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در پژوهش حاضر با هدف نوآوری در تزئین لباس، مجموعه الکترونیکی هوشمند نوری طراحی و در لباس مجلسی شب زنانه تعبیه 
گردید. در بخش نخست ازمیان چندین طرح خطی رسم شده بر مبنای سه شرط زیبایی، قابلیت عبوردهی نور و امکان مخفی کردن 
تجهیزات الکترونیکی و با نظر متخصصان الکترونیک و مد لباس طرح مناسب انتخاب شد. سپس پارچه مناسب به لحاظ تراکم بافت، 
ضخامت، جنس و رنگ مشخص، خریداری و لباس دوخته شد. دربخش سوم مدارات الکترونیکی مشتمل بر سنسور نوری و دیگر 
ملزومات طراحی و ساخته شد. جایگذاری المپ های آر جی بی، ال ای دی، بردهای الکترونیکی و باطری در لباس و اتصال بخش ها به 
یکدیگر انجام شد. کد نویسی این مجموعه الکترونیکی با هدف هوشمند سازی آن براساس تعریف محدوده عددی برای سیگنال ارسال 
شده از سنسور نوری به واحد پردازشگر به گونه ای  انجام شد که با تغییر شدت روشنایی یا نور محیط، المپ های تعبیه شده در لباس 
به رنگ های قرمز، سبز، آبی و ترکیب آنها روشن و خاموش شود. نتایج نشان می دهد که تلفیق طراحی لباس و دیگر علوم افقی تازه 

فراروی طراحان لباس می گشاید به گونه ای که بهره گیری البسه در حوزه های مختلف را خواهد نمود.

1- مقدمه
ـــن  ـــت و تزیی ـــاس، دوخ ـــی لب ـــه، طراح ـــی پارچ طراح
ـــادی و  ـــی، م ـــاز اقلیم ـــرات، نی ـــای تفک ـــر مبن ـــه ب البس
ـــه وجـــود آمـــد و آیینـــه تمـــام نمایـــی  معنـــوی اقـــوام ب
ـــرد  ـــی، کارک ـــی بشـــر شـــد ]1،2[. زیبای ـــخ زندگ از تاری
ـــی  ـــرد اصل ـــه کارک ـــوان س ـــی ت ـــوم را م ـــان مفه و بی
ـــط  ـــاس را فق ـــان، لب ـــی از طراح ـــمرد. برخ ـــاس برش لب
ـــی  ـــوفانه و مفهوم ـــی فیلس ـــتغال ذهن ـــاس اش ـــر اس ب
ــاکی  ــی پوشـ ــد. گاهـ ــی کننـ ــی مـ ــود طراحـ خـ
طراحـــی می شـــود کـــه کارکـــرد آن در درجـــه اول 
ـــام  ـــل پی ـــا و حام ـــان زیب ـــرار دارد و همزم ـــت ق اهمّی
ـــی  ـــاس، زیبای ـــان لب ـــی طراح ـــرای تمام ـــت. ب ـــز اس نی
ـــد  ـــدف در تولی ـــا ه ـــی تنه ـــیار دارد و گاه ـــت بس اهمی

لبـــاس اســـت ]3[. طراحـــی لبـــاس مشـــتمل بـــر 
ـــی  ـــاختار و طراح ـــی س ـــر، طراح ـــرم ظاه ـــی ف طراح
ـــاس  ـــی لب ـــش الحاق ـــات بخ ـــد. تزئین ـــی باش ـــن م تزئی
ـــه خصـــوص  محســـوب مـــی شـــوند. تزئیـــن پوشـــاک ب
تزییـــن البســـه بانـــوان بســـیار متنـــوع اســـت تـــا 
ـــیوه  ـــی از ش ـــه و دوره زمان ـــر منطق ـــه در ه ـــی ک جای
ـــن  ـــد. ای ـــه ان ـــن بهـــره گرفت ـــرای تزئی ـــاوت ب هـــای متف
ـــا در بخشـــی خـــاص  ـــا در سراســـر لبـــاس ی تزئینـــات ی
از آن بـــکار گرفتـــه مـــی شـــود ]4[. برخـــی از تزئینـــات 
ـــد از  ـــی بع ـــاس و برخ ـــد لب ـــا تولی ـــت ی ـــگام دوخ هن
ـــوند.  ـــزوده می ش ـــاس اف ـــه لب ـــد ب ـــد تولی ـــام فراین اتم
ـــالح  ـــرای اص ـــات ب ـــب تزئین ـــد از ترکی ـــراح می توان ط
ـــات  ـــی تزئین ـــذا گاه ـــرد. ل ـــره گی ـــز به ـــدام نی شـــکل ان
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بـــه کمـــک ســـاختار لبـــاس می آیـــد و تأثیـــر آن را تقویـــت یـــا 
ــد ]5[.  ــل می کنـ تعدیـ

روش  تزئیـــن بـــا توجـــه بـــه جنـــس پارچـــه، کاربـــرد لبـــاس و فرهنـــگ 
ـــال 1۸51  ـــود]6[. از س ـــاب می ش ـــه انتخ ـــر منطق ـــردم ه ـــراد و م اف
ـــر  ـــر ظاه ـــالوه ب ـــا گســـترش ماشـــین دوخـــت ع ـــد، ب ـــه بع ـــالدی ب می
پوشـــاک، ابـــزار و وســـایل تولیـــد لبـــاس نیـــز تحـــت تاثیـــر قـــرار 
ـــه تزییـــن آراســـته  ـــه ای کـــه البســـه بیـــش از پیـــش ب ـــه گون گرفـــت ب
ـــز  ـــد را نی ـــای م ـــاوری، دنی ـــوی فن ـــه س ـــان ب ـــت جه ـــد ]7[. حرک ش
ـــد، هنـــر  ـــا پیشـــرفت روز افـــزون فنـــاوری و ُم ـــرار داد. ب تحـــت تاثیـــر ق
ـــده  ـــد در برگیرن ـــه ُم ـــرا ک ـــده شـــد زی ـــر تنی ـــم بیشـــتر در یکدیگ و عل

ـــد.  ـــود می-باش ـــان خ ـــای زم معیاره
پیشـــرفت در علـــوم کامپیوتـــر، الکترونیـــک، نســـاجی، مکانیـــک، 
شـــیمی و پلیمـــر، نســـل جدیـــدی از منســـوجات بـــا عنـــوان منســـوجات 
هوشـــمند را بـــه بـــازار معرفـــی نمـــود. امـــروزه، تولیـــد و کاربـــرد 
ـــت  ـــه حقیق ـــل انســـان خـــارج شـــده و ب منســـوجات هوشـــمند از تخی
ـــی و  ـــی، ورزش ـــکی، نظام ـــوجات در پزش ـــن منس ـــت. ای ـــته اس پیوس
امـــداد کاربـــرد دارنـــد. هـــر چنـــد اســـتفاده از لبـــاس  هوشـــمند کمـــک 
ـــی بایســـتی  ـــد ول ـــه داشـــتن زندگـــی ســـالم و ایمـــن می کن شـــایانی ب
ـــا  راحتـــی، زیبایـــی و دوام نیـــز در نظـــر گرفتـــه  شـــود. ایـــن امـــر جـــز ب
ـــایر  ـــاس و متخصصـــان س ـــان لب ـــکاری طراح ـــی و هم ـــناخت، آگاه ش

