�? و حد آستانه

بنابراین در این . باید در ابتدا تنظیم شوند) Tu(ی نواخت? 
   .قسمت به تفکیe هر کدام از آنها بررس? م? گردد

  ابعاد و نوع همسای'� -۶-۱
توضیح داده شد، م? توان برای  ۲طور که در بخش  همان

جلوگیری از حساسیت ال�وی دودویی به چرخش، همسای�? را 
ول? از آنجا که در مرحله . گرفتدر نظر  ای هبه صورت دایر

گ عکس برداری از سنگ های بریده شده در کارخانجات سن
بنابراین برای سهولت در  بری مسئله چرخش قابل کنترل است،

ی ال�وی دودویی محل?، همسای�? م? تواند به صورت  محاسبه
نمونه هایی از نحوه اعمال عمل�ر . مربع? در نظر گرفته شود

نشان داده شده ) ۳(در ش ل  دودویی محل? با همسای�? مربع?
طور که در ش ل دیده م? شود، در این حالت نماد  همان .است

 نشان Dتغییر م? کند، که  LBPP,D? به فرم ال�وی دودویی محل
تعداد همسای�ان Pمربع? استفاده شده، و  ی ابعاد پنجره ی دهنده
محاسبه ال�وی دودویی محل? طبق در این حالت نیز،  .است

 .صورت م? گیرد) ۴(معادله
  ابعاد پنجره -۶-۲

، در مرحله ۴پیشنهادی ارائه شده در بخش  روشبا توجه به 
آموزش و آزمایش تصاویر مورد بررس? باید به پنجره هایی 

ابعاد پنجره ها به شدت م? تواند بر روی . مساوی تقسیم شوند
از طرف? تعداد عمل�ر هایی هم . دقت ال�وریتم تاثیر گذار باشد

اد که روی یe پنجره اعمال م? شوند، به ابعاد پنجره و ابع
برای تعیین سایز پنجره ها ] ۲۱[در . همسای�? وابسته است

خاص? استفاده  روشبرای آش ار سازی عیوب بافت? پارچه از 
برای آن که بردار ویژگ? استخراج? از هر ] ۲۱[در . شده است

پنجره توانایی خوبی در معرف? ویژگ? های آن پنجره داشته 
حداقل از حد نصاب باشد، تعداد عمل�ر های قابل اعمال باید 

و ابعاد  W×Wاگر ابعاد پنجره  بنابراین .باالتر باشند قابل قبول?
باشد،  D×Dهمسای�? ها در محاسبه ال�وی دودویی محل? 

برابر  نمودتعداد عمل�رهایی که م? توان روی این پنجره اعمال 
اکنون اگر حد نصاب عمل�ر ها را  .خواهد بود  2(W-D+1)با 

 W≥9+D   در نتیجه در نظر ب�یریم،  ۱۰۰به طور مثال 
   میزان ی�نواخت� ی حد آستانه -۶-۳

اشاره شد، برای تفکیe ال�وهای  ۲همان طورکه در بخش 
با  )۴(معادلهکه در  داریمهم�ن و ناهم�ن، به حد نصابی نیاز 

Tu از آنجا که برچسب های الصاق شده  .نشان داده شده است
برچسب های صفر (به ال�وهای هم�ن موجود در بافت تصویر 

باید اکثر ال�وهای موجود در تصویر را پوشش دهد و )  P تا
، ]۲۱[ال�وهای ناهم�ن بخش ناچیزی از ال�وها را شامل شود

باشد،  P/4برابر با  Tuبنابراین با توجه به نتایج پیاده سازی، اگر 
 .د کم? از ال�وها دارای برچسب ناهم�ن خواهند بوددرص

۱  ۱  0    ۲۰۳  ۲۱۷  ۴۹  
۱    ۱  ۱۶۶  ۱۳۲  ۱۷۲  
0  0  0  ۴۷  ۸۵  ۹۴  
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  )ب(                                      
) ب(LBP8,3در حالت  ۳×۳همسای'� مربع� ) الف): (۳(ش�ل

  LBP16,5در حالت  ۵×۵همسای'� مربع� 

 پیاده سازی و بررس� عمل�رد - ۷
هدف از این مقاله ارائه روش? برای آش ارسازی تخلخل در 

در همین راستا به کمe دوربین? با . ساختمان? استسنگ های 
مدل سنگ ساختمان? به نام  ۳از  ،Mega Pixel( ۸ (۲۰دقت
عکس برداری  "?پرتقالتراورتن " و"تیشه ای"، "کرمتراورتن "های 

، نیز الزم به توضیح است که برای هر مدل سنگ .ه استشد
جهت را نشان نم? دهند  تصاویر سالم? که هیچ گونه تخلخل?

ی برا، روشی پیش از اجرا .شده استتهیه مرحله آموزش 
بر روی تمام? تصاویر یe ، همسان سازی شدت روشنایی

ابعاد در ادامه و اعمال شده  ۲۱مرحله برابرسازی هیستوگرام
بدین  .ه استمورد آزمایش قرار گرفتپنجره ها  مختلف? برای

باالترین دارای ۱۶×۱۶مشخص گردید که پنجره با ابعاد ترتیب 
نوع  ۳دیده میشود، ) ۳( طور که در جدول همان .باشد دقت م?

