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Анотація — В статті розглядається програмне 

забезпечення для прискорення аналізу волокон паперу з 

метою розпізнавання використаних порід дерева під час його 

виробництва. 

Ключові слова — компоненти; папір; оптична 

ідентифікація, оптичний канал 

I.  ВСТУП 

Відповідно до Дериктиви 83/623/ЕЕС волокнисті 
вироби повинні мати на маркувальному ярлику відомості 
щодо їх сировинного складу. Перевірку цих відомостей 
здійснюють за допомогою методів ідентифікації волокон. 
Ідентифікація сировинного складу важлива для 
оцінювання відповідності текстильної продукції вимогам 
органів Міністерства охорони здоров’я України щодо 
використання у виробництві певного виду сировини і 
матеріалів із конкретною масовою часткою. 

У папір додають неорганічні наповнювачі з метою 
поліпшення її зовнішнього вигляду і непрозорості. 
Наповнювачі впливають також на якість друку, особливо 
на поглинання фарби. 

Один з методів виявлення наповнювача є метод 
електронно-зондового мікроаналізу з використанням  

скануючого електронного мікроскопа. Цей метод дозволяє 
також отримати оцінку елементного складу, проте він 
менш чутливий, ніж спектрографічний метод. 

II. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Стандарт[2] встановлює якісні та кількісні методи 
визначення складу по волокну під мікроскопом на підставі 
різної забарвленням волокон, що виникає при дії реактивів 
і барвників. Предметне скло з фарбованими волокнами 
розташовують на столик мікроскопа і розглядають при 
збільшені 70 або 120 разів при визначенні груп, підгруп, 
видів волокон і способів варіння з виникаючих 
забарвленням і при збільшенні 200 або 500 разів при 
визначенні виду волокон по морфологічними ознаками.  

В залежності від цілей аналізу обирають відповідний 
реактив для визначення виду волокна. Прикладом таких 
реактивів є Херцберг(Таблиця 1),Графф С, Брайт, Лофтон-
Мерит. 

Забарвлення волокон визначають візуально або з 
допомогою еталонної шкали кольорів. Якщо використання 
одного з реактивів не дає ясного результату різниці в 
пофарбованих волокон, проводять повторний аналіз 
використавши інший реактив. 

 

Рис. 1. Інтерфейс програми. 
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В розробленій системі програма поєднує в собі як 
якісній аналіз тобто вид ідентифікації волокнистого 
складу,що здійснюється механічними або хімічним 
методами або комбінацією їх без визначення масової 
частки кожної з волокнистих складових у матеріалі,а 
також кількісний аналіз тобто вид ідентифікації 
волокнистого складу ,що здійснюється механічними або 
хімічними методами або комбінацією їх, направлений на 
визначення масової частки кожної з волокнистих 
складових матеріалу. 

ТАБЛИЦЯ I.  КЛАСИФІКАЦІЯ ВОЛОКОН 

Найменування волокон по Колів волокна 

Групам Підгрупи і види 

Целюлоза 
деревна,Целюлоза 

однорічних 

рослин,Мерсерізо-
ванна целюлоза 

Хвойна, листяна, 
солом'яний 

очеретяна 

Синьо-фіолетовий, 
Темно-синій 

Текстильні волокна Бавовна,рами льон, 

коноплі 

Пурпурно-червоний 

Деревна маса Хвойна, листяна Жовтий 

Хімічні Капрон,Лавсан, 

Віскоза 

Жовтий,світло-

жовтий,темно-синій 

Мініральні волокна Азбестові волокна Безкольорові 

Деревна 
полуцелюлоза 

Хвойна Перехід від жовтого 
до фіолетового 

кольору 

При кількісному визначенні співвідношення волокон в 
папері препарат переміщують за допомогою 
препаратовводія до тих пір, поки центр перехрестя окуляра 
не збігається з верхнім кутом покривного скла . Потім 
предметне скло повільно переміщують по горизонталі і 
підраховують кількість волокон окремо для кожного виду, 
які пройшли під перехрестям. Після підрахунку всіх 
волокон на лінії препарат переміщують по вертикалі на 3 - 
5 міліметрів і встановлюють на новій лінії і потім знову 
підраховують волокна кожного виду. Підрахунок 
проводять по 4-5 лініях, на яких має бути близько 300 
волокон, аналізують не менше двох реактивів, тобто 
близько 600 волокон 

Ідентифікація волокнистого складу матеріалу 
передбачає проведення якісного аналізу для однорідного 
матеріалу та якісного і кількісного аналізу для 
неоднорідного матеріалу,що складається з двох або більше 
видів волокон.В розробленій програмі проводиться аналіз 
кольору пікселей зображення,а саме визначення його 
значення в форматі U32,та порівняння значень кольору 
пікселей з зразковим зображенням на якому знаходяться 
кольори якими можуть бути пофарбовані волокна в 
відповідно до породи дерева. 

Сам алгоритм аналізу складається з відсортуванням 
масиву даного зображення та порівняння чи входить дані 
значення пікселя до значень зразка. Якісний вид 
ідентифікації представлений у вигляді індикатора 
«Кількість  пікселів даного відтінку» якщо він більше нуля 
отже даний відтінок,а тобто порода дерева,присутня. 
Кількісний склад реалізується через  індикатор 
«Відсоткове співвідношення» що показує відсоток значень 
пікселів даного відтінку по відношенню до кількості 
пікселів самого зображення. Також у програмі 
представлений Графік розподілу 3 кольорів червоного, 
зеленого і синього. 

III. ВИСНОВОК 

В результаті отримано програмне забезпечення яке за 
мілісекунди аналізує зображення,на відміну від аналізу 
кольору людським оком яке може займати більше секунди, 
і виводить данні по яким можна зробити висновок про 
породу дерева використану в цьому папері. 
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