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چكيده
شبینی شده است .مدلی
خهای سازنده آن پی 
در این مقاله ،رفتار خمش پارچه تاری -پودی ساده فقط با استفاده از مشخصات ساختاری و خواص ن 
کس رگیردار ارائه و طول خم شده از میله تحت وزن آن ،برای تمام مقادیر از تغییرشکل محاسبه
مکانیکی ب راساس نظریه خمش میل ههای  کشسان ی 
شد .در بخش تحلیل تجربی ،نمون ههای مختلف از پارچه آماده و بر اساس روش استاندارد برای تعیین طول ،سختی و مدول خمشی آزمون شد .برای
خهای تار و پود و ضخامت پارچه معین شد .سپس با
محاسبه سه پارامتر گفته شده بر اساس مدل پیشنهادی ،ابتدا جنس ،نمره ،خواص کششی ن 
بهرهگیری از معادل ههای  ،Peirceپارامترهای ساختار داخلی پارچه محاسبه شد .طول خمش نمون ههای پارچه پس از محاسبه پارامترهای مورد نیاز،
با استفاده از مدل طر حریزی شده تا رسیدن به زاویه  41/5°در شرایط نظری تخمین زده شد .سپس ،سختی و مدول خمشی نظری پارچه با استفاده
شبینی رفتار خمشی پارچه را
یدهد ،مدل ارائه شده ب هخوبی قابلیت پی 
از معادل ههای تجربی  Peirceمجددًا محاسبه شد .نتایج پژوهش نشان م 
دارد و مقادیر کمترین و بیشترین خطا در محاسبه طول خمش در جهت تاری  9/85و  20/23%و در جهت پودی به ترتیب  0/84و  3/70%است  .

مقدمه

پارچه به عنوان ســازه مهندســي ،در برابر نیروی اعمال
شده ،متناســب با پارامترهای ساختاری ،رفتار پیچیده و
كلمات كليدي
یدهد .مطالعه خواص مكانيكي
تغییر شکل ویژهای نشان م 
میله کشسان یکسرگیردار،
ضهای سادهكننده
چنین ساختاري بدون در نظ رگرفتن فر 
پارچه تاری -پودی ساده،
رفتار خمشي پارچه تاری پودی ،بسیار دشــوار خواهد بود .از این رو ،تغييرشكل پارچه به
نصفح های
عنوان صفحه به دو روش تغییرشکل درون و برو 
مدل ،Peirce
يشود .کشش ،برش ،پيچش و خمش عضوهاي
مطالعه م 
طول خمشي،
لها هستند [.]1
این مجموعه از تغييرشك 
سختي خمشي
در اين ميان ،رفتار خمش پارچه به دلیل اثر بر ظاهر،
لپذیری کاال ،بیش از ســایر خواص مورد
راحتی و شــک 
توجه قرار گرفته است.
*مسئول مکاتبات ،پيامنگارAli_arshi58@yahoo.com :

