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 چکیده

ر مورد انتظار د و همچنین خواص مكانیكیها تحت نیروهای مختلف تغییر شكل آن ها در مصارف گوناگون و اهمیتتوجه به کاربرد گسترده پارچه با

توسط  کرنش پارچه، مرسوم هایروش است. در سزایی برخوردارباز اهمیت پارچه کرنش سطحی تغییرشكل و  ازجمله کاربرد نهایی، ارزیابی خصوصیاتی

بوده که در این حالت سنج کرنشدستگاه د بطوریكه تعیین کرنش هر بخش از پارچه نیازمند استفاده از گردارائه می کلی صورتبهدستگاه استحكام سنج 

های کرنش بخش و تعیین تغییر شكل پارچه ارزیابیبررسی و اما در این پژوهش به  هم فقط کرنش یک بخش از پارچه قابل اندازه گیری می باشد.

 ،به پارچه ازدیادطولاعمال تصاویر قبل و بعد از میزان همبستگی روش  با استفاده از پلی استر/ پنبه با بافت تافته های تاری پودیاز سطح پارچه مختلف

تواند معیار مناسبی که این روش می بیان نمودتوان های مختلف پارچه میدست آمده از میزان همبستگی بخشاست. با توجه به نتایج به شدهپرداخته

 پودی باشد.های تاریتغییر شكل سطحی پارچهکرنش و برای ارزیابی 

 ر.شكل سطحی، پارچه تاری پودی، پردازش تصویر، همبستگی تصویکرنش سطحی، تغییر کلمات کلیدی:
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Abstract 

Considering the widespread use of fabrics in various uses and the importance of their deformation under different forces as well as the 

mechanical properties expected in the final application, it is important to evaluate the properties such as the deformation and surface strain of 

the fabric. In conventional methods, the strain of the fabric is provided by the strength measuring device in general, so that the determination 

of the strain of each part of the fabric requires the use of a strain gauge device, and in this case, only the strain of one part of the fabric can be 

measured. However, in this research, the change of shape of the fabric and the determination of the strain of different parts of the surface of 

the cotton/ polyester woven fabric with plain structure using the method of correlation of the images before and after the elongation have been 

discussed.   According to the results obtained from the degree of correlation of different parts of the fabric, it can be said that this method can 

be a suitable criterion for evaluating the strain and surface deformation of woven fabrics.  

Keywords: Surface strain, surface deformation, woven fabric, image processing, image correlation.  
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 مقدمه - 1

 یرویاست که در مقابل نا هسازه نیتردهیچیاز پ یكیپارچه 

. پارچه با توجه دهدیاز خود نشان م یادهیچیوارده، رفتار پ

درآورده  یبه هر شكل و قالب تواندیبه ساختار خاص خود م

صفحه  نیترییاستثناعنوان شده تا بهامر سبب نیشود. هم

انسان  یپوشش ازیکه دارد ن یاژهیو یكیبا توجه به رفتار مكان

 نیترکه از مهم یكیو صنعت را برآورده کند. رفتار مكان

العمل و عبارت است از عكس دیآیشمار مخواص ماده به

 یكیاطالع از خواص مكان .رویدر برابر نماده شكل  رییتغ

 هاو محدوده کاربرد آن یینها رفتار ینیبشیمنسوجات در پ

-3]برخوردار است یادیز تیاهمکننده کاال از مصرف یبرا

۱].  

 صورتبهباشد که خواص مكانیكی پارچه کرنش می ازجمله

الزم به ذکر  .شودتغییر طول نسبت به طول اولیه تعریف می

های تار و یا تواند در راستای نخاست که این تغییر طول می

اتفاق بیفتد. با توجه به اینكه در زمان انطباق های پود نخ

 تاثیر بعدی هر بخش از پارچه تحتپارچه با اجسام سه

های وارده کرنش جهیدرنتگیرد نیروهای مختلفی قرار می

طوریكه به پارچه نیز در هر ناحیه متفاوت خواهد بود. به

پذیری و صلبیت پارچه شده در شكلمیزان کرنش ایجاد

شد؛ به این صورت که هر چه کرنش کمتر باشد بامی مؤثر

ی کمتر است و ریپذشكلصلبیت پارچه بیشتر و 

  .[۴-6]بالعكس

گیری کرنش توسط دستگاه دست آمده از اندازهنتایج به

سنج معرف یک کرنش برای کل پارچه است در استحكام

متفاوتی را کرنش  دارتواند مقکه هر بخش از آن میحالی

گیری کرنش دهد. مؤید این مطلب اندازه به خود اختصاص

باشد اما استفاده از این ابزار اکستنسومتر میدستگاه توسط 

های تاکنون روشنیز محدود به دو نقطه از پارچه است. 

