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En els capítols anteriors s’ha presentat la TF com una eina molt completa a l’hora de
caracteritzar els patrons de diferents estructures tèxtils. En aquest capítol es presenta un
nou mètode per reconèixer diferents patrons en el domini de freqüències. Aquesta
tècnica es basa en la correlació angular entre els espectres de Fourier d’una mostra i
d’una referència. En l’apartat 4.2 es defineix la funció de correlació angular en forma
continua. A continuació es dedueix la seva expressió en forma discreta, proposant, en
concret, algunes optimitzacions per al seu càlcul. S’exploren, en l’apartat 4.3, les
diferents aplicacions d’aquesta tècnica en la inspecció de teixits tèxtils, tals com:
reconeixement de patrons i classificació, avaluació del desgast en teixits i detecció de
defectes globals. Encara que aquesta tècnica només s’aplicarà aquí a patrons tèxtils, de
manera anàloga es podria aplicar a d’altres estructures periòdiques o quasiperiòdiques
tal com teixits amb materials plàstics, papers amb textura periòdica, xarxes metàl·liques,
etc. Finalment, en l’apartat 4.4, es proposa la implementació òptica de la correlació
angular i es presenten els resultats obtinguts experimentalment.
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Siguin U�[��\� i V�[��\�  dues imatges que considerarem com a imatge de referència i
imatge de mostra respectivament. Siguin 5�X��Y� i 6�X��Y� les seves respectives TF. Les
funcions anteriors es troben expressades en coordenades cartesianes, �[��\� en el domini
espacial i �X��Y� en el domini de freqüències. Es suposa que les funcions 5�X��Y� i 6�X��Y�
es troben centrades sobre l’origen del sistema de coordenades �X��Y�, o el que és el
mateix, els seus màxims centrals ocupen la posició ������.

Com a pas previ es realitza la transformació de coordenades cartesianes �X��Y� a polars

�U��θ����en el pla de freqüències,
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i s’expressen els espectres de freqüències en coordenades polars 5�U��θ�����i 6�U��θ����.

Es defineix la correlació angular &�α�� com:
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π

θαθθα (4.2)

on α�∈� >���π�@ és l’angle de rotació entre 5��U��θ�� i 6��U��θ��. Degut a que l’espectre de
Fourier d’una estructura quasiperiòdica presenta una distribució de pics que corresponen a

les principals freqüències de l’estructura, &�α�� assoleix un valor elevat només quan

|6�U��θ��| i |5�U��θ��| s’ajusten perfectament desprès d’una rotació α. D’altra banda, quan la

distribució dels pics que corresponen als harmònics de |5�U��θ��| i |6�U��θ��| és diferent, o bé

quan la rotació ha variat (Figura 4.1), &�α�� disminueix ràpidament. D’aquesta manera es

possible identificar el patró de mostra amb el de referència quan s’obté un pic alt en &�α��.



4. La correlació angular despectres. Detecció de defectes globals 101

α

(a) (b)

(c)

)LJXUD���� Esquema il·lustratiu de la correlació angular entre els espectres de Fourier de dues
funcions. (a) 5�U��θ������; (b) 6�U��θ���; (c) Esquema d’aplicació.

En l’equació (4.2) només es consideren els valors absoluts dels espectres i no es tenen en
compte els possibles efectes de pupil·la. El valor de UPi[ coincideix amb el radi del domini
de l’espectre. A causa de la simetria de la TF, només s’ha considerat la meitat de

l’espectre de 5�U��θ�� i 6�U��θ�� (θ� ∈� >��� π� @���) en l’equació (4.2). En aquesta equació

l’expressió de &�α��� és diferent de la correlació en coordenades polars ja que entre 5�U��θ���

i 6�U��θ��� només existeix un gir α  però no hi ha translació.

La correlació angular permet determinar l’angle de rotació α entre els dos patrons ja que

coincideix amb l’angle que maximitza la funció &�α��. A més, cal destacar que &�α�� és
una funció unidimensional (1-D) que descriu el grau de similitud  entre imatges 2-D, el
que proporciona una considerable simplificació en comparació amb d’altres mètodes
basats en mesures 2-D.

������&jOFXO�GLVFUHW

Discretitzar l’equació (4.2) significa aplicar aquesta equació a versions discretes de

5�U��θ� i 6�U��θ�. El procediment emprat, així com algunes modificacions i optimitzacions
que s’han introduït, han estat les següents:
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���Adquisició de la imatge dels patrons de  referència i de mostra, i posterior
digitalització en imatges discretes de matrius U�[��\� i V�[��\� de dimensions 1[1 píxels.

���Aplicació de la transformada de Fourier discreta, mitjançant l’algorisme de la FFT
2-D, a les imatges d’entrada obtenint-se els espectres 5�X��Y� i 6�X��Y�. El sistema de
coordenades rectangulars �X��Y�, a l’igual que el sistema �[��\� per les imatges d’entrada,
té el seu origen en el píxel situat en l’extrem superior esquerra de cada matriu (Figura
4.2). El màxim central de cada espectre de freqüències ocupa la posició






 ++= �

�
1

��
�
1

YX ),( 00 . Es calculen els mòduls |5��X��Y�| i |6��X��Y�| conservant només

la meitat superior de cada matriu.

���Modificació del rang dinàmic de l’espectre de Fourier mitjançant el tall del màxim del
valor de continua (explicat en l’apartat 2.3.4).

�� Canvi del sistema de coordenades rectangulars (X��Y�� a polars (U��θ�) prenent com a
origen el màxim central de cada espectre. Seguint l’esquema de la figura 4.2, les noves

matrius |5�U��θ��| i |6�U��θ��| de dimensions (/� [�0� ), amb ( )2/1(/ =  (la funció (�[�

representa la part sencera de [), s’han construït mitjançant la utilització de la interpolació
bilineal. En aquesta operació, es obvi que no tots el píxels de les matrius originals

|5��X��Y��| i |6�X��Y��|, en coordenades rectangulars, es mostregen uniformement. Els píxels
propers al centre són sobremostrejats mentre que els píxels que corresponen a

( )2/1(U =  poden ser submostrejats, depenent del valor de 0. D’aquesta manera 0 es

fixa per evitar una pèrdua de resolució per les altes freqüències. Aquest criteri fa que no
es mantingui constant la grandària de les matrius abans i desprès del canvi de
coordenades, però això es una circumstància menor per als nostres propòsits.

�� Aplicació de la correlació angular donada per l’equació (4.2). L’aplicació d’aquesta

equació a les matrius |5�U��θ��| i |6�U��θ��| en la seva forma actual, és bastant simple i
s’indica esquemàticament en la figura 4.3. En aquesta figura es mostra com l’aplicació

d’aquesta equació és una correlació 1-D al llarg de l’eix θ. Aquesta correlació
unidimensional ve donada per l’expressió:
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L’equació (4.3) és l’expressió de l’equació (4.2) en forma discreta i és equivalent a ella.