سختي خمشي ،مشخصه مكانيكي مهمي است كه روی
يگذارد .سختی خمشی
لپذيري و راحتي پارچه اثر م 
شك 
مشــدن است ،تابعی از
که نقطه مقابل نرمی یا راحتی خ 
ضخامت ،هندسه و ســاختار داخلی پارچه است .بر این
اســاس ،پارچه جســمی نه کام ً
ال نرم و نه سخت درنظر
یشود [.]2
گرفته م 
عوامل مؤثر بر رفتار خمش پارچه بسیار است .خواص
خهای سازنده پارچه بر رفتار خمش آن اثرگذار
مكانيكي ن 
لدهنده پارچه از مقاومت
خهاي تشكي 
است .زمانی که ن 
خمشــی زیاد برخوردارند ،پارچه نیز در برابر تغيي رشكل
يدهد .افزایش تعداد لیف موجود در سطح
مقاومت نشان م 
مقطع عرضي نخ ،موجب افزایش مقاومت خمشی پارچه
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یشود .ضخامت پارچه ،عامل مؤثر ديگری بر رفتار خمش آن است .طرح
م
خهای تار و پود بر مقاومت خمشــی مؤثر است.
بافت و مقدار درگيري ن 
خها و كاهش
افزايــش تراکم نخ تار و پود نیز با اثر بر تعداد نقاط تقاطع ن 
آزادی حركت الیاف هنگام خمش ،موجب افزايش سختي خمشي پارچه
یشود [ .]3،4برای اندازهگيري مقدار سختی خمشي پارچه شیوههای
م
كسرگيردار اولين شيوه در اين مجموعه
مختلفی وجود دارد .آزمون تير ي 
يتوان ارتباطي میان طول
است .بر اساس معادل ههای تجربي  ،Peirceم 
نوار آویزان شــده از پارچه ،زاوی های که پارچه تا آن اندازه تحت وزن خود
یشود و نیز سختی خمشي برقرار کرد .از معادل ه تجربي  Peirceدو
خم م 
یشود [.]5
پارامتر سختي و مدول خمشي پارچه نیز محاسبه م 
تبخش نيست .در
در پارچ ههای بسيار شل ،استفاده از این شیوه رضای 
این قبیل موارد برای تعیین سفتی ،پارچه به سه روش مختلف به شکل
یشود [.]6
حلقه در آمده و تحت وزن آن آویزان م 
شسنج ک ای اس
انــدازهگیری سختي خمشی پارچه به وسیله خمـ 
( )The Kawabata evaluation system for fabricsنيز ميســر است.
در این روش ،ســختی خمشی بر اساس رابطه میان انحناي ايجاد شده در
يشود[.]7
پارچه و گشتاور الزم برای ايجاد آن مقدار از تغيي رشكل محاسبه م 
دستگاه   Isshiو دستگاه   Liveseyو  Owenدو ابزار ديگري است كه در
يشود [ .]8،9در دستگاه  Popperو
مطالعه رفتار خمشي پارچه استفاده م 
 backerگشتاور و انحنای ايجاد شده در پارچه ب هطور پیوسته اندازهگیری
یشــود [ .]10برای تعيين سختی خمشــی در چند جهت ،از دستگاه
م
یتوان
یشود .از این دستگاه م 
اندازهگیری سختی خمشی مدور  استفاده م 
برای اندازهگیری سختی خمشی پارچ ههای تاری و پودی ،پارچه حلقوی یا
یبافت استفاده کرد [.]6
الی ههای ب 
یکننده
در روش های گفته شده ،رفتار خمشی پارچه و پارامترهای معرف 
یشود .در
آن ،ب هطور تجربی و با مطالعه نمونه پارچه بافته شده ارزیابی م 
شبینی و شبی هسازی مشخصات الیاف ،نخ ،پارچه و سایر
لهای اخیر پی 
سا 
محصوالت صنعت نساجی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .رفتار
خمش پارچه نیز به شیوههای مختلف و بر اساس نظری ههای نوین مجدد
مطالعه شده است .به عنوان مثال ،روشهاي عددی مانند روش اجزای
محدود فنی اســت كه برای تعيين طول خمــش پارچه بر پایه اصول
کســرگیردار و
ب هکار رفته در آزمون  Shirleyو نظریه خمش میله ی 
لهاي بزرگ استفاده شده است [ .]11از سوی
اما در شــرايط تغيي رشك 
يتوان با استفاده از معادل ههای حاكم بر
دیگر ،سختي خمشي پارچه را م 
رفتار خمشي تير کشسان دوسرگی ردار ســاده نیز محاسبه کرد .در این
روش ،نمونه ب هطور کام ً
ال یکنواخت و متقارن ،تغییرشکل میدهد و خیز
يشود .در این شیوه ،خطای پیچش لبه
بيشينه با دقت زیاد اندازهگیری م 
یشود [.]12
ابتدايي پارچه که در آزمون  Shirleyوجود دارد ،مشاهده نم 
اندازهگيري غي رمستقيم رابطه ميان گشتاور و انحناي ايجاد شده در پارچه
نپذير
کسرگيردار نيز امكا 
براساس معادل ههای تغيي رشكل خمشي تير ی 
است .چنین تحليلی با استفاده از معادل ههای علم مكانيك و نر مافزارهای
يشود [.]13
مهندسي مانند روش اجزای محدود انجام م 
یدهــد ،تمرکز
شهای گذشــته نشــان م 
مطالعــه مختصر در پژوه 
پژوهشــگران در مسئله خمش پارچه بیشتر بر دو نکته بوده است .مورد
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اول ،ارائه روش آزمون جدید یا استفاده متفاوت از ابزار موجود برای تحلیل
شبینی رفتار خمش
رفتــار خمش پارچه و نکته دوم شبی هســازی و پی 
شهای حل عددی است .با
پارچه بر اساس مبانی نظری علم مکانیک و رو 
شبینی پارامترهای
شهای که در آن رابطه جدید برای پی 
وجود این ،پژوه 
فکننده رفتار خمش پارچه تاری -پودی ارائه شده باشد ،اندک است.
تعری 
ش حاضر تالش شــده اســت تا بر پایه مدل مکانیکی
از این رو ،در پژوه 
کسرگیردار و تحلیل رفتار خمش
برگرفته از نظریه خمش میله کشسان ی 
یدهد ،معادله نوین و جدید
آن ،هماننــد آنچه در آزمون  Peirceروی م 
برای پیش بینی طول خمش باریکه پارچه برای رســیدن به تغیی رشکل
خمش معادل با زاویه  41/5°نسبت به افق معرفی شود.
شبینی طول خمــش و متعاقب آن دو پارامتر
ایــن معادله قابلیت پی 
ســختی و مدول خمشــی را تنها بر اساس مشــخصات نخ تار و پود و
پارامترهای ساختاری پارچه با دقت مناسب دارد .افزون بر این ،معادله ارائه
یتواند منحنی تغیی رشکل خمشی پارچه هنگام حرکت بر سطح
شده م 
شآمدگی) و آویزانشدن
افقی دستگاه آزمون ( Shirleyدر هر مقدار از پی 
از لبه آن را ب هدرســتی ترســیم کند .دقت ،سادگی محاسبات ،سرعت و
یهای برتر مدل ارائه شده است که
مزمان چند مشخصه از ویژگ 
تحلیل ه 
شها بررسی نشده است.
در سایر پژوه 
پژوهش حاضر ،در ادامه فعالیت علمی گذشته نویسندگان اجرا شده
اســت [ .]14در پژوهش  گذشته ،رفتار خمش پارچه پیش از عملیات
شبینی شده بود.
بافت و تنها بر اساس نمره و تراکم نخهای تار و پود پی 
با وجود حصول حداکثر خطا به مقدار  5/20%در محاســبه طول خمش
پارچه ،نواقص و ایرادهای موجــود در آن پژوهش مانند ارائه رابطه برای
محاسبه پارامترهای ساختاری پارچه ،نویســندگان را بر آن داشت تا با
نگاهی نو به رفع اشکال و بهبود کیفیت پژوهش بپردازند .مطالب ارائه شده
در این مقاله ،بخشی از نتایج مطالعات جدید نویسندگان است      .

