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روشی جدید جهت محاسبه زاویه تماس قطره با سطوح
مصطفی زمانی محیآبادی

(تاريخ دريافت مقاله  ،1935/8/3تاريخ پذيرش مقاله )1931/1/93

چکيده :در اين تحقيق ،با استفاده از روش پردازش تصوير زاويه تماس قطره با سطح در حالت متقارن و نامتقارن بررسی و اندازهگيری شد .در اين
روش زاويه تماس توسط آناليز تصوير بدست می آيد و هيچ نيازی به مشخصات سيال و يا سطح جامد نيست .اساس فرايند اندازهگيری ،برطبق روش تقاطع
همراه با تابع وزن گوسی است ،به اين صورت که در ابتدا نقطه تماس به صورت دقيق توسط اپراتور هريس مشخص و سپس يكسری از نقاط روی مرز قطره
در نزديكی نقطه تماس انتخاب شد .در مرحله بعد زاويه بين اين جفت نقاط توسط خط مرتبط و مستقيم بين آنها بدست آمد .و در نهايت ميانگين زوايا
براساس يک تابع وزنی گوسی محاسبه شد .جهت اعتبارسنجی الگوريتم پيشنهادی نتايج حاصل با نتايج بدست آمده از روش استانداردی که اخيراً مطر
شده مقايسه شد و اختالف نتايج کمتر از  1درجه بدست آمد .مزايای اين روش شامل دقت باال ،قابليت انجام برای گستره وسيعی از زوايای تماس ،قابليت
استفاده برای قطرههای متقارن و نامتقارن و نيز کامال خودکار بودن اين روش است.
کلمات کليدی :اندازه گيری ،زاويه تماس ،برخورد قطره ،پردازش تصوير

A New Method for Measuring Contact Angle of Impacting Drop
Mostafa Zamani Mohiabadi
Abstract: In this paper, a new image processing technique has been proposed to measure the
contact angle of symmetric and asymmetric drops. In our proposed method, the contact angle is
calculated by analyzing the side view image of the drop without needing any liquid parameters. The
procedure of the technique is according to the secant technique coupled with a Gaussian weighted
function, as follows: at the beginning the exact location of the contact points is obtained by Harris
corner detector function, then a series of points are selected on the drop boundary near the contact
points. In the third step, a set of contact angles are estimated by passing secant lines through the
contact point and each of the boundary points. In the final step, a gaussian weighted average
function is applied to the calculated angles to estimate the main contact angle. The contact angle
measurement algorithm is verified by comparing its results with the obtained measurements of a
recent standard study. High accuracy, usability for all ranges of contact angles, applicability to both
symmetric and asymmetric drops and being fully automatic are other advantages of the presented
method.

Keywords: Measurement, Contact Angle, drop impact, Image Processing.

بودهاند و از جمله کاربردهای آن میتوان پوشش نازک سطو ،

 -1مقدمه
اخيراً پژوهشهای زيادی در زمينه رفتار قطره در برخورد با سطو

رنگ اسپری،کاربرد در آفت کشها ،و پاشش پالسما را نام برد.

انجام شدهاند .اين پژوهشها عمدتاً مبتنی بر ديناميک سياالت

بطور کلی رفتار قطره تابعی از خواص قطره ،سطح و محيط اطراف
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آن است .زاويه لحظه ی تماس يكی از پارامترهای معرف اين رفتار

