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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
ان صناعة أقمشة التریكو قد تطورت فى العالم تطورا كبیرا وخاصة فى السنوات األخیرة حتى أنھا أصبحت  

مد طرق الفحص ومراقبة العیوب في غالبیة مصانع تریكو اللحمة تنافس األقمشة المنسوجة على نطاق واسع. وتعت
مما  % فقط من إجمالي عیوب اإلنتاج85%:75علي الفحص والمالحظة البشریة، وعلیھ فأنھ یتم اكتشاف من 

یؤثر علي مستوي جودة وتكلفة االقمشة المنتجة، ومع التقدم والتطور التقني الھائل وانفتاح االسواق وشراسة 
سة أصبح لزاما علینا ان نرفع من مستوي جودة منتجاتنا بتطبیق االسالیب التكنولوجیة الحدیثة وأنظمة المناف

 وحیث أن مرحلة فحص  الرقابة علي جودة المنتجات أثناء التشغیل باستخدام برامج الحاسب االلي المتخصصة.
ماش علي ماكینة التریكو مع مرحلة تستھلك وقت وجھد كبیر تم تجربة ان یتم دمج مرحلة إنتاج الق  االقمشھ

الفحص أثناء اإلنتاج لتوفیر الوقت والجھد والمال والعمالة وإلغاء مرحلة الفحص الحالیة بكل ما فیھا من ماكینات 
وعمالة ونظام غیر دقیق لتسجیل العیوب ونوعیاتھا والذي یعتمد على العنصر البشري  لتحسین جودة المنتج 

التكلفھ مما یزید من قدره الشركھ علي المنافسة  وذلك عن طریق أنشاء نظام یعمل علي وكفاءة اإلنتاج وتخفیض 
والتعرف علي العیوب  استخدام الحاسب اآللي وتطبیقاتھ في فحص القماش أثناء اإلنتاج علي ماكینة التریكو

وترجع أھمیة  بیوتر.وتصنیفھا وتسجیلھا بدقة ومن ثم إیقاف الماكینة وتحدید نوع وشكل العیب علي شاشة الكم
في الرقابة علي كل متغیرات االنتاج وضبطات ماكینة تریكو اللحمة الدائریة اثناء التشغیل مع تطویر  الدراسة

اجھزة الرقابة علي الماكینات لرفع كفاءتھا ودقتھا واستخدام تطبیقات الحاسب االلي الكتشاف العیوب وتسجیلھا 
التي تمكن من اتخاذ القرار المناسب  وعالجھا أثناء التشغیل مما یؤدى الي أداء  بدقة عالیة مما یتیح توفیر البیانات

وقد تم تصمیم نظام مراقبة  ثابت غیر متذبذب ویحقق مستوي الجودة المطلوب مع خفض زمن األنتاج والتكلفة.
ج حاسب الي من خالل كامیرات تركب علي ماكینات تریكو اللحمة الدائریة اثناء التشغیل وباستخدام برام

متخصصة تمكنا من اكتشاف العیوب وفحصھا وتصنیفھا أثناء التشغیل، وتم تطبیق نظام المراقبة المطور علي 
وباستخدام خیط  28جوج ماكینات تریكو لحمة دائریة ذات سلندر فقط متعددة المسارات النتاج اقمشة الجیرسیھ 

ة بمتابعة تشغیل كل اجزاء الماكینة المیكانیكیة وتتبع ممشط وذلك لتسھیل عمل كامیرات المراقب 1\30قطن نمرة 
حركاتھا، باإلضافة الي ان ھذه النوعیة من الماكینات من اكثر االنواع طلبا علي منتجاتھا بالسوق ودائمة التشغیل 

وقد نجحنا في خفض تكلفة كجم للقماش  بالمصنع مما ضمن سھولة تطبیق الدراسة والمتابعة وتحلیل النتائج.
  جنیھ مع تحسین جودتھ وھو الھدف المنشود للدراسة المنفذة.76.3جنیھ الي 101.3% من 25منتج بنسبھ ال
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   Introduction:مقدمة
تنتج اقمشة تریكو اللحمة علي ماكینات التریكو الدائریة أو 
المستطیلة إال إن الماكینات الدائریة ھي االكثر شیوعا وانتشارا في 

داء العالي، مع امكانیة قطاع التریكو لما تتمیز بھ من مستوي اال
تشغیل مختلف الخامات، والمدي الواسع من النمر القابلة لإلنتاج 

). 1والتصنیع والتنوع الكبیر في التصمیمات والتراكیب المنتجة (
وماكینات التریكو الدائریة ذات السلندر الواحد فقط بھا مجموعة 

لتصنیع  واحدة من االبر الراسیة مما یجعلھا أكثر توافقا ومناسبة
اقمشة الجرسیھ ومع التعدیالت المیكانیكیة الضروریة الالزمة 
یمكن أیضا إنتاج بعض مشتقات الجرسیھ مثل اقمشة الملتون 
والبلوش والبیكیھ....الخ طبقا إلمكانیات كل ماكینة وعدد مساراتھا. 

اختیار المسار  Selectionوفي الماكینات الجاكارد تكون وظیفة 
حرك فیھ االبر وباستخدام الوان مختلفة من الذي تت Trackأو 

لون) یمكن الحصول علي جرسیھ ملون  6-4الخیوط (من 
  ).2زخرفي(

  E4ویتراوح الجوج المستخدم بماكینات تریكو اللحمة من (جوج 
الناعم)، وتعد أكثر االقطار شیوعا في  E 44الخشن حتي جوج 

كما یقدم بوصة،   30ماكینات تریكو اللحمة الدائریة ھو قطر 

بوصة وتسمي تلك  60بعض المصنعین مودیالت بقطر سلندر 
الماكینات بالجامبو مفتوحة العرض التي تعطي قماش عریض 

 .)3یقارب عرضھ ما یتم انتاجھ علي انوال النسیج للمفروشات(
دقیقة  وقد قام بعض \لفة  25:30وتتراوح سرعة الماكینة من 

 Highیھ عالیة السرعة مصنعي الماكینات بإنتاج ماكینات جرس
Speed  دقیقة، كما أنھا \لفة 50التي یمكنھا الوصول بسرعتھا الي

تكون مزودة بأجھزة خاصة تسمح باستخدام الخیوط المطاطة . 
لكل بوصة تبعآ  4أو  3وعدد نظم التغذیة یمكن أن تصل الي  

  ).4للقطر والجوج الخاص بالماكینة(
 ألبسط من حیث التركیبا یعد القماش السادة( الجیرسیھ) ھو

اقتصادیًا من بین األقمشة المنتجة علي ماكینات تریكو  واألكثر
إنتاًجا مع إمكانیة زیادة السرعة وعدد  اللحمة كما أنھا األكثر

الخیوط المستخدمة اال  المغذیات باإلضافة إلى المجال الواسع لنمر
ئیسي انھ یعیبھ سھولة تنسیلھ ومیلھ لاللتفاف، وھو التركیب الر

لجوارب السیدات والمالبس كاملة التشكیل والمالبس الداخلیة 
). وبعد االنتھاء من إنتاج القماش یجب أن یتم فحصھ 5وغیرھا(