ـــد]۸[. ـــد ش ـــر نخواه ـــوم میس عل
ــای  ــی فضـ ــزار الکترونیکـ ــری از ابـ ــا بهره گیـ ــمند بـ ــاس هوشـ لبـ
ـــا  ـــی آورد ]۸[. ب ـــود م ـــه وج ـــون ب ـــای گوناگ ـــرای کاربرده ـــدی ب جدی
رشـــد فنـــاوری، پارچـــه و پوشـــاک بـــه ماننـــد مجموعـــه ای از موبایـــل، 
ـــری  ـــی و تصوی ـــزات صوت ـــر و تجهی ـــرگرمی، کامپیوت ـــبکه های س ش
ـــدل شـــده اســـت. اگـــر چـــه در ابتـــدا، بحـــث هوشمندســـازی البســـه  ب
ـــن پوشـــاک  ـــروزه ای ـــا ام ـــی آن معطـــوف می شـــد، ام ـــرد نظام ـــه کارب ب
ـــتفاده  ـــورد اس ـــاری م ـــی و تج ـــف ورزش، طب ـــای مختل ـــه ه در زمین
ــا اســـتفاده از لبـــاس هوشـــمند مغناطیســـی،  قـــرار می گیـــرد. بـ
ـــود.  ـــی ش ـــرل م ـــی وی کنت ـــم حیات ـــار و عالئ ـــالمت بیم ـــت س وضعی
ـــا کمـــک دوربین هـــای قرارگرفتـــه  ـــی کننـــده ب لبـــاس هوشـــمند نامرئ
در آن، تصویـــر پشـــت را بـــه نمایشـــگر تعبیـــه شـــده در جلـــوی 
ـــای  ـــد. نیروه ـــی کن ـــو م ـــار مح ـــرد را از انظ ـــال داده و ف ـــاس انتق لب
امـــدادی در شـــرایط بحرانـــی هم چـــون آتش ســـوزی و طوفـــان از 
ــاب  ــده، جهت یـ ــتم خنک کننـ ــمند دارای سیسـ ــای هوشـ لباس هـ
ــاس  ــد]9[. لبـ ــتفاده می کننـ ــدن اسـ ــی بـ ــر فیزیولوژیکـ و پایش گـ
الکترونیکـــی مشـــتمل بـــر فیبـــر نـــوری و ســـایر ملزومـــات کـــه زمانـــی 
در فیلم هـــای تخیلـــی بـــر پـــرده ســـینما ظاهـــر می شـــد اکنـــون 

ـــی دارد]10[.  ـــی و تزئین ـــرد محافظت کارب
در میـــان طراحـــان معـــروف لبـــاس، حســـین چاالیـــان توجـــه خاصـــی 
ـــان  ـــو نش ـــای ن ـــاوری ه ـــاس و فن ـــدن، لب ـــان ب ـــه می ـــه رابط ـــژه ب و وی
ـــان  ـــا طراح ـــکاری ب ـــق هم ـــود را از طری ـــای خ ـــت. او ایده ه داده اس
ـــق  ـــه نویســـان و مهندســـان خل ـــال، برنام ـــدان دیجیت ـــی، هنرمن صنعت
می کنـــد. از اولیـــن نمونه هـــای آثـــارش، پیراهـــن هواپیمـــا اســـت 

ـــوادی  ـــده از م ـــاخته ش ـــرل از راه دور، س ـــت کنت ـــا قابلی ـــی ب ـــه لباس ک
ـــه  ـــت[11]. مجموع ـــه  اس ـــن و پارچ ـــن، رزی ـــر گالس، آه ـــون فایب چ
ـــی  ـــد یک ـــرا درآم ـــه اج ـــال 2007 ب ـــتان س ـــار و تابس ـــه در به 111 ک
ــن  ــت. در ایـ ــاس اسـ ــخ لبـ ــگاه های تاریـ ــن نمایشـ از تأثیرگذارتریـ
ــن  ــل مخاطبیـ ــدند، مقابـ ــه می شـ ــا وارد صحنـ ــش، مدل هـ نمایـ
ــور  ــه طـ ــه بـ ــد ثانیـ ــد از چنـ ــان بعـ ــاس ایشـ ــتادند و لبـ می ایسـ
خـــودکار شـــروع بـــه حرکـــت می کـــرد و تبدیـــل بـــه لبـــاس یـــا 

فـــرم دیگـــر می شـــد]12[.
ـــوژی  ـــن تکنول ـــتفاده از آخری ـــا اس ـــد را ب ـــای م ـــای دنی ـــان مرزه چاالی
ـــاس 2007 خـــود شکســـت. در  ـــه لب ـــای اِل ای دی در مجموع ـــپ ه الم
ـــه  ـــد ک ـــی ش ـــی طراح ـــام دارد لباس ـــرد ن ـــوا ب ـــه ه ـــه ک ـــن مجموع ای
ـــب  ـــن  ترتی ـــت. بدی ـــه کار رف ـــپ ب ـــصد الم ـــزار و شش ـــزده ه در آن  پان
لبـــاس هماننـــد صفحـــه ی نمایـــش تلویزیـــون قـــادر بـــه پخـــش 
ـــار و تابســـتان 200۸ و  ـــه به ـــوان مجموع ـــا عن ـــود. خوانش ه ـــر ب تصاوی
ـــام تجـــاری  ـــا همـــکاری نمـــا ن همچنیـــن عنـــوان فیلمـــی اســـت کـــه ب
ـــت  سواروفســـکی و شـــرکت شـــو اســـتودیو دات کام، توســـط نیـــک نای
ـــم ســـاز ســـاخته شـــد.  ـــن فیل ـــد و روت هوگب ـــم ســـاز م ـــکاس و فیل ع
ـــر  ـــدس مص ـــید مق ـــا خورش ـــزد ی ـــید ای ـــش از خورش ـــن نمای او در ای

ـــت.]13[. ـــام گرف ـــتان اله باس
ـــو را  ـــم کایکوک ـــکی فیل ـــام سواروفس ـــا ن ـــکاری نم ـــا هم ـــان ب چاالی
کـــه بخشـــی از نمایـــش مجموعـــه ی پاییـــز و زمســـتان 2012-2011 
بـــود ســـاخت. ایـــن فیلـــم، لبـــاس شـــناوری را نمایـــش می دهـــد 
ـــت  ـــه حرک ـــرل ب ـــوت کنت ـــا ریم ـــدن ب ـــیده ش ـــض پوش ـــه مح ـــه ب ک
در می آیـــد. در انتهـــا قطعـــات کریســـتالی روی لبـــاس از آن جـــدا 
ــه  ــن گونـ ــدن ایـ ــیده  شـ ــا پوشـ ــد. امـ ــرواز می کننـ ــود و پـ می شـ
لبـــاس  توســـط خواننده هـــای مشـــهور در کنســـرت هـــا، موزیـــک 
ـــه  ـــر ب ـــیقی، تاثی ـــم موس ـــنواره های مه ـــان در جش ـــا و حضورش ویدئوه
ـــن  ـــگفت  انگیزتری ـــا ش ـــت. ام ـــردم داش ـــدگاه م ـــر دی ـــزایی در تغیی س
آنهـــا لبـــاس پرنـــده او اســـت. طـــرح لبـــاس شـــبیه بـــاال پـــوش 
ـــگ از  ـــفید رن ـــاس س ـــن لب ـــه اســـت. ای ـــگ میاک ـــز رن ـــیلیکونی قرم س
ـــرار  ـــازوی آن ق ـــش ب ـــه در ش ـــن ک ـــا دوازده ف ـــن ب ـــاف کرب ـــس الی جن

ـــت]14[. ـــرواز داش ـــت پ ـــد، قابلی ـــه ان گرفت
ــای آن در  ــمند و قابلیت هـ ــاس  هوشـ ــت لبـ ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــرده  ـــالش ک ـــر ت ـــق حاض ـــاس، تحقی ـــوه داده لب ـــر جل ـــن و زیبات تزئی
ـــد  ـــی جدی ـــه روش ـــوری ب ـــمند ن ـــتم هوش ـــتفاده از سیس ـــا اس ـــت ب اس
ـــوان را تزئیـــن کنـــد. البســـه طراحـــی  ـــه، لباســـی مجلســـی بان و خالقان

شکل 1- نمونه هایی از آثار چاالیان با استفاده از فناوری هوشمند   
الف- خوانش ها   ب- صحنه ای از فیلم کایکو]13[.
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ـــورد  ـــات الکترونیکـــی م ـــپ، سنســـور و ســـایر ملزوم شـــده شـــامل الم
ـــور افشـــانی  ـــا ن ـــف ب ـــوری مختل ـــرایط شـــدت ن ـــه در ش ـــوده ک ـــاز ب نی