پردازش تصوير برای اندازهگيری زاويه تماس ،ارائه میشود .لی و

میباشد .زاويه تماس قطره با سطح ،جهت توصيف ترشوندگی

همكاران[ ]19يک تابع دايروی جهت تطبيق با شكل قطره و

سطح جامد[1و ،]9ميعان و تبخير[ ،]9از بين بردن يخ زدگی[،]4

براساس مشخصات قطره معرفی کرده اند .آنها به منظور استخراج

چسبندگی بين قطره و سطو جامد ،و بسياری از کاربردهای عملی

مرزهای قطره ،از تكنيک تقسيم بندی تصوير همراه با تبديل

ديگر استفاده شده است[5و .]1از اين رو ،اندازه گيری دقيق زاويه

واترشد 9استفاده کردند .مزيت اصلی اين روش سرعت باالی

از کاربردهای صنعتی اهميت اساسی دارد[ .]7با توجه به پژوهش-

محدوديت ديگر اين روش دقت کم در اندازهگيری بويژه برای

های انجام شده در اين زمينه ،روشهای اندازهگيری زاويه تماس به

قطرههای بزرگ است ،زيرا در قطره های بزرگ بدليل گرانش

دو گروه اصلی طبقهبندی میشوند ،روشهای تعادل نيروهای

زياد شكل قطره از حالت دايروی خارج میشود[14و .]15چينی و

کششی1و روشهای نوری .روشهای تعادل نيروهای کششی بر

همكاران[ ]11يک روش مبتنی بر پردازش تصوير ارايه دادند ،که

اساس اندازهگيری نيروی تعامل مايع-جامد از طريق معادله يانگ-

در آن زاويه تماس با تقريب چند جمله ای در مرز قطره و در

الپالس[ ]8انجام میگيرند .روشهای نوری بر اساس

نزديكی خط تماس اندازهگيری میشود .اما روش آنها در مواردی

تصويربرداری از برخورد قطره در حالت ديناميكی میباشند و

که انعكاس نور قابل رويت نباشد با خطا مواجه میشود ،به درستی

زاويه تماس کلی مشاهده شده دو بعدی از قطره را اندازهگيری

عمل نمیکند .بنابراين در چنين مواردی نقاط تماس بايد بصورت

میکنند .در روشهای تعادل نيروهای کششی ،مقدار زاويه تماس

دستی مشخص شوند که حساس به خطای انسانی میباشد .در يكی

بر اساس تعادل حرارتی-مكانيكی از يک قطره درحال سكون

از جديدترين تحقيقات در اين زمينه بيول و همكاران[]17

روی يک سطح جامد و با توجه به سه تنش داخلی آن بدست می-

الگوريتمی پيشنهاد دادند که با کمک يک ماسک زاويهسنج عمل

آيد .در اکثر شرايط عملی ممكن است زاويه لحظه ی تماس با

میکند .در اين الگوريتم يک ماتريس خروجی هم اندازه با تصوير

شرايط عدم تعادل [ ]3-11مورد توجه باشد ،از اين رو در چنين

ورودی ،ايجاد میگردد و در آن مقدار زاويه محاسبه شده در

مواردی روشهای نوری تنها گزينه موجود برای اندازهگيری زاويه

همان محل از پيكسلهای مرز قطره قرار میگيرد .آنها در روش

تماس است .در واقع در طول مدت زمان برخورد ،شكل قطره

خود بمنظور به حداقل رساندن خطا ،اندازه ماسک را با توجه به

دستخوش تغييرات بزرگ ،سريع و گاهی اوقات غيرمتقارن می-

قطره مورد مطالعه تنظيم کردند .بعنوان مثال اندازهگيری زاويه

شود .بنابراين استفاده از روشهای تعادل نيروهای کششی تقريبا

بسيار کوچک (◦ )>1نياز به ماسک بزرگتر دارد ،در حالی که

غيرممكن است .در روشهای نوری ،يک دوربين با وضو باال

ماسک کوچكتر را میتوان برای تصاوير با وضو کم استفاده

روند برخورد را ضبط میکند و پس از آن میتوان با روشهای

نمود .در اين مقاله يک روش مبتنی بر پردازش تصوير ،برای

مختلف اندازهگيری را انجام داد.

اندازهگيری زاويه تماس معرفی شده است که بر اساس روش

در[ ]19لی و همكاران زاويه تماس قطره را بر روی سطو صاف و

تقاطع عمل میکند .مقدار زاويه تماس با استفاده از متوسط وزنی

خشن برای مايعهای با ويسكوزيته مختلف اندازهگيری کردند .آنها

زوايای بدست آمده در امتداد نقاط تماس ،اندازهگيری میشود.