تجربی
تعيين پارامترهاي معرفیکننده رفتار خمش نمونههای پارچه در
شرایط تجربی
برای بررســي دقت و صحت مدل ارائه شــده ،سه نمونه پارچه با طرح
تافته متشكل از نخ تار و پود ریسیده شده در ماشین ریسندگی الیاف
کوتاه با تاب متداول ( 760 – 670تاب در متر) و متناســب با نمره نخ
استفاده شده است .پس از تهیه سه نمونه مختلف از پارچه تافته فاقد
عملیات تکمیل که مشخصات آنها در جدول  1آمده است 10 ،مشاهده
از هر نمونه با ابعاد  ۲۰×2/5 cmدر دو راستاي تاري و پودي بر اساس
استاندارد  ASTM D1388-96آماده شد .طول خمش اين مشاهد هها
با استفاده از دستگاه تعيين طول خمشي پارچه  Shirleyب هدقت معین
صشدن سایر مشخصات از پارچه مانند ضخامت و
شد .در ادامه با مشخ 
وزن واحد سطح دو پارامتر سختی و مدول خمشی نیز بر اساس معادل ههای
( )1تا ( )3محاسبه شد .افزون بر این ،ضخامت و وزن واحد سطح نمون هها
تسنج شركت  Kardo Techو ترازو با
نيز با اســتفاده از دستگاه ضخام 
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کسر گیردار.
شکل   -1نمایی از سامانه تعيين رفتار خمشي پارچه ب راساس روش تیر ی 

دقت  0/001بر اساس استانداردهای  ASTMD3776-96و 5736-95

خهای تار و پود و تراکم آن در پارچه بر اساس شیوه
مشخص شد .نمره ن 
متداول اندازهگیری شد .میانگین نتایج درجدول  1آمده است.
(                                                 )1
(                                          )2
(                                        )3

در ایــن معادل هها L ،طول آویزان شــده از پارچه ( )cmتحت وزن آن
تا رســیدن به زاویه  C ،41/5°طول خمش پارچه ( G ،)cmســختی
خمشــی پارچه ( W ،)mg/cmوزن واحد ســطح پارچه (j ،)g/cm2
مدول خمشی پارچه ( )kg/cm2و Tضخامت پارچه ( )cmاست [.]5
تحليل رفتار خمشــي تير ساده يكســرگيردار (مدل مکانیکی
پیشبینیکننده طول خمش)
در آزمون معروف  Peirceو دســتگاه آزمــون  ،Shirleyباريكه پارچه
به ابعاد اســتاندارد  20*2/5 cmبر بخش مسطح دستگاه مستقر و با

اســتفاده از موتور محرك يا نیروی دست ،ب هطور کنترل شده به جلو

M0

کســ رگیردار (باریکه پارچه مدل شده) با توزیع یکنواخت
شــکل   -2نمایی از تیر ی 
وزن در طول.

يشود .اين حركت تا انطباق تقريبي امتداد پارچه با خط به معادله
رانده م 
ييابــد .مقدار
ادامه م 
طكش دستگاه خوانده
طول آويزان شــده از پارچه تحت وزن آن از خ 
يشــود .با اســتفاده از اين عدد ،ســه پارامتر طول ،سختي و مدول
م
خمشي و با اطالع از وزن واحد سطح و ضخامت پارچه آزمون شده بر
يشود [  .]6
اساس معادل ههای ( )1تا ( )3محاسبه م 
با اطالع از اصول آزمون گفته شــده ،مدلی مکانیکی از تغییرشــکل
شبینی طول خمش
کسرگیردار برای پی 
خمشي میله کشسان ساده ی 
آن ،منطبق بر شرایط آزمون  Peirceارائه و تحليل شده است .در این
مدل ،نیروی وزن میله به شــکل بار گســترده همگن در طول توزیع
شده اســت .برای تحليل ساد هتر رفتار خمشــي میله ،فرض کشسان
خطي ،وجود ساختار همگن و توزيع يكنواخت وزن در طول میله لحاظ
یشود.
م
بدار
در شــكل  2محل قرا رگيري مركز مختصات ،ابتداي بخش شي 
ســامانه اســت .نمونه با طول  Pبه دو بخش با طول  Kو  Lتقســيم
يشود:
م
(       )4
                                       
برای تعیین شیب و تغییر مکان تیر در نقطه مبدأ ،نخست تحليل نيرويي

جدول -1مشخصات و خواص نمون ههای پارچه (آزمايشگاهي).
مشخصه

نمونه اول (پنبهای)

نمونه دوم (ویسکوز)

نمونه سوم (پنبهای)

تاری

پودی

تاری

پودی

تاری

پودی

نمره نخ ()tex

27/6

32

24/70

20/50

24/28

23/08

تراكم نخ در سانتیمتر

27/21

25/38

32/53

26/50

25/20

22/39

وزن در واحد سطح پارچه ()g/cm2

0/0144

0/0144

0/0129

0/0129

0/0121

0/0121

ضخامت پارچه ()cm

0/028

0/028

0/026

0/026

0/028

0/028

طول آویزان شده پارچه در دستگاه ()cm

3/943

2/975

3/106

2/700

3/360

3/500

طول خمش محاسبه شده ()cm

1/971

1/487

1/553

1/350

1/680

1/750

سختي خمشي ()mg/cm

110/26

47/34

48/31

31/73

57/37

66/45

مدول خمشي ()kg/cm2

60/27

25/87

32/98

21/66

31/36

36/32
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نهاي اســت  .از تلفيق معادل ههای  ( )10و ( )11و جايگزيني  nبا  yمعادله  
يتوان نيروها و مما 
يشود .بدين ترتيب م 
در مركز مختصات انجام م 
یشود:
( )12حاصل م 
تاند از:
تكي هگاهي را ب هدست آورد .نتايج حاصل از اين تحليل عبار 
(         )5
                                          