En l’equació (4.3), el primer factor 
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65  és una constant de normalització

que fa que &�α��� �� pel cas de l’autocorrelació. Els termes entre parèntesi corresponen a
la suma de correlació ($ + % en la figura 4.3) quan les matrius 5 i 6 es troben desplaçades

per la quantitat 
0
Q πα =  amb ��≤�Q�≤�0.
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)LJXUD����� Esquema de la transformació de les matrius corresponents als mòduls dels espectres
de Fourier, 5 o 6, de coordenades rectangulars (X��Y) a polars (U��θ�).
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�� El resultat de la correlació es pot optimitzar si, abans d’aplicar l’equació (4.3),

s’anul·len les files que corresponen al màxim central saturat en les dues matrius |5�U��θ��| i
|6�U��θ��|. El màxim central es troba saturat i sobremostrejat i contribueix amb un fons
constant molt elevat, encara que insignificant, al valor de  la correlació angular. A més, la
seva supressió incrementa la relació entre el pic de correlació i el fons, es a dir, augmenta
el contrast. Finalment s’aconsegueix una millora addicional si es menyspreen els valors

més baixos de les matrius |5�U��θ����| i |6�U��θ��| (per exemple, els valors menors que el 2%
del primer màxim desprès del central) els quals es poden considerar com a soroll, o al
menys, com a informació no significant respecte de l’estructura periòdica dels patrons.
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)LJXUD���� Esquema de l’algorisme del càlcul de la correlació angular discreta.

������ &RQVLGHUDFLRQV�G¶HVFDOD

La correlació angular definida per les equacions (4.2) (Cas continuo) i  (4.3) (Cas discret)
és variant a l’escala. Si V�[��\� és un patró similar a U�[��\� però amb diferent escala, llavors

els seus espectres de Fourier no coincidiran per cap angle α i conseqüentment &�α�� no
presentarà cap pic de correlació (excepte pel cas particular d’un múltiple exacte). En
aquest cas els dos patrons V�[��\� i�U�[��\� es consideraran com a diferents.
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Per altra banda sovint interessa que un mètode de reconeixement pugui ser independent a
les variacions de l’escala. A més, cal tenir en compte que les variacions d’escala, en
general, poden ser anamòrfiques. Per exemple, en el cas concret dels teixits, les densitats
dels fils en les direccions de trama i d’ordit poden diferir de les del teixit de referència. Si
no es vol que les variacions d’escala afectin el resultat del reconeixement final, es
necessari ajustar les escales dels espectres de Fourier per la referència i la mostra abans de
realitzar la correlació. Les correccions d’escala cal introduir-les en els espectres 6�X��Y�� i
5�X��Y� abans de fer la transformació a coordenades polars i realitzar l’operació de la
correlació angular. Les correccions d’escala venen definides pels corresponents
coeficients d’escala, els quals poden ser calculats prèviament  en l’espectre de Fourier que
cal ajustar. El coeficient d’escala es igual al quocient entre les distàncies que hi ha des del
centre (GF) al pic més intens en una direcció determinada, mesurades en els espectres de
referència i de mostra. Com  a direccions preferents en el cas dels teixits s’agafen les de
trama i ordit. En la secció 4.3 s’analitzaran alguns casos pels quals es requereix una
correcció de l’escala dels espectres a fi de compensar la sensibilitat a l’escala de la
correlació angular.

���� $SOLFDFLy�D�OD�LQVSHFFLy�GH�WHL[LWV

En aquest apartat es mostraran algunes aplicacions de la correlació angular a la inspecció
de materials tèxtils tals com: el reconeixement i classificació de mostres tèxtils així com la
detecció de defectes de tipus global.

������ 5HFRQHL[HPHQW�GH�SDWURQV�HQ�WHL[LWV

L’operació de reconeixement d’un patró tèxtil consisteix en la identificació de l’estructura
d’una mostra amb una estructura de referència. Aquesta operació es basa en l’aplicació
d’un criteri arbitrari de similitud i diferència entre dos espècimens. Es reconeix una
mostra quan s’identifica amb una altra de similar i, alhora, es pot discriminar respecte
d’altres mostres que es consideren diferents.

La figura 4.4 mostra tres imatges digitals que corresponen a tres teixits de plana. La
grandària de les imatges és de ���[��� píxels. Es considera que el teixit de la figura
4.4(a) és el de referència U�[��\��amb la direcció d’ordit en la direcció vertical. Es volen
reconèixer els teixits de la mostra V��[��\� (figura 4.4(c)), que és el mateix teixit que U�[��\�
però a diferent escala i rotat en sentit horari, i V��[��\� (figura 4.4(e)) que és un teixit
diferent de U�[��\�� a diferent escala i rotat en sentit antihorari. Per aconseguir això és
procedirà segons es descriu en l’apartat 4.2 tenint en compte les consideracions d’escala
de l’apartat 4.2.3.
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Les figures 4.4(b), 4.4(d) i 4.4(f) mostren, en coordenades cartesianes, els mòduls

normalitzats 5�X��Y�, 6��X��Y� L�6��X��Y�dels espectres corresponents a les imatges
U�[��\�, V��[��\��L�V��[��\�, respectivament. Degut a que els tres teixits són de plana, els seus
espectres són similars, excepte una rotació, que és la que presenten ambdós teixits mostra
respecte de la referència. Una observació detallada permet apreciar la diferència d’escala,
entre el teixit de referència i les dues mostres. A continuació es considera cada cas per
separat.

Els coeficients d’escala en les dues direccions de trama i ordit s’obtenen de forma
automàtica buscant les posicions dels harmònics que corresponen als fils de trama i ordit
de l’espectre de Fourier segons el mètode descrit en  l’apartat 3.5.2.

En els espectres 5�X��Y� i 6��X��������Y�, es mesuren les distàncies des del centre de l’espectre
fins el pic de més intensitat tant en la direcció de trama com d’ordit (distàncies G en la
figura 4.4). En la mesura d’aquestes distàncies es podrien confondre les direccions de
trama del teixit de referència amb les d’ordit de la mostra i viceversa. Per evitar això es
necessita conèixer prèviament una de les dues direccions anteriors (normalment la
direcció d’ordit), cosa que es fa mitjançant una petita marca en la roba. Representem
aquestes quatre distàncies per GUW, GUR, GV�W i GV�R on els subíndexs indiquen: U, referència; V�,
mostra 1; W, direcció de trama i R, direcció d’ordit (Figures 4.4(b) i 4.4(d))

Els coeficients d’escala en les direccions de trama (.W�) i ordit (.R�), s’apliquen a
l’espectre de referència perquè pugui adaptar-se a l’escala de la mostra. Els factors

d’escala que s’apliquen a l’espectre de referència són 
UW

V�W

W� G

G
. =  i 

UR

V�R

R� G

G
. = . Com que

entre la mostra 1 i la referència hi ha un canvi d’escala global, en aquest exemple concret
.W�� �.R�� �����, es a dir, el canvi d’escala és isomòrfic.

Un vegada ha estat corregida l’escala del mòdul de l’espectre de Fourier de la referència
per adaptar-se al de la mostra, s’expressen els espectres anteriors en coordenades polars,

5�U��θ��i 6��U��θ��� (Figures 4.5(a) i 4.5(b)). Les dimensions de les matrius 5�U��θ��
i 6��U��θ��� són tals que les altes freqüències han estat mostrejades de la mateixa manera
que en el cas de les coordenades cartesianes. Això comporta que les freqüències baixes
han estat sobremostrejades. A continuació, seguint el procediment descrit en l’apartat
4.2.2 pel càlcul de la correlació angular discreta, s’anul·la el màxim central de cada
espectre, que ara ocupa les primeres files de les matrius expressades en forma polar.
Recordem que el màxim central de l’espectre no aporta informació al procés de la
correlació angular, és més, disminueix el contrast del resultat obtingut.