ـــد داد.   ـــاس خواه ـــه لب ـــی ب ـــا و تزئین ـــری زیب ـــود ظاه خ

2- تجربيات

2-1- مواد اوليه مورد نياز
ـــات  ـــه اطالع ـــت ک ـــی اس ـــردی- عمل ـــی کارب ـــر پژوهش ـــق حاض تحقی
مـــورد نیـــاز آن بـــه صـــورت کتابخانـــه ای و میدانـــی جمـــع آوری 
ـــاس  ـــت لب ـــی و دوخ ـــش طراح ـــب دو بخ ـــروژه در قال ـــرای پ ـــد. اج ش
ـــن  ـــن هوشـــمند الکترونیکـــی انجـــام شـــد. جهـــت تزئی و ســـپس تزئی
ـــزان  ـــت و می ـــم باف ـــت، تراک ـــه، ضخام ـــاس در انتخـــاب پارچ ـــوری لب ن
عبوردهـــی نـــور و رنـــگ مدنظـــر قـــرار گرفـــت. در بخـــش نخســـت و بـــا 
ـــه شـــد.  ـــره گرفت ـــزار مرســـوم طراحـــی به ـــاس از اب هـــدف طراحـــی لب
ـــترین  ـــه بیش ـــر ارائ ـــز ب ـــا تمرک ـــای الزم ب ـــی ه ـــام بررس ـــس از انج پ
ـــوی،  ـــور فرانس ـــه ت ـــاس، پارچ ـــوری از لب ـــو ن ـــش پرت ـــروج و نمای خ
ـــه ای  ـــر شیش ـــه حری ـــز، پارچ ـــی ری ـــه پولک ـــی، پارچ ـــاتن آمریکای س
ـــاس  ـــن لب ـــش تزئی ـــد. در بخ ـــه ش ـــفاف تهی ـــفید و ش ـــگ س ـــه رن ب
ـــد از  ـــد ش ـــه خواه ـــد ارائ ـــش بع ـــه در بخ ـــا آنچ ـــق ب ـــی مطاب مجلس
ـــگ  ـــار رن ـــی چه ـــپ آر جی ب ـــط، الم ـــت راب ـــک، فل ـــول باری ـــیم مفت س
ســـبز، قرمـــز، زرد و آبـــی، المـــپ ال ای دی، باتـــری لیتیـــوم یـــون قابـــل 
ـــرد مـــدار چاپـــی،  ـــرد آردوینـــو، ب شـــارژ 12ولـــت- 500 میلـــی آمپـــر، ب
حســـگر نـــوری ال دی آر دو طرفـــه، مقاومـــت، خـــازن 100 میکروفـــاراد، 

ـــد. ـــتفاده ش ـــتور اس ـــتور، رزیس ـــود، ترانزیس ـــور، دی ـــی رگوالت آی س

2-2- دوخت و تزئين لباس 
ـــتمل  ـــوده مش ـــش ب ـــن پژوه ـــش اول در ای ـــه بخ ـــاس ک ـــی لب طراح
ـــه  ـــا ب ـــن ی ـــه روی مانک ـــرح اولی ـــیم ط ـــر، ترس ـــه فک ـــاخت تخت ـــر س ب
ـــای  ـــی ه ـــیت و ویژگ ـــاب جنس ـــذ، انتخ ـــطح روی کاغ ـــورت مس ص
ـــه  ـــگ پارچ ـــاب رن ـــاس، انتخ ـــدل لب ـــاختار و م ـــاس س ـــر اس ـــه ب پارچ

ـــی و  ـــا تکنیـــک انتخاب ـــو ب ـــوای فابریان ـــی طـــرح روی مق و اجـــرای نهای
بـــه عبارتـــی تصویرســـازی اســـت. درگام دوم و بـــا هـــدف دوخـــت لبـــاس 
مراحـــل ترســـیم الگـــوی اولیـــه بـــر اســـاس ســـایز و انتخـــاب روش رســـم 
ـــی  ـــرح و شـــکل کل ـــاس ط ـــر اس ـــه ب ـــوی اولی ـــازی الگ ـــدل س ـــو، م الگ
ـــر اســـاس  ـــاز ب ـــورد نی ـــراژ پارچـــه م ـــن آن، محاســـبه مت ـــاس و تزئی لب
ـــر روی  ـــو ب ـــه الگ ـــال نقش ـــده، انتق ـــازی ش ـــدل س ـــوی م ـــه الگ نقش
ـــرش  ـــن، ب ـــل و کارب ـــوک ش ـــل، ک ـــر ِم ـــب نظی ـــزار مناس ـــا اب ـــه ب پارچ
ـــات  ـــن قطع ـــوک گرفت ـــر، ک ـــات از یکدیگ ـــردن قطع ـــدا ک ـــه و ج پارچ
ـــت  ـــرو و در نهای ـــت پ ـــم، جه ـــار ه ـــا کن ـــردن آن ه ـــت ک ـــه و ثاب پارچ
ـــه منظـــور طراحـــی و اجـــرای  ـــد. ب ـــاس اجـــرا گردی ـــی لب دوخـــت نهای
ـــه از  ـــرش لیف ـــوری، ب ـــای ت ـــاخت گل ه ـــرش و س ـــاس، ب ـــن لب تزئی
اُریـــب پارچـــه حریـــر شیشـــه ای و پارچـــه هم جنـــس و هم رنـــگ 
آســـتر دامـــن لبـــاس جهـــت عبـــور المپ هـــای آر جی بـــی و 
ـــاس،  ـــتر لب ـــده روی آس ـــاده ش ـــه آم ـــت لیف ـــیم ها، دوخ ـــت س هدای
ـــن( دامـــن لبـــاس نزدیـــک  ـــه زیری ـــر روی آســـتر )الی دوخـــت جیـــب ب
ـــی،  ـــات الکترونیک ـــایر ملزوم ـــدار و س ـــتقرار م ـــت اس ـــر جه ـــط کم خ
ـــاس و اتصـــال  ـــن لب ـــردن سیســـتم الکترونیکـــی جهـــت تزئی ـــاده ک آم
گل هـــا و پروانه هـــا جهـــت تکمیـــل تزییـــن روی نقـــاط مشـــخص 
شـــده انجـــام شـــد. بـــا توجـــه بـــه مقدمـــه بیـــان شـــده در بـــاال، 
ـــه  شـــد.  ـــاس در نظـــر گرفت ـــوان طـــرح لب ـــه عن ـــده ب ـــد ای نخســـت چن
ـــازی  ـــاده س ـــیم و پی ـــذ ترس ـــر روی کاغ ـــاب، ب ـــده انتخ ـــن ای قوی تری
ـــکل  ـــد. در ش ـــیم  ش ـــت ترس ـــا دق ـــدل ب ـــه روی م ـــرح اولی ـــد و ط ش
ـــت. ـــده اس ـــان داده ش ـــاس نش ـــی لب ـــت طراح ـــه جه ـــای اولی 3 اتوده

ـــر  ـــد ب ـــا تأکی ـــنی و ب ـــاعت ش ـــی س ـــکل کل ـــه ش ـــی ب ـــدل انتخاب م
ـــی  ـــن و کم ـــراخ، پرچی ـــن ف ـــبان، دام ـــه چس ـــاال تن ـــک، ب ـــر باری کم
ـــر  ـــی نظی ـــا ویژگی های ـــن ب ـــرح روی مانک ـــن ط ـــد. ای ـــف طراحـــی ش پ
چین هـــا، قوس هـــا و تزیینـــات در شـــکل 4 تصویـــر شـــده اســـت.

ــاس روش متریـــک  ــر اسـ ــات آن بـ ــاس و قطعـ ــه لبـ ــوی اولیـ الگـ
ـــد  ـــل و بع ـــه منتق ـــر روی پارچ ـــده ب ـــاده ش ـــوی آم ـــد. الگ ـــیم ش ترس
ـــار  ـــات کن ـــام و قطع ـــات انج ـــرش قطع ـــد ب ـــذاری، فراین ـــت گ از عالم
ـــدن  ـــر ب ـــرو ب ـــا انجـــام عملیـــات کـــوک، بعـــد از پ هـــم مســـتقر شـــد. ب
ـــد.  ـــاده ش ـــاس آم ـــام و لب ـــی انج ـــت نهای ـــده، دوخ ـــاب ش ـــرد انتخ ف
ـــا  ـــدل 6500 ب ـــه م ـــد ژانوم ـــی برن ـــرخ خیاط ـــاس از چ ـــت لب در دوخ

شکل2-لباس پرنده طرحی برای لیدی گاگا ]14[.