(       )6
                                        
(       )7
                                   
در اين معادل هها Ax ،نيرو در راستاي افق Ay ،نيرو در راستاي قائمM0 ،
ممان خمشي و  g = w/pوزن واحد طول میله است.
برای تحليل ســامانه مزبور و تعيين طول  ،Lمقطعي از تير به فاصله
نها در
يشود .سپس ،تعادل نيروها و مما 
 xاز مبدأ مختصات انتخاب م 
يشود .شكل  3مقطع د رنظر گرفته
اين مقطع مجددًا نوشته و تحليل م 
يدهد .هدف اصلي از اين
شده و نير وهاي فعال در اين مقطع را نشان م 
تحليل تعيين ممان خمشي اعمال شده در نقطه ' Oاست.
(           )8
                                
(      )9
                                            
انحناي تير يا قوس ايجاد شده ( )1pدر آن تحت ممان خمشي از معادله
يكند[  :]15
(  )10پیروی م 
(              )10
          
از سوي ديگر در مسائل مرتبط با موضوع انعطافپذیری اجسام ،معادله
ميان انحنا و ممان خمشي ( )Mعبارت است از[:]15
(        )11
                                                       
که در آن  Eمدول کششــی میله و  Iممان اینرســی سطح مقطع تیر
Y
P
k

x
L

o

41/5°
شکل   -3مقطع تير در فاصله   xاز مبدأ مختصات و نيروهاي مؤثر بر اين مقطع.
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(      )12
                                            
برای حل معادله ديفرانسيل مرتبه دوم ( )12از تغيير متغير  y' = uاستفاده
1
يشود:
 EIباشد ،معادله  ( )13حاصل م 
شده است .با فرض اینکه = α
(       )13
          
                                 
(        )14
                                         
d
از آنجا كه  u' = duاست .بنابراین:
x

(          )15
                                          
يشود:
برای تعيين مقدار  Mاز طرفين تساوي انتگرال گرفته م 
(  )16
                                             
يتوان داشت:
يگذاري معادله ( )9در معادله ( )16م 
با جا 
(    )17
                            
جواب محاسبه انتگرال ( )17عبارت است از:
(         )18
                               
يشود .چون:
مقدار عدد ثابت  cاز شرط مرزي مسئله محاسبه م 
(  )19
                                             
بنابراین:
(     )20
                             
برای حصول نتيجه مطلوب a ،از سمت چپ تساوي ( )20به سمت راست
يشــود .سپس ،طرفين تساوي به توان دو رسيده و سمت چپ
منتقل م 
يشود .در مرحله بعد تفكيك كسر
تســاوي با عدد يك جمع و تفريق م 
يشود .در نهايت معادله ساده شده ()21
در ســمت چپ تساوي انجام م 
یآید:
ب هدست م 
(      )21

علی عرشی و همکاران

پيش بيني رفتار خمش پارچه تاری -پودی با استفاده از...

شآمدگي
سكردن طرفين تساوي فوق مقدار پارامتر  u2و سپس  uمحاسبه ب هدســت آورد .بدين ترتيب ،مقــدار  xو  yتا آن مقدار از پي 
از معكو 
معین میشــود كه میله به مقدار  41/5°نســبت به افق دچار خمش
يشود:
م
يتوان مقدار Lمتناظر با اين
لهای پيشين م 
يشود .با رجوع به جدو 
م
شآمدگي را يافــت .اين عدد برابر با طول خمش میله بر
مقاديــر از پي 
اساس شــیوه آزمون  Peirceمطابق با شرایط دستگاه سنجش طول
(          )22
مهای گفته شده از نر مافزار
خمش  Shirelyاست .برای انجام ترســي 
     
 Tecplot7استفاده شد  .
                  
2
2
كس رگيردار
چون از معادل ههای قبل  1+u =1+yبوده و معادله مسير تير ي 
نكننده طول تير بر اساس مختصات دكارتي ابتداي تير برابر با
يا معادله بيا 
  است .بنابراین  مقدار طول تغيي رشكل داده از نمونه تا رسيدن نتایج و بحث
یشود:
به زاويه  41/5°از معادله ( )23محاسبه م 
تعیین و محاسبه پارامترهای ساختاری پارچه بر اساس معادلههای
نظری
(    )23
در راستاي تعيين طول خمش نمون ههاي پارچه به عنوان عنصر جایگزین
بر اساس
و
میله کشســان در مدل ارائه شده ،مقادير
                         
