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، در ادامره.میگرردد
  نرمال بودن فضای انعكاس دو مجموعه داده سیاه حاصل از کاربرد روش چاپ بر روی کاغذ و پارچه مقایسه،در این تحقیق
نشاندهنرده آن اسرت کره
  نتایج. فشرده و در ابعاد محدود بازسازی میشود،فضای انعكاس هر دو پایگاه داده با کاربرد روش تحلیل اجزاء اصلی
 همچنین به رغم وجود منحنیهای انعكاسری همروار در.نمیکند
 پارچهای از حالت نرمال پیروی

توزیع هیچیک از دو پایگاه داده سیاه کاغذی و
 نمونههای سیاه کاغذی از رفتار خطیتری در مقایسه با نمونههای پارچهای برخوردار بوده و در فضاهای برا ابعراد محردودتری،هر دو پایگاه داده
.قابل بازسازی هستند
. روش تحليل اجزاء اصلی، بازسازی طيفی، سياهی، نرمال بودن:واژههای كليدی
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In this research, the normality of reflectance spectra of two different black dataset including of printed papers and fabrics are
investigated. Then, by applying of principal component analysis technique (PCA) the reflectance domain of both dataset are
compressed and reconstructed in restricted spaces. Results show that none of black papers and fabrics obeys from normal
distribution. Besides, while both dataset benefit from smooth reflectance behaviors, the black papers behave more linear than
black fabrics and could be described by lower spectral dimensions. J. Color Sci. Tech. 9(2015), 169-175©. Institute for Color
Science and Technology.
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1ـ مقدمه
در مباحث فیزیک رنگ هرجسمی که نور را به طور کامل جرذ کنرد
به نحوی که هیچگونه انعكاسی از سطح جسم اتفاق نیفترد بره عنروان
یک سیاه ایدهآل شناخته میشود ] .[1گاهی نیز سیاه به جسمی که با
مقادیر انتقال و انعكاس صفر درصد تحت هرمنبع روشنایی درک شرود
اطالق میگردد ] .[2اجسام سیاه در فضا رنگهای سهبعدی با کمترین
مقادیر ویژگیهای رنگی و در نقطه مقابرل سرفیدها در انتهرای محرور
روشنایی تعریف میشوند .به عنوان مثال در فضارنگ  CIELABمقردار
روشنایی از صفر تا صد به ترتیب برای یک جسم سیاه ایدهآل ترا یرک
سفید ایدهآل در امتداد محور * Lمتغیر است ] .[1در سیسرتم مانسرل
نیز محدوده تغییرات محور روشنایی -که با نام ارزش مانسرل شرناخته
شده و با ضریب روشنایی  Yدر سیستم  CIEیک رابطه غیرخطی دارد
ر بین صفر تا ده به ترتیب برای یک جسم سیاه تا یک سرفید ایردهآل
تعیین میشود ] .[1، 3به طوری که مقدار صفر این محرور عمرودی در
فضای استوانه ای مانسل بر انعكاس صفر درصد یک سیاه ایدهآل داللت
دارد ] .[1شایان ذکر است که کلیه اجسام با مقدار انعكاس ثابت ،حتماً
خنثی (سفید ،سیاه یا خاکستری) هستند اما عكس این قضریه صرادق
نیست .درواقع اجسام زیادی هستند که در حرالی کره خنثری دیرده و
درک میشوند تغییرات قابل مالحظهای از انعكاس را در محدوده طول
موج مرئی نشان میدهند ] .[1به بیان دیگر یک جسم به صرر آنكره
سفید ،سیاه و یا خاکستری دیده شود لزومراً دارای منحنری انعكاسری
ثابتی نبوده و ممكن است تغییراتی را در طول موجهای مختلف نشران
دهد که حاکی از وجود تهرنگهای مختلف اسرت .لرذا بره رغرم آنكره
نمونههای خنثی عموماً به صورت تکبعدی درک میشوند اما بررسری
رفتار طیفی آنها حاکی از عدم قابلیت توصیف خطی چنین نمونههرایی
بوده و بسته به زمینه کاال ،فضای مورد بررسی و تنوع تهرنگ اقرالً در
فضاهای دو تا سه بعدی توصیف میشوند ] .[4-6جهت استخراج ابعاد
واقعی نمونهها و توصریف آنهرا در فضراهایی برا ابعراد محردود از روش
تحلیل اجزاء اصلی ] [7-9استفاده میشود .کاربرد روش مذکور بر روی
نمونرههرا ،اطالعرات ارزشرمندی را جهرت بررسری