توانستند با استفاده از تعادل انرژی ،ارتباطی بين ميزان ترشوندگی و

اين مدل قابل اجرا برای هر شكل از قطره میباشد .در بخش بعدی

سرعت برخورد قطره بدست آورند .آنها يک مدل کروی برای

روش پردازش تصوير شر داده شده است ،که به طور خودکار

قطره موردنظر در نظر گرفته و سپس زاويه برخورد را توسط آن

میتواند در سمت چپ و راست زاويه تماس ،و بدون نياز به

محاسبه نمودند.

دانستن خصوصيات قطره ،زاويه مورد نظر را اندازهگيری نمايد.

در روشهای نوری مدرن از تكنيکهای پردازش تصوير جهت

اين روش برای تمام محدوده های زاويه تماس قابل اجرا است .با

اندازهگيری زاويه تماس استفاده میگردد که بطور بالقوه قادر به

توجه به موقعيت نقاط تماس ،الگوريتم پيشنهادی همچنين میتواند

اندازهگيری زاويه تماس از هر قطره با هر شكل (متقارن يا

عرض ناحيه مرطوب برای قطرههای متقارن و نامتقارن را تخمين

نامتقارن) میباشند .در ادامه ،پژوهشهای انجام شده در زمينه

بزند.

1

Tensiometry
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اجرای آن است ،ولی قابل اجرا برای قطرههای نامتقارن نيست.
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 -2پيش پردازش
-1-2

-3-2

تبدیل تصویر رنگی به تصویر مقياس

خاکستری

تيز کردن لبه

يكی از روشهای معمول بدست آوردن مرز قطره استفاده از
روشهای تشخيص لبه 9میباشد .الگوريتمهای متعددی در اين

در مرحله اول ،تصوير رنگی به حالت سياه و سفيد تبديل میشود.

زمينه استفاده شده اند ،که میتوان به الگوريتمهای سوبل،

تصوير خروجی دارای  951سطح خاکستری ،از ( 0سياه) تا 955

پرويت ،روبرتس و الپالسين اشاره کرد .اين الگوريتمها معموال

-2-2

يک لبه تيز از تصوير را مشخص میکنند و در آنها نتيجه خروجی

بهبود توازن شدت روشنایی

به فرمت تصوير باينری( )1-0تبديل شده و فقط پيكسلهايی که

معموال تصاوير برخورد قطره شامل صفحه بستر با رنگ تيره است

معرف بيشترين تغييرات در شدت پيكسلها هستند مساوی با  1قرار

که اين ناحيه تاريک میتواند تاثير زيادی در کيفيت تصوير داشته

داده شده و بقيه مساوی صفر میباشند .در اين مطالعه عالوه بر

باشد .لذا به منظور افزايش کيفيت و باال بردن وضو تصوير از

تشخيص لبه يک عملگر تيزکنندگی برای لبهها طراحی و استفاده

روش تعديل شدت روشنايی استفاده میشود[ .]18پروسه تعديل

شده است که هدف آن تقويت روشنايی در طول مرز قطره می-

شدت روشنايی که عمدتا با کمک متعادل سازی هيستوگرام

1

باشد .برای اين هدف در ابتدا از ماسک واضحساز()USM

4

انجام میگيرد تغيير محسوسی در جزئيات قطره ايجاد نمیکند.

استفاده شده که توسط اين تكنيک لبههای قطره قابل تشخيص

مثالی از اين پروسه در شكل  1نشان داده شده است .در شكل -1

میشوند .روش کلی اينگونه است که ابتدا ماسک روی تصوير

الف تصوير اصلی نشان داده شده است در حالی که شكل -1ب

قرار داده شده و آن را بلور میکند که در محل لبه ها مقدار بلور

تصوير بعد از متعادلسازی هيستوگرام را نشان میدهد.

شدگی شديدتر از ساير قسمتهای تصوير خواهد بود .در مرحله
بعد ،تصوير حاصل با تصوير اصلی مقايسه میشود و در قسمت-

الف

هايی که اين مقادير تفاوت بيشتری با هم دارند ،لبه تيز میگردد .به
اين ترتيب تصوير نهايی ما دارای تصويری با لبه های تيز و
مستخرج از يک تصوير بلور شده خواهد بود .درواقع پروسه بلور
کردن باعث کاهش فرکانسهای باال در تصوير اصلی میگردد.
شكل  9تصوير اصلی قبل و بعد از پروسه مذکور را نشان میدهد.
ب