برای استخراج ویژگ? مورد  ۷×۷و   ۵×۵و  ۳×۳همسای�? 
از آنجا که روش ارائه شده همچنین . آزمایش قرار گرفته است

، بنابراین م? توان نتایج م? باشد ۲۲داری تفکیe پذیری چندگانه
با ی دی�ر ادغام ) ۸(معادلهمربوط به انواع همسای�? ها را طبق 

  .کرد

�JK �  � �J
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های  هایی که عموماً برای محاسبه کارایی روش ی ? از روش
م? شود، نرخ  پیشنهادی برای آش ار سازی عیوب، استفاده

در این مقاله نیز از همین روش ]. ۲۲[آش ارسازی عیوب است
  .تعریف م? گردد)۹(استفاده شده است که طبق معادله
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)  د)                                                       (ج)                                                       (ب)                                                     (الف(                                  

ادغام به صورت  آش�ار سازی با در نظر گرفتن همسای'�) ب(سنگ های متخلخل از تصاویر ) الف(نتایج آش�ارسازی تخلخل    :)۴(ش�ل
  ۳×۳آش�ار سازی با در نظر گرفتن همسای'� به صورت ) د(  ۵×۵آش�ار سازی با در نظر گرفتن همسای'� به صورت ) ج(   ۷×۷و  ۳×۳

                                        

ی تعداد پنجره هایی از تصویر  نشان دهنده  Ndd، )۸(در معادله
است که دارای تخلخل بوده و توسط ال�وریتم نیز به عنوان 

تعداد  Nccهمچنین  .پنجره های معیوب تشخیص داده شده اند
پنجره هایی از تصویر است که حاوی هیچ گونه تخلخل? نبوده و 
توسط ال�وریتم پبشنهادی نیز به عنوان پنجره های سالم معرف? 

) ۳(مدل سنگ در جدول ۳نرخ آش ارسازی برای . شده اند
به توضیح است که در راستای  الزم .نشان داده شده است

شده به پنجره هایی  محاسبه نرخ آش ارسازی، ال�وی عیب تولید
تقسیم گردید و پنجره ای که حداقل یe درصد  ۱۶×۱۶با ابعاد 

یe . از آن معیوب بود به عنوان پنجره معیوب در نظر گرفته شد
از . پی سل معیوب م? باشد ۴به معنای  ۲۰×۲۰درصد در ابعاد 

تصویر تهیه شده است، بنابراین  ۱۵آنجا که از هر مدل سنگ 
 )۳(ر شده برای هر مدل سنگ در جدولنرخ آش ارسازی ذک

در ش ل  .میانگین نرخ محاسبه شده برای تمام? تصاویر است
تخلخل با محاسبه انواع تعدادی از نتایج آش ارسازی ) ۴(

در . همسای�? به تفکیe مدل های سنگ نشان داده شده است
تصاویر سطر اول مربوط شایان ذکر است که ) ۴(رابطه با ش ل

? پرتقالن کرم، سطر دوم مربوط به سنگ تراورتن به سنگ تراورت
 .  و سطر سوم مربوط به سنگ تیشه ای م? باشد

مدل سنگ بر  ۳میزان تخلخل در   نرخ آش�ار سازی: )۳(جدول
  حسب درصد  

  

  ��ع ���
  

��ع 
�	
��)p,w(  

���اد 
��	
  و

��اور�� 
 ��م

��اور��  ���� ا�
������� 

١٠  ٨.٣  ۸۸٬۶۸ ۹۱٬۶۴  ۹۰٬۰۲ 

١�.�  ١٨  ۹۳٬۶۷  ۹۲٬۲۷  ۹۴٬۴۳  

٢  ٧.!٢�  ۹۰٬۰۵  ۹۱٬۳۲  ۹۵٬۴۳  

١+٨.٣�.�  ١٨+١٠  ۹۳٬۲۲  ۹۰٬۵۳  ۹۱٬۱۴  

٧.!٢+  ٨.٣  ٢+  ١٠�  ۸۹٬۶۰ ۸۸٬۰۳ ۹۰٬۷۵ 

١�.�  +
٧.!٢ 

٢+  ١٨�  ۸۹٬۴۴ ۹۴٬۱۱ ۹۲٬۴۴ 

١+  ٨.٣�.� 
 +٧.!٢  

١٨+  ١٠ 
 +٢�  

۸۵٬۵۴ ۸۷٬۷۳ ۹۱٬۳۷ 

 استنتاجبحث و  - ۸
و تخمین  برای آش ار سازی هدف اصل? این مقاله ارائه روش?

در همین راستا . تخلخل در سنگ های ساختمان? بود میزان
نتایج  بدست . ? مبتن? بر ال�وی دودویی محل? ارائه شدروش

از توانایی خوبی برای آش ار سازی  روشآمده نشان داد که 
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تخلخل با محاسبه انواع تعدادی از نتایج آش ارسازی ) ۴(

در . همسای�? به تفکیe مدل های سنگ نشان داده شده است
تصاویر سطر اول مربوط شایان ذکر است که ) ۴(رابطه با ش ل

? پرتقالن کرم، سطر دوم مربوط به سنگ تراورتن به سنگ تراورت
 .  و سطر سوم مربوط به سنگ تیشه ای م? باشد

مدل سنگ بر  ۳میزان تخلخل در   نرخ آش�ار سازی: )۳(جدول
  حسب درصد  
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 استنتاجبحث و  - ۸
و تخمین  برای آش ار سازی هدف اصل? این مقاله ارائه روش?

در همین راستا . تخلخل در سنگ های ساختمان? بود میزان
نتایج  بدست . ? مبتن? بر ال�وی دودویی محل? ارائه شدروش

از توانایی خوبی برای آش ار سازی  روشآمده نشان داد که 
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