وتسجیل جمیع المواصفات المقاسة وعدد العیوب وأنواعھا ومن ثم 
  مطلوب. مقارنة ماتم التوصل إلیھ مع ماھو
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ان یتم تالفیھا عند تتعدد اسباب عیوب اقمشة التریكو والتي یجب 
وضع التصمیم وكذلك عملیة االنتاج. ویعرف العیب بأنھ ھو 
الخروج عن المواصفات المطلوبھ التى یجب ان یكون علیھا المنتج 
، او ھو الخطأ الذي یقلل من االداء المتوقع ألقمشة التریكو ویسھل 
رؤیتھ ویرفض من قبل المستھلك. ومن المصادر الرئیسیة 

  ):6للعیوب(
 یوب ترجع الي الغزول المستخدمة.ع  
 .عیوب ترجع الى الماكینة المستخدمة  
 .عیوب تنتج عن خطا التصمیم  
 .عیوب ترجع الى العامل المسئول عن الماكینة  

وتعتمد طرق الفحص ومراقبة العیوب في غالبیة مصانع تریكو 
اللحمة علي الفحص والمالحظة البشریة، وعلیھ فأنھ یتم اكتشاف 

فقط من إجمالي عیوب اإلنتاج مما یؤثر علي  %85%:75من 
مستوي جودة وتكلفة االقمشة المنتجة، ونظرا للتقدم التكنولوجي 
الھائل في جمیع نواحي الحیاة ظھرت مشكلة عدم توافر االیدي 
العاملة الفنیة الماھرة ، ومع التقدم والتطور التقني الھائل وانفتاح 

علینا ان نرفع من مستوي االسواق وشراسة المنافسة أصبح لزاما 
جودة منتجاتنا بتطبیق االسالیب التكنولوجیة الحدیثة وأنظمة الرقابة 
علي جودة المنتجات أثناء التشغیل باستخدام برامج الحاسب االلي 

  ).7المتخصصة(
وقد حاولت بعض المصانع والشركات المتخصصة والجھات 

دوائر البحثیة استخدام الوسائل الحدیثة من اجھزة حاسب و
تلیفزیونیة مغلقة وكامیرات في عملیة االدارة والمراقبة والتدریب 
داخل صاالت اإلنتاج وتوجیھ الفنیین الي االماكن التي تحدث بھا 
مشاكل فنیة تؤثر في االنتاج والجودة، ومن ثم تمكنا من خفض 

).وقد تم إستخدام الذكاء االصطناعي 8التكلفة وتحسین االنتاجیة(
وتطبیقات فالتر ومرشحات غابور وغاوسي  والخوارزمیات

)،وثم 11)(10)(9للكشف عن عیوب الصور في مراقبة الجودة(
الكتشاف الثقوب علي ILS Phototex fm-10استخدام جھاز  

 تقنیة QEYEماكینات تریكو اللحمة، وكذلك استخدام شركة
Machine Vision  باعتبارھا العمود الفقري لمنتجاتھا حیث

ا الصناعیة الذكیة دور العین البشریة في عملیة تلعب الكامیر
)، وأخیرآ استخدام الحاسب اآللي وتطبیقاتھ في 12فحص الجودة(

إكتشاف عیوب األقمشة من خالل فحص األقمشة بواسطة نظام 
رؤیة الحاسب اآللي التي تحلل المنسوجات بطریقة أتوماتیكیة 

ة المعدات تھدف الي أداء ثابت وكفاءة منتظمة تعتمد علي جود
المستخدمة وخوارزمیة التحلیل الموضوعة حیث أن الحل البدیھي 
للتغلب علي عیوب األقمشة ھو القضاء علي مصدر العیوب أو 

  ).13منعھا من الحدوث(
وتھدف ھذه الدراسة الي تطویر اجھزة الرقابة علي ماكینة تریكو 

ام اللحمة الدائریة اثناء التشغیل لرفع كفاءتھا ودقتھا واستخد
تطبیقات الحاسب االلي بما یضمن انتاجیة بجودة عالیة مع تحسین 
جودة االقمشة المنتجة علي ماكینات تریكو اللحمة الدائریة مع 
خفض التكلفة لتكون قادرة علي المنافسة في االسواق المحلیة 

  والعالمیة.
 . التجارب العملیة2

ة اذا البد ان یكون اي منتج صناعي علي درجة عالیة من الجود
كان تصنیعھ یؤدي الي تحقیق رغبات قطاع معین من المستھلكین 
ویلبي رغباتھم . وضبط الجودة ألى منتج ھى رفع مستوى 
مواصفات ھذا المنتج الى المواصفات المطلوبة محلیا وعالمیا وفى 
الحدود المسموح بھا وبأقل التكالیف ویتطلب تحقیق جودة المنتج 

  -:ئیسیة ھمضرورة التركیز على عوامل ر
 .الماده الخام المستخدمة ومدى جودتھا  
 .اداء العامل وأسالیب التشغیل فى كل مرحلة  
 .الماكینات وصالحیاتھا وضبطاتھا وسرعتھا 

  :والغرض من مراقبة الجودة بمصانع تریكو اللحمة
 .تقلیل نسب العوادم وزیادة معدالت االنتاج  

 .مراقبة ظروف التشغیل لتالفى وقوع االخطاء 
 ض معدالت القطوع وأوقات ایقاف الماكینة.خف 
  التنبؤ بأسباب التوقف والعیوب قبل وقوعھا وتالفى

 حدوثھا.
 .تحسین جودة المنتج وتقلیل التكلفة وزیادة الربحیة 
 .المتابعة الفنیة لألداء وحسن سیر العملیة االنتاجیة 
  التدریب المستمر لتحسین االداء بالجودة طبقا للتقنیات

 الحدیثة.
 ضع برامج لضبط جودة المنتجات المطلوبة.و 

وقد تم اجراء جمیع التجارب العملیة وتطبیق نظام مراقبة الجودة 
المستحدث بصالة التریكو بشركة الصباغة والمنسوجات المصریة 
(طیبة) احدي شركات مجموعة ریاض جروب بالمنطقة الصناعیة 

  بشبرا الخیمة.
  التجارب علیھا . مواصفة الماكینة التي تم اجراء 1.2

) التي تم 340) مواصفة ماكینة الجیرسیھ رقم (1یوضح جدول (
اجراء البحث علیھا وتطبیق نظام مراقبة الجودة المستحدث علیھا، 

  ) صورة للماكینة المستخدمة في االنتاج.1بینما یوضح شكل (
 ) مواصفة ماكینة الجیرسیھ المستخدمة في االنتاج1جدول (

 رقم الماكینة  340
Mayer&cie الشركة المصنعة  
Sa-3.2\s.l  المودیل 

 سنة الصنع   2006
18-25 t\pm  مدي السرعة 

22t\pm متوسط السرعة 
 قطر الماكینة  بوصة  34

 الجوج  28
 عدد االبر 2988
 عدد المغذیات  108

 رقم الطارة 250-90

GROZ 
BECKERT  
NEETEX  

  