شكل-1( 1الف) :تصوير اصلی (-1ب) :تصوير بعد از متعادل-
سازی هيستوگرام

2 Edge detection method
3 Sobel, Prewitt, Roberts, Laplacian of Gaussian
1 Histogram equalization
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)Unsharp mask(USM
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الف

اين تحقيق از آستانهگذاری اتسو 1استفاده میگردد که در
زيرگروه روشهای آستانهگذاری مبتنی بر خوشهبندی ،دستهبندی
میشود .اين متد به روشی برای بخشبندی تصوير بر اساس يافتن
آستانه بهينه میباشد به نحوی که تصوير به دو کالس مجزا (سياه و
سفيد) تقسيم شود .شكل  9پروسههای مدنظر را نشان میدهد.

ب
ب

شكل-9( 9الف)تصوير اصلی (-9ب) تصوير باينری

شكل-9( 9الف) قسمتی از لبه قطره از تصوير اصلی (-9ب)
تصوير بعد از تيزکردن لبه

-4-2

تبدیل تصویر به تصویر باینری

 -3اندازهگيری
مرحله اول در اندازهگيری ،بدست آوردن نقطه تماس در سه فاز
گاز ،مايع و جامد میباشد .بدست آوردن اين نقطه جزء مهمترين
پروسههايی است که در دقت اندازه گيری زاويه تماس اهميت
دارد .بدين منظور يک روش کامال اتوماتيک برای بدست آوردن

اين مرحله براساس مقدار آستانهای که برای تصوير تعريف می

نقطه تماس طراحی شده که با استفاده از تكنيکهای هوشمند

شود تصوير اصلی به تصوير سياه و سفيد با دو مقدار  0و  1تبديل

رياضياتی قابليت بدست آوردن اين نقطه را دارد .نقطه تماس،

میشود .هدف اين پروسه سادهسازی و تفكيک قطره و سطح

نقطهای است که ماکزيمم تغييرات را در همه جهات دارد .با توجه

برخورد از هوای اطراف میباشد ،بگونهای که قسمت گازی (هوا)

به اين ويژگی میتوان از روش هريس-کرنر 9که براساس

بصورت سفيد و مابقی تصوير بصورت سياه درنظر گرفته شود .لذا

همبستگی 9است استفاده کرد[ .]13اين عملگر مقدار تغييرات

شكل تابع تبديل براساس تابع هدف تعريف شده و بصورت

سيگنال را در هر نقطه بدست میآورد و با استفاده از پنجرهای که

معكوس نسبت به حالت نرمال درنظر گرفته میشود .در اين حالت

برای آن تعريف شده ،مقادير در جهات مختلف بصورت

تابع موردنظر بشكل تيره میباشد .در اکثر مثالهايی که برای اين
پروسه انجام میشود معموال آستانه تغييرات معادل با  70درصد از
بيشترين مقدار شدت در تصوير اصلی در نظر گرفته میشود .در
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1 Otsu
2

Harris Corner Detector
3
Auto-correlation
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همبستگی با مقدار اوليه محاسبه میگردند .در نتيجه وقتی که اين

(گوشه) را با استفاده از عملگر هريس برای تصوير باينری نشان

اپراتور به نزديكی نقطه گوشه(نقطه تماس  9فاز) برسد بيشترين

میدهد .محل نقاط گوشه در تصوير اصلی نيز نشان داده شده که

تغييرات را داشته لذا ماکزيمم مقدار در اين نقطه بدست میآيد.

مشخص کننده دقت اندازهگيری میباشد.

الگوريتم موردنظر بشكل رياضی در ادامه توضيح داده شده است.