4. La correlació angular despectres. Detecció de defectes globals 107

Finalment, es pot aconseguir una millora en el contrast del pic de correlació si es
menyspreen els valors dels píxels més baixos abans de calcular la correlació angular

&�α��. Els valors baixos, que constitueixen el fons de les matrius expressades en polars,
emmascaren el resultat de la correlació i disminueixen el contrast ja que la informació
d’aquests píxels no correspon a la de les principals freqüències de l’estructura periòdica.
Per això, en tots els casos, els nivells més petits o iguals que 6 han estat anul·lats. Desprès
de totes aquestes operacions, la correlació angular expressada per l’equació (4.3) s’aplica

a les matrius finals 5�U��θ������i�6��U��θ������.

La figura 4.6(a) mostra la correlació angular &��α�� (traç discontinuo) de l’espectre de
Fourier entre el teixit de referència U�[��\� i de mostra V��[��\�. En aquest gràfic també hi

ha, en traç continuo &�α��, que representa la funció d’autocorrelació de U�[��\� amb un
valor màxim normalitzat de 9� ��.

&��α� �� mostra un pic alt, agut i estret de valor màxim 9�� �����, per l’angle de rotació

α�  ����
�. Aquest pic permet identificar l’estructura bàsica del patró de la mostra amb el

patró de referència. A més, la posició del pic dóna l’angle de rotació entre els dos teixits.

La variació isomòrfica del teixit permet expressar la mostra V��U��θ�� de la forma
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�

D ==  i α� �����.

El fet de que el màxim 9� sigui inferior al�valor d’autocorrelació s’explica pels efectes
d’interpolació. Tot i amb això, el resultat de la correlació és un pic alt i estret que es
destaca del fons, el que confirma que els dos teixits, la mostra i la referència (que en
aquest cas són realment el mateix) tenen la mateixa estructura bàsica.

Per correlacionar U�[��\� i V��[��\�, es començarà, com en l’exemple anterior, determinant

els coeficients d’escala 
UW

V�W

W G

G
. =2  i 

UR

V�R

R G

G
. =2  . En aquest cas el canvi d’escala és

anamòrfic de valors .W�� ����� i .R�� ������

A continuació es realitzaran les mateixes operacions que en l’exemple anterior (canvi a
coordenades polars amb sobremostreig de baixes freqüències, anul·lació del màxim
central GF, menyspreu dels valors dels píxels més baixos) per aplicar l’equació (4.3) a les

matrius finals 5�U��θ������i�6��U��θ�� que es mostren en les figures 4.5(a) i 4.5(c).
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(a)

GUW

GUR

(b)

(c)

GV�W

GV�R

(d)

(e)

GV�W

GV�R

(f)

)LJXUD���� (a) Teixit de referència de plana U�[��\� amb la direcció d’ordit en la direcció vertical.
(c) Teixit de mostra de plana V��[��\�� el mateix teixit que U�[��\� a escala diferent i rotat respecte
del de referència en sentit horari. (e) Teixit de mostra de plana V��[�� \�� rotat respecte del de
referència en sentit antihorari.  (b), (d) i (f) Espectres de Fourier dels teixits anteriors.

ordit
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U

θ π

(a)

U

θ π

(b)

U

θ π

(c)

)LJXUD� ��� Matrius en coordenades polars dels espectres corresponents a les figures: (a)
referència, figura 4.4(b). (b) mostra 1, figura 4.4(d). (c) mostra 2, figura 4.4(f).
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)LJXUD���� Correlació angular dels espectres de Fourier. (a) &��α�� (línia discontinua) correspon als
teixits de les figures 4.4(a) i 4.4(c). &�α���(línia contínua) correspon a l’autocorrelació del teixit de
la figura 4.4(a). (b) &��α�� (línia contínua) correspon als teixits de les figures 4.4(a) i 4.4(e).

La corba de correlació angular &��α�� conté un altre pic alt, agut i estret, de valor màxim

9�� �����, situat en l’angle de rotació α�  ���
� (Figura 4.6(b)). En aquest cas el resultat de

la correlació torna a confirmar que la mostra 2 i la referència tenen la mateixa estructura

bàsica. La figura 4.6(b) permet comparar el resultat de la correlació &��α� �� amb &��α��. És
evident que, quan el teixit de la mostra és el mateix que la referència i només hi ha un
canvi d’escala, el pic de correlació és més elevat.

������ &ODVVLILFDFLy

En aquest apartat s’utilitza la correlació angular dels espectres de Fourier com un
extractor de característiques per classificar diferents patrons. S’estudiaran dos problemes:
la classificació en dues categories (o classes) i la classificació en 1 categories.

En el primer problema, es consideren diferents exemples. En el primer exemple es vol
distingir entre 20 mostres. Unes mostres estan formades per lligaments de plana (10
mostres) i altres mostres estan formades per lligaments diferents de la plana, en concret,
sarja (10 mostres). La característica que es mesura és el valor màxim, 9, de la correlació
angular entre l’espectre de Fourier de cada mostra i de la referència (teixit de plana, que
coincideix amb el de la figura 4.4(a)). La correlació angular d’espectres es realitza amb
una prèvia correcció d’escales a fi de compensar les possibles diferències entre les
densitats de fils de la mostra i la referència. D’acord amb la teoria de decisió Bayesana,

sigui S�9|ω�� la densitat de probabilitat condicionada per ω�, això és, la densitat de
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probabilitat de 9, sabent que el teixit que es considera és de plana. La figura 4.7 mostra

les densitats de probabilitat S�9|ω��  i S�9|ω��, on ω�� � SODQD i ω�� �QR� SODQD� �VDUMD�,

obtingudes a partir del valor 9 extret de cadascuna de les corbes &�α� ���. De les 20 mostres,
només una d’elles, que coincideix amb la referència, assoleix el valor màxim de 9� ���
corresponent a l’autocorrelació normalitzada. Les mostres de plana que no són iguals a la
referència assoleixen valors de 9 elevats, majoritàriament al voltant de ����i ���, cosa que
està en consonància amb els casos que s’han analitzat en l’apartat 4.3.1. Les mostres que
no són de plana donen valors molt baixos en la correlació angular del seu espectre amb el
de referència. El valor de 9 en aquestes mostres es concentra principalment al voltant de
��� i ���.

En relació amb el valor de 9 en la figura 4.7 s’observa una distribució de les mostres en
dos modes, un proper al valor de l’autocorrelació, on es concentren les mostres de plana, i
l’altre que s’allunya d’aquest valor, on es concentren les mostres que no són de plana,
sinó de sarja.
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)LJXUD� ��� Densitats de probabilitat condicionada a una classe L basades en la utilització del
màxim de correlació angular 9 com a característica per a la classificació. El conjunt de mostres
abasta 10 de plana i 10 de sarja. La mostra de referència és de plana.