دادههای انعكاسی
ویژگیهای طیفی آنها فراهم میسرازد ] .[10-14یكری از کاربردهرای
شاخص روش تحلیل اجزاء اصلی ،تعیین جهت های اصلی و الگوهرا در
یک مجموعه از دادههرا اسرت .از آنجاکره یرافتن چنرین الگوهرایی در
دادههایی با ابعاد باال مشكل بوده و ارائه گرافیكی آنهرا نیرز غیررممكن
میباشد لذا این روش یک ابزار قدرتمند آماری در تجزیه و تحلیل این
قبیل دادهها محسرو مریگرردد .اسراس ایرن روش ،برکراهش ابعراد
مجموعهای برزر از داده هرا برا تعرداد زیرادی متغیرهرای وابسرته و
ایجاد مجموعه جدیدی از متغیرهای غیروابسته ،اسرتوار مری باشرد .از
آنجاکه وابستگیها در یک مجموعره از دادههرای چنرد بعردی توسر
ماتریس کواریانس توصیف میگردد لذا هد کراهش ابعراد برا تعیرین
بردارهای ویژه مراتریس کواریرانس بره عنروان بردارهرای پایره ترممین
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میگردد ] .[15-18در مباحث آمراری مبنرای ارزشرمندی بكرارگیری
میباشد .به نحروی
دادهها 
روش تحلیل اجزاء اصلی ،نرمال بودن توزیع 
فشردهسازی دادهها توس روش تحلیل اجرزاء اصرلی بررروی

که بازده
دادههایی با توزیرع نرمرال براالتر اسرت [ .]8، 19-21از ایرن ایرده در

نمونههای سریاه در فضرای طیفری انعكراس

بررسی نرمال بودن توزیع
استفاده شده و به منظور مقایسه تمثیر آن در کاربرد روش تحلیل اجزاء
اصررلی از دو پایگرراه داده کاغررذ و منسرروج کرره هررر دو برره روش چرراپ
آمادهسازی شدهاند استفاده میشود .علرت اسرتفاده از روش چراپ در

تهیه نمونههای مشكی نیز به رفتار نسبتاً هموار منحنیهرای انعكاسری
حاصل در محدوده طول موج مرئی مرتب میشود.

2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
از کاغذ سفید فاقد سفیدکننده نوری و نیز پارچه پنبهای با بافت تافته
به عنوان زمینه در فرآیند چاپ استفاده شده است .جهت چاپ کاغذ از
 6رنگدانه قرمز ،سبز ،آبری ،زرد ،سرفید و مشركی در رزیرن اکریلیكری
استفاده شد که در واقع همان رنگهای پشتپوشکننده مورد استفاده
در پوششهای ساختمانی بوده و از یک تولیدکننده داخلری خریرداری
شدند [ .]5جهت چاپ پارچه نیرز از چهرار رنگدانره رنگری بره همرراه
رنگدانه مشكی استفاده شرد [ .]5، 22مشخصرات کلری و نرام تجراری
رنگدانههای مورد استفاده در فرآیند چاپ پارچه در جدول  1ارائه شده
است.
جدول  :1نام عمومی و تجاری رنگدانههای به کار رفته در فرآیند چاپ پارچه.
شركت

نام عمومی

سازنده

نام تجاری

Pigment Black 7

Dystar

Imperon Black FBB

Pigment Blue 15

Dystar

Imperon Blue K-RR

Pigment Green 7

Dystar

Imperon Green K-G

Pigment Yellow 14

Dystar

Imperon Yellow K-2G

Dystar

Imperon Red K-GC

___

2ـ2ـ روش كار
جهت تهیه نمونههرای مشركی کاغرذی از ترکیبرات مختلرف دوترایی،
سهترایی و چهارترایی از  4رنگدانره قرمرز ،سربز ،آبری و زرد در رزیرن
اکریلیكی در غلظتهای مختلف و در اختالط با رنگدانه مشكی همرراه
با رنگدانه سفید به منظور تكمیل وزن خمیر چراپ بهرره گرفتره شرد.
عملیات چاپ با استفاده از کاربرد یک شابلون اسرتاندارد بره ضرخامت
 100میكرون بر روی کاغذ سفید فاقد سفیدکننده نوری انجام شد .در
نمونههای مشكی بره روش چراپ برر روی منسروج نیرز از