VO94-
91GOO27  
VO104-
36G013  

VO94-52NO3  
VO94-NO4  

4652\5A  

نوع االبالتین واإلبر 
  المستخدمة

  والشركة المنتجة لھا

التراكیب البنائیة  جیرسیھ 
  المنتجة

  
  ) المستخدمة في االنتاج340الجیرسیھ رقم ( )ماكینة1شكل (
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  .مواصفة القماش المنتج2.2

  ) مواصفة القماش المنتج محل الدراسة.2یوضح جدول (
  اش المنتج) مواصفة القم2جدول (

  التركیب البنائي  جرسیھ
 نمرة الخیط ونوعھ قطن ممشط ھندي1\30

 طول الغرزة ملم 2.7
 وزن المتر المربع خام 2م\جم135
  وزن المتر المربع مجھز 2م\جم150

  عرض القماش الخام  سم مقفول 91

  عرض القماش المجھز  سم مقفول87
  نسبة االنكماش  2.5-3%

 AQLبولمستوي الجودة المق  2.5%
  بناء علي طلب العمیل

  . تصیف العیوب االكثر شیوعا في االنتاج  وطرق عالجھا3.2
) اھم العیوب المسجل حدوثھا اثناء االنتاج علي 3یوضح جدول (

الماكینة محل الدراسة وأسباب حدوثھا وكیفیة اصالحھا وتقلیل 
 نسبة حدوثھا لتحسین جودة االقمشة المنتجة.

  وب االكثر شیوعا باقمشة تریكو اللحمة وطرق عالجھا) تصیف العی3جدول (
 نوع العیب سبب حدوث العیب  طرق اإلصالح  كیفیة الوقایة

المراجعة -1
والصیانة  الدوریة 

 ألجزاء الماكینة.

تغییر االبرة المعیبة -1
 بآخري سلیمة.

معالجة وإصالح -2
  الھیكل المعدني.

االبرة لسانھا صعب -1
 الحركة.

دني للماكینة الھیكل المع -2
  بھ أجزاء معدنیة بارزة.

زیادة الضغط علي  -3
  درافیل السحب

 عیب ثقب -1

 

االھتمام بالتنظیف -1
وتھویة الماكینة 

 باستمرار.

تغییر االبرة او طقم -1
 االبر المكسور .

تراكم الوبرة علي اإلبرة  -1
 مما تسبب في كسرھا.

 عیب ابرة-2

  

االھتمام بنظافة -1
 ایدي العمال.

االھتمام بنظافة  -1
اجزاء الماكینة وایدي 

 العمال.

لضم خیط جدید بخیط -1
  قدیم وید العامل متسخة.

  

 خیط متسخ-3

 

مراجعة وضبط -1
االجزاء المیكانیكیة 

 جیدآ.
 

یتم تعلیق الغزر -1
باالبر یدویا وتدویر 
الماكینة علي سرعة 
بطیئة لحین عمل 
 صف كامل سلیم .

 عند تغییر الغزل.-1
  ند أول تشغیل الماكینة.ع-2

  الماكینة باردة.-3

سقوط القماش -4

  

إجراء االختبارات -1
المطلوبة علي 

الغزول المستخدمة 
واالھتمام بمراجعتھا 

 جیدآ.

مراجعة الغزل -1
وإزالة الغزول 

السمیكة أو الرفیعة 
واستبدالھا بالنمرة 

 المطلوبة.

وجود كونة نمرتھا -1
سمیكة بخالف الكون 

 المستخدم.

  خیط سمیك-5
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االھتمام بمراجعة -1
االجزاء وضبط 

السرعات ألجزاء 
  الماكینة.

مراعاة تناسب -1
كمیة الخیط علي 

المجمع بالنسبة الي 
 سرعة الماكینة.

مجمع الخیط لیس لدیھ -1
من الخیط المخزن بما یكفي 

 حتي ایقاف الماكینة.

  خیط مقطوع-6

  
 

االھتمام بنظافة -1
  أجزاء الماكینة .

االھتمام بان یكون -2
جو الصالة خالي من 

  الزغبار.

االھتمام بالتنظیف  -1
وتھویة الماكینة 

 باستمرار.

وجود وبرة متراكمة  -1
 لضعف التھویة .

  وبرة متراكمة-13

 

االھتمام بمراجعة -1
االجزاء المیكانیكیة 
وإجراء الصیانة 

  الالزمة.

تغییر االبرة  -1
المعیبة او تغییر 

 ة.المجموعة كامل

 لسان االبر مائل للجانب.-1
  لسان االبرة مكسور.-2
خطاف االبرة مكسور -3

  واللسان موجود.
  

  أبرة معلقة-14

  
 

التأكد من ضبط -1
االجزاء المیكانیكیة 

  جیدآ.
االھتمام بمراجعة  -2

  المواصفات بدقة.

ضبط شدد القماش -1
 من خالل جھاز الطي.

مراعاة المواصفة -2
عند استخدام اكثر من 
نمرة أو لون لتفادي 

  الریجة.

زیادة الشدد عند طي -1
 القماش.

بسبب الغزل عند استخدام -2
  نمرة أو لون مختلف .

  ریجة عرضیة.-15

 
  . تصنیف جودة اقمشة التریكو المنتجة طبقا لعدد العیوب1.3.2

) تصنیف جودة اقمشة التریكو المنتجة طبقا لعدد 4یوضح جدول (
  العیوب بالثوب المنتج.

) تصنیف جودة اقمشة التریكو المنتجة طبقا لعدد 4جدول (
  العیوب بالثوب المنتج

  التصنیف  عدد العیوب المسموحة  وزن الثوب ك

  ك 12

 أ عیب 2
 ب عیب 4
 ج عیب 6
 Xx عیب 8
 Xxx عیوب 8فوق 

. التجارب العملیة الستحداث نظام الكتروني لمراقبة الجودة 4.2
  الدراسةعلي ماكینة تریكو محل 

 UNO. التجربة األولي باستخدام متحكم االردوینو 1.4.2
  للبرمجة مع كامیرا

ARDUCAM-MINI-5MP-PLUS OV5642  
  المشكلة 

كثرة اخطاء الماكینة وظھور عیوب في كل مرحلة تشغیل وعدم 
  اكتشاف كل العیوب حتي في مرحلة الفحص.