يشود .از سوی دیگر ،مدول کشسانی اولیه
برای تعيين طول بخش خمیده میله بر اساس مدل ارائه شده ،باید معادله مشــخصات پارچه محاسبه م 
يتوان بر حسب پارامترهاي ساختاري آن و بر اساس  
( )23حل شود .حل معادل های با پيچيدگي فوق ،ب هویژه اینکه در دو سوی نمونه پارچه ( )EFرا م 
معادله مقدار مطلوب و مجهول  Lوجود دارد ،آسان نیست .بنابراین  برای معادل ههای ( )24و ( )25در دو جهت تاري و پودي محاسبه کرد[ .]16در
حل مسئله از شيوهاي ابتكاري استفاده شد .انتظار بر آن است که در شرایط اين معادل هها ،برای محاسبه مدول خمشی پارچه اطالع از سایر پارامترهای
آزمایشگاهی (با استفاده از دستگاه آزمون  )Shirelyیا مدل مکانیکی ارائه ساختاری آن نیز ضروری است:
شــده ،میله پس از حركت بر سطح افقي دستگاه در طولي برابر با  Lكه
مقدار آن بين صفر تا عددي مشخص متغير است ،تحت اثر وزن خود خم (  )24
یشود .از اين رو ،طول  Lبا            
منطبق م 
شده و بر خط به معادله
فاصله  1 mmاز حداقل مقدار ب هطور افزایشی تغییر داده شد .مقادیر فرض                
شده جداگانه در برنامه نوشته شده برای حل معادله ( )23قرار داده شد   )25( .
صبودن مقادير پارامترهاي  aو  gاز مشخصات میله                        
با توجه به مشــخ 
يتوان مقدار  xمتناظر با هر  Lرا محاسبه کرد .در اين معادل هها EF ،مدول کشســانی اولیه پارچه ( By ،)N/cmسختی
کشسان یا نمونه پارچه ،م 
2
به عبارت دیگر ،با واردکردن مقادیر  a ،Lو  gدر معادله ( )23تنها مقدار خمشی نخ (  P ،)N/mmفاصله بین دو نخ تار ( l ،)mmمقدار نخ مصرفی
یشــود .از اين محاسبه ،جدولي متشكل از تار بین دو نخ پود ( )mmو  θزاویه بافت اســت .انديس  1و  2به ترتیب
مجهول معادله  xمحاسبه م 
يتوان با اطالع
مقادير مختلف  Lو  xحاصل شــد .سپس ،مقادير ب هدست آمده از  xدر اشــاره به نخ تار و پود دارد .سختي خمشي نخ ( )Byرا م 
قرار داده شــد .بدين ترتيــب متناظر با هر  xمقدار yاز مدول کشســانی و ممان اينرسي ســطح مقطع آن و بر اساس معادله
معادله
محاسبه کرد[.]12
(افتادگي میله در راســتاي قائم) نيز ب هدست آمد .چون رسم منحنی
خهای تــار و پود از منحني
در ايــن پژوهش ،مدول يانگ کششــی ن 
تغییرات  xبر حسب  yمدنظر است ،برای رسم منحنی شایسته بازه 0
یشود .بدین ترتیب مجموع های از تنش -كرنش كششــي آن معين شد .برای مطالعه خواص كششي نخ از
مبندی م 
تا  xبه مقادیر کوچک تقسی 
یشود .در مرحله بعد ،منحني تغييرات دستگاه  Instronمدل 1430استفاده شد .با معلو مبودن نمره نخ ،قطر آن
بها ( xو  )yحاصل م 
زوج مرت 
 xبر حســب  yبه ازاي مقادير مختلف فرض شده از  Lرسم شد .یعنی با دقت مناسب محاسبه شد .ممان اينرسي سطح مقطع نخ نیز با فرض
محاسبه شد .در این معادلهry ،
يبودن مقطع از معادله
شآمدگی لحاظ شده باشد ،اکنون دايرها 
اگر در مرحله نخست  nمقدار از پی 
در یک دستگاه مختصات دکارتی تعداد  nمنحنی تغییرات  xبر حسب شعاع نخ است [   :]15
یشود .برای اجراي اين دو مرحله ،دو برنامه مجزا با استفاده
 yرســم م 
(              )26
از نر مافزار  Maple12نوشته شد.
نظر به اینکه هنگام خمش میله و رســيدن به زاويه خمش                                 ،41/5°
انطباقی میان امتــداد محور میله و خط به معادلــه  f y = -0.8847xضریب تراکم  rF ،چگالی لیف  ( )g/cm3و  Texyنمره نخ ( )texاست.
يتوان محل تالقي منحني تغييرات  xبر حسب فاصله بین دو نخ تار يا دو نخ پود برابر با حاصل تقســيم عدد  1بر تراكم
یشــود ،م 
مشاهده م 
جزدگی نــخ تار و پود با
اســت .مقدار مو 
يها تقطه تالقي خواهد داشــت) و این خط را تــاري و پودي پارچه يا
(  yفقــط يكي از منحن 

مجله علمي  -ترويجي علوم و فناوري نساجي ،سال سوم ،شماره  ،3پاییز 1392

33

پيش بيني رفتار خمش پارچه تاری -پودی با استفاده از...

علی عرشی و همکاران

معادل ههای ( )29و ( )30محاسبه شد:

خها در ساختار پارچه و بیرون از محیط بافت
محاسبه طول مشخصی از ن 
به روش مرسوم معین شد .برای تعیین طول نخ قرار گرفته بین دو نخ پود
یا دو نخ تار مجاور ( ،)lدامنه و شدت جاب هجایی نخ نسبت به محور پارچه
خهاي تار و
یشود .مقدار اين پارامتر وابسته به مقدار قطر ن 
( )hمحاسبه م 
يكند[:]17
پود بوده و از معادله ( )27پیروی م 

(       )29
  
(     )30
                                              
ترفتگي نخ تار و نخ پود
جزدگي نخ ،زاویه باف 
صشدن مقدار مو 
با مشخ 
بر حسب درجه به ترتيب از معادل ههای ( )31و ( )32محاسبه شد:

(     )27
                                               
که در آن  hجاب هجایی نخ نسبت به محور پارچه ( )cmو  dقطر نخ ()mm
جزدگي نخ تار ( )c1و نخ پود ( )c2از معادل ه ()28
است .با داشتن مقادیر مو 
یشود[:]17
ارتفاع موج نخ محاسبه م 