آمادهسازی
غلظتهای مختلف چهار رنگدانه قرمز ،سبز ،آبی و زرد در مخلوطهای
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مختلف دوتایی ،سه تایی و چهارتایی در ترکیب با رنگدانه سریاه بهرره
گرفته شد .درصدهای متفاوت از این مخلوطهای آمادهسازی شرده در
خمیر چاپ حاوی امولسیون آ /نفت ،سولفات آمونیم و رزین اکریلیک
به کار برده شد و به کمک شابلون بر روی پارچه پنبهای چاپ زده شد.
در نهایت  167نمونه مشكی کاغذی و  363نمونه مشكی پارچرهای برا
عمق و شیدهای مختلف از طریق فرآیند چاپ تهیه شد [.]5

3ـ1ـ مشخصات طيفی و رنگی پايگاه دادههای مشکی

2ـ3ـ محاسبات
اطالعررات طیفرری دو پایگرراه داده سرریاه کاغررذی و پارچررهای از طریررق
نمونرههرا بره کمرک دسرتگاه طیرف سرنج

اندازهگیری مقادیر انعكاس
گیریهرا برا
 Texflashمحصول شرکت  Datacolorبه دست آمد .اندازه 
گامهای  20نانومتری در محدوده طیف مرئی از  400ترا  700نرانومتر
انجام شد به نحوی که هندسه کاربردی دسرتگاه  0/dبروده و انعكراس
آیینهای و تمثیر نور غیرمرئی نیز حذ گردیرده برود .درادامره مقرادیر
محرکههای سهگانه نمونهها با استفاده از طیرف انعكراس انردازهگیرری

شده آنها و تحت استاندارد روشنایی  D65و مشاهدهکننرده اسرتاندارد
 CIE1964محاسبه گردید.
جهت بررسی نحوه توزیع اطالعات انعكاسی دو پایگاه داده کاغذی
و پارچهای مشكی از هر دو روش تحلیل کیفی و کمی در قالرب رسرم
شكلهای احتمال توزیع نرمال و نیز ارزیابی کمی توزیرع نرمرال بهرره
گرفته شد .همچنین از روش تحلیل اجزاء اصلی جهرت بررسری رفترار
طیفی نمونههای مشكی در فضاهایی با ابعراد محردود اسرتفاده شرد و

شكل  1در دو بخش (الف) و ( ) به ترتیب طیف انعكاسی دو مجموعه
سیاه پارچهای و کاغذی را نشان میدهد .همچنین توزیع دو مجموعره
پارچهای چراپ شرده در مختصرات * a*bو * C*Lاز

مشكی کاغذی و
فضارنگهای  CIELABو  CIELCHبره ترتیرب در دو بخرش (الرف) و
( ) شكل  2نشان داده شده اند .شكل  1بیانگر آن است که نمونههای
مشكی کاغذی ضمن ارائه منحنریهرای انعكاسری همروارتر از مقرادیر
انعكاس باالتری نسبت به نمونههای پارچهای برخوردار هستند .به ایرن
ترتیب ،نمونههای مشكی پارچهای ضمن تنوع تهرنرگ بیشرتر بایرد از
مقادیر روشنایی کمتری برخوردار بوده و تیرهتر بنظر برسرند .مقایسره
مشخصههای رنگی نمونههرا کره در شركل  2نشران داده شرده اسرت
شاهدی است بر این مدعی .مطابق شكل  2نمونههای مشكی پارچهای
در مقایسرره بررا کاغررذها ضررمن دارا بررودن مقررادیر روشررنایی کمتررر
( )L*=17.64-28.42از تنرروع فررام و خلررو بیشررتری برخوردارنررد.
درحررالی کرره نمونررههررای سرریاه کاغررذی بررا مقررادیر روشررنایی برراالتر
( )L*=30.10-38.08خنثیتر بوده و مقادیر خلو کمترری را نشران
میدهند.

Black papers
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3ـ نتايج و بحث

0.12

Black fabrics

650

نتایج بازسازی براساس میزان اختال طیفری و رنگری میران انعكراس
واقعی و انعكاس بازسازی شده نمونههای مشكی در فضراهای برا ابعراد
محدود تحلیل گردید.