شکل 3-  اتودهای اولیه جهت طراحی لباس
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ـــتفاده شـــد.  ـــتر اس ـــی اس ـــخ دوخـــت پل ـــره 14 و ن ســـوزن دوخـــت نم
در شـــکل 5 لبـــاس دوختـــه شـــده قبـــل از اتصـــال و جایگـــذاری 

ـــت. ـــده اس ـــان داده ش ـــمند را نش ـــی هوش ـــزات الکترونیک تجهی
 

ـــتم  ـــات سيس ـــدارات و ملزوم ـــاخت م ـــی و س 2-3- طراح
ـــاس ـــوری لب ـــمند ن ـــن هوش تزئي

ـــد  ـــک مانن ـــوری کوچ ـــع ن ـــتفاده از مناب ـــق اس ـــن تحقی ـــدف از ای ه
ـــرای  ـــن ب ـــی نوی ـــق تزیین ـــت خل ـــور جه ـــده ن ـــاطع کنن ـــای س دیوده
ـــات  ـــی از تزئین ـــاس، تلفیق ـــن لب ـــت. تزیی ـــوان اس ـــی بان ـــاس مجلس لب
دســـت ســـاز برجســـته و هوشـــمند نـــوری انتخـــاب شـــد. بعـــد از 
ـــاده  ـــای آم ـــا و پروانه ه ـــک، گل ه ـــش الکترونی ـــرای بخ ـــی و اج طراح
ـــه  ـــرح اولی ـــا ط ـــل مشـــخص شـــده، متناســـب ب ـــاط از قب شـــده، در نق
ـــک  ـــر ی ـــر ه ـــی در زی ـــه نهای ـــد. در مرحل ـــب  گردی ـــاس نص ـــی لب خط
ـــوری مســـتقر خواهـــد  ـــا منبـــع ن ـــه هـــا یـــک المـــپ ی ازگل هـــا و پروان
ـــود.  ـــان داده ش ـــی نش ـــمند نوران ـــتم هوش ـــت سیس ـــا فعالی ـــا ب ـــد ت ش
ـــوان همیشـــه دارای زیرســـاختی خـــاص اســـت کـــه  لبـــاس مراســـم بان
ـــد.  ـــک می کن ـــده-آل نزدی ـــت ای ـــه حال ـــدام شـــکل داده و آن را ب ـــه ان ب
ـــردن آن  ـــی ک ـــزات الکترونیکـــی و مخف ـــذاری تجهی ـــردر جایگ ـــن ام ای

بســـیار ســـودمند اســـت. باطـــری و قطعـــات حجیـــم در جیـــب داخلـــی 
ـــه  ـــی در لیف ـــی ب ـــپ آر ج ـــوار الم ـــاس و ن ـــن لب ـــتر زیری ـــش آس بخ
هـــای تعبیـــه شـــده در اســـتر زیریـــن یعنـــی زیـــر تـــور تزئینـــی  

ـــد. ـــرار داده ش ـــاس ق لب
ـــپ ال ای دی،  ـــی، الم ـــای آرجی ب ـــامل المپ ه ـــی ش ـــات الکترونیک قطع
ســـیم ، مـــدار الکترونیـــک و باتـــری در حـــد فاصـــل میـــان بخـــش رویـــه 
ـــن مســـتقر و از  ـــه دام ـــه و جیـــب متصـــل ب ـــاس، درون لیف و آســـتر لب
ـــی  ـــه عوامل ـــه ب ـــور از پارچ ـــور ن ـــه عب ـــا ک ـــد. از آن ج ـــان ش ـــر پنه نظ
ـــدازه و  ـــنی، ان ـــی و روش ـــگ، تیرگ ـــت، رن ـــم باف ـــت، تراک ـــر ضخام نظی
ـــگ  ـــس و رن ـــتگی دارد، جن ـــه بس ـــطح پارچ ـــور از س ـــع ن ـــه منب فاصل
ـــا عوامـــل بیـــان شـــده انتخـــاب شـــد. نـــور گونـــه ای  پارچـــه متناســـب ب
ـــا  ـــه ب ـــد ک ـــی می باش ـــف الکترومغناطیس ـــمتی از طی ـــرژی و قس از ان
ـــاس و  ـــن لب ـــت تزئی ـــور جه ـــن ن ـــت. تأمی ـــت اس ـــل روی ـــم قاب چش
ـــاخته  ـــی و س ـــداری طراح ـــط، م ـــور محی ـــه ن ـــش ب ـــت واکن ـــا قابلی ب
شـــد کـــه بـــه آن بـــرد آردونیـــو مـــی گوینـــد. ایـــن بـــرد ســـخت 
افـــزاری قابـــل برنامه نویســـی و توســـعه پذیر اســـت کـــه در ســـال 
ـــه نویســـی اشـــیاء  ـــرای برنام ـــه منظـــور ایجـــاد راهـــی ســـاده ب 2005 ب
ـــی  ـــای کوچک ـــزار، برده ـــن اب ـــی ای ـــه عبارت ـــد. ب ـــد ش ـــی تولی تعامل
هســـتند کـــه بـــا اســـتفاده از میکروکنترلرهـــای اِی وی آر ســـاخته شـــده 
ـــگر  ـــو و نمایش ـــور، درای ـــف سنس ـــواع مختل ـــه ان ـــو ب ـــرد آردوین ـــد. ب ان
ـــب  ـــر نص ـــرروی کامپیوت ـــزار آن ب ـــرم اف ـــش ن ـــود. بخ ـــی ش ـــل م متص
ـــر  ـــر روی میکروکنترل ـــال ب ـــه نویســـی و انتق ـــرای برنام شـــده و از آن ب
ــده در  ــتفاده شـ ــی اسـ ــه نویسـ ــان برنامـ ــود. زبـ ــتفاده می شـ اسـ
ـــه  ـــان برنام ـــق از زب ـــن تحقی ـــد. در ای ـــی باش ـــمبلی م ـــرد، اس ـــن ب ای
نویســـی ســـی پـــالس بـــه منظـــور راه انـــدازی سیســـتم اســـتفاده 
ــی،  ــای ورودی و خروجـ ــو از پین هـ ــزار آردوینـ ــخت افـ ــد. سـ شـ
ـــتم  ـــت سیس ـــش وضعی ـــرای نمای ـــدد، ال ای دی ب ـــم مج ـــه تنظی دکم
ـــرد  ـــک ب ـــو ی ـــرد آردوین ـــر تشـــکیل شـــده اســـت. ب ـــک میکروکنترل و ی
ـــای  ـــه ای از مداره ـــامل مجموع ـــه ش ـــده ک ـــوب ش ـــی محس ـــدار چاپ م
ـــس( و  ـــه م ـــک الی ـــه )ی ـــک طرف ـــد ی ـــه می توان ـــوده ک ـــی ب الکتریک
ـــه  ـــد بطوریک ـــه باش ـــد الی ـــی چن ـــس( و حت ـــه م ـــه )دو الی ـــا دو طرف ی
ـــر  ـــره ب ـــی و غی ـــازن، آی س ـــت، خ ـــد مقاوم ـــی مانن ـــات الکتریک قطع
روی آن مونتـــاژ می شـــود. بـــرد مـــدار چاپـــی طراحـــی شـــده در 
ـــن دو  ـــد. ای ـــس می باش ـــش م ـــه و دارای روک ـــک الی ـــروژه، ت ـــن پ ای
ـــل  ـــت متص ـــده در حال ـــاخته ش ـــی و س ـــی طراح ـــه الکترونیک مجموع

ـــت.  ـــده اس ـــان داده ش ـــکل 7 نش ـــر درش ـــه یکدیگ ب
ـــا چیـــپ  ـــدار مجتمـــع ی ـــا شـــامل م ـــواده ای از ریزکنترلره ای وی آر خان
ـــدادی  ـــی پی یو و تع ـــه رم، رام، س ـــه دارای حافظ ـــت ک ـــی اس الکترونیک
ــا در  ــزی اســـت. میکروکنترلرهـ ــل برنامه ریـ ــی قابـ ورودی و خروجـ
ـــزی  ـــر برنامه ری ـــط کارب ـــه توس ـــتند ک ـــی هس ـــع میکروکامپیوترهای واق
ـــاهده  ـــی مش ـــرایط ورودی را در خروج ـــر ش ـــر تغیی ـــود و کارب ـــی ش م
مـــی نمایـــد. ایـــن ریزکنترلرهـــای هشـــت بیتـــی بـــه خاطـــر دارا 
بـــودن قابلیـــت برنامه نویســـی توســـط کامپایلـــر، زبان هـــای 
برنامه نویســـی ســـطح بـــاال مـــورد توجـــه قـــرار می گیرنـــد. بـــرای 