مختلفی برای محاسبه خواص مكانیكی منسوجات و یا 

بر مبنای استفاده از پردازش تصویر  هاتشخیص عیوب آن

بررسی میزان  در پژوهشی به بطور مثال شده است.ارائه

ای تاری و پودی با بافت های پنبهازدیادطول نخ تار در پارچه

-ساتین به کمک پردازش تصویر به منظور کاهش پارگی نخ

-وری از دستگاههای تار در زمان بافت پارچه و افزایش بهره

. از آنجا که نواحی میانی های بافندگی پرداخته شده است

پارچه مورد استفاده رفتار متفاوتی نسبت به ناحیه نمونه 

که  گفتتوان می دهدمینشان  پارچه از خود چپ و راست

 .]7[.کندتغییر می مختلف آن مناطق متاثر ازخواص پارچه 

اساس شدت سطح خاکستری تصویر ارزیابی کرنش پارچه بر

از شاخص شدت مقیاس خاکستری تصویر  دهدمینشان 

-های طولی و جانبی بخشاندازه گیری کرنشتوان برای می

های سه بعدی استفاده های مختلف پارچه در تغیر شكل

پارچه  مقاومت برشی و استحكام کششیبررسی  .]۸[نمود

-میهای تئوری و تحلیل تصویری نشان های بازالت با روش

بین ارزیابی تئوری و تحلیل تصویر انطباق خوبی وجود  دهد

توان به همچنین به کمک پردازش تصویر می .]۹[دارد

های های محافظ در برابر اشعههای پارچهبررسی ویژگی

با توجه به ].۱0[تیو با کمک پردازش تصویر پرداخترادیواک

صورت اینكه در اکثر مواقع تشخیص عیوب پارچه تولیدی به

گیرد و امری زمان بر و پرهزینه است، بصری انجام می

سازی عیوب پارچه با استفاده از بررسی تشخیص و مرتب
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پردازش تصویر نقش بسزایی در تسریع تشخیص عیوب 

 . ]۱2و  ۱۱[پارچه و ارتقای کیفیت آن خواهد داشت

گیری کرنش هر بخش از به منظور اندازهبر این اساس  

روشی بر مبنای پردازش تصویر  تحقیق حاضرپارچه، در 

را برای هر  yو  xشده است که بتوان کرنش در راستای ارائه

طور معمول با رسم دو خط دست آورد. بهبخش از پارچه به

اساس تغییرات تعداد در راستای طول و عرض پارچه و بر

توان میزان کرنش پارچه شده میپیكسل در تصاویر گرفته

تحقق این برای  در این تحقیق کهحالیدررا محاسبه نمود. 

-بهرهعنوان معیاری از کرنش تصویر بههمبستگی از  موضوع

گیری کرنش طولی و تواند در اندازه. این ایده میه شدگرفت

های سه بعدی مورد عرضی پارچه به هنگام تغییر شكل

 شدهکردن خطوط رسمکه دنبالاییاستفاده قرار گیرد. ج

-شده امكاندر تصویر گرفته و روی پارچهدر حالت عادی 

شده در این خطوط، علت انحنای ایجادپذیر نیست و یا به

 آمده صحت ندارد.دستکرنش به

 تجربیات -2

 تهیه نمونه-1-2

پژوهش در این  استفاده موردشده و تهیههای نمونه

استر مورد مصرف پلی -ی تاری پودی از جنس پنبههاپارچه

 ۱جدولدر ها آنمشخصات بودند که برای پیراهن مردانه 

 .استذکرشده 

  .های مورد ارزیابیمشخصات نمونه پارچه - 1جدول 

 (cm-1ها)تراکم نخ نمره نخ جنس نخ وزن متر مربع پارچه طرح بافت پارچه

 تافته
 گرم ۱2۵

(6.۱۴%) 