0
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ب

شکل  :1منحنیهای انعكاسی پایگاه دادههای مشكی (الف) 363 :نمونه سیاه پارچهای و ( ) 167 :نمونه سیاه کاغذی.
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شکل  :2توزیع پایگاه دادههای مشكی در (الف) :مختصات * a*bاز فضارنگ  CIELABو ( ) :مختصات * C*Lاز فضارنگ  .CIELCHنمونههای سیاه پارچهای
با عالمت ( )+نشان داده شدهاند.

3ـ2ـ آزمون نرمال بودن
یكی از روشهای تشخیص نرمال بودن توزیع دادهها رسم شكلی است
که احتمال نرمال بودن دادهها را به صورت شمایی نشان میدهرد [23
توزیعهای نرمرال ،ترکیبری از رسرم "شركلهرای

 .]21،درواقع تحلیل
احتمال نرمال" و ارزیابی کمی توزیع نرمال است .در این میان میتوان
در نخستین گام با رسم شركل بره فرضریه نرمرال برودن توزیرع قروت
بخشید و یا عدم نرمال بودن یک توزیع را به صورت شمایی به تصرویر
کشید .در تحقیق حاضر به منظور بررسی کیفی نرمال بودن دادههرا از
نمودار چنردک-چنردک ( 1)Q-Qاسرتفاده مریشرود .در ایرن نمرودار،
چندک نمونهها در مقابل چندکی که اگر نمونهها دارای توزیرع نرمرال
بودند انتظار آن میرفت رسم میشوند .بدیهی است در صورتیكه نقاط
در امتداد خ راست و نزدیک به هم قرار گیرند آنگاه توزیع نمونره بره
توزیع نرمال نزدیک خواهد بود [ .]8، 21، 24بخشهای (الرف) و ( )
شكل  3نمودارهرای چنردک-چنردک را بررای  2پایگراه داده مشركی

پارچهای و کاغذی و در فضای انعكاس نشان میدهند .شكل  3بیرانگر
آن است که هیچیک از دو فضای طیفی پایگاه دادههای مشكی کاغذی
و پارچه ای دارای توزیع نرمال نبوده و هریک به نوعی از حالرت نرمرال
انحرا دارند.
جهت ارزیابی کمی میزان نرمال بودن دادهها ،ضررایب همبسرتگی
میان نقاط موجود در نمودارهای چندک-چندک برای تک ترک ابعراد
دادهها در فضای انعكاس محاسبه میگردد .بدیهی است هرچره مقردار
ضریب همبستگی به عدد یک نزدیکتر باشد میزان خطیبرودن نقراط
در بعد مذکور بیشتر است .لذا در مقایسه دو پایگاه داده ،تعداد بیشرتر
دادههرای متنرارر
ضرایب همبستگی باال به معنی نزدیكتر بودن توزیع 
به توزیع نرمال است.
1- Quantile-Quantile

QQ Plot of 167 black paper versus Standard Normal

QQ Plot of 363 black fabric versus Standard Normal
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شکل  :3نمودار چندک-چندک (الف) :نمونههای سیاه پارچهای و ( ) :نمونههای سیاه کاغذی.
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جدول  1ضرایب همبسرتگی نمودارهرای چنردک-چنردک را بره
همراه مقادیر میانگین ضرایب مذکور برای  2پایگاه داده مشكی کاغذی
و پارچهای در  16بعد از فضای انعكاس نشان میدهد .مطابق جدول 1
اندازهگیری شده ،ضرایب همبسرتگی بره دسرت

در همه  16طول موج
پارچهای بیشتر از نمونههای کاغذی بروده و

نمونههای سیاه

آمده برای
مقدارشان به عدد یک نزدیکتر است .هرچنرد کره مطرابق محاسربات
انجام شده هیچیک از مقادیر ضرایب همبستگی به دست آمده برابر برا
 1نگردید اما تعداد بیشتر ضرایب نزدیک به یک برای پایگاه دادههرای
مشكی پارچهای عالوه برر مقردار براالتر میرانگین ضررایب همبسرتگی
مجموعه داده مذکور نسبت به دادههای مشكی کاغذی ،بیانگر انحررا
کمتر توزیع پایگاه داده پارچهای از حالت نرمال است.