  فروض حل المشكلة 
مرحلة الفحص والتي تستھلك  لمراقبة الجودة علي الماكینة وطوال

وقت وجھد كبیراقترح ان یتم دمج مرحلة إنتاج القماش علي ماكینة 
التریكو مع مرحلة الفحص أثناء اإلنتاج لتوفیر الوقت والجھد 
والمال ولتحسین جودة المنتج وكفاءة اإلنتاج وأرباح المنشأة وذلك 

طبیقاتھ عن طریق أنشاء نظام یعمل علي استخدام الحاسب اآللي وت
في فحص القماش أثناء اإلنتاج علي ماكینة التریكو، والتعرف علي 
العیوب وتصنیفھا ومن ثم إیقاف الماكینة وتحدید نوع وشكل العیب 

  علي شاشة الكمبیوتر.
  ولتحقیق وتطبیق ھذه الفكرة قامت الباحثة باألتي:

حصر العیوب المعروفة والشائعة في أقمشة التریكو الجرسیھ  -1
  )).3بجدول ( (كما

تم تصویرالعیوب السابقة  باستخدام كامیرا خاصة متوافقة مع  -2
علي متحكم االردوینومن اجل تصویر القماش أثناء االنتاج 

  .الماكینة
ثم حفظ صورة للقماش في وضعھ السلیم،وصور لكل عیب من -3

العیوب الشائعة (العیوب السابقة)علي المتحكم الخارجي 
من أجل التعرف علیھا واكتشافھا وتصنیفھا (االردوینو ) وذلك 

عند حدوثھا أثناء التشغیل،حیث یكون االردوینو موصل  بالكامیرا 
وأیضا بالكمبیوتر من اجل معالجة البیانات التي ترسلھا الكامیرا 

  (الصور المتلقطة للقماش أثناء التشغیل).
عند كما تم استخدام (ریالي) الذي بدوره یقوم بإیقاف الماكینة -5

وجود عیب طبقاألمر االردوینو ویتم ذلك من خالل النظام 
 .االلیكتروني

  .خطوات تنفیذ التجربة االولي 1.1.4.2
بعد شراء الكامیرا واالردوینو والكمبیوتر قمنا بعمل  -1

التوصیالت بینھم ثم توصیل النظام بلوحة الكھرباء الخاصة 
  ) .2بالشكل ( كما یتضح  -بالماكینة 
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  بلوحة الكھرباء الخاصة بالماكینة )  مراحل اعداد التوصیالت الالزمة بین الكامیرا واالردوینو والكمبیوتر2شكل (

) قمنا بالعدید من المحاوالت العدیدة  3كما ھو موضح في شكل (-2
لتثبیت الكامیرا في وضعیة مناسبة تتیح أفضل رؤیة للقماش إلي أن 

ثبیتھا علي العمود الرأسي توصلنا ألن أفضل وضع للكامیرا ھي ت
للماكینة الذي یقع بداخل الشمعدان، ولكن التوصیالت المرفقة مع 

الكامیرا كانت قصیرة للغایة لذا قمنا بعمل لحام من أجل إضافة 
طول للوصالت بما یمكننا من وضعھا بالمكان المتفق علیھ كما 

  یتضح من الصور التالیة.

  

  

  

  

  

  
  لتثبیت الكامیرا علي الماكینة لتحقیق افضل رؤیة للقماش ) اوضاع مختلفة3شكل (

) ونظرا إلمرار االسالك 4كما ھو موضح في شكل ( -3
والتوصیالت من أعلي الماكینة فكان لزاما علینا تجھیز توصیالت 
إضافیة من اجل زیادة الطول المتاح لتوصیلة الكامیرا مع عمل 

اإلضافي لألسالك  التوصیالت ولحام الوصالت االصلیة بالطول
مع التأكد من وصول اإلشارات بعد إضافة الوصالت الخاصة 

  بالكامیرا الي االردوینو.

 
  ) تجھیز التوصیالت ولحام الوصالت االصلیة بالطول اإلضافي لألسالك4شكل (

) تم إجراء تجربة علي البرنامج إال 5كما ھو موضح في شكل ( -4
الوضعیة لم یكن یتناسب مع  ان مجال الرؤیة الذي اتاحتھ ھذه

  المطلوب تحقیقھ من التجربة .

  
  ) الصورة الملتقطة للقماش أثناء التشغیل من علي شاشة الكمبیوتر بعد توصیل البرنامج5شكل (

بعد عدد من المحاوالت الختیار أفضل وضعیة تحقق مجال   -5
 الرؤیة الذي یتناسب مع الھدف من البحث تم االستقرار علي وضع
الكامیرا علي العمود الرأسي الذي یقع بداخل الماكینة أسفل لمبة 
االضاءة الموجودة علي العمود لتضئ القماش من داخل الھیكل 

  المعدني.
) تم تركیب الكامیرا في مكانھا 6كما ھو موضح في شكل ( -6

وعمل التوصیالت الالزمة وتوصل بالكامیرا من جھة و 
  ھة اآلخري.باالردوینو والكمبیوتر من الج
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  مع مراجعة االجزاء والتوصیالت ) خطوات إدخال االسالك والتوصیالت بداخل العمود الرأسي بالماكینة6شكل (

) بعد التأكد من جودة اللحام 7كما ھو موضح في شكل ( -7
والوصالت تم عمل التوصیالت بین الكامیرا واالردوینو 

التأكد من عمل ملف خاص والكمبیوتر والریالي والماكینة، ثم تم 
علي الكمبیوتر لیقوم بتخزین الصور التي یتم التقاطھا باستخدام 
الكامیرا في صورة فیدیو (تصویر مستمر)، ثم یقوم البرنامج  
بمساعدة االردوینو بتقطیع الفیدیو الي لقطات كما یتضح بالصور 

 التالیة، ثم مطابقتھا بالصور المحفوظة  بالبرنامج ،فعند تطابق
للریالي  onالصورة الملتقطة  مع الصورة السلیمة یعطي أشارة 

فتستمر الماكینة بالعمل، أما اذا تطابقت الصورة  الملتقطة مع 
للریالي فیتم  offأحدي صور العیوب المحفوظة فیعطي أشارة 

  إیقاف الماكینة .ومرفق بالملحق فیدیوھات توضح العمل.

  

  
  بقة الصورة الملتقطة مع الصورة السلیمة) تطبیق البرنامج ومطا7شكل (

 5دقائق : 3األ انھ بعد فترة قصیرة جدآ من التشغیل حوالي ( -8
دقائق)أصبح النظام ال یستجیب رغم سالمة جمیع الوصالت 
واألساسیات اآل أن الكامیرا ال تلتقط صور. فتم الرجوع الي فریق 

ح أن یتم تغییر الدعم الخاص بالشركة المنتجة للكامیرا الذي اقتر
الكامیرا بطراز أعلي، أو تغییر المتحكم، ویفضل تغییر المتحكم 

  من أجل عملیة المعالجة بصورة جیدة.
  . التجربة الثانیة باستخدام الخوارزمیات 2.4.2

  المشكلة
بناءا علي ما اسفرت علیھ نتائج التجربة االولي تم البحث في 

وھي الراسبیري باي  المتحكمات األعلى قدرة من االردوینو إال
وبعد البحث واستشارة المتخصصین بمجال الحاسبات تم التوصل 
الي انھ من االفضل استخدام الخوارزمیات بدال من المتحكمات مثل 
(الرسبیري باي) ألداء ھذه المھمة وذلك ألنھ لو تم استخدام 
الراسبیري باي فالبد من شراء كامیرا تتوافق مع الراسبیري باي 

د من التكلفة مع عدم التأكد من مدي صالحیتھا أو قدرتھا مما یزی
  علي إتمام التجربة أو فكرة البحث بنجاح.