(     )31
                                        
(    )32
                                         
لبودن سطح مقطع پارچه ،ممان اینرسی سطح مقطع
با فرض مستطی 
آن از معادله ( )33ب هدست آمد:

(      )28
                         
در مرحلــه بعد ،طــول نخ تار بین دو پود و طول نخ  پــود بین دو تار از

جدول  - 2نتایج محاسبه پارامترهای ساختاری نمون ههای پارچه با استفاده از معادله نظری معرفی شده.
نمونه پارچه

مشخصه پارچه

34

پارچه اول

پارچه دوم

پارچه سوم

مدول کششی نخ تار ()g/m2

1/466×1011

1/125×1011

1/86×1011

مدول کششی نخ پود ()g/m2

1/106×1011

1/021×1011

1/33×1011

ممان اینرسی سطح مقطع عرضی نخ تار ()m4

2/620×10-17

2/081×10 -17

4/930×10-17

ممان اینرسی سطح مقطع عرضی نخ پود ()m4

3/55×10-17

1/401×10-17

4/425×10-17

سختی خمشی نخ تار ()g/m2

3/84×10-6

2/342×10-6

9/18×10-6

سختی خمشی نخ پود ()g/m2

3/92×10-6

1/346×10-6

5/88×10-6

ممان اینرسی سطح مقطع عرضی پارچه به روش )m4( Peirce

3/930×10-6

3/216×10-6

4/672×10-6

مدول کششی پارچه در راستای تاری ()mN/mm

178841/00

65055/03

125173/18

مدول کششی پارچه در راستای پودی ()mN/mm

96/79487

52624/40

124097/66

قطر نخ تار ()cm

0/0152

0/0143

0/0178

قطر نخ پود ()cm

0/0164

0/0130

0/0173

فاصله بین دو نخ تار ()cm

0/0367

0/0307

0/0395

فاصله بین دو نخ پود ()cm

0/0394

0/0377

0/0446

ارتفاع موج نخ تار ()cm

0/0102

0/0119

0/0141

ارتفاع موج نخ پود ()cm

0/0113

0/0088

0/0117

طول نخ ميان دو رشته تار متوالي ()cm

0/0408

0/0398

0/0471

طول نخ ميان دو رشته پود متوالي ()cm

0/0387

0/0321

0/0414

موجزدگي نخ تار ()%

3/8

5/6

5/7

موجزدگي نخ پود ()%

5/4

4/7

5

زاویه بافت تار ()°

20/66

25/08

25/29

زاویه بافت پود ()°

24/63

22/98

23/67
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(  )33
                                        
در ایــن معادله b ،عرض پارچــه ( )cmو  Tضخامت پارچه ()cm
است .وزن در واحد سطح پارچه برابر با:
(    )34
                                             
2
خهای
در این معادله W ،وزن واحد ســطح پارچه (  Wy1 ،)g/cmوزن ن 
خهای پود ( )gدر واحد
تار ( )gدر واحد سطح پارچه ( )cm2و  Wy2وزن ن 
سطح پارچه ( )cm2است .ضخامت نظری پارچه برابر با حداكثر دو مقدار
خهاي تار و پود و جاب هجايي نخ تار و پود نسبت به محور نخ
مجموع قطر ن 
یشود[.]17
انتخاب م 
(     )35
                                  
خهای
در ادامه پژوهش ،تمام مشخصات ساختاري سه نمونه پارچه و ن 

لدهنده آن به شیوه ذکر شده و بر اساس معادل ههای گفته شده
تشکی 
محاسبه شد .نتايج محاسبات در جدول  2آمده است.
پس از محاســبه تمام پارامترهاي مورد نياز از پارچه که در جدول2
آمده است ،ابتدا طول خمش نظری بر اساس معادله ارائه شده در مدل
مکانیکی ،بهر هگیری از برنامه رایان های نوشته شده و به شیوه بیان شده
در صفحات پیشین محاسبه شد.
شآمدگی پارچه ( )Lنســبت به لبه
با فرض مقادیــر مختلف از پی 
يهای تغيير  xبر حســب  yدر یک دســتگاه
دســتگاه آزمون ،منحن 
يها و خط بــه معادله
دکارتی رســم و نقطــه تالقي يكــي از منحن 
ب هدســت آمد .برای هــر نمونه
یشود.
پارچه فرایند ذکر شده در راستای تاری و پودی انجام م 
یها متناسب با
برای نشاندادن مناسب نتایج فقط تعدادی از منحن 
شآمدگی ( )Lدر دستگاه دکارتی گنجانده شده است .در هر
مقدار پی 
شآمدگی که در آن مقدار ،منحنی تغییرات  xبر حسب
شکل مقدار پی 
تالقی کرده اســت ،به
 yبا خط  
عنوان طول آویزان شــده از پارچه تحت وزن آن برای رسیدن به زاویه

یکننده رفتار خمش بر اساس مدل پیشنهاد شده.
جدول  -3مقدار خطای محاسبه پارامترهای معرف 
نمونه اول (پنبهای)
مشخصه