همواری برخوردار بوده و به خوبی رفتار طیفی یک نمونه آکروماتیک را
در محدوده طول موج مرئی به تصویر میکشند.
جدول  :1ضرایب همبستگی نمودارهای چندک-چندک دو فضای انعكاس
نمونههای سیاه پارچهای و کاغذی.
ضرايب همبستگی ميان نقاط موجود در
نمودارهای چندک-چندک

3ـ3ـ فشردهسازی و بازسازی پايگاه دادههای مشکی
به منظور تحلیل رفتار طیفی پایگاه دادهها از روش تحلیل اجزاء اصرلی
جهت فشردهسازی و بازسازی طیفی نمونههای مشكی در فضاهایی برا
ابعاد محدود استفاده شد .درایرن راسرتا ابتردا  2فضرای تعریرف شرده
نمونههای مشكی کاغذی ( 167نمونه) و

انعكاس متعلق به  2مجموعه
نمونههای مشكی پارچهای ( 363نمونه) درنظر گرفته شرد .سرسس برا
کاربرد روش تحلیل اجزاء اصلی بر ماتریسهرای متنرارر برا فضراهای
انعكاس ،بردارهای ویژه و مقادیر ویژه متناررشان بررای هرر مجموعره
داده استخراج گردید و درصد واریانس تجمعی متنارر با  5بردار ویرژه
اول محاسبه شد .در پایان طیف انعكاسی  2مجموعره داده مرذکور برا
استفاده از ترکیب خطی  4 ،3 ،2 ،1و  5بردار ویرژه نخسرت بازسرازی
شد .شكل  4پنج بردار پایره مسرتخرج از فضرای انعكراس متعلرق بره
نمونههای مشكی پارچهای و کاغذی را به ترتیب در دو بخش (الرف) و
( ) نشان میدهد .مطابق شكل  4هر دو بردار ویژه نخست مسرتخرج
از دو پایگاه داده مشكی کاغرذی و پارچرهای از رونرد انعكاسری نسربتاً

 167كاغذ مشکی

 363پارچه مشکی
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ب

شکل  :4پنج بردار ویژه نخست مستخرج از فضای انعكاس (الف) :نمونههای سیاه پارچهای و ( ) :نمونههای سیاه کاغذی.

نشريه علمي ـ پژوهشي علوم و فناوري رنگ ()1394

)Journal of Color Science and Technology(2015

174

راضيه جعفري

جدول  :2نتایج بازسازی دادههای انعكاسی حاصل از دو مجموعه پارچه و کاغذ مشكی.
نمونه مشکی

تعداد

تعداد بردار

نمونه

ويژه

پارچه

363

کاغذ

167

𝟒𝟗∗𝑬∆

RMS%

 %واريانس تجمعی

Mean

Max

Sd

Mean

Max

Sd

1
2
3
4

93.02
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99.45
99.70

0.09
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0.30
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0.01
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0.48
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5
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0.01

0.10

0.42

0.07

1
2
3
4
5

97.54
99.71
99.97
99.99
100

0.05
0.01
0.00
0.00
0.00

0.36
0.11
0.04
0.01
0.01

0.05
0.02
0.01
0.00
0.00

0.25
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دادهها در از دست رفتن
فشردهسازی 

به منظور بررسی میزان تمثیر
اطالعات طیفی و رنگی نمونهها ،درصد مجموع مربعات خطای میانگین
طیفهای اصلی و بازسازی شده و همچنرین اخرتال

( )RMS%میان
رنرررگ ( )CIE94میررران آنررران تحرررت اسرررتاندارد روشرررنایی  D65و
مشاهدهکننده استاندارد  CIE1964محاسبه گردیرد .جردول  2مقرادیر

درصد واریانس تجمعی متنارر با پنج برردار ویرژه نخسرت را بررای دو
پایگاه داده کاغذی و پارچرهای و در فضرای انعكراس نشران مریدهرد.
همچنین نتایج بازسرازی برر حسرب درصرد مجمروع مربعرات خطرای
میانگین و اختال رنگ میران انعكراس انردازهگیرریشرده و انعكراس
بازسازی شده نمونههای مشكی در فضاهای با ابعاد محدود در جدول 2
دادههرای سریاه کاغرذی برا
ارائه شده است .مطابق جردول  %97.5 ،2
مقادیر خطاهای طیفی و رنگری قابرل قبرول تنهرا در یرک بعرد قابرل
توصیفاند حال آنكه حصول تقریبی چنین نتیجهای در نمونههای سیاه
پارچهای اقالً نیاز به کاربرد دو بردار ویژه دارد چراکه به رغم استفاده از