  فروض حل المشكلة
عادیة مع  usbتوصلنا الي ان نجرب استخدام كمبیوتر وكامیرا 

استخدام الخوارزمیات حیث ان التطبیق واحد مع استغالل 
  ملحقات ممكنة االمكانیات المتاحة بأقل تكالیف ومعدات او 

استخدام خوارزمیات مرتبطة بھذا المجال وتمت ھذه التجربة ب
بتطبیقھا بشكل أفضل وأسرع مع استخدام متحكمات أعلى وأسرع  

ألداء ھذه المھمة والعمل على جھاز كمبیوتر عادى مع كامیرا 
بسیطة واستخدام الخوارزمیات المناسبة فى ھذا التخصص لكى 

نظریتنا وأنھا تعمل بشكل سلیم فى  نثبت صحة تطبیقنا وصحة
اإلمكانیات العادیة، وذلك أیضا للتوفیر من التكلفة مع قدرتنا على 
إثباتھ بشكل صحیح یتناسب مع األدوات المستخدمة ألداء ھذه 

  المھمة.
بدأت التجربة بالتعرف على غالبیة أنواع العیوب الشائعة الحدوث 

صور ثابتة منھا للتعرف  المتعارف علیھا بأشكالھا النمطیة، وأخذ
علیھا وعلى الطریقة المستخدمة فى التوصل الكتشاف العیب، ثم 
التعرف علي تلك العیوب المكتشفة، ولكن مع العمل أتضح أنھ 
یوجد عیوب نادرة أو غیر شائعة یمكن أن تحدث أحیانا بخالف 
أنواع العیوب الشائعة  المتعارف علیھا بأشكالھا النمطیة، ثم بعد 

تم التعرف على األوضاع المختلفة التى یمكن أن توضع فیھا ذلك 
الكامیرا ومدى حدودھا ومجال رؤیتھا  بالنسبة للقماش المنتج علي 
الماكینة أثناء التشغیل عامة، وعالقة مدى سرعة دوران الماكینة 
مع سرعة التقاط الكامیرا للصور، والعمل على ھذه الصور 

ة أوال ثم تصنیف ما یمكن للتعرف أو الكتشاف  العیوب عام
تصنیفھ بناءا علي ما تم تغذیة البرنامج بھ مسبقآ، ثم البدء فى 
التعرف على البرمجة التى سیتم استخدامھا وأى لغة برمجة وجمیع 
األدوات المستخدمة في  السوفت ویر والعمل على الالب توب 

  واستخدام كامیرا یتم توصیلھا بالالب توب .
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  .خطوات تنفیذ التجربة الثانیة 1.2.4.2
تم أخذ عینات مختلفة من العیوب والعمل علیھا لكى یتم تحلیل  -1

الصور وتطبیق الطرق المختلفة لكى نتعرف على األفضل مقارنة 
بالنتائج مع تحدید العقبات والمشاكل التى قد تواجھنا عند التطبیق 

ت مختلفة ومتعددة وجود احتماال-(مشاكل مختلفة في السوفت ویر 
في شكل وحجم ظھور العیب الواحد عند التطبیق العملى) ویجب 
مراعاتھا وحلھا والتعامل معھا ،وتم البدء فى العمل باستخدام  

  Canny Detectionالطریقة األولى إال وھي :
  عند معالجة الصور تم عمل اآلتى : -2

   تحویل الصور منRGB color to gray level. 
  تحویلGray level image to equalized image. 
  تطبیقCanny detection.  
   عملThreshold on the image   إلظھار العیوب

  التى فى الصور.
  تطبیقMorphology  لتحسین إظھار العیوب بشكل

ق على العیوب المختلفة ظھرت أفضل وعند التطبی
  ).8كما یتضح في شكل ( -الصور التالیة

   
  بالتجربة الثانیة Morphology) صور للعیوب بعد تطبیق 8شكل (

مالحظة بعد التطبیق بشكل مبدأى و -)8كما یتضح في شكل ( -3
النتائج فى الصور یوجد عیوب مختلفة ظاھرة فى الصور غیر 
العیب األساسى الموجود فى قطعة القماش وتم محاولة حل ھذه 
المشكلة وإظھار العیب األساسي بشكل صحیح وسلیم اال ان ھذه 
الظالل ما زالت موجودة. ویوجد مشكلة أخرى فى ھذه الطریقة 

یوب بأشكالھا المختلفة مع تغیر قیم أنھا ال تعمل دائما مع جمیع الع
كثیرة للتعامل مع جمیع العیوب وإظھارھا ویترتب علیھ أیضا تغیر 

فى قیم الخطوات المذكورة سابقا من ضمن التطبیق فلم نتوصل 
لحل من أجل إظھار جمیع العیوب بأشكالھا المختلفة علي الرغم 

  من أن ھذه الطریقة سریعة جدا في التطبیق.
لمعالجة المشاكل السابقة تم محاكاة  -)9ح في شكل (كما یتض -4

الماكینة وذلك بالعمل على تثبیت قطعة القماش على مروحة 
كھربائیة وتوجیھ الكامیرا علیھا وتطبیق السوفت ویر لكى نرى 

  النتائج وكیفیة ظھور عیوب االقمشة.

   
  إلظھار عیوب االقمشة canny detection) تطبیق 9شكل (

طلب العمل علي ھذا الجزء تجارب ومجھود كبیر نظرا وقد ت -5
لكثرة عدد العیوب واختالفھا في الشكل والحجم فبعضھم في 
االتجاه الرأسي والبعض اآلخر في االتجاه األفقي ، ومنھم ما ھو 
مساحتھ صغیرة مثل الثقب ومنھا ما ھو ذو مساحة كبیرة وھكذا. 

 cannyن خالل طریقة وعلي ھذا یمكننا القول الي اننا توصلنا م
detection  الي اكتشاف  بعض العیوب الي انھ ال یمكن التعرف

، ثم بعد ذلك (classify)علي نوع العیب وطبیعتھ وتصنیفھ 
من خالل قراءة األبحاث   Gabor methodتوصلنا إلى 

والتجارب العلمیة المطبقة فى ھذا المجال والتعرف علیھا 
  وتطبیقاتھا.

لكى یتم اكتشاف   Gabor methodستخدام ولتطبیق ذلك تم ا
العیوب واستخراج خصائصھا، ثم تصنیفھاومن النتائج االولیة 
توصلنا إلى صحة النظریة وصحة التطبیق وتم العمل علیھا بالفعل 
ونجحنا فیایقاف الماكینة عند اكتشافھا ألى عیب وتصنیفھا لھ إلى 

عطت افضل عیوب متعارف علیھا أو إلى مجھول وھذه التجربة ا
  نتائج مطبقة بالقیاس للطرق السابقة الذكر.