En una classificació en dues categories, la regla de decisió de Bayes es pot expressar
mitjançant la raó de probabilitat [Duda-1973]:
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on 3�ω�� és la probabilitat D�SULRUL i λLM és la pèrdua incorreguda per realitzar una acció L

quan el teixit és ωM. En el nostre exemple, es considera 3�ω��� �3�ω��, el que significa que

els dos estats anteriors són igualment probables D� SULRUL, i la funció de pèrdua binària

zèro-ú, definida per:





≠
=

=
ML

ML
LM ,1

,0
λ   ,  (4.5)

la qual assigna una pèrdua nul·la a la decisió correcta i una pèrdua unitat a la incorrecta.

Tenint en compte això, la regla de decisió de Bayes (4.4) es simplifica i queda:

)()( 211 ωωω 9S9SVLSODQDGHFLGHL[ >= . (4.6)

En la figura 4.7 es veu com les densitats de probabilitat, 3�9|ω�� i 3�9|ω��, que es

construeixen a partir de 20 mostres són clarament separades i no presenten solapament.

En conseqüència, s’assoleix una classificació en dues categories basada en l’equació (4.6)

d’una manera senzilla i amb una bona discriminació. En aquest exemple, el valor màxim

de la correlació angular, 9, es mostra com un bon extractor de característiques per la

classificació de mostres.

El segon exemple consisteix en l’aplicació de l’esquema de classificació anterior per

distingir teixits de plana de teixits de punt. L’estructura del teixit de punt es la de la figura

4.8. Una a una, s’ha fet la correlació de l’espectre de cada mostra (10 de plana i 10 de

punt) amb l’espectre del patró de referència de plana (Figura 4.4(a)). De cada corba de

correlació angular s’ha extret el valor màxim, 9. Les densitats de probabilitat

condicionada obtingudes per les 20 mostres es representen en la figura 4.9. També en

aquest exemple s’obtenen dos modes o grups, perfectament separats, el que prova que es

pot fer una bona classificació de les mostres basant-se en el valor 9.
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(a) (b)

)LJXUD���� (a) Teixit de punt. (b) Espectre de Fourier del teixit de punt.
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)LJXUD���� Densitats de probabilitat condicionada a una classe L basades en la utilització del
màxim de correlació angular 9�com a característica per a la classificació. El conjunt de mostres
abasta 10 de plana i 10 de punt. La mostra de referència és de plana.

Finalment, un tercer exemple és l’aplicació de l’esquema anterior agafant com a teixit de
referència un teixit diferent de la plana. En aquest cas s’han discriminat teixits de punt i
teixits de folre (figura 4.10). Com a patró del teixit de punt s’ha agafat el de la figura

4.8(a). En aquest exemple ω�� �SXQW i ω�� �QR�SXQW��IROUH�. Les densitats de probabilitat
condicionada obtingudes pel conjunt de mostres de punt i folre es representen en la figura
4.11. La classificació que es fa en les dues classes és correcta. Les dues classes (punt i no
punt) apareixen en lòbuls separats. Encara que no hi ha solapament, s’ha escurçat la
distància respecte del cas anterior. Aquest fet és degut a la similitud dels espectres del
punt i del folre.
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(a) (b)

)LJXUD����� (a) Teixit de folre. (b) Espectre de Fourier del teixit de folre.
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)LJXUD����� Densitats de probabilitat condicionada a una classe L basades en la utilització del
màxim de correlació angular 9 com a característica per a la classificació. El conjunt de mostres
abasta 10 mostres de punt i 10 mostres de folre. La mostra de referència és de punt.
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El segon problema és una classificació en N-categories. En aquest cas, es pot considerar

un vector de característiques per a cada mostra, 9  = (9�����������91). Cada component 9L és
el valor màxim de la correlació angular entre l’espectre de Fourier de la mostra i el del

teixit de referència de la classe ω��L. Un conjunt de funcions discriminants )(9J
L

,

L� ���������1 es pot definir com:

)|(
LL

9SJ ω= . (4.7)

D’aquesta manera, el classificador de Bayes assignaria un vector de característiques 9  a

la classe ω�L si )()( 9J9J ML >   per a tot M�≠�L.

S’ha aplicat l’esquema anterior a 10 mostres de plana, 10 mostres de sarja i 10 mostres de
punt. S’ha pres un patró per cada una de les classes, plana, sarja i punt. Els seus espectres
s’han correlacionat amb els dels altres teixits amb la correcció d’escales prèvia a la

correlació. Per cada mostra s’ha construït el seu corresponent vector 9  ��9���9���9�� on
9� és el màxim de la correlació angular del seu espectre amb l’espectre del patró de plana,
9� és el mateix valor respecte al patró de sarja i 9�  respecte al patró de punt. Cada classe
de teixit es troba agrupada al voltant del vector del seu corresponent patró (Figura 4.12).
Els vectors obtinguts pel total de les 30 mostres es troben en la taula 4.1. Els resultats
proporcionen una classificació correcta de totes les mostres en tres classes.

7DXOD� ����� Vectors de característiques obtinguts al classificar en un esquema de 3
categories  10 mostres de plana, 10 mostres de sarja i 10 mostres de punt.

0RVWUHV�GH�SODQD 0RVWUHV�GH�VDUMD 0RVWUHV�GH�SXQW

( 1,   0.4, 0.4) (patró) (0.2,  1,   0.2) (patró) (0.3, 0.2,   1) (patró)
(0.9, 0.3, 0.4) (0.3, 0.7, 0.2) (0.2, 0.2, 0.6)
(0.8, 0.3, 0.3) (0.2, 0.6, 0.4) (0.2, 0.3, 0.6)
(0.8, 0.3, 0.3) (0.1, 0.8, 0.3) (0.4, 0.3, 0.6)
(0.8, 0.2, 0.3) (0.2, 0.7, 0.2) (0.4, 0.2, 0.7)
(0.7, 0.2, 0.3) (0.3, 0.6, 0.2) (0.2, 0.4, 0.8)
(0.7, 0.2, 0.3) (0.2, 0.6, 0.2) (0.3, 0.2, 0.6)
(0.7, 0.2, 0.2) (0.1, 0.5, 0.3) (0.3, 0.3, 0.6)
(0.6, 0.2, 0.2) (0.2, 0.7, 0.2) (0.3, 0.2, 0.7)
(0.6, 0.2, 0.2) (0.3, 0.6, 0.2) (0.2, 0.3, 0.7)
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)LJXUD������Espai de característiques per la classificació en 3-categories. Els punts encerclats
són els punts representatius dels patrons.

���� 'HWHFFLy�GH�SDWURQV�DPE�GHIHFWHV�JOREDOV�

En l’apartat anterior hem vist que la correlació angular dels espectres de Fourier

discrimina diferents patrons periòdics de teixits amb diferents lligaments. Per tant és

d’esperar que aquesta tècnica permeti la inspecció automàtica, amb un nou mètode no

destructiu, de defectes globals produïts per canvis en els patrons periòdics.

En aquest apartat, es detectaran canvis en els patrons dels teixits produïts per alteracions

de l’estructura global. Aquests canvis han estat ocasionats pel rentat, planxat i abrasió del

teixit així com per defectes en la producció (variació del gruix dels fils). Per aquests

experiments, es pren com a imatge de referència la d’un teixit original, i es fa la correlació

angular entre el seu espectre de Fourier i l’espectre de la imatge que correspon al teixit

danyat.
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En aquesta secció es presenten tres casos:

- Encongiment d’un teixit.
- Abrasió.
- Canvi del gruix del fil.