دو بردار پایه ،میانگین خطای رنگی بازسازی طیفی نمونههای پارچهای
بیشتر از نمونههای کاغذی است که تنها در یک بعد توصیف شردهانرد.
ضمن آنكه یک فضای دو بعدی جهت توصریف  %99.7از پایگراه داده-
های مشكی کاغذی کافی است درحالی که تعداد ابعاد این فضا جهرت
توصیف همان حجم از دادههای سیاه پارچهای به  4بعد مریرسرد .بره
نتیجهای ناشی از تنوع تهرنگهای موجود در

میرسد کسب چنین
نظر 
نمونههای مشكی پارچهای نسبت به نمونههای کاغرذی باشرد کره بره
نوعی به رفتار منحنی انعكاسی نمونهها در محدوده طرول مروج مرئری
مربوط میگردد.
درپایان با توجه به نتایج ارائه شرده در جردولهرای  1و  2مشرخص
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میشود درحالی که فضای انعكاس نمونههای مشكی پارچهای نسبت بره
کاغذها از توزیع نرمالتری برخوردار است امرا درصرد واریرانس تجمعری
پایگاه دادههای سیاه پارچهای در کاربرد تعرداد بردارهرای پایره یكسران،
کمتر است .به بیان دیگر نمونههای مشكی کاغذی به رغم انحرا بیشتر
از حالت نرمال در ابعاد محدودتری قابل توصیف بوده و امكران بازسرازی
آنها در فضاهایی با ابعراد کوچرکترر امكرانپرذیر اسرت .کسرب چنرین
نتیجهای که در تضاد با نكته مرورد ادعرای مراجرع آمراری در خصرو
ارزشمندی نرمال بودن توزیع دادهها در بكرارگیری روش تحلیرل اجرزاء
اصلی و باالتر بودن بازده فشردهسازی دادههرایی برا توزیرع نرمرال اسرت
[ ]8، 19 ،20بسیار جالب و حائز اهمیت میباشد .پرسشی که بره ذهرن
میرسد احتمال وابستگی ارتباط مذکور به ابعاد ذاتی نمونرههرا و میرزان
اختال در همواری طیف انعكاسی آنها است .درواقع ایرن فرضریه بررای
مؤلفین مطرح اسرت کره چنانچره دو پایگراه داده مرورد مقایسره رفترار
انعكاسی مشابهی را در محدوده طول موج مرئی نشان ندهند آیا ارتبراط
مستقیمی میان بازده فشردهسازی دادهها با نرمرال برودن توزیرع آنهرا -
مطابق ادعای مراجع آماری -برقرار است؟ یا اینكه برای پایگراه دادههرای
طیفی-رنگری اصروالً بحرث ارزشرمندی نرمرال برودن توزیرع دادههرا در
به کارگیری روش تحلیل اجزاء اصلی منتفی است؟ ایرن مسرمله موضروع
تحقیق بعدی مؤلف است.

4ـ نتيجهگيری
دادهها در تعیرین ابعراد طیفری
به منظور بررسی اثر نرمال بودن توزیع 
پارچهای که بره روش

نمونههای سیاه از دو پایگاه داده سیاه کاغذی و
چاپ آمادهسازی شده بودند استفاده شد .بررسی نرمرال برودن توزیرع

)Journal of Color Science and Technology(2015

175

بررسي اثر نرمال بودن توزيع دادهها در تعيين ابعاد طيفي نمونههاي سياه

فضای انعكاس نمونههای سیاه پارچهای به رغم انحرا کمتر از حالرت
نرمال با بازده کمتری نسبت بره نمونرههرای سریاه کاغرذی فشررده و
مریتوانرد مترمثر از شرباهت
  کسب چنین نتیجهای.بازسازی میشوند
.رفتار انعكاسی پایگاه دادههای مورد بررسی باشد

دادهها بیانگر انحرا از حالت نرمال هر دو پایگاه داده مذکور در فضای
 همچنین فشردهسازی و بازسازی طیف انعكاس نمونرههرا.انعكاس بود
با استفاده از روش تحلیل اجزاء اصلی نشان داد کره نمونرههرای سریاه
پارچهای در فضاهای برا ابعراد کمترری

کاغذی در مقایسه با نمونههای
 در پایان مشخص شرد کره.(یک تا نهایتاً دو بعد) قابل توصیف هستند
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