تجربی

خطا ()%

نظری

جهت تاري

جهت پودي

جهت تاري

جهت پودي

جهت تاري

جهت پودي

طول آویزان شده ()cm

3/943

2/975

3/20

3/00

18/82

0/84

طول خمش ()cm

1/971

1/487

1/60

1/50

18/82

0/84

سختي خمشي ()mg/cm

110/26

47/34

64/04

52/77

41/59

11/47

مدول خمشي ()kg/cm2

60/27

25/87

40/64

33/49

32/57

29/45

نمونه دوم (ویسکوز)
مشخصه

تجربی

خطا ()%

نظری

جهت تاري

جهت پودي

جهت تاري

جهت پودي

جهت تاري

جهت پودي

طول آویزان شده ()cm

3/106

2/700

2/80

2/80

9/85

3/70

طول خمش ()cm

1/553

1/350

1/40

1/40

9/85

3/70

سختي خمشي ()mg/cm

48/31

31/73

36/95

36/95

23/51

16/45

مدول خمشي ()kg/cm2

32/98

21/66

28/72

28/72

12/91

31/59

مشخصه

نمونه سوم (پنبهای)

تجربی

خطا ()%

نظری

جهت تاري

جهت پودي

جهت تاري

جهت پودي

جهت تاري

جهت پودي

طول آویزان شده ()cm

3/360

3/500

4/04

3/39

20/23

3/14

طول خمش ()cm

1/680

1/750

2/02

1/695

20/23

3/14

سختي خمشي ()mg/cm

57/37

66/45

94/46

55/81

64/66

16/01

مدول خمشي ()kg/cm2

31/36

36/32

50/86

30/05

62/18

17/26
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L = 0/026
L = 0/028
L = 0/03
L = 0/0324
L = 0/034
)L = xtan (41/5

علی عرشی و همکاران

0

-0/005

0

L = 0/028
L = 0/032
L = 0/002
L = 0/0345
L = 0/036
)L = xtan (41/5

-0/005

-0/01

-0/01

-0/015
-0/015
-0/02
-0/02
   0                  0/005                0/01              0/015              0/02

0                0/005                0/01              0/015              0/02         0/025

جهت بافت نمونه ( 1مدل )Peirce

L = 0/02
L = 0/022
L = 0/028
L = 0/0297
L = 0/032
)L = xtan (41/5

جهت تاب نمونه ( 1مدل )Peirce

L = 0/024
L = 0/026
L = 0/028
L = 0/03185
L = 0/033
)L = xtan (41/5

0

0

-0/005

-0/005

-0/01

-0/01

-0/015

-0/015

-0/02

-0/02
0                0/005                0/01              0/015              0/02         0/025

0                  0/005                 0/01                0/015                 0/02         0/025

جهت بافت نمونه ( 2مدل )Peirce

L = 0/028
L = 0/03
L = 0/032
L = 0/0339
L = 0/036
)L = xtan (41/5

جهت تاب نمونه ( 2مدل )Peirce

0

-0/005

L = 0/034
L = 0/036
L = 0/038
L = 0/0404
L = 0/042
)L = xtan (41/5

0
-0/005
-0/01

-0/01

-0/015
-0/015

-0/02

-0/02

-0/025
-0/03

-0/025
0              0/005            0/01            0/015              0/02          0/025

جهت بافت نمونه ( 3مدل )Peirce

شآمدگي بر لبه دستگاه و تقاطع با خط.
شكل  -4نمودار تغيي رشكل خمشي نمون ههای پارچه در مقادير مختلف از پي 
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جهت تاب نمونه ( 3مدل )Peirce
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علی عرشی و همکاران