 پود تار پود تار پود تار

 دنیر 100 پنبه استرپلی

(۵.3۴%) 

 انگلیسی 20

(7.2۸%) 

40 26 

 دهد.(* )مقادیر داخل پرانتز میزان ضریب نایكنواختی مقادیر را نشان می

 سازی نمونهآماده-2-2

پارچه حالت  دوها در جهت انجام آزمایش هاپارچهنمونه 

گرفتند قرار و ارزیابی استفاده مورد شدهلیتكمخام و پارچه 

 شود.پرداخته می هاکه در ادامه به شرح آن

 هاپارچه نمونهتکمیل -1-2-2

پذیری بر میزان شكل تاثیر نوع تكمیل یمنظور بررسبه

و مقایسه نتایج به دست آمده از  نسبت به حالت خام پارچه

 صورتبهها ، تصمیم بر آن شد که آزمونشدهارائه روش

جهت  لذا نیز انجام گیرد. شدهلیتكمهای مجزا برای پارچه

 یكونیلیس کننرمدو نوع  ها ازپارچهتكمیل نمونه 

Microsil 30N  در آب سرد استفاده  حلقابلو کاتیونیک

های شیمیایی فرآیند نیترمهمکننده از های نرملیتكم شد.

توان به منسوجاتی با می که از این طریق نساجی هستند

پذیری بهتر همراه با و انعطاف قبولقابلنرمی مناسب و 
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-دست، ضد الكتریسیته ساکن و دوختخواص پر بودن زیر