 : Results النتائج
قمنا بالعدید من التجارب سواء باستخدام متحكم  االردوینو او 

متحكم الراسبیري باي ثم استخدام  الخورزمیات في عدة تجارب لم 
 -كما سبق توضیحھ  - تحقق الھدف منھا وقمنا بعرض النتائج منھا

  لتجربة وبالمحاولة توصلنا إلى طریقة :ثم بالبحث وبا
RESULTS OF DEFECT 

DETECTIONCLASSIFICATION SECOND 
ومن خالل تطبیقھا  توصلنا إلى نتائج أفضل من سابقیھا باستخدام 
الخوارزمیات ایضآ وتم التعامل مع معظم العیوب سواء المتعارف 

ضافة إلى علیھا أوالتي ظھرت بشكل جدیداثناء انتاج الماكینة باإل
 Cannyالقدرة على تصنیف العیوب المكتشفة اذ تم إستخدام تقنیة 

detection  بناءآ عليGabor filter . 
 scale and orientationوتقوم ھذه التقنیة علي إختیار قیمة
  gabor decompositionالصحیحة والمناسبة بعد تطبیق

)scale*orientation ھذه )على الصورة التى بھا عیب ومعرفة
القیم، ثم بعد ذلك نطبق ھذا الفلتر الذى تم إختیاره بمفرده على 
صورة لیست بھا عیب والصورة التى نرید معرفة إذاكان بھا عیب 
أم ال وتطبیق خطوات أخرى لتوضیح وبیان الحل بشكل أفضل 
ومعرفة العیوب ثم بعد ذلك تصنیف ھذه العیوب  كما انھ فى ھذه 

مثل الطربقة   gabor decompositionالطریقة تطبق أیضا 
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السابقة ولكن فى النھایة یتم إختیار فلتر واحد یتم تطبیقھ مرة أخرى 
أثناء التجربة على الصورة التى لیست بھا عیب والصورة التى 
نرید إختبارھا فالنتائج تصبح مضمونة أكثر كما یتم إختیار قیمة 

  الفتلر المناسب.
 -عیب الوبرة - یة ( عیب الثقبعیوب فى ھذه التجر 3وقد تم تحدید 

عیب االبرة)  وھي العیوب االكثر شیوعا في االقمشة المنتجة لكى 
نثبت صحة النظریة وأن التجربة تعمل بشكل صحیح وسلیم ومع 
زیادة اإلمكانیات المستخدمة للكامیرا سنتعرف على عیوب أكثر 
ونتائج أفضل. وقد تم جمع صور كثیرة للثالث عیوب بأوضاع 

فة وبأماكن مختلفة وإستخراج البیانات منھاوجمعھا بالنسبة مختل
 Logisticلكل صورة ودخولھا فى عملیة التدریب وتم إستخدام 

Regression Based Classification. 
وفى عملیة التصنیف بعد إستخراج البیانات یتم إكتشاف العیب 

راج باختیار الفلتر المناسب وبعد ذلك تحدید العیب وبعد ذلك استخ
البیانات بالنسبة للصورة التى نرید إختبارھا وبعد ذلك مقارنة ھذه 
البیانات المستخرجة بالبیانات التى تمت عملیة التجربةعلیھا 
والتعرف علي العیب، واذا كان بھا عیب یتم ایقاف الماكینة  سواء 
تم التعرف على العیب أو أصبح عیب جدید غیر متعارف علیھ 

م تصنیفھ الى مجھول وان كان من العیوب ستقف أیضا ولكن سیت
التى تمت علیھا عملیة التجربة من العیوب الثالثة المحددة 
سیتعرف علیھا وسیطبع النتیجة كما یتضح من الصور التالیة.فكما 

) الصورة التى نرید إختبارھا لیست بھا عیب 10یتضح في شكل (
ب ومن ثم وتم تطبیق الخطوات السابقة فى اختیار الفتلر المناس

ألنھا خالیة  من    freeعملیة التصنیف وفى النھایة صنفت إلى 
  العیوب.

  
  ) صورة قماش خالي من  العیوب10شكل (

) صورة یوجد بھا عیب وبرة وبرة بینما یوضح 11یوضح شكل ( 
)صورة یوجد بھا عیب إبرة مكسورةویوضح شكل 12شكل (

  )صورة یوجد بھا عیب ثقب.13(

  
  قماش بھ عیب الوبرة) صورة 11شكل (

  
  ) صورة قماش بھ عیب االبرة12شكل (

  
  ) صورة قماش بھ عیب الثقب13شكل (

كما ذكرت -اال اننا صادفنا فى مرحلة التصنیف بعض المشاكل 
حیث یوجد بیانات بالنسبة للصور یمكن أن تصبح متشابھة  -سابقا

ا وقریبة من بعضھا وھذا یسبب خطأ فى التصنیف بنسب معینة  كم
) إكتشاف العیب بشكل 14یتضح في الصور التالیة. یوضح شكل (

صحیح حیث تم تحدیده ولكن كانت نتیجة عملیة التصنیف خاطئة 
فالصورة بھا عیب ثقب وتم تصنیفھ على أساس أنھا عیب كسر 
إبرة وھذا حدث نتیجة قرب البیانات أو نسبة الخطأ الواردة بالنسبة 

  لعملیة التصنیف.

  
صورة توضح اكتشاف لعیب ثقب وتصنیفھ خطا لعیب  ) 14شكل (

  خیط مقطوع
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وختاما فھذه مجرد تجربة بسیطة باإلمكانیات المتاحة من خالل 
استخدام الكامیرا والالبتوب مع ظروف تشغیل الماكینة الصعبة 
ومحدودیة وضعیة الكامیرا مع ظروف تشغیل الماكینة ودورانھا 

وف الخارجیة الموثرة على بسرعات عالیة بطریقة مستمرة والظر
التجربة من خالل تداخالت اإلضاءة والحركة ووضعیة خروج 
القماش أثناء انتاجھ ومدى رؤیة الكامیرا ومحدودیة كفاءتھا فى كل 
ھذه الظروف اال اننا توصلنا إلى صحة النظریة وصحة التطبیق 
وتم العمل علیھا بالفعل ونجحنا في ایقاف الماكینة عند إكتشاف 

سواء صنف إلى العیوب المتعارف علیھا أو  -عیب وتصنیفھ  ألى
وھذه التجربة اعطت افضل نتائج من سابقتھا وتم  -إلى مجھول

التعامل مع أكثر من عیب وعیوب جدیدة أیضا الي اننا واجھنا 
نأمل ان  -بعض المشكالت لتطبیق نظام المراقبة المستحدث 

 وھي:  -نطورھا ونحسنھا في ابحاث الحقة
 ورة خفض سرعة الماكینة قلیال كي تتؤام مع امكانیات ضر

وسرعة التقاط الكامیرا المستخدمة وكذلك قدرة الخوارزمیات 
علي معالجة البیانات. لذا یوصي باستخدام كامیرا بامكانیات 

افضل تتواءم مع السرعات العالیة للماكینة حتى ال تتاثر 
  االنتاجیة بخفض السرعة.