شکل 4-  تصویرسازی مدل لباس

شکل 5- لباس آماده شده قبل و بعد از تزیین با گل و پروانه های دست ساز



تزئین لباس مجلسی بانوان با استفاده از ... فیروزه غریبی تهران و همکاران

47مجله علمي - علوم و فناوري نساجي و پوشاک،  دوره 9، شماره 4، شماره پیاپی 36، زمستان 1399

ـــی  ـــرای برنامه نویس ـــیک ب ـــان بیس ـــا زب ـــکام ی ـــر بس ـــه کامپایل نمون
ایـــن نـــوع ریـــز کنترل هـــا بـــه کار گرفتـــه می شـــود. نـــرم افـــزار 
ـــن  ـــا ای ـــازگار ب ـــی )س ـــان س ـــه زب ـــی ب ـــرای برنامه نویس ـــژن ، ب ـــد وی ک
ـــان  ـــه بیشـــتر می ـــن برنام ـــه ای ـــج اســـت، البت ـــا( بســـیار رای ریزکنترلره
ـــر  ـــای خارجـــی کمت ـــان کاربره ـــی در می ـــی رواج دارد ول ـــران ایران کارب
ـــتفاده  ـــل اس ـــرکت اتم ـــمی ش ـــه ی رس ـــتر از برنام ـــده و بیش ـــده ش دی
شـــده اســـت. رگوالتـــور، ولتـــاژ مـــورد نظـــر در نقـــاط مختلـــف مـــدار را 
ـــوگ  ـــامل دو بخـــش آنال ـــدار طراحـــی شـــده ش ـــد. م ـــی کن ـــت م تثبی
ـــی،  ـــرد اصل ـــال و ب ـــر دیجیت ـــمت میکروکنترل ـــت. قس ـــال اس و دیجیت
آنالـــوگ می باشـــد. تأمیـــن تـــوان الکتریکـــی مـــورد نیـــاز توســـط 
ـــتم های  ـــر سیس ـــرد. اکث ـــام می گی ـــده انج ـــم ش ـــه تنظی ـــع تغذی مناب
ـــته و  ـــد را نداش ـــک درص ـــش از ی ـــاژ بی ـــر ولت ـــل تغیی ـــی تحم الکتریک
ـــاژ،  ـــده ولت ـــای تنظیم کنن ـــی از مداره ـــرات اضاف ـــذف تغیی ـــرای ح ب
رگوالتـــور اســـتفاده می شـــود. در ســـاخت ایـــن مـــدار از ده عـــدد 
ـــه  ـــوازی قرارگرفت ـــورت م ـــه ص ـــه ب ـــد ک ـــتفاده ش ـــور 7۸05 اس رگوالت
ـــل  ـــی حاص ـــرژی الکتریک ـــره ان ـــرای ذخی ـــازن ب ـــه خ ـــک قطع ـــد. ی ان
ــه  ــا توجـ ــد. بـ ــتفاده  شـ ــدار اسـ ــتاتیکی در مـ ــدان الکترواسـ از میـ
بـــه اینکـــه بـــار الکتریکـــی در خـــازن ذخیـــره می شـــود میـــدان 
ـــه  ـــه کار رفت ـــر خواهـــد شـــد. خـــازن ب الکتریکـــی، یکنواخـــت و پایدارت
ـــور  ـــا رگوالت ـــه ب ـــوده ک ـــاراد ب ـــرو ف ـــازن 100 میک ـــدار، خ ـــن م در ای
ـــت  ـــاز جه ـــی یکسوس ـــا دو قطب ـــود ی ـــدد دی ـــک ع ـــد. از ی ـــوازی ش م
تبدیـــل جریـــان متناســـب بـــه جریـــان مســـتقیم اســـتفاده شـــد. 
ـــی  ـــات الکترونیک ـــر از قطع ـــی دیگ ـــام یک ـــتور ن ـــا رزیس ـــت ی مقاوم
ـــای  ـــرد مداره ـــزای منف ـــی از اج ـــوان یک ـــه عن ـــه ب ـــت ک ـــه اس دو پای
الکترونیکـــی، مقاومـــت الکتریکـــی مـــورد نیـــاز را ایجـــاد و اعمـــال 
می کنـــد. در ایـــن مـــدار از مقاومـــت بـــرای کـــم کـــردن جریـــان، 
ـــر  ـــیار دیگ ـــوارد بس ـــا م ـــاژ ی ـــیم ولت ـــیگنال ها، تقس ـــطح س ـــم س تنظی
ـــتم  ـــن سیس ـــده در ای ـــتفاده ش ـــوری اس ـــور ن ـــد. سنس ـــتفاده ش اس
سنســـور مجاورتـــی می باشـــد. سنســـور نـــوری، اشـــعه  نـــور را بـــه 
ســـیگنال الکتریکـــی تبدیـــل کـــرده بـــه طـــوری کـــه کمیـــت فیزیکـــی 
ـــد.  ـــا می کن ـــتگاه خوان ـــرای دس ـــپس آن را ب ـــری س ـــدازه گی ـــور را ان ن
دو عـــدد سنســـور نـــوری در ایـــن سیســـتم بـــه کار رفتـــه اســـت. 

ــنایی،  ــع روشـ ــوان منابـ ــه عنـ ــی بـ ــای ال ای دی و آر جی بـ المپ هـ
ــا  ــود. ال ای دی یـ ــی بـ ــدار در خروجـ ــن مـ ــای ایـ مصرف کننده هـ
ـــتند  ـــادی هس ـــه ه ـــای نیم ـــی دیوده ـــور نوع ـــاطع کننده ن ـــود س دی
ـــور  ـــورت ن ـــه ص ـــرژی ب ـــداری ان ـــا، مق ـــان از آن ه ـــذر جری ـــا گ ـــه ب ک
ـــی  ـــه محصوالت ـــنایی، ب ـــت روش ـــود. در صنع ـــی ش ـــاطع م ـــا س از آن ه
ـــر  ـــول کال ـــا ف ـــی ی ـــد، آر جی ب ـــته باش ـــگ داش ـــر رن ـــت تغیی ـــه قابلی ک
ــری  ــر برنامه پذیـ ــی نظیـ ــن کاال از ویژگی هایـ ــود. ایـ ــه می شـ گفتـ
ـــت.  ـــوردار اس ـــنایی برخ ـــزان روش ـــرعت و می ـــگ، س ـــرل رن ـــرای کنت ب
ـــان  ـــکل ۸نش ـــن در ش ـــت روش ـــا در وضعی ـــپ ه ـــن الم ـــه ای ازای نمون