توان گفت . همچنین می]۱3[ت افیدستپذیری مناسب 

کاهش ثبات نوری و سایشی  باعثممكن است  هاکنندهنرم

سیلیكونی  کننرمند. روش اعمال شدن کاال شورنگ و زرد

گرم  2 زانیمابتدا  کهها به این شرح بود و کاتیونی به نمونه

و سپس در آب  ندوزن شد هاکننرمبر لیتر از هر یک از 

 ورغوطهدر آن  هاو نمونه پارچه ندگردیدمقطر سرد حل 

از محلول بیرون آورده و  پارچه رادقیقه  20. بعد از شدند

های دادن سطحی منسوج با محلولجهت پوشش

و تنظیم میزان محلول، با تنظیم فشار و سرعت  مورداستفاده

 پسو  کردهرد فشارندههای ها، پارچه را از بین غلتکغلتک

دقیقه در استنتر با  ۱0ها ابعادی، نمونه تیتثب جهت ،آن از

 .ندقرارداده شد گرادیسانتدرجه  ۱30دمای 

 و رسم خطوط روی پارچه  هانمونه برش-2-2-2

ها از استاندارد بریتانیا در این قسمت جهت برش نمونه

BS2576 30استفاده شد. بر همین اساس هر نمونه به طول 

متر در سه راستای تار، پود و سانتی 6متر و عرض سانتی

از دو  های کناری پارچهنخ زده شد. سپسدرجه برش ۴۵

 ۵به عرض  ارچهعرض پ تا شودبیرون کشیده میطرف 

 ۵در راستای طول نیز از دو طرف  برسد.متر سانتی

سپس گیری در فک دستگاه جدا شد. متر جهت قرارسانتی

 مساوی کامالا های جداگانه، به محدوده صورتبهنمونه  هر

 تقسیم گردید. مربع دو در دو سانتیمتربه ابعاد 

 الیهچندپارچه -3-2-2

)در جهات  هاپارچه کردن الیهچندهای مهم از کاربرد

مورب با استفاده از عامل اتصال -پود، تار-تار، تار-مختلف تار

شوند و نمونه به هم متصل میها پارچهچسب، الیینظیر 

در منسوجات صنعتی و  دهند(را تشكیل می الیهچند 

-یدلباشد. توهمچنین در صنعت طراحی و پوشاک می

پارچه،  کردنالیهچندتوانند با استفاده از کنندگان می

 که درکنند که با توجه به نیروی منسوج یا پوشاکی تولید

هر بخش از منسوجات صنعتی و یا در هر قسمت بدن به 

شود بهترین کیفیت را از پارچه دریافت کنند پارچه وارد می

گردد. در این  تیفیباکمنجر به تولید کاالیی  تینها درکه 

 الیهچندالیه خام در حالت ت تکبر حالها عالوهراستا پارچه

های شدند. نمونهبرداریعكس نیز آزمایش و جهت تحلیل،

 الیهپارچه چند، الیهپارچه خام چندشامل نیز  شدهشیآزما

 الیهپارچه چندسیلیكونی و  کننرمبا  شدهلیتكم

 -کاتیونی، در سه حالت قرارگیری تار کننرمبا  شدهلیتكم

ها مورب بودند. الزم به ذکر است که پارچه -پود، تار -تار، تار

و با استفاده از دستگاه الیی در دمای  چسبالییبه کمک 

ثانیه به هم  20 زماندر مدت و  گرادیسانتدرجه  ۱۴0

 اتصال داده شدند.

 تجهیزات مورد استفاده-3-2

 هاینمونه کرنش گیریاندازه و کشش آزمایش جهت انجام

  شرکت ساخت سنجاستحكام دستگاه از شده،سازیآماده

 دستگاه سرعت .شداستفاده  Micro 350 مدل شرلی

 بینو فاصله  دقیقه متر برمیلی ۵0 آزمون این انجام جهت

 ۸0 میزان تا آزمون . اینتنظیم گردید مترسانتی 20 هافک

یافت.  ادامه برای هر نمونه پارگیحد تا ازدیادطول درصد
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مطابق با تكرار بار 3 با حالت هر برای کشش آزمایش

 .پذیرفت انجام ASTM D 2256-88 استاندارد

 SONY دوربین از هانمونه از برداریعكس سپس به منظور

RX10II  نور نگهداشتن شدت ثابت برای واستفاده گردید 

 لتاژو با متمرکز دیایال نور از پارچه سطح به شدهتابیده

  .شد استفاده آمپر ۱خروجی جریان و ولت ۱2 خروجی

 ی تصویرهمبستگروش با  تحلیل نتایج-4-2

ری گیاندازهشده از مقدار حاصلبا توجه به اینكه تاکنون 

 شدهمیگرفته درنظر عنوان کرنش کلی یک ماده کرنش به

با که  است شدهارائه جدیدی در این پژوهش روش، است

توان کرنش هر استفاده از تكنیک همبستگی تصویر می

صورت دقیق به )کرنش سطحی( ناحیه دلخواه از پارچه را

ن کردشده کممزیت روش ارائه ،عالوه براین .دست آوردهب

در ادامه به روش  .باشدخطای محاسبات دستی می

 شده است.همبستگی تصویر اشاره

و میزان ارتباط  اتتغییر سهیبراساس مقا ریتصو یهمبستگ

شكل و دیگری قبل از تغییر یكی ،از یک جسم ریدو تصو

متلب  در ریتصاو برداری،عكس . پس ازباشدمیآن  از پس

تبدیل  2یخاکسترحالت  به ۱یرنگو از حالت  هشدفراخوانی

و با هر اندازه هر محدوده  انتخاب ،روشاین  . درشوندمی

تواند این ویژگی می که باشددلخواه می صورتبهمورد نظر 

برای انتخاب هر  .یكی از مزایای استفاده از این روش باشد

روش الزم است که چهار نقطه از  اینمحدوده با استفاده از 

دستی  صورتبهروی پارچه  شدهمشخصگوشه مستطیل 

 نشان ۱شكل ها در که ترتیب انتخاب آن شودانتخاب 

ویر از تص بیترتبه رمجموعهیدو ز جهیدرنت است. شدهداده

-ازدیاد درصد ۸0پس از شدهشكل دادهتغییرتصویر و اولیه 

. شوندیانتخاب م یهمبستگ یبرا بر نمونه شدهاعمالطول 

در  یمحل یهاییجابجا صیتشخ ،یهمبستگ تمیالگور

به  اویرتص رمجموعهیدو ز سهیبا مقا راستای افقی و عمودی

 اول ریموردنظر در تصو محدوده ؛شرح استاین 

همان محدوده  قاایدقو در تصویر دوم نیز  شدهمشخص

گردد و هر دو محدوده انتخابی در قالب یک انتخاب می

در این روش،  .دنشویمپیكسلی ذخیره ( n×m)ماتریس 

هر  میزان جابجایی همچنین و تغییرات شدت خاکستری

 . شودپیكسل از تصویر ثبت می

 