 ءة جید خارجي مع حركة الماكینة صعوبة تحقیق نظام اضا
السریعة ودورانھا یساعد علي التقاط صورة بجودة عالیة لذا 
یوصي باستخدام النظریة المطبقة من قبل مصنعى الماكینات 
لتكون الكامیرا والبرنامج جزء من تصمبم الماكینة مما یسھم 

 في معالجة المشكالت السابقة. 
دة قبل وبعد تطبیق نظام . بیانات االنتاج ومستویات الجو1.3

  المراقبة المستحدث
) الشكل االحصائي لنسب جمیع العیوب قبل 15یوضح شكل (

تطبیق نظام المراقبة علي انتاج الماكینة محل الدراسة خالل عام 
) الشكل االحصائي لمستویات 16، بینما یوضح شكل (2018

لدراسة الجودة قبل تطبیق نظام المراقبة علي انتاج الماكینة محل ا
لنسب ا) الشكل االحصائي17، ویوضح شكل (2018خالل عام 

المئویة لمستویات الجودة قبل تطبیق نظام المراقبة علي انتاج 
 .2018الماكینة محل الدراسة خالل عام 

54% 16% 14% 1% 12% 3%

ثقوب  وقعة  فتلة  ریجة ابرة  زیت

%نسب العیوب 

 
  2018الماكینة محل الدراسة خالل عام ) الشكل االحصائي لنسب جمیع العیوب قبل تطبیق نظام المراقبة علي انتاج 15شكل (

 
  2018) الشكل االحصائي لمستویات الجودة قبل تطبیق نظام المراقبة علي انتاج الماكینة محل الدراسة خالل عام 16شكل (

 
قبل تطبیق نظام المراقبة علي انتاج الماكینة محل الدراسة خالل عام  ) الشكل االحصائي للنسب المئویة لمستویات الجودة17شكل (

2018  
% من اجمالي 54)ان عیب الثقب یمثل 15یتضح من شكل(

%بما یمثل 14% وعیب الفتلة یمثل 12العیوب وعیب االبرة یمثل 
% من اجمالي العیوب.لذا فقد قمنا بقصر العیوب 80في مجموعھ 

  لفتلة باعتبارھم العیوب االكثر شیوعا.علي عیوب الثقب واالبرة وا

) الشكل االحصائیللنسب المئویةللعیوب الثالثة 18یوضح شكل (
االكثر شیوعا بعد تطبیق نظام المراقبة علي انتاج الماكینة محل 

) الشكل 19، بینما یوضح شكل (2019الدراسة خالل عام 
مراقبة االحصائیالنسب المئویة لمستویات الجودةبعد تطبیق نظام ال
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، بینما یوضح 2019علي انتاج الماكینة محل الدراسة خالل عام 
) الشكل االحصائیالنسب المئویة لمستویات الجودةقبل 20شكل (

وبعد تطبیق نظام المراقبة علي انتاج الماكینة محل الدراسة خالل 
  .2018،2019عامي 

 
للعیوب الثالثة االكثر شیوعا بعد تطبیق نظام المراقبة علي انتاج الماكینة محل الدراسة خالل  المئویة ) الشكل االحصائي للنسب18شكل (

  2019عام 

  
  2019) الشكل االحصائي للنسب المئویة لمستویات الجودة بعد تطبیق نظام المراقبةعلي انتاج الماكینة محل الدراسةخالل عام 19شكل (

 
) الشكل االحصائي للنسب المئویة لمستویات الجودة قبل وبعد تطبیق نظام المراقبةعلي انتاج الماكینة محل الدراسةخالل عامي 20شكل(

2018-2019  
. حسابات االنتاجیة والتكلفة قبل وبعد تطبیق نظام المراقبة 2.3

  علي الماكینة محل الدراسة
 نظري=االنتاج ال  

  % =100ساعة) بنسبة انتفاع  12وردیة (\االنتاج كجم
× عدد االبر×عدد المغذیات ×طول الغرزة بالمللي

  نسبة االنتفاع× 12×60×السرعة
  1000×1000×1.69×نمرة الخیط انجلیزي 

2.7×108×2988×22×60 ×12×100%  
30×1.69×1000×1000  

  كجم/وردیة 272= 
 = االنتاج الفعلي  

ساعة) قبل تطبیق نظام المراقبة 12دیة  (الور\االنتاج كجم
 %) =70طبقا لنسبة انتفاع الماكینة (

× عدد االبر×عدد المغذیات ×طول الغرزة بالمللي
  بنسبة انتفاع× 12×60×السرعة

  1000×1000×1.69×نمرة الخیط انجلیزي 
2.7×108×2988×22×60 ×12×70%  

30×1.69×1000×1000  
  كجم/وردیة190.4=

ساعة) بعد تطبیق نظام المراقبة 12دیة (الور\االنتاج كجم
  %) =90طبقا لنسبة انتفاع الماكینة (

× عدد االبر×عدد المغذیات ×طول الغرزة بالمللي
  بنسبة انتفاع× 12×60×السرعة

  1000×1000×1.69×نمرة الخیط انجلیزي 
2.7×108×2988×19×60 ×12×90%  

30×1.69×1000×1000  
  كجم/وردیة211.6=

نا الي تخفیض ربیق نظام المراقبة اضطرونالحظ انھ عند تط
لفة/ د حتي نتمكن من التقاط صور  19الي  22سرعة الماكینة من 

واضحة للكامیرا وانھ بتطبیق ھذا النظام ارتفعت نسبة انتفاعیة 
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% مما ادي الي ارتفاع االنتاجیة الفعلیة للماكینة 90الماكینة الي 
  بالرغم من خفض السرعة.

 تم إحتساب التكلفة الفعلیة في القماش (ی التكلفة الفعلیة
 علي أساس تكلفة الكجم) كالتالي:

  تكلفة المواد الخام :-أوآل
  $3.3ممشط ھندي = 30/1سعر الغزل -1

%(شحن وجمارك) 115×15.65×3.3بسعر صرف الیوم =
  جنیھ.60=
نسبة ھالك التشغیل من الغزل =اجمالي وزن الغزل المنصرف  -2

(اجمالي -للتشغیل فعلیآ
وزن القماش المنتج 

  فعلیآ+
  %.1.5كمیة الغزل المرتجع بعد التشغیل) =  

  ثانیآ: تكلفة التشغیل وتنقسم الي :
  مصروفات صناعیة ثابتة ومتغیرة -1

الثابتة مثل االجور المتغیرة مثل قطع الغیاروالكھرباء والصیانة 
  وغیرھا.

  امن مالیة و...الخ.-مصروفات اداریة وعمومیة مثل مخازن -2
  عمولة بیع ......الخ)-مصروفات بیعیة (أجور-3

لمعرفة تكلفة تشغیل الكیلو جرام من االنتاج یتم حساب اجمالي 
  جمیع المصروفات السابقة وقسمتھا علي اجمالي  االنتاج 

تكلفة تشغیل الكجم من القماش بالمواصفة السابق ذكرھا بسعر 
  جنیھ  8سوق الیوم =

  ثالثا:نسب االنتفاع والجودة:
  ویتم حساب فاقد الجودة (االقمشة المعیبة) واالنتفاع

 : تكلفة القماش قبل تطبیق نظام المراقبة  
  جنیة 60سعر الغزل = . 1
  جنیھ 0.9%  =    1,5ھالك تشغیل  . 2
  جنیھ 8مصاریف تشغیل = . 3
  جنیھ 2.4%)=30×جنیھ 8مصاریف انتفاع ( . 4
  جنیھ30%)=50×60درجة ثانیة وثالثة و......=( . 5

  جنیھ101.3=30+2.4+8+0.9+60التجربة = اجمالي التكلفة قبل
  

  ) نموذج مذكرة التكلفة كجم جنیة  قبل تطبیق نظام المراقبة5جدول (
 2018\12\31في                   \طلبیة رقم       للعمیل 