يتوان با استفاده از معادله ( )23رفتار خمش پارچه
پژوهش  آن است كه م 
تغیی رشکل  41/5°ثبت شد.
يهاي نشان داده شده در شكل  4در هر
با اطالع از طول آویزان شده پارچه و با استفاده از معادل ههای ( )1تا ( )3را پیش از آزمون به شکل منحن 
یتوان مقدار طول ،سختی و مدول خمشی پارچه را در حالت نظری و لحظه از پيش راندهشدن بر سطح دستگاه آزمون  Shirleyشبي هسازي
م
يها كام ً
يســازد كه پارچه هنگام خمش،
ال آشــكار م 
بر اســاس محاسبه وزن و ضخامت نظری محاسبه کرد .شکل  4منحني کرد .اين منحن 
بدار دستگاه مماس نشــده بلكه داراي يك برآمدگي در
تغيي رشكل خمشي سه نمونه پارچه در راستاي تاري و پودي در مقادير بر سطح شي 
يتوان دستگاه ساده دیگری طراحي
بخش مياني است .از سوي ديگر ،م 
شآمدگي بر لبه دستگاه و تقاطع با خط
مختلف از پي 
یدهد .برای مقایسه نتایج حاصل از مطالعه تجربی و مدل کرد كه به آســاني با آزمون باريك هاي از پارچه و استفاده از معادل ههای  
را نشــان م 
مکانیکی پیشنهاد شده مقدار خطای محاسبات در هر یک از پارامترهای ب هدست آمده ،سختي خمشي را ب هطور مستقيم انداز هگيري کند.
خمشی محاسبه شده و در جدول  3آمده است.
یشود ،نتايج محاسبات نظری بر اساس مدل
نگونه که مشاهده م 
هما 
پیشــنهادی به نتايج تجربی نزديك اســت .اعداد مندرج در ستون آخر نتیجهگیری
جدول  3مؤيد اين ادعاست .انتظار حصول نتايج كام ً
ال يكسان و مشابه از
دو شيوه كامال نادرست است .زيرا ،در مدل مکانیکی ارائه شده تعیین طول با هدف رفع نقایص فعالیت پیشین نویسندگان و بهبود صحت و دقت نتایج
لهاي بزرگ م دنظر قرار گرفته اما در معادله  Peirceحاصل شــده پیشین ،در پژوهش حاضر با تحليل مكانيكي رفتار خمش
خمش در تغيير شك 
كسرگيردار تالش شده است تا رفتار خمشي پارچه
تغييرشكل كوچك منسوج مطالعه شده است .این تفاوت نتایج در سایر میله کشسان ساده ي 
شبینی کرد .بر اساس مدل پیشنهادی،
شها نيز اشــاره شده است [ .]11به هر حال ،وجود خطا با توجه به تاري و پودي با بافت ساده را پي 
پژوه 
بناپذير است .نظر معادل هاي برای تعیین طول خمش میله کشسان در هر مقدار از تغییرشکل
حجم زیاد محاسبات و خطای جزئی در هر بخش اجتنا 
به تعدد معادل هها ،خطاي موجود در محاسبه يك پارامتر در محاسبات آتی تحت وزن آن ارائه شــد ،مشــابه با آنچه در روش معروف  Peirceبرای
یدهد .با بهرهگیری از مدل پیشنهاد شده ،برنام ههای
باریکه پارچه رخ م 
ییابد.
دخيل و توسعه م 
حریزی شــده رایان های نوشــته شده برای حل رابطه نهایی مدل و مشخصات ساختاری
شبینی طول خمش پارچه طر 
مــدل مکانیکی برای پی 
یدهد ،این مدل با دقت مناسب نمونه پارچه ،ســه پارامتر طول ،سختی و مدول خمشی پارچه در حالت
اســت .توجه به نتایج پژوهش نشــان م 
شبینی کرده است ب هطوری که بیشترین خطای نظری محاسبه شد .از سوی دیگر ،سه پارامتر گفته شده برای نمون ههای
طول خمش پارچه را پی 
محاسبه در جهت تاری  20/23%و در جهت پودی  3/70%است .با وجود پارچه در شرایط تجربی معین شد.
یدهد ،مدل مکانیکی بهخوبی قابلیت
مقایســه نتایج دو روش نشان م 
شبینی این پارامتر
این ،عوامل بسیاری وجود دارند که بر افزایش خطای پی 
شبینی رفتار خمش پارچه تاری و پودی با بافت ساده را دارد .کمترین و
و درپی آن ســختی و مدول خمشــی مؤثرند .مطالعه دقیق این مقاله پی 
یدهد ،در انجام محاسبات ،پارامترهای بسیاری از پارچه و نخ بیشترین خطا در محاسبه طول خمش در جهت تاری  9/85و  20/23%و
نشــان م 
مانند ضخامت ،وزن ،مشــخصات ســاختاری پارچه و خواص کششی در جهت پودی به ترتیب  0/84و  3/70%است .افزون بر این ،بیشترین
تهای
نهای بیشتر در هر مورد ،خطا در محاســبه مدول خمشــی پارچه  62/18%بــود .از مزی 
نخ استفاده شده اســت .احتماالً انجام آزمو 
اســتفاده از نخ یکنواخت در بافت پارچه و تهیه نمونه پارچه با ساختار مدل پیشنهادی آن اســت که معادله نهایی در آن قادر است ،منحنی
یکنواخت مانند تراکم ثابت تار و پود در کاهش خطا مفید است .احتماال تغیی رشــکل پارچه هنگام خمش تحت اثــر وزن آن را در هر مقدار از
یهای
شآمدگی بر سطح افق (زاویه خمش) نشان دهد .از دیگر برتر 
ینبودن سطح مقطع و محاسبه قطر با پی 
عدم یکپارچگی ساختار نخ ،دایرها 
مبودن و تنها استفاده از پارامترهای معروف
این مدل سادگی ،قابل فه 
فرض مقدار مشخصی از ضریب تراکم و نیز استفاده از معادله
شبینی رفتار خمش اســت .تمام موارد برای
نخ و پارچه در فرایند پی 
برای تعیین ممان اینرسی سطح مقطع نخ در ایجاد خطا مؤثر است.
شبینی طول خمش افراد با کمترین آشنایی به علم نساجی قابل درک و استفاده است.
از طرفی سختی و مدول خمش پارچه نیز پس از پی 
بر اساس معادله تجربی  Peirceو با کمک پارامترهای محاسبه شده قبل
یشود .وجود توان بیش از  1عوامل پیشین در معادله معینکننده قدردانی
معین م 
مشهر برای حمايت
دو خاصیت و مشارکت خطای گذشته در این مرحله نیز موجب افزایش از حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائ 
یشود.
یشود .از بارزترين نتايج مالي در اجراي این طرح تشكر و قدرداني م 
بیشتر خطای محاسبه سختی و مدول خمشی م 
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Abstract
The bending behavior of plain woven fabric has been predicted on the basis of its structural characteristics
and constituent yarns properties. A mechanical model based on the theory of bending of elastic cantilever
beam has been developed and bending length of the beam under its own weight has been calculated for
all values of deformation. In testing analysis, different samples of plain woven fabrics were prepared. The
samples were tested for bending length, bending rigidity and bending modulus using standard test methods.
In order to calculate the bending parameters based on the proposed mechanical model, the count and tensile
characteristics of warp and weft yarns and also fabric thicknesses were determined. Then the fabric constructional parameters were calculated using Peirce's structural model for plain woven fabric. Bending length of
the fabrics with a deformation of 41.50° was predicted theoretically after calculating the required parameters
using a developed model. Then, the theoretical bending rigidity and bending modulus were predicted using
Peirce's equations in bending state. The results of the study show that, the proposed model is able to predict
bending behavior of plain woven fabric with high degree of precision. It is concluded that, minimum and
maximum errors in calculating bending length are 9.85% and 20.23% in warp direction and 0.84% and
3.70% in weft direction, respectively.
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