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This paper treats an interfacing system between a PC IBM compatible 

machine and an acquisition structure of tint colour information by textile stuff 
samples. The described system presents one hardware part and other software 
part. The hardware part consists in two interconnected subsystems. The first 
subsystem has one electronic structure that takes up the colour tint textile stuff 
sample’s signature. The other subsystem consists by one interface between the 
PC and the above subsystem. The software part consists by two subsystems. 
The first is a data achievement protocol and the second subsystem is a 
graphical interface. All the software routines have written in C++ programming 
language.  
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1. Introducere 
 

În industria confecţiilor apare deseori necesitatea testării nuanţei 
culorii unui material textil în raport cu un altul considerat etalon [1]. În 
acest caz, utilizarea unui sistem automat de sesizare a coincidenţei 
nuanţelor devine absolut necesar, dacă se doreşte o determinare 
obiectivă de înaltă rezoluţie.  
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Lucrarea este axată pe realizarea unui sistem automat de 
determinare a gradului de apartenenţă a nuanţei de culoare, pe care o 
prezintă o probă de material textil, în raport cu mulţimea nuanţelor 
centrată pe nuanţa materialului etalon [2]. Din acest punct de vedere 
problema determinării nuanţei devine o problemă de recunoaştere a 
formelor (Pattern Recognition). 

Sistemul de selecţie automată conţine două subsisteme: 
 
- un subsistem hardware, realizând achiziţia informaţiilor de 

culoare; 
- un subsistem software ce asigură procesarea datelor astfel 

achiziţionate.  
 

2. Descrierea subsistemului hardware 
 

Subsistemul hardware de selecţie automată a nuanţei, prezintă 
următoarele dispozitive: 
- dispozitivul de ridicare a caracteristicii spectrale a materialului 

testat; 
- dispozitivul de achiziţie a datelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEGENDA:  R-roşu, P-portocaliu, G-galben, V-verde, 
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Fig. 1  Dispozitivul de ridicare a caracteristicii spectrale 
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Dispozitivul constă dintr-un ansamblu de 8 filtre de culoare ce se 
roteşte între proba de material textil analizată şi un foto-senzor (figura 
1). Sursa de lumină, solidară cu partea statorică a structurii, iluminează 
uniform proba. Radiaţia reflectată de aceasta va traversa filtrul de 
culoare aflat în acel moment poziţionat în dreptul foto-senzorului. Ca 
urmare, acesta (un foto-tranzistor) va furniza ca ieşire o tensiune 
electrică proporţională cu intensitatea radiaţiei incidente la el. 
Tensiunea respectivă se aplică unui convertor analog-digital (ADC) ce 
oferă în ieşire un ansamblu de 8 biţi (un octet), dedicat registrului de 
date al portului paralel al PC-ului. Se observă că, la o rotaţie completă 
a discului suport pentru filtrele de culoare, se vor trimite către port 8 
octeţi reprezentând cele 8 informaţii de culoare caracteristice probei de 
material analizate. Cei 8 octeţi sunt memoraţi într-un fişier de date, sub 
acţiunea unui program de citire din port scris în C.  

Simultan cu semnalul de culoare, portului paralel i se aplică încă 
două semnale, cu rol de sincronizare. Primul dintre acestea se referă la 
marcarea rotaţiei suportului filtrelor de culoare cu unghiul π/4 
corespunzător decalajului de fază între două filtre adiacente. Cel de-al 
doilea semnal corespunde marcajului efectuării unei rotaţii complete a 
ansamblului de filtre. În felul acesta, cele două semnale menţionate vor 
avea reprezentarea a două trenuri de impulsuri rectangulare. Rata de 
succesiune a impulsurilor în cadrul celui de-al doilea semnal va fi de 8 
ori mai mică decât cea corespunzătoare primului semnal. Relaţia de 
fază între cele două semnale poate fi urmărită pe diagrama din figura 2. 

 
3. Descrierea sistemului software 

  
Prelucrarea datelor este realizată la nivelul PC-ului. Pentru 

aceasta, a fost creată o structură software de analiză şi procesare a 
datelor memorate în fişiere pe hard-disk-ul sistemului de calcul.  

Datele de intrare în procesul de prelucrare sunt stocate în două 
fişiere. Un prim fişier conţine datele relative la semnătura spectrală a 
materialului textil etalon. El a fost denumit de autori etalon.dat. Cel de-
al doilea fişier conţine datele relative la semnăturile spectrale ale 
probelor de materiale textile supuse procesului de selecţie. Acest fişier 
a fost denumit probe.dat.  

Ambele fişiere de date sunt apelate de aplicaţiile de program 
scrise în limbajul de programare C++ [3], [4]. Interfeţele grafice 
prezentate în figurile 2 şi 3 sunt de asemenea scrise în C++. Autorii au 
creat şi o aplicaţie alternativă scrisă în C++Builder, urmând ca pentru 
aceasta să se scrie un set de rutine de comunicaţie prin portul USB. 

137



Programul principal va trebui să răspundă următoarelor cerinţe: 
 

- achiziţia datelor şi stocarea lor în fişiere specifice, funcţie de 
semnificaţia atribuită acestora; 

- preluarea datelor din fişier şi ridicarea semnăturii spectrale 
corespondente; 

- compararea semnăturilor spectrale corespunzătoare datelor 
stocate în fişierul probe.dat cu semnătura spectrală construită pe 
datele din fişierul etalon.dat; 

- afişarea rezultatelor în diferite formate. 
 

 
 

Un exemplu de format de afişare a rezultatelor procedurilor de 
recunoaştere este dat în figura 3. 
 

Fig. 2  Relaţia de fază între semnalele de sincronizare 
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Structura software prezintă o serie de proceduri repetitive ce 
permit reluarea acţiunilor de rezolvare a cerinţelor prezentate mai sus 
ori de câte ori este nevoie [5]. 

Pe axa absciselor este reprezentată faza relativă a discului 
suport a filtrelor de culoare, notată cu ϕ, iar pe axa ordonatelor s-a 
reprezentat domeniul de valori a datelor achiziţionate, notat cu I. 
Diagramele specifică semnătura spectrală a etalonului şi două 
semnături corespunzătoare probelor notate proba1 şi respectiv proba2. 

Dacă se consideră acceptată valoarea ε ca valoare maximă a 
erorii admisibile, se constată că proba1 este respinsă în timp ce proba 
2 este acceptată. Testul de eroare este efectuat asupra fiecărui 
eşantion preluat, de la R la Ab. 

Este indicat ca semnăturile spectrale (secvenţe de 8 valori în 
serie, de la R la Ab) să fie obţinute prin medierea tuturor secvenţelor 
achiziţionate pentru aceeaşi probă. 
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Fig. 3  Exemplu de afişare a procedurii de analiză  
a nuanţei pentru două probe 
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4. Concluzii 
 

■ Sistemul prezentat permite selecţia automată a mostrelor de 
material textil în funcţie de nuanţa culorii precizate de o mostră etalon.    

■ Datorită utilizării tehnicilor automate de achiziţie şi procesare a 
informaţiilor de culoare, sistemul devine flexibil şi adaptabil unor 
varietăţi de metode de selecţie. Astfel, impunerea unei valori pentru 
abaterea maximă admisă permite detectarea coincidenţei de nuanţă 
între etalon şi probă, atât în sfera operaţiilor tehnologice din procesul 
de producţie cât şi în cea a operaţiilor de laborator. 
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