 بیان جیرسیھ قطن خام
 نوع الغزل ممشط  1\30

 سعر الغزل 60.00
 %1,5ھالك غزل  0.9

 مصروفات تشغیل 8.00
  مصاریف انتفاع  2.4
  درجة ثانیة وثالثة و.....  30

  تكلفة كجم القماش نقدآ  جنیھآ101.3
 تطبیق نظام المراقبة : تكلفة القماش بعد  
  جنیة60سعر الغزل =  . 1
  جنیھ 0.9%  = 1,5ھالك تشغیل  . 2
  جنیھ 8مصاریف تشغیل = . 3

  جنیھ8.%)=10×جنیھ 8مصاریف انتفاع ( . 4
  جنیھ6.6%)=11×60درجة ثانیة وثالثة و......=( . 5

  جنیھ76.3=6.6.+8+8+0.9+60اجمالي التكلفة بعد التجربة  =
  

  ) نموذج لمذكرة التكلفة كجم جنیة  بعد تطبیق نظام المراقبة6جدول (
 2019\3\23في                   \طلبیة رقم       للعمیل 

 بیان جیرسیھ قطن خام
 نوع الغزل ممشط  1\30

 سعر الغزل 60.00
 %  1,5ك غزل ھال 0.9

 مصروفات تشغیل 8.00
  مصاریف انتفاع  .8

  درجة ثانیة وثالثة و...  6.6
  تكلفة كجم القماش نقدآ  جنیھآ 76.3

) یتضح اننا قد نجحنا في خفض 6)، (5مما سبق ومن جدولي (
جنیھ مع 76.3جنیھ الي 101.3تكلفة كجم للقماش المنتج من 

  اسة المنفذة.تحسین جودتھ وھو الھدف المنشود للدر
  :Discussionمناقشة النتائج 

تعتمد طرق الفحص ومراقبة العیوب في غالبیة مصانع تریكو 
اللحمة علي الفحص والمالحظة البشریة، وعلیھ فأنھ یتم اكتشاف 

% فقط من إجمالي عیوب اإلنتاج مما یؤثر علي 85%:75من 
التقني مستوي جودة وتكلفة االقمشة المنتجة، ومع التقدم والتطور 

الھائل وانفتاح االسواق وشراسة المنافسة أصبح لزاما علینا ان 
نرفع من مستوي جودة منتجاتنا بتطبیق االسالیب التكنولوجیة 
الحدیثة وأنظمة الرقابة علي جودة المنتجات أثناء التشغیل باستخدام 
برامج الحاسب االلي المتخصصة.وتھدف ھذه الدراسة الي تطویر 

علي ماكینة تریكو اللحمة الدائریة اثناء التشغیل اجھزة الرقابة 
لرفع كفاءتھا ودقتھا واستخدام تطبیقات الحاسب االلیبما یضمن 
انتاجیة بجودة عالیة مع تحسین جودة االقمشة المنتجة علي 

ماكینات تریكو اللحمة الدائریة مع خفض التكلفة لتكون قادرة علي 
 ة.المنافسة في االسواق المحلیة والعالمی

وقد تم تطبیق نظام المراقبة المطور علي ماكینات تریكو لحمة 
دائریة ذات سلندر فقط متعددة المسارات النتاج اقمشة الجیرسیھ 

وباستخدام خیط قطن  28) جوج 340ومشتقاتھ جیرسیھ) رقم (
ممشط وذلك لتیسبر عمل كامیرات المراقبة بمتابعة  1\30نمرة 

انیكیة وتتبع حركاتھا، باإلضافة الي تشغیل كل اجزاء الماكینة المیك
ان ھذه النوعیة من الماكینات من اكثر االنواع طلبا علي منتجاتھا 
بالسوق ودائمة التشغیل بالمصنع مما ضمن سھولة تطبیق الدراسة 

  والمتابعة وتحلیل النتائج.
قمنا بإستحداث نظام الكتروني لمراقبة الجودة علي ماكینة التریكو 

الدراسة ،وكانت التجربة االولي بإستخدام متحكم الدائریة محل 
-ARDUCAM-MINIللبرمجة مع كامیرا UNOاالردوینو 

5MP-PLUS OV5642   اال ان بعد العمل والتجربة وجدنا ان
ھذه التقنیة غیر مناسبة  للوظیفة المخولة بھا حیث أن إمكانیتھا ال 
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الكامیرا بطراز ترقي للقیام بھذا الدور، فكان الحل أما أن یتم تغییر 
أعلیأو تغییر المتحكم، وقد فضلنا تغییر المتحكم من أجل عملیة 

  المعالجة بصورة جیدة.
جاءت التجربة الثانیة باستخدام الخوارزمیات بناءا علي ما اسفرت 
علیھ نتائج التجربة االولیثم البحث في المتحكمات األعلى قدرة من 

المتحكمات مثل  االردوینو باستخدام الخوارزمیات بدال من
(الرسبیري باي) ألداء ھذه المھمة و بدأت التجربة بالتعرف على 
غالبیة أنواع العیوب الشائعة الحدوث المتعارف علیھا بأشكالھا 

وأخذ صور ثابتة منھا للتعرف علیھا وعلى الطریقة  النمطیة
المستخدمة فى التوصل الكتشاف العیب، ثم التعرف علي تلك 

ثم بعد ذلك تم التعرف على األوضاع المختلفة  العیوب المكتشفة،
التى یمكن أن توضع فیھا الكامیرا ومدى حدودھا ومجال رؤیتھا 
بالنسبة للقماش المنتج علي الماكینة أثناء التشغیل عامة،وعالقة 
مدى سرعة دوران الماكینة مع سرعة التقاط الكامیرا للصور، 

العیوب عامة أوال والعمل على ھذه الصور للتعرف أو الكتشاف  
ثم تصنیف ما یمكن تصنیفھ بناءا علي ماتم تغذیة البرنامج بھ 
مسبقآ، ثم البدء فى التعرف على البرمجة التى سیتم استخدامھا وأى 
لغة برمجة وجمیع األدوات المستخدمة في  السوفت ویر والعمل 
على الالب توب واستخدام كامیرا یتم توصیلھا بالالب توب 

  یوب وتصنیفھا وایقاف الماكینة فور حدوثھا .الكتشاف الع
% 54ومن التحلیل االحصائي للنتائج لوحظ ان عیب الثقب یمثل 

% وعیب الفتلة یمثل 12من اجمالي العیوب وعیب االبرة یمثل 
% من اجمالي العیوب لذا فقد قمنا 80%بما یمثل في مجموعھ 14

بارھم العیوب بقصر العیوب علي عیوب الثقب واالبرة والفتلة باعت
ولوحظ انھ عند تطبیق نظام  االكثر شیوعا واجراء الدراسة علیھم.

المراقبة االلكتروني المستحدث اضطرننا الي تخفیض سرعة 
الماكینة حتي نتمكن من التقاط صور واضحة للكامیرا وانھ بتطبیق 

% 70% بدال من 90ھذا النظام ارتفعت نسبة انتفاعیة الماكینة الي 
ي ارتفاع االنتاجیة الفعلیة للماكینة بالرغم من خفض مما ادي ال

السرعة مع تحسن مستوي جودة االقمشة المنتجة بدرجة ملحوظة 
مما ادي الي خفض تكلفة االنتاج وھي االھداف المنشودة من ھذه 

  الدراسة.
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