������(QFRQJLPHQW�G¶XQ�WHL[LW�

El primer cas correspon a un teixit de cotó (Figura 4.13(a)) que ha estat sotmès 10

vegades a un procés de rentat (T ≈ 40º) i planxat, el que produeix un encongiment en
l’estructura del teixit (Figura 4.13(b)). Les figures 4.13(c) i 4.13(d) mostren els respectius
espectres de Fourier. En la figura 4.13(e) es compara la corba d’autocorrelació angular de
l’espectre del teixit original (línia puntejada), on el màxim s’ha normalitzat a 1, amb la
corba de la correlació angular entre els espectres del teixit original del teixit alterat (línia
continua), que presenta un valor màxim de 0,13.

La dràstica disminució del màxim de correlació permet una fàcil discriminació entre el
teixit de referència i el teixit alterat, i, com en l’apartat anterior, el canvi es pot detectar
fàcilment. Per altra banda, aquest resultat no significa necessàriament que l’estructura del
teixit hagi canviat. Per fer-ho palès i tenint en compte les correccions d’escala discutides
en l’apartat 4.2.2, es reescala l’espectre del teixit original de manera que coincideixi amb
el de l’alterat.  A continuació es realitza la correlació angular de nou. La figura 4.13(f)
mostra el resultat obtingut. Un pic agut i alt (0,66) mostra que l’estructura bàsica del teixit
es manté i que el procés d’encongiment afecta, fonamentalment, a les densitats del fils. El
canvi de les densitats lineals dels fils deriva, de manera directa, dels coeficients d’escala
.W� ����� i .R� �����, i constitueix una mesura de l’encongiment que segons la norma

actual [UNE 40-378-83] seria de %,���
.
���

W

−=−  en la direcció de trama i

%,���
.
���

R

−=−  en la direcció d’ordit.

En un altre exemple, es repeteix el procediment anterior a les mostres de les figures
4.14(a) i 4.14(b). Aquí també, el resultat de la correlació angular entre els espectres del
teixit rentat i planxat (mostra) i l’original (referència) fa palès l’alteració de la mostra a
través de la davallada del pic, que passa del valor normalitzat � de l’autocorrelació al
valor ���� (Figura 4.14(c)). Reescalant els espectres, per tal de compensar l’efecte de
l’encongiment, i tornant a fer la correlació angular, s’obté la corba de la figura 4.14(d) on
un màxim de valor 9� ����� demostra que l’alteració ha sigut fonamentalment un canvi
d’escala i que l’estructura bàsica (lligament) de la mostra és de plana, la mateixa que a
l’original.
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)LJXUD����� (a) Teixit original de plana de cotó (referència) (b) Teixit desprès de rentar i planxar
(mostra).  (c) i (d) Espectres de Fourier dels teixits anteriors. (e) Autorrelació de l’espectre del
teixit original (línia de punts) i correlació entre els espectres del teixit original i el teixit rentat i
planxat (línia contínua). (f) Correlació angular desprès de reescalar els espectres del teixit original
i l’alterat.
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Si bé l’encongiment és l’efecte més notori en els teixits de les figures 4.13 i 4.14, s’ha de
notar que hi ha un efecte de desgast que es manifesta en forma d’un lleu eixamplament
dels màxims en els seus espectres de freqüències. Aquesta circumstància influeix sobre
l’alçada dels pics de correlació de les figures 4.13(f) i 4.14(d). Degut a això, el teixit que,
desprès de reescalar, té un pic de correlació encara baix es perquè ha sofert, a més
d’encongiment, desgast.
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)LJXUD����� (a) Teixit original de referència. (b) Teixit desprès de rentat i planxat (mostra). (c)
Autorrelació del teixit original (referència) i correlació entre el teixit original i el teixit rentat i
planxat (mostra). (d) Correlació angular desprès de reescalar els espectres del teixit original i
l’alterat.
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������ $EUDVLy�G¶XQ�WHL[LW

En l’apartat 3.5 es mesurava el desgast dels teixits, produïts per processos d’abrasió, a
partir de l’anàlisi local d’alguns harmònics característics de l’espectre de Fourier. En
aquest apartat s’introduirà el màxim de la correlació angular entre els espectres del teixit
original (referència) i el teixit desgastat (mostra) com a paràmetre característic del
desgast. Veurem que l’anàlisi del desgast a partir de la correlació angular d’espectres és
més consistent que el que es basa en el valor d’uns harmònics característics escollits “ad-
hoc” definits en l’apartat 3.5.

La figura 4.15(a) mostra un teixit de sarja original (referència) i la figura 4.15(b) mostra el
mateix teixit desprès d’un procés d’abrasió, de 5 cicles de freqüència, produït per la
màquina Multi-Motion Pilling Tester. Les figures 4.15(c) i 4.15(d) mostren els respectius
espectres de Fourier. Com hem vist en l’apartat 3.5 l’efecte de l’abrasió no canvia
l’estructura bàsica del teixit però fa que la seva aparença sigui més desordenada que
l’estructura original. A conseqüència d’això l’espectre del teixit desgastat tendeix a
presentar un eixamplament dels pics el que fa que el valor del màxim de correlació
obtingut (9� �����) sigui menor que la unitat, encara que no hi hagi hagut cap rotació o
variació d’escala respecte de l’original (Figura 4.15(e)). L’alçada del màxim de
correlació, en aquest cas, és una mesura de l’enredo o desordre del teixit. Quan més
proper a 1 (autocorrelació) sigui el valor màxim de correlació, menys enredo hi haurà en
el teixit.

El màxim de correlació permet parametritzar el grau de desgast d’un teixit el qual es
representa en un gràfic en forma de l’evolució de la resistència del teixit a l’abrasió. Tot
seguit, construirem i analitzarem aquest gràfic pels mateixos casos estudiats a l’apartat
3.5 i que es reproduïren a les figures 3.27, 3.28 i 3.29.

La figura 4.16 mostra els resultats de la correlació angular d’espectres pel cas del teixit
gris de sarja de la figura 3.27 sotmès a 0, 5, 10, 15 i 17 cicles de desgast. En tots els
càlculs el teixit de referència ha estat el teixit amb 0 cicles de desgast. Prenent els valors

màxims, 9, de les diferents corbes &�α�� i representant-los en funció del nombre de
cicles d’abrasió, es pot construir una corba que caracteritzi la resistència del teixit a
l’abrasió (Figura 4.17). La disminució del màxim de correlació es pot ajustar, en
primera aproximació, mitjançant una recta d’equació 9� ���������FLF���������, amb un
coeficient de correlació U = ������.
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)LJXUD� ���� (a) Teixit original (referència). (b) Resultat desprès d’un procés d’abrasió de 5
cicles (mostra). (c) i (d) Espectres de Fourier dels teixits anteriors. (e) Correlació angular entre
els espectres dels teixits de referència i de mostra. La corba es troba normalitzada al valor
d’autocorrelació del teixit de referència.
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)LJXUD� ������ Correlació angular de l’espectre de Fourier de la imatge de sarja original
(referència) amb els de mostres del mateix teixit amb diferent degradació per abrasió (Figura
3.27) .(a) 0 cicles de desgast, (b) 5 cicles, (c) 10 cicles, (d) 15 cicles i (e) 17 cicles.
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)LJXUD����� Representació gràfica de la resistència del teixit gris de sarja (Figura 3.27) a l’abrasió
mitjançant l’evolució del màxim de correlació en funció del nombre de cicles de desgast.