ـــت. ـــده اس داده ش
ــم و  ــرژی کـ ــرف انـ ــای ال ای دی، مصـ ــتفاده از المپ هـ ــت اسـ مزیـ
ـــدن  ـــن ش ـــوب، روش ـــیار خ ـــور بس ـــت ن ـــی، کیفی ـــبتًا طوالن ـــر نس عم
آنـــی، عـــدم نیـــاز بـــه گـــرم شـــدن بـــرای تولیـــد حداکثـــر نـــور، 
نداشـــتن مـــاده ســـمی و خطرنـــاک ماننـــد جیـــوه، عـــدم تولیـــد 
ـــای  ـــد گرم ـــش، تولی ـــز و فرابنف ـــادون قرم ـــد م ـــاک مانن ـــواج خطرن ام
ـــدم  ـــمک زدن، ع ـــه چش ـــال ب ـــدم ابت ـــم، ع ـــی ک ـــیب دیدگ ـــم، آس ک
ـــاز  ـــورد نی ـــاژ م ـــدن، ولت ـــن ش ـــوش و روش ـــداد خام ـــت در تع محدودی
ـــت.  ـــف اس ـــای مختل ـــکل ها و اندازه ه ـــی در ش ـــن و طراح ـــیار پایی بس
ـــل  ـــون قاب ـــوم ی ـــری لیتی ـــط بات ـــده توس ـــی ش ـــتم طراح ـــرژی سیس ان
ـــرژی  ـــی ان ـــن چگال ـــون، باالتری ـــوم ی ـــری لیتی ـــد. بات ـــن ش ـــارژ تأمی ش
ـــکل-  ـــای نی ـــی از باتری ه ـــل دسترس ـــرژی قاب ـــر ان ـــًا دو براب و تقریب
کادمیـــوم را فراهـــم می ســـازد. ایـــن باتـــری، 3 تـــا 5 برابـــر، وزن و 
ـــوان  ـــاز دارد و می ت ـــل نی ـــارژ کام ـــه ش ـــاز ب ـــدم نی ـــر و ع ـــم کمت حج
ـــتفاده  ـــری اس ـــه بات ـــیب ب ـــدون آس ـــارژ ب ـــرای ش ـــری ب ـــان باالت از جری
ـــر  ـــی آمپ ـــت و 500 میل ـــوع 12 ول ـــده از ن ـــتفاده ش ـــری اس ـــرد. بات ک
می باشـــد. جهـــت تغذیـــه سیســـتم از ســـه عـــدد باتـــری لیتیـــوم 
ـــه  ـــد ک ـــتفاده ش ـــر اس ـــا یکدیگ ـــری ب ـــارژ س ـــل ش ـــت قاب ـــون 3/7 ول ی
ـــورد نظـــر  ـــی م ـــرد چاپ ـــرای ب ـــت را ب ـــاژ حـــدود 12 ول ـــد ولت ـــی توان م
ـــت  ـــاژ 9 ول ـــا ولت ـــک خروجـــی ب ـــی ی ـــدار چاپ ـــرد م ـــد. از ب ـــن کن تأمی
ـــرد  ـــد. ب ـــر( متصـــل ش ـــو )میکروکنترل ـــرد آردونی ـــه ب ـــش ب توســـط فی
ـــاژ سنســـور ال دی آر را تأمیـــن مـــی  ـــه مثبـــت 5، ولت ـــا تغذی ـــو ب آردوین
کنـــد. گرنـــد، بـــرد آردوینـــو و بـــرد مـــدار چاپـــی را بـــه یکدیگـــر متصـــل 
ـــط  ـــت راب ـــل فل ـــط کاب ـــی توس ـــرد اصل ـــر و ب ـــد. میکروکنترل می کن
ـــت  ـــاژ 5 ول ـــا ولت ـــو ب ـــرد آردوین ـــوند. ب ـــط می ش ـــر مرتب ـــه یکدیگ ب
ـــدود 9  ـــده آل آن ح ـــاژ ای ـــا ولت ـــد ام ـــی کن ـــت م ـــت فعالی ـــا 12 ول ت

شکل 6-  اتصال برد مدار چاپی به برد آردوینو توسط فلت رابط

شکل 7-  ال ای دی های رنگی و نوار ال ای دی آر جی بی
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ـــد.  ـــام می ده ـــن کار را انج ـــور 7۸09 ای ـــک رگوالت ـــد. ی ـــت می باش ول
ـــز و  ـــر نوی ـــری از تاثی ـــرای جلوگی ـــی( ب ـــاراد )صاف ـــازن 100میکروف خ
جهـــت فیلتـــر کـــردن بـــه کار گرفتـــه شـــد. چـــون پایه-هـــای آردوینـــو 
ـــی  ـــدازی آر جی ب ـــه راه ان ـــادر ب ـــذا ق ـــوزد ل ـــی س ـــی م ـــان ِکش ـــا جری ب
نمی باشـــند از ایـــن رو بـــرای رفـــع مشـــکل نیـــاز بـــه درایـــور یـــا 
ـــم  ـــای 1 و 220 اه ـــد. از مقاومت ه ـــی باش ـــوع 4 م ـــتورهای ن ترانزیس
ـــور  ـــای کلکت ـــاژ در پایه ه ـــرل ولت ـــه و کنت ـــان پای ـــاد جری ـــرای ایج ب
ـــم  ـــت 220 اه ـــراه مقاوم ـــه هم ـــور ب ـــای کلکت ـــد. پایه ه ـــتفاده ش اس
بـــه ترتیـــب بـــه پایه هـــای آر جی بـــی )ال ای دی نـــواری( متصـــل 
شـــد. ال ای دی نـــواری بـــا ولتـــاژ 12 ولـــت عمـــل می کنـــد. ایـــن 
ـــور  ـــع ن ـــت تاب ـــی مقاوم ـــا نوع ـــه دو سنســـور ال دی آر ی ـــز ب ـــدار مجه م
ـــد.  ـــی  یاب ـــش م ـــت کاه ـــور، مقاوم ـــدت ن ـــش ش ـــا افزای ـــه ب ـــت ک اس
ـــده  ـــل ش ـــو متص ـــرد آردوین ـــوگ ب ـــه آنال ـــه پای ـــای اِل دی آر ب پایه ه
ـــوار  ـــور محیـــط، ال-ای دی هـــای ن ـــا تغییـــر شـــدت ن ـــه طـــوری کـــه ب ب
ـــوند. ـــی ش ـــده م ـــی دی ـــبز و آب ـــز، س ـــای قرم ـــه رنگ ه ـــی ب آر جی ب

3- نتيجه گيری و بحث

ـــوگ و خروجی هـــای  ـــدازی یـــک سنســـور آنال ـــرای راه ان برنامـــه مـــدار ب
ـــن  ـــه ای ـــول کار ب ـــد. اص ـــته ش ـــا ورودی نوش ـــب ب ـــی، متناس آر جی ب
ـــور  ـــت سنس ـــن وضعی ـــی معی ـــای زمان ـــه در دوره ه ـــود ک ـــورت ب ص
ـــط،  ـــور محی ـــدت ن ـــاس ش ـــرده و براس ـــت ک ـــوری )ال دی آر( را دریاف ن
ـــه  ـــماره 9، 10 و 11 ب ـــای ش ـــد. پین ه ـــاد  کن ـــبی را ایج ـــگ مناس رن
ـــماره  ـــای ش ـــک، پین ه ـــماره ی ـــی ش ـــرای آر جی ب ـــی ب ـــوان خروج عن
ـــر  ـــماره دو در نظ ـــی ش ـــرای آر جی ب ـــی ب ـــوان خروج ـــه عن 3، 5 و 6 ب
گرفتـــه شـــد. وضعیـــت سنســـور نـــوری بـــه صـــورت عـــددی در 
ـــی  ـــر دو آر جی ب ـــرای ه ـــد. ب ـــره   ش ـــام ال دی آر ذخی ـــه ن ـــری ب متغیی
ـــا 400  اگـــر مقـــدار ال دی آر کمتـــر از 200 ، رنـــگ قرمـــز، بیـــن 200 ت
ـــا 700  ـــن 550 ت ـــی، بی ـــگ آب ـــا 550 ، رن ـــن 400 ت ـــبز، بی ـــگ س ، رن
ـــن  ـــز و ســـبز و بی ـــگ قرم ـــا ۸50 رن ـــن 700 ت ـــی، بی ـــز و آب ـــگ قرم رن
ـــی و ســـبز روشـــن  گـــردد. در  ـــز، آب ـــگ قرم ـــا 950 هـــر ســـه رن ۸50 ت
ـــد،  ـــق( باش ـــنایی مطل ـــر از 950 )روش ـــدار ال دی آر باالت ـــه مق صورتیک
هـــر دو آر جی بـــی در وضعیـــت خامـــوش قـــرار می گیرنـــد. برنامـــه 
ـــی  ـــدار طراح ـــن م ـــاز ای ـــورد نی ـــری م ـــد کامپیوت ـــا ک ـــری ی کامپیوت
شـــده بـــرای راه انـــدازی یـــک سنســـور آنالـــوگ و خروجی-هـــای 
ـــه  ـــه گون ـــن کـــد ب ـــا ورودی آن نوشـــته شـــد. ای ـــی، متناســـب ب آر جی ب
ـــور  ـــت سنس ـــن، وضعی ـــی معی ـــای زمان ـــه در دوره ه ـــرد ک ـــل ک ای عم
ـــور دریافتـــی  ـــر پایـــه شـــدت ن ـــا ال دی آر را دریافـــت کـــرده و ب ـــوری ی ن
از محیـــط بیـــرون، المـــپ بـــا رنـــگ خـــاص را روشـــن می کنـــد. 
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــدار الکترونیک ـــماره 9، 10 و 11 از م ـــای ش ـــن ه پی
ـــه  ـــماره 3، 5 و 6 ب ـــای ش ـــک و پین ه ـــماره ی ـــی ش ـــی آر جی ب خروج
ـــذاری  ـــاس جایگ ـــه در لب ـــماره دو ک ـــی ش ـــی آرجی ب ـــوان خروج عن
ـــدم  ـــاال، ع ـــه ب ـــل هزین ـــه دلی ـــد. ب ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــده اس ش