الف

اگر تصوير با  Iنمايش داده شود و قاب تصوير به مرکز) (x,yبه
𝑆(𝑥, 𝑦) = ∑𝑢 ∑𝑣 𝑤(𝑢, 𝑣)(𝐼(𝑢 + 𝑥, 𝑣 + 𝑦) −
2

))𝑣 𝐼(𝑢,

()1

) I(u+x,v+yبا بسط تيلور بصورت زير تخمين زده میشود:

𝐼(𝑢 + 𝑥, 𝑣 + 𝑦) ≈ 𝐼(𝑢, 𝑣) + 𝐼𝑋 (𝑢, 𝑣)𝑥 +
𝑦)𝑣 𝐼𝑦 (𝑢,

()9

در روابط باال 𝑋𝐼 و 𝑦𝐼 مشتقات جزئی  Iدر جهت  xو  yمیباشند

ب

و  wپنجره متحرک است که مقدار مشتقات در اين پنجره اعمال
میگردد S .توسط معادله( )9تخمين زده میشود.

𝑆(𝑥, 𝑦) = ∑𝑢 ∑𝑣 𝑤(𝑢, 𝑣)(𝐼𝑥 (𝑢, 𝑣)𝑥 −
2

)𝑦)𝑣 𝐼𝑦 (𝑢,

()9

 Sرا میتوان بصورت ماتريس با معادله( )4نوشت.
) 𝑥𝑦( 𝐴)𝑦 𝑥( = )𝑦 𝑆(𝑥,

()4

که  Aبصورت معادله()5تعريف میشود.

𝑦𝐼 𝑥𝐼 𝐼𝑥2
[ )𝑣 𝐴 = ∑𝑢 ∑𝑣 𝑤(𝑢,
]
()5
𝐼𝑥 𝐼𝑦 𝐼𝑦2
به ماتريس  Aماتريس هريس 1گفته میشود.
روش هريس بدين صورت عمل می کند که برای هر پيكسل از

تصوير ،ماتريس هريس محاسبه می گردد .با توجه به ماتريس  Aبه
هر پيكسل يک امتياز داده می شود که بصورت زير محاسبه می-
گردد:

شكل 4محل نقاط گوشه-4( :الف) تصوير اصلی (-4ب)تصوير باينری

 -4محاسبه زاویه تماس
در اين مقاله اندازهگيری زاويه تماس و آناليز خط تماس براساس
روش پردازش تصوير و با استفاده از روش تقاطع به همراه تابع
وزنی صورت گرفته است .روش تقاطع ممكن است در ابتدا بعنوان

)𝐴( 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 × 𝛼 𝑀𝑐 = ∆(𝐴) −

ساده ترين روش در پردازش تصوير شناخته شود ،اما سادگی لزوماً

که ∆ دترمينان (حاصل ضرب مقادير ويژه) و  traceمجموع

به معنی عدم دقت نيست .روش تقاطع براساس تقريب زاويه تماس

()1

2

عناصر قطری (مجموع مقادير ويژه) ماتريس میباشند و 𝛼 يک
عدد ثابت است .براساس بيان رياضی ،در رابطه باال ،نقاطی به

عنوان گوشه تشخيص داده میشوند که در آنها  Mcماکزيمم

باشد ،که باتوجه به فرمول  ،1-4منجر به بيشينه شدن مقدار  Sدر
نقطه گوشه می شود.

از طرفی چون در تصاوير مربوطه  9نقطه تماس داريم y ،و  xبرای
دو نقطه ی که در آنها  Sماکزيمم میشود ،به عنوان مختصات

نقاط تماس تشخيص داده میشوند .شكل  4محل نقاط تماس

بين نقطه تماس و نقاط روی مرز قطره میباشد .همانطور که بطور
شماتيک در شكل  5نشان داده شده ،الگوريتم تقاطع میتواند با
معادله( )7نشان داده شود.
()7

) 𝑥∆∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(∆𝑦/

در اين معادله  Δxو  Δyبترتيب نشان دهنده فاصله افقی و عمودی
از نقطه تماس میباشند .اين تقريب برای زاويه تماس زمانی دقيق
است که نقطه دوم که روی مرز قطره قرار گرفته بطور صحيح
انتخاب شود .درصورتيكه نقطه دوم خيلی نزديک يا خيلی دور از
نقطه تماس انتخاب شود زاويه اندازه گرفته شده دقت کافی را
برای تقريب زاويه تماس قطره نخواهد داشت.

1 Harris
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نقاط ميانی پتانسيل بيشتری برای اندازهگيری دقيق دارند .بدين
منظور از تابع گوسی ،به عنوان تابع وزنی استفاده میگردد .اين تابع
در رابطه( )3نشان داده شده است .همانطور که از شكل  5مشخص
است ،اين تابع نقاط ابتدا و انتها را کم وزنتر و نقاط ميانی را پر
وزنتر درنظر میگيرد.
مقدار نهايی زاويه تماس (𝜃) تقريب زده میشود.
} 𝑁∅ ∅ = {∅1 , ∅2 , … ,

()8

−(𝑖−0.5𝑁)2
𝑁5

()3

𝑒 = )𝑖(𝑤

𝑁∑
𝑖∅∗)𝑖(𝑤 𝑖=1
𝑁∑
)𝑖(𝑤 𝑖=1

()10

=𝜃

در روابط باال 𝑖∅ زاويه  iام w ،تابع گوسی i ،شماره زاويه مدنظر

و  Nتعداد کل زوايا میباشند .در شكل  1تمامی مراحل اعمال
شده بر روی تصوير يک قطره نشان داده شده است.
شكل 5محاسبه زاويه تماس براساس مكانيزم تقاطع و محدوده قابليت اندازهگيری
زوايا

برای مثال فرض کنيد نقطه دوم را به اندازه  9پيكسل درنظر بگيريم

( ،)Δy=2در اين صورت الگوريتم ارايه شده ،تنها قابليت اندازه-
گيری  7زاويه  195 ،119/5 ،30 ،17/5 ،45 ،99/5و ( 157/5شكل
 )5درجه را خواهد داشت و زوايای مابين آنها قابل اندازهگيری
نخواهد بود .به عبارت ديگر اگر نقطه دوم خيلی نزديک به نقطه
تماس باشد دقت اندازهگيری پايين میآيد .از طرفی چنانچه نقطه
دوم در فاصله خيلی دور از نقطه تماس درنظر گرفته شود ،امكان
دارد زاويه محاسبه شده ،نشان دهندهی مقدار دقيقی برای زاويه
تماس نباشد(شكل .)5
با توجه به مطالب گفته شده ،زاويه محاسبه شده شديداً تابع انتخاب

شكل 1مراحل پردازش اعمال شده بر روی تصوير يک قطره جهت اندازهگيری
زاويه تماس

 -5اعتبارسنجی

نقطه دوم بر روی مرز قطره است .به اين منظور يكسری از نقاط
روی سطح قطره ،و در نزديكی نقطه تماس در نظر گرفته شده و

جهت اعتبارسنجی الگوريتم ارايه شده ،نتايج بدست آمده از روش

سپس برای هرکدام از نقاط روی مرز ،بطور جداگانه زاويه ای

پيشنهادی ،با اندازهگيریهای انجام شده در مقاله[ ]19مقايسه شده

درنظر گرفته میشود .سپس تابع وزنی برای ميانگينگيری زوايای

است .در شكلهای( )3-7آقای لی و همكاران 1زاويه تماس را

بدست آمده ،اعمال میگردد .بطور خالصه میتوان روش

برای يک قطره  9ميلیليتری در حالت تعادل بدست آوردند که با

موردنظر را بشكل زير در نظر گرفت :ابتدا نقاط انتخاب شده ،به

خط تيره در سمت چپ تصوير نشان داده شده است .در اين

تعداد  10در صد از ارتفاع قطره درنظر گرفته میشود .بعنوان مثال

تصاوير خط قرمز نشان دهندهی زاويه بدست آمده از روش ارائه

اگر ارتفاع قطره به اندازه  417پيكسل باشد به اندازه  41پيكسل از

شده در مقاله[ ]19میباشد .از آنجايی که قطره در حالت تعادل

پيكسلهايی که در روی سطح قطره قرار گرفتهاند را مورد مطالعه

بوده و شرايط در دو طرف قطره بسيار بهم نزديک و مشابه می-

قرار میدهيم ،بترتيبی که پيكسل شماره  1نزديكترين فاصله و

باشند ،لذا مقايسه دو زاويه در دو سمت قطره مقايسهی صحيحی

پيكسل شماره  41دورترين نقطه را دارد .با توجه به شكل 5
نزديكترين و دورترين نقاط ،پتانسيل عدم دقت بيشتری دارند اما
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جهت آزمودن روش پيشنهادی میباشد .جهت اعتبارسنجی ،اعداد
نوشته شده در سمت چپ و راست در شكل قابل مشاهده میباشند
و در ادامه در جدول( )1با هم مقايسه میشوند.

شكل 7تصوير برخورد قطره اتانول با سطح استيل][19

شكل 3تصوير برخورد قطره آب با سطح استيل][19
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جدول( )1مقايسه اندازه گيری انجام شده روش پيشنهادی با روش آقای لی و همكاران][19

محاسبه زاويه برخورد قطره با سطح(درجه)
شكل اول

شكل دوم

اختالف دو روش

**روش9

روش1

روش9

روش1

روش9

قطره اتانول با سطح استيل

49/9

41/31

49/7

49/9

41/9

41/9

0/589

قطره گليسيرين با سطح استيل

198/9

198/1

199/9

191/1

111/1

115/8

0/47

قطره آب با سطح استيل

109/9

105/3

105/5

100/8

33/3

0/17

109/37

*روش مرجع][19
** روش پيشنهادی

در بعضی از تصاوير مانند شكل ( ،)3تشخيص زاويه تماس و

دارند ،لذا تابع وزنی به گونهای طراحی میشود که نقاط دور و

همچنين محل دقيق نقاط تماس کيفيت پايينی دارد ،به گونهای که

نزديک دارای وزن کمتری نسبت به بقيه نقاط داشته باشند .برای

حتی به صورت چشمی نيز قابل تشخيص نيست .در صورتيكه با

اعتبارسنجی روش پيشنهادی ،نتايج بدست آمده با نتايج موجود در

استفاده از روش پيشنهادی ،نقطه تماس بصورت قابل قبولی

مقالهای(مرجع [ )]19در اين زمينه مقايسه گرديده است .نتايج

تشخيص داده شده است و همانطور که مشاهده میشود نتايج

بدست آمده دارای دقت خوبی بوده و اختالفی کمتر از يک درجه

بدست آمده در اين اندازهگيری به نتايج بدست آمده از روش

داشتهاند .مزيت اصلی اين روش ،کامال هوشمند بودن الگوريتم

مرجع [ ]19نزديک بوده که نشان از دقت بسيار خوب اين روش

در پيدا کردن نقاط تماس قطره و همچنين توانايی برای اندازه-

میباشد .الزم به ذکر است که اگرچه مقادير بدست آمده از روش

گيری دقيق هرگونه زاويه کوچک و بزرگ میباشد .همچنين

پيشنهادی و روش مرجع [ ]19اندکی تفاوت دارند ،اين تفاوت

هزينه محاسبات بسيار کم امكان استفاده از اين روش برای

لزوماً به معنی خطا در اندازهگيری با روش پيشنهادی نيست.

کاربردهای صنعتی با تصاوير بسيار زياد را فراهم میآورد.

 -6نتيجهگيری
مراجع
در اين مقاله يک روش پردازش تصوير جديد ارايه شده است که
مقدار زاويه تماس برای تصاوير متقارن و غيرمتقارن را ،با استفاده
از تصوير گرفته شده از قسمت جانبی قطره ،بدست می آورد.
براساس طبيعت پردازش تصوير ،الگوريتم پيشنهاد شده نياز به
هيچگونه اطالعاتی از سيال و جامد وحتی مقادير مربوط به سطح
ندارد و همچنين نياز به هيچگونه تحليل فيزيكی ندارد .لذا اين
روش بعنوان يک روش کامال اتوماتيک ،در تمامی کاربردها قابل
اجراست .نتايج بدست آمده ،نشان میدهد که بدست آوردن نقطه
تماس بوسيله اپراتور هريس که براساس همبستگی و تغييرات
شدت روشنايی در تصوير است ،دارای دقت بسيار بااليی در
بدست آوردن نقطه تماس میباشد.
مقدار زاويه بدست آمده در مطالعه ،براساس روش تقاطع همراه با
تابع وزنی اعمال شده به چندين نقطه در روی مرز قطره میباشد .از
آنجايی که نقاط نزديک و دور از قطره پتانسيل عدم دقت را
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