Les figures 4.18(a)-(d) i 4.19(a)-(d) mostren els resultats de la correlació angular
d’espectres pels teixits de plana de les figures 3.28 i 3.29 respectivament, els quals
corresponen a una seqüència de 0, 5, 10 i 15 cicles i 0, 5, 7 i 10 cicles respectivament.

En les figures 4.18(e) i 4.19(e) es representen, 9, el valor màxim de &�α��, en funció del
nombre de cicles. A l’igual que en l’exemple anterior els punts representats es poden
ajustar, en primera aproximació, mitjançant les rectes d’equacions 9� ���������FLF� �
������ i 9� ���������FLF� �� ������ amb coeficients de correlació respectius de
U� ������� i  U� �������.

El pendent de la recta de regressió és negatiu perquè el grau de similitud del teixit mostra

amb l’original disminueix a mida que augmenta el desgast. A més, el pendent, en valor

absolut, mesura la rapidesa amb que es deteriora el teixit. Un teixit amb un pendent suau

(Figura 4.18(e)) és relativament resistent a l’abrasió mentre que un teixit amb un pendent

que cau fortament (Figura 4.19(e)) és poc resistent i es trenca amb poc cicles d’abrasió.
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)LJXUD�������Correlació angular de l’espectre de Fourier de la imatge de plana original (referència)
amb els de mostres del mateix teixit amb diferent degradació per abrasió (Figura 3.28) .(a) 0 cicles de
desgast, (b) 5 cicles, (c) 10 cicles i (d) 15 cicles. (e) Representació gràfica de la resistència del teixit a
l’abrasió mitjançant l’evolució del màxim de correlació 9 en funció del nombre de cicles de desgast.
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)LJXUD�������Correlació angular de l’espectre de Fourier de la imatge de plana original (referència)
amb els de mostres del mateix teixit amb diferent degradació per abrasió (Figura 3.29) .(a) 0 cicles de
desgast, (b) 5 cicles, (c) 7 cicles i (d) 10 cicles. (e) Representació gràfica de la resistència del teixit a
l’abrasió mitjançant l’evolució del màxim de correlació 9 en funció del nombre de cicles de desgast.
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El tercer cas correspon a un defecte de fabricació en un teixit de punt degut a la variació

del gruix del fil. El teixit de referència es troba en la figura 4.20(a) i la mostra amb el

defecte, teixida amb un fil més prim, apareix en la figura 4.20(b). L’efecte produït és

similar a l’encongiment. Les figures 4.20(c) i 4.20(d) mostren els respectius espectres de

Fourier. La figura 4.20(e) mostra l’autocorrelació normalitzada de l’espectre del teixit de

punt de referència (corba puntejada) i la correlació angular entre els espectres dels teixit

de punt de referència original i de mostra (línia continua). De nou, una disminució

significativa del valor màxim posa de manifest que el patró del teixit ha estat modificat,

en aquest exemple, per la utilització d’un fil més prim. De la mateixa manera que en el

cas de l’encongiment (secció 4.4.1), si es  reescalen els espectres, el resultat de la seva

correlació presenta un nou pic alt i agut. Això significa que l’estructura bàsica del teixit es

manté i que només s’ha encongit. L’encongiment es pot tornar a determinar pels

coeficients d’escala .W� ����� i .R� �����  en el domini de freqüències, que corresponen a

un encongiment de ���� en la direcció horitzontal i de ���� en la direcció vertical en el

domini espacial.



4. La correlació angular despectres. Detecció de defectes globals 127

(a) (b)

(c) (d)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

&
� α
�

-90 -60 -30 0 30 60 90

Angle (o)

(e)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

&
� α
�

-90 -60 -30 0 30 60 90

Angle (o)

(f)

)LJXUD����� (a) Teixit de punt (referència). (b) Teixit de punt amb un fil més prim (mostra). (c)
i (d) Espectres de Fourier dels teixits anteriors. (e) Autocorrelació angular de l’espectre del teixit
de punt de referència (línia discontínua) i correlació angular entre els espectres del teixit de
referència i el teixit de mostra (línia contínua). (f) Correlació angular entre els espectres del
teixits de referència i el del teixit de mostra desprès de reescalar els espectres. La corba està
normalitzada al valor d’autocorrelació del teixit original.
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Fins ara hem aplicat la correlació angular a espectres de Fourier obtinguts digitalment a
partir de l’algorisme de la FFT 2-D. En aquest apartat la correlació angular d’espectres de
Fourier s’obtindrà òpticament en temps real.

L’arquitectura bàsica del sistema òptic és la que es mostra en la figura 4.21(a). La figura
4.21(b) mostra una fotografia del dispositiu al laboratori.  Un feix làser, expandit i filtrat
espacialment en el punt O, incideix damunt d’una lent convergent col.limadora LC. A
continuació una altre lent convergent L focalitza el feix en el punt O’, conjugat imatge
d’O. Darrera de la lent L, es situa una transparència amb la imatge d’entrada V�[��\�. En el
pla perpendicular a l’eix que conté O’, es forma la transformada de Fourier de la imatge
6�X��Y�. Aquest pla és el pla de Fourier, on s’haurà de produir el producte de
transformades de la mostra a analitzar i de la referència. Un filtre, que correspon al mòdul

de l’espectre de Fourier del teixit de referència 5�X��Y�, es situa en el pla de Fourier.

Darrera del filtre el senyal correspon al producte 6�X��Y�.5�X��Y�. Precisament, en

aquesta posició es situa un detector fotomètric per mesurar la intensitat 6�X��Y�.5�X��Y�2

i amb prou superfície en el seu sensor (≈ 1 cm2) per integrar tot el senyal transmès  pel
filtre. D’aquesta manera, el fotòmetre mesura directament i en temps real el valor de la

correlació angular &�α����, essent α l’angle de rotació relativa entre la imatge de la mostra i
de la referència.

Altres components del sistema són l’atenuador i el diafragma. L’atenuador està situat
darrera de la font làser per controlar el nivell d’energia de manera que no es saturi el
detector. El diafragma limita l’extensió en el pla de Fourier retallant llums marginals
paràsits o bé ordres de difracció provenint de l’estructura pixelada de la imatge.

Per obtenir la corba &�α���� per diferents valors d’α només cal girar la transparència
d’entrada al voltant de l’eix òptic. En el pla de Fourier, el seu espectre gira també en la
mateixa orientació i magnitud, mentre que el filtre roman fix.

La invariancia de la TF a les translacions laterals de la imatge d’entrada fa que aquest
muntatge presenti una gran tolerància en alinear l’eix de gir de la mostra amb l’eix òptic.
A més el dispositiu dissenyat permet ajustar globalment les escales de les TF. El fet que el
pla objecte es situï darrera de la lent L permet ajustar l’escala de la TF a l’escala del filtre.