ـــدازه  ـــت در ان ـــا نهـــاد، محدودی ـــی از ســـوی هیـــچ ارگان ی ـــت مال حمای
ـــاف  ـــود انعط ـــدم وج ـــور و ع ـــود در کش ـــوری موج ـــع ن ـــاد مناب و ابع
ـــی  ـــرح تزئین ـــی، ط ـــی ب ـــای آرج ـــپ ه ـــته الم ـــری الزم در رش پذی
ـــش  ـــتقیم و در بخ ـــی مس ـــاخه خط ـــورت دو ش ـــه ص ـــط ب ـــاس فق لب
ـــوری  ـــور ن ـــه ای سنس ـــت لحظ ـــد. وضعی ـــاظ ش ـــاس لح ـــه لب باالتن
ـــی اطالعـــات  ـــه عبارت ـــا ب ـــدار الکترونیکـــی و ی ـــن م ـــه شـــده در ای تعبی
ـــدت  ـــی ش ـــردن و ارزیاب ـــس ک ـــج از ح ـــه منت ـــده از آن ک ـــارج ش خ
نـــور محیـــط اطـــراف مـــی باشـــد بـــه صـــورت عـــددی در متغیـــری بـــه 
نـــام ال دی آر ذخیـــره می شـــود. بـــرای هـــر دو آرجی بـــی موجـــود 
ـــر از  ـــور کمت ـــده از سنس ـــت ش ـــدار ال دی آر دریاف ـــر مق ـــاس اگ در لب
ـــا 400 ،  ـــن 200 ت ـــگ ، بی ـــز رن ـــور قرم ـــا ن ـــا ب ـــپ ه ـــد الم 200 باش
ـــور  ـــا ن ـــپ ب ـــا 550 ، الم ـــن 400 ت ـــگ ، بی ـــبز رن ـــور س ـــا ن ـــپ ب الم
ـــگ  ـــه رن ـــوری ب ـــی، ن ـــی ب ـــپ آر ج ـــا 700 الم ـــن 550 ت ـــی، بی آب
ـــز  ـــگ قرم ـــه رن ـــوری ب ـــا ن ـــپ ب ـــا ۸50 الم ـــن 700 ت ـــی، بی ـــز و آب قرم
ـــره ال دی آر  ـــکان ذخی ـــی از م ـــدد خروج ـــر ع ـــت اگ ـــبز و در نهای و س
ـــگ  ـــه رن ـــر س ـــامل ه ـــی ش ـــپ آر جیب ـــد الم ـــا 950 باش ـــن ۸50 ت بی
ـــی و ســـبز روشـــن خواهـــد شـــد. در صورتیکـــه مقـــدار عـــدد  ـــز، آب قرم
ـــه  ـــدار 950 و ب ـــر از مق ـــره ال دی آر باالت ـــت شـــده از محـــل ذخی دریاف
ـــی  ـــی آر جی ب ـــپ خط ـــر دو الم ـــد، ه ـــق باش ـــنایی مطل ـــی روش عبارت
فعـــال در لبـــاس در وضعیـــت خامـــوش قـــرار خواهنـــد گرفـــت. تابـــش 
ـــپ  ـــی الم ـــدن پیاپ ـــن ش ـــه از روش ـــی ک ـــی رنگ های ـــور و جابه جای ن
ـــت شـــده ازسنســـور  ـــا ســـیگنال دریاف ـــی متناســـب ب ـــای آر جـــی ب ه
ـــگ  ـــدارا رن ـــور و پولک ـــه ت ـــر پارچ ـــود از زی ـــی ش ـــل م ـــوری حاص ن
روشـــن بـــه خلـــق ترکیـــب جـــذاب و زیبـــای نـــوری در زیـــر گل 
ـــن  ـــتر زیری ـــه اس ـــپ در لیف ـــت الم ـــیر حرک ـــا و مس ـــه ه ـــا و پروان ه
ـــن  ـــا و همچنی ـــه ه ـــا و پروان ـــن گل ه ـــگ ای ـــود. رن ـــی ش ـــر م منج
ـــراف  ـــط اط ـــور محی ـــدت ن ـــر ش ـــا تغیی ـــپ ب ـــری الم ـــیر قرارگی مس
ـــوری و فعالیـــت  ـــه واســـطه حســـگر ن کـــه فـــرد در آن قـــرار گرفتـــه و ب
ـــرده  ـــر ک ـــده   تغیی ـــی ش ـــد نویس ـــی و ک ـــی طراح ـــدار الکترونیک م
ـــگ  ـــر رن ـــن تغیی ـــی از ای ـــد. برخ ـــاد می کن ـــری ایج ـــت بص و جذابی
المـــپ هـــا متاثـــر از فعالیـــت سنســـور مجاورتـــی و سیســـتم هوشـــمند 

ـــت.     ـــده اس ـــده ش ـــکل 9 گنجان ـــی درش الکترونیک

4- جمع بندی

ـــوم  ـــده عل ـــره کنن ـــد خی ـــار رش ـــاجی در کن ـــت نس ـــرفت در صنع پیش
ـــه  ـــاس را ب ـــه و لب ـــدی از پارچ ـــروه جدی ـــک گ ـــر و الکترونی کامپیوت
ـــا  ـــاس ب ـــد و لب ـــان م ـــد. طراح ـــوده ان ـــی نم ـــدگان معرف ـــرف کنن مص
ــایر  افـــزودن مـــدارات الکترونیکـــی، الیـــاف نـــوری، حســـگر و سـ
ـــه پوشـــاک، البســـه ای را طراحـــی کـــرده کـــه در تاریکـــی  ـــات ب ملزوم
ـــر  ـــارت دیگ ـــه عب ـــد. ب ـــگاه می دارن ـــرم ن ـــرد را گ ـــا ف ـــند و ی می درخش
ـــرده  ـــاس الصـــاق ک ـــه لب ـــزات الکترونیکـــی را ب ـــن تجهی مهندســـین ای
ـــان  ـــل نش ـــود عکس العم ـــی از خ ـــل محیط ـــر عوام ـــد در براب ـــا بتوانن ت
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ـــه خلـــق و توســـعه علـــوم، فنـــاوری و هنرهـــای جدیـــد،  دهنـــد. نظـــر ب
ـــن  ـــمندانه از ای ـــری هوش ـــا بهره گی ـــد ب ـــد بتوان ـــز بای ـــاس نی ـــراح لب ط
ـــد. پیشـــرفت  ـــر کن ـــر نزدیکت ـــه یکدیگ ـــر را ب ـــم و هن ـــای عل ـــزار، دنی اب
ـــو،  ـــی ن ـــامانه های هوشـــمند افق ـــداع س ـــه بشـــری و اب ـــزون جامع روزاف
ـــان  ـــه روی متخصص ـــه ب ـــد در البس ـــای جدی ـــق قابلیت ه ـــت خل جه
ـــمند در  ـــه هوش ـــت. البس ـــوده اس ـــاک گش ـــاجی و پوش ـــت نس صنع
ـــن  ـــی، ورزشـــی و همچنی ـــد پزشـــکی، نظام ـــف مانن ـــای مختل زمینه ه
ـــوالت در  ـــن محص ـــی از ای ـــت. برخ ـــده اس ـــه ش ـــکار گرفت ـــرگرمی ب س
ـــرار دارد.  ـــن ق ـــه آغازی ـــد آن   در مرحل ـــا تولی ـــت مـــی شـــود ام ـــازار یاف ب
ـــرای  ـــون ب ـــاک، تاکن ـــته از پوش ـــن دس ـــاالی ای ـــیل ب ـــم پتاس علیرغ
ـــه  ـــد ب ـــی م ـــا طراح ـــرفته ب ـــاوری پیش ـــا، فن ـــک از آنه ـــچ  ی ـــد هی تولی
ـــدم  ـــاله ع ـــل مس ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــب نش ـــل ترکی ـــور کام ط
تعامـــل صنایـــع الکترونیـــک و صنعـــت مـــد و پوشـــاک می باشـــد. 
ـــودن  ـــد ب ـــی جدی ـــاال یعن ـــده در ب ـــرح ش ـــوع مط ـــه دو موض ـــر ب نظ
ـــا هـــدف ایجـــاد تعاملـــی ســـازنده میـــان علـــوم  هوشـــمندی لبـــاس و ب
ـــرای  ـــی و اج ـــر طراح ـــر ب ـــش حاض ـــاک پژوه ـــت پوش ـــر و صنع دیگ
نوعـــی تزئیـــن هوشـــمند الکترونیـــک نـــوری در لبـــاس مجلســـی بانـــوان 
ـــزی و  ـــرح ری ـــادی ط ـــش بنی ـــه بخ ـــور س ـــن منظ ـــود. بدی ـــز نم تمرک
اجـــرا گردیـــد. درمرحلـــه نخســـت طراحـــی لبـــاس مجلســـی بـــا تاکیـــد 
بـــر لبـــاس شـــب انجـــام گرفـــت. زیبایـــی، قابلیـــت عبـــور نـــور و 