 .ریتصوی همبستگ درروش محدوده کی نقاط انتخاب بیترت -1شکل 

                                                           
1 Red Green Blue (RGB(  2 Gray  
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از فرمول  ریدو تصو یهمبستگ زانیم صیتشخ یبرا

 گردید استفادهآمده است  زیرنرمال که در رابطه  یهمبستگ

[۱۴]. 

𝐶(𝑢, 𝑣)
∑ ∑ 𝐿1(𝑟𝑖,𝑠𝑗).𝐿2(𝑟𝑖+𝑢𝐿,𝑠𝑗+𝑣𝐿)𝑗𝑖

√∑ ∑ 𝐿1
2(𝑟𝑖,𝑠𝑗) ∑ ∑ 𝐿2

2(𝑟𝑖+𝑢𝐿,𝑠𝑗+𝑣𝐿)𝑗𝑖𝑗𝑖

                             

                          

 درها كسلیپخاکستری  سطح شدت 1L رابطه نیدر ا

 دهندهنشان 2Lع و مرج ریتصو انتخاب شده از رمجموعهیز

شده شكل دادهتغییر ریتصو درها كسلیپخاکستری  شدت

مختصات نقاط محدوده انتخابی و  s و   rمتغیرهای. است

در  )میزان جابجایی( شكلصورت تغییربه v و uی هاریمتغ

. باشندمیراستای عرض و طول پارچه  در بیترتبه صفحه

 کامالا  تیدهنده موقعنشان ۱حاصل از رابطه  مقدار حداکثر

 

 بیضر ۱ در رابطه .باشدیماول و دوم  ریهماهنگ در تصو

 با. سدبر ۱ به حداکثرتواند می C(u,v) نرمالی همبستگ

در  این رابطهی مبنا بر شدهنوشته تمیالگور از استفاده

. دیآیمدست به ریتصو دوی همبستگ زانیم متلب افزارنرم

معیاری از کرنش گزارش  عنوانبهعدد همبستگی  تیدرنها

 صفر بهی همبستگ زانیم هرچهصورت که شود به اینمی

 یهامحدودهی عنی شتر،یب کرنش زانیم باشد ترکینزد

 کی به و هرچه ؛اندشكل شدهبیشترین تغییر دچار یانتخاب

کمتر، یعنی کمترین  کرنش زانیم باشد ترکینزد

-شماتیک ارائه افتاده است.ها اتفاقشكل در محدودهتغییر

فلوچارت  وفرایند کلی همبستگی تصویر  2 شكل شده در

مراحل انجام کار روش همبستگی  دهندهنشان 3 شكل

  .باشدتصویر می

 

 .همبستگی تصویر کلی شماتیک فرایند -2شکل 
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 .روند انجام مراحل همبستگی تصویرفلوچارت  -3شکل 

 بحث و نتایج -3

روش همبستگی تصویر برای چند حالت  ،در این پژوهش

 الیهخام، چند الیهالیه خام، چندهای تکمختلف پارچه

کاتیونی مورد بررسی  کن سیلیكونی وشده با نرمتكمیل

صورت جداگانه که در ادامه به تحلیل هر حالت به گرفتقرار

شد هر چه میزان  ذکرطور که قبال . همانشودمی پرداخته

تر باشد بیشترین کرنش، و هرچه همبستگی به صفر نزدیک

کرنش در نمونه اتفاق میزان تر باشد کمترین به یک نزدیک

های سه بعدی افتاده است. الزم به ذکر است در نمودار

های مختلف پارچه همبستگی بخش ارزیابیشده برای ارائه

جهت طول  Aر شده، محوبین حالت اولیه و حالت کشیده

                                                           
1 Correlation 

۱) جهت عرض پارچه و محور عمودی   Bپارچه، محور 
CO 

 دهد.میزان همبستگی