Ja es va mencionar en la secció 4.2.2 la conveniència d’eliminar el màxim central en la

integral de &�α���� (equació 4.3). Per això, en la realització òptica, al generar el filtre per

ordinador per reproduir la funció 5�X��Y� sobre la transparència del fotolit, es força
l’anul·lació del màxim central GF. D’aquesta manera, i coincidint amb el procediment
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descrit pel càlcul discret de &�α����, es realça l’alçada del pic de correlació damunt un nivell
mig de fons rebaixat.

Si el teixit té suficient transparència (e.g. visillos, mitjes, etc.) es pot situar directament
una mostra real de teixit en el pla d’entrada. Quan el teixit no és molt transparent costa
molt de formar la seva TF en el pla de Fourier. Per solucionar això es posa la imatge del
teixit en un fotolit o bé en un SLM.

expansor
del feix

pinhole

x

yL v

u

V�[��\� 5�X�Y�

laser

Pla objecte Pla de Fourier

O

O’
Fotòmetre

Filtre

desplaçament per
l’ajust de l’escala

rotatori
LC Diafragma

(a)

(b)

)LJXUD������ �D��Esquema del muntatge experimental per mesurar la correlació angular amb un
dispositiu òptic. La mostra del teixit (o la seva imatge) es situa en el pla objecte i gira al voltant de
l’eix òptic. El filtre amb la TF de referència es situa en el pla de Fourier.  (b) Fotografia del
muntatge experimental per realitzar la correlació angular òptica dels espectres de Fourier. Les
característiques dels components són: Làser He-Ne de λ = 632,8 nm i 17 mW de potència,
Expansor per objectiu de microscopi de 40x, Filtre espacial de 10 µm, f’L = 300 mm i ΦL = 50
mm.
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La figura 4.22(a) mostra l’espectre òptic de la imatge d’un teixit de sarja 3e1 en un fotolit.
El tramat del fotolit posa de manifest la propietat de l’equació (2.10) segons la qual la TF

ve donada per la convolució d’una pinta (TF{trama}) per la TF de la imatge del teixit. La

figura 4.22(b) mostra un detall de la TF. El diafragma del muntatge de la figura 4.21(a)
només deixa passar el terme central i retalla els ordres superiors.

(a)

(b)

)LJXUD� ������ (a) Transformada de Fourier del fotolit amb teixit de sarja. La transformada es
repeteix degut al tramat del fotolit. (b) Detall de la TF d’un ordre diferent del central.
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En la figura 4.23 és troben les imatges i els espectres dels objectes que s’han correlacionat
angularment. Es tracta de tres teixits de plana. Les figures 4.23(a) i 4.23(b) mostren el
patró i el seu espectre mentre que les figures 4.23(c), 4.23(d) i 4.23(e), 4.23(f) són les
mostres i els espectres a analitzar. La primera mostra coincideix amb el patró, però a
diferent escala, mentre que la segona és un teixit de plana diferent del patró.

En la figura 4.24(a) el gràfic en línia continua mostra el resultat experimental de
l’autocorrelació angular del teixit patró de la figura 4.23(a). Un pic d’autocorrelació molt
agut permet identificar la mostra patró amb si mateixa. El valor del màxim
d’autocorrelació s’ha normalitzat a la unitat. En la mateixa figura, el gràfic en línia
discontínua és el resultat de correlacionar el teixit patró amb la mostra 1 que és el patró
mateix però a una escala més petita (Figura 4.23(b)). Com que els pics de les TF’s del
patró i la mostra tampoc no coincideixen entre ells en escala, el filtre gairebé no deixa
passar llum cap al fotòmetre, llavors els valors de la correlació són molt baixos i el teixit
escalat no és reconegut com igual al teixit patró.

A continuació comprovarem si, encara que no són iguals, els teixits patró i mostra 1 tenen
una estructura similar. Per això cal introduir una correcció d’escala en la TF. En la figura
4.24(b) el gràfic presenta  la correlació experimental entre els espectres del patró i del
teixit patró que es trobava a escala diferent (mostra 1), desprès d’escalar-lo
convenientment per tal de que ambdós espectres puguin coincidir. La correcció d’escala
global s’aconsegueix simplement desplaçant la posició del pla objecte sobre l’eix òptic.
S’observa que, al coincidir les escales, el filtre deixa passar llum cap al fotòmetre i torna a
haver-hi un altre màxim de correlació que identifica el tipus d’estructura de la mostra amb
la de la referència. El fet de que el valor màxim d’aquest pic de correlació  (9 ����)
sobrepassi lleugerament el pic d’autocorrelació es degut a la influència de errors
experimentals sistemàtics irrellevants per al nostre anàlisi.

La figura 4.24(c) mostra, en línia discontínua la correlació experimental entre el patró i un
altre teixit de plana (mostra 2 en la figura 4.23(c)). Al no coincidir tampoc les TF’s no
apareix un pic agut i el valor del màxim de correlació és molt baix. El resultat indica que
la mostra 2 es diferent del patró. A continuació es voldrà obtenir informació addicional
sobre el tipus d’estructura de la mostra 2, si és o no similar a la del patró (teixit de plana).
Desprès d’escalar anamòrficament l’espectre del patró reproduït al filtre (generant un
segon fotolit), perquè els espectres puguin coincidir tant en l’escala de la direcció de
trama com en la direcció d’ordit, el resultat de la correlació varia i apareix un pic agut
amb un valor màxim significatiu (9 ����) que permet reconèixer el teixit de la mostra
com del mateix tipus que el patró.
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)LJXUD� ���� Objectes de plana utilitzats per realitzar la correlació angular òptica dels seus
espectres en el dispositiu òptic de la figura 4.21. (a) Teixit patró. (c) Mostra 1: Teixit patró escalat.
(e) Mostra 2. (b), (d) i (f) Espectres dels teixits anteriors.
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)LJXUD� ����. Resultats experimentals de la correlació angular d’espectres de la figura 4.23
mitjançant el dispositiu òptic. (a) Autocorrelació del teixit patró (línia continua). Correlació entre
el patró i la mostra 1 (el patró mateix a escala més petita) (línia discontínua). (b) Correlació entre
el teixit patró i la mostra 1 desprès de reescalar els espectres. (c) Correlació entre el teixit patró i la
mostra 2 (línia discontínua). Correlació entre el teixit patró i la mostra 2 desprès de reescalar
anamórficament l’espectre del filtre (línia contínua).
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La realització de proves experimentals s’ha completat amb un segon tipus de teixit, les
sarges, que presenten una TF en general més complexa que l’anterior teixit de plana. En la
figura 4.25 és reprodueixen les imatges de tres mostres de sarja que s’han correlacionat
angularment. La figura 4.25(a) és el patró i les figures 4.25(c) i 4.25(e) les mostres a
analitzar. La mostra 1 és el teixit patró escalat, mentre que la mostra 2 és un teixit de sarja
diferent del patró.

En la figura 4.26(a) el gràfic en línia continua mostra el resultat experimental de
l’autocorrelació angular de l’espectre del teixit patró. El pic obtingut permet identificar el
teixit patró amb si mateix. En la mateixa figura, el gràfic en línia discontínua és el resultat
de correlacionar el teixit patró amb la mostra 1 (Figura 4.25(c)) que és el patró mateix
però a una escala més petita. La figura 4.26(b) torna a mostrar la correlació entre el patró i
la mostra 1 desprès d’escalar correctament la mostra. Un pic agut (9� �������mostra que
ambdós teixits són molt similars. Tanmateix, però, el valor del màxim ha disminuït en
aproximadament un 50%. Aquest fet es pot explicar a causa de diverses circumstàncies
experimentals: s’ha de veure que el canvi d’escala necessari és important, la qual cosa
obliga a realitzar un desplaçament considerable del suport de la transparència objecte
sobre l’eix i a més, l’ajust és molt crític ja que les sarges emprades tenen molts més punts
per ajustar que les planes de la figura 4.23.

La figura 4.27 presenta, en línia discontinua la correlació experimental entre el patró i la
mostra 2 (Figura 4.25(e)). Al ser transformades de Fourier diferents, la corba de
correlació angular es manté en valors baixos i no presenta cap pic agut. Això indica que
els teixits són discriminats. Ara bé, donat que el tipus d’estructura és el mateix (sarja 3e1

amb b2,2) existeix certa semblança en les TFs que es pot posar de manifest si es reescalen
convenientment. Així doncs, desprès d’escalar anamòrficament el filtre, perquè els
espectres puguin coincidir, el resultat de la correlació varia i apareix un pic agut (9 ����)
que permet reconèixer el teixit de la mostra com del mateix tipus que el patró. Aquest
reconeixement de l’estructura ve donat més per l’existència d’un pic agut que ressalta
sobre un fons baix, que pel valor màxim d’aquest pic. Efectivament, si es compara amb el
màxim d’autocorrelació, el màxim de la correlació creuada desprès de la correcció
d’escala és molt baix. A l’inconvenient pràctic mencionat abans de la complexitat de les
TFs de les sarges, amb una quantitat important de punts per ajustar correctament, hem
d’afegir ara els efectes de discretització en el reescalat anamòrfic de la TF del filtre que ha
estat construïda digitalment. Per això creiem més convenient comparar les dues corbes
presentades en la figura 4.27, es a dir, de les correlacions creuades amb i sense la
correcció d’escala en que la relació entre els màxims és de 5,3 vegades. D’aquesta manera
es fa palesa l’existència d’una semblança en les transformades del patró i la mostra 2 quan
les escales coincideixen encara que en la pràctica experimental això s’aconsegueix de
manera aproximada. La complexitat de les transformades, i els errors en l’ajust digital,
que són d’un 3%, fa que l’ajust de les transformades no coincideixi mai de manera exacta,
el que no permet obtenir experimentalment valors màxims de correlació molt intensos.
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)LJXUD� ���� Teixits de sarja a correlacionar en el dispositiu òptic de la figura 4.21. (a) Teixit
patró. (c) Mostra 1: Teixit patró escalat. (e) Mostra 2. (b), (d) i (f) Espectres dels teixits anteriors.
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)LJXUD� ����. Resultats experimentals de la correlació angular d’espectres de la figura 4.25
mitjançant el dispositiu òptic. (a) Autocorrelació del teixit de sarja patró (línia continua).
Correlació entre el patró i la mostra 1 (el patró mateix a escala més petita) (línia discontínua). (b)
Correlació entre el teixit patró i la mostra 1 desprès de reescalar.
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 )LJXUD� ����. Resultats experimentals de la correlació angular d’espectres de la figura 4.25
mitjançant el dispositiu òptic: Correlació angular entre el teixit patró i la mostra 2 (línia
discontínua). Correlació angular entre el teixit patró i la mostra 2 desprès de reescalar
anamòrficament  l’espectre del filtre (línia contínua).
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La bona qualitat dels resultats obtinguts en les figures 4.24 i 4.26 i 4.27 demostren la
viabilitat del dispositiu òptic per obtenir la correlació angular d’espectres en temps real. El
disseny del sistema òptic és simple i els elements que el conformen són convencionals, la

qual cosa el fa molt recomanable per obtenir &�α��. Existeix, però, un punt que matisa
aquests avantatges: la introducció de la informació en el pla d’entrada. Ja hem dit que si el
teixit a analitzar no presenta suficient transparència es necessari situar una imatge d’ell
mateix en el pla d’entrada. Si la imatge es produeix damunt d’una transparència
(diapositiva, fotolit, etc), aquesta es pot situar sense dificultat sobre el suport mecànic que
permet una rotació sobre l’eix sense més dificultat. La limitació està en que, per cada
mostra a analitzar, es necessari generar la corresponent transparència i situar-la en el pla
d’entrada. Una manera d’evitar aquesta limitació seria situar un modulador espacial de
llum en el pla d’entrada. En aquest cas (Figura 4.28), el modulador podria reproduir la
imatge de la mostra captada per una camera. Per aconseguir una imatge amb modulació
d’amplitud es necessari incloure en el muntatge un parell de polaritzadors creuats, o bé, si
el làser és linealment polaritzat, una làmina de mitja ona (per ajustar el pla de
polarització) i un analitzador. L’avantatge evident d’introduir aquests components
optoelectrònics és la facilitat amb que es pot canviar de mostra a analitzar sense necessitat
de canviar físicament la transparència que conté la imatge. A més de simplicitat, aquest
avantatge constitueix un considerable estalvi de temps quan es tenen que analitzar moltes
mostres. Per altra banda, els canvis d’escala que s’hagin de fer, per als problemes
d’identificació i classificació de mostres per la seva estructura, poden ser introduïts
digitalment. Mitjançant l’ordinador s’adaptaria (inclòs anamòrficament si fos precís)
l’escala de la mostra per que la seva transformada pugui coincidir amb l’escala del filtre.
Per contra, amb un modulador queda més limitat el moviment de gir que és necessari
introduir en el pla d’entrada per conèixer el valor de la correlació angular per a diferents

valors d’α. Des del punt de vista pràctic, resulta aparatós i poc estable rotar un modulador
fins a angles de 1800.

Per tant, en un disseny millorat del dispositiu òptic optaríem per deixar el pla d’entrada
(modulador) amb una orientació fixa i, en lloc seu, quan sigui necessari, rotar la mostra
que la camera està captant, o bé, rotar el filtre en el pla de Fourier. Qualsevol de les dues
solucions implica posteriors afinaments. Així, per exemple, serà necessari comprovar si al
girar la mostra, es manté la semblança i no apareixen distorsions en la imatge captada i
reproduïda pel modulador. En el cas de que apareguessin distorsions anamòrfiques al
girar la imatge del teixit en el modulador, aquestes haurien de compensar-se per
l’ordinador. D’altra banda, en el cas d’optar per rotar el filtre en el pla de Fourier, seria
necessari assegurar amb precisió que l’eix de gir del filtre coincideix amb l’eix del
sistema.
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En definitiva, veiem que és possible millorar el disseny del sistema inicialment proposat
(Figura 4.21) i quedaria per provar experimentalment l’abast de les solucions plantejades.
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Laser He-Ne
linealment polaritzat

Fotòmetre
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Fourier

LCTV

mostra

LCpinhole

)LJXUD� ���� Dispositiu optoelectrònic proposat per millorar el dispositiu de la figura 4.21 en
l’obtenció de la correlació angular d’espectres.