نمایـــش آن در لبـــاس، در کنـــار توانایـــی مخفـــی نمـــودن تجهیـــزات و 
ـــدارات الکترونیکـــی طراحـــی و ســـاخته شـــده ســـه شـــرط اساســـی  م
ـــن  ـــق چندی ـــس از خل ـــد. پ ـــاظ ش ـــه لح ـــن مرحل ـــه در ای ـــت ک اس
طـــرح متفـــاوت از لبـــاس شـــب بانـــوان و بـــه عبارتـــی آلبـــوم، مناســـب 
ـــر  ـــوق الذک ـــرط ف ـــه ش ـــر س ـــول ه ـــت حص ـــه قابلی ـــورد ک ـــن م تری
ـــره و  ـــاس خب ـــان لب ـــا طراح ـــورت ب ـــق مش ـــد از طری ـــته باش را داش
ـــلیقه ای و  ـــاب س ـــن انتخ ـــد. ای ـــاب ش ـــک انتخ ـــین الکترونی مهندس
ـــد  ـــی توان ـــت و م ـــاال اس ـــده در ب ـــان ش ـــاز بی ـــا نی ـــب ب ـــن متناس لیک
ـــان  ـــط متخصص ـــا، توس ـــرح ه ـــر ط ـــه ای از دیگ ـــاس مجموع ـــر اس ب
بخـــش مـــد و الترونیـــک متفـــاوت انتخـــاب گـــردد، لیکـــن الزامـــا بایـــد 
ـــی  ـــرح نهای ـــن ط ـــس از تعیی ـــد. پ ـــرآروده نمای ـــاال را ب ـــرط ب ـــه ش س
ـــاس  ـــاال براس ـــرط ب ـــه ش ـــا س ـــتا ب ـــم راس ـــب، ه ـــه مناس ـــاس، پارچ لب
ـــاس  ـــداری و لب ـــدار، خری ـــن مق ـــاس، تعیی ـــای رســـم شـــده از لب الگوه
مدنظـــر دوختـــه شـــد. در ایـــن لبـــاس جیـــب و لیفـــه در بخـــش 
آســـتر جهـــت مخفـــی نمـــودن تجهیـــزات الکترونیکـــی و عبـــور 
ـــن  ـــش از ای ـــومین بخ ـــد. درس ـــه ش ـــی تعبی ـــی ب ـــای آر ج ـــپ ه الم
تحقیـــق طراحـــی و ســـاخت مجموعـــه الکترونیکـــی مشـــتمل بـــر بـــرد 
ـــه  ـــال ب ـــت اتص ـــات جه ـــایر ملزوم ـــوری و س ـــور ن ـــی، سنس الکترونیک
ـــام  ـــد. تم ـــرا ش ـــه آن اج ـــی ب ـــان ده ـــی و فرم ـــی ب ـــای آرج ـــپ ه الم
ـــب  ـــد حس ـــح داده ش ـــل توضی ـــه در قب ـــی ک ـــرد الکترونیک ـــات ب قطع
ـــذاری  ـــب جایگ ـــکان مناس ـــخص و در م ـــن مش ـــوع تزئی ـــن ن ـــاز ای نی
ـــر  ـــوری )المـــپ هـــا و حســـگر( نیـــز ب ـــع ن شـــد. انتخـــاب باطـــری، مناب

ـــد. ـــداری ش ـــن و خری ـــق تعیی ـــا تحقی ـــروژه و ب ـــاز پ ـــاس نی اس
ــایر  ــی و سـ ــات الکترونیکـ ــب قطعـ ــازی و نصـ ــاده سـ پـــس از آمـ
ـــا  ـــور ب ـــزی سیســـتم جهـــت داشـــتن ن ـــه ری ملحقـــات در لبـــاس، برنام
ـــط  ـــور محی ـــا ن ـــنایی ی ـــدت روش ـــه ش ـــر پای ـــف ب ـــای مختل ـــگ ه رن
ـــه سیســـتم  ـــن کـــد نوشـــته شـــده ب ـــا وارد نمـــودن ای ـــد. ب انجـــام گردی
الکترونیکـــی هوشـــمندی حاصـــل و قابلیـــت مدنظـــر از تزئیـــن بدســـت 
ـــا فعـــال نمـــودن  مجموعـــه سیســـتم هوشـــمند نـــوری، المـــپ  آمـــد. ب
ـــای دســـت  ـــا و پروانه  ه ـــر گل ه ـــاس و در زی ـــده در لب ـــه ش ـــای تعبی ه
ـــه  ـــی ک ـــه مخف ـــیر لیف ـــن مس ـــه آن و همچنی ـــده ب ـــاق ش ـــاز الص س
ـــر  ـــا تغیی ـــد روشـــن مـــی شـــود. ب ـــور مـــی نمای ـــی ازآن عب رشـــته المپ
ـــتم،  ـــه سیس ـــده ب ـــش داده ش ـــط، کن ـــنایی محی ـــا روش ـــور ی ـــدت ن ش
ـــت و بعـــد  ـــرد الکترونیکـــی دریاف ـــوری مســـتقر در ب توســـط حســـگر ن
ـــردازش ارســـال  ـــه واحـــد پ ـــه ســـیگنال عـــددی مناســـب ب ـــل ب از تبدی
ـــگر  ـــن پردازش ـــه ای ـــده ب ـــه ش ـــدد ارائ ـــزان ع ـــب می ـــود. حس ـــی ش م
رنـــگ المـــپ ای آر جـــی بـــی بـــه صـــورت قرمـــز، ســـبز، آبـــی و 
ـــدت  ـــر ش ـــه تغیی ـــود. چنانچ ـــی ش ـــکار م ـــه آش ـــن س ـــی از ای ترکیب
ـــس  ـــد آنچـــه درمجال ـــاه همانن ـــی کوت ـــازه هـــای زمان ـــور محیـــط در ب ن
ـــاق  ـــت اتف ـــال اس ـــور فع ـــص ن ـــه در آن رق ـــی ک ـــط های ـــن و محی جش
افتـــد تغییـــرات رنـــگ المـــپ هـــا در لبـــاس ســـریعتر رخ داده و تزئینـــات 
الصـــاق شـــده بـــه لبـــاس بـــه رنـــگ هـــای متفـــاوت نمایـــان مـــی شـــود. 
ایـــن مســـاله زیبایـــی و جلـــوه بصـــری مناســـبی در لبـــاس ایجـــاد مـــی 

ـــد.                      نمای

شکل ۸-  تغییر رنگی المپ های آر جی بی بر اساس تغییر شدت نور محیط اطراف
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Decorating Women's Party Dresses using 
Intelligent Optical System
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Abstract
The aim of this study was to design a decorative women's party dress by embedding a set of intelligent optical 
electronics. at the first, the appropriate design of cloth was selected based on electronic and fashion experts’ 
opinions and design elements including the beauty of cloth, light transmission, and the possibility of hiding 
electronic equipment. The party dress was sewn using an appropriate fabric with suitable yarn density, thick-
ness, material, and color. Then, electronic circuits including optical sensors and controllers were designed 
and built. RGB and LED lamps, electronic board, and batteries were attached to the dress and connected. To 
enhance the smart response, the optical-electronic set was programmed in such a way to change the color 
and intensity of the emitted light based on the ambient light and reading from the optical sensor. The lamps 
embedded in the dress could turn red, green, blue, or any combination based on the definition of the numerical 
range for the signal sent from the optical sensor to the processor unit. This study shows that a combination 
of clothing design and electronics opens a new horizon for dress designers and enables new applications in 
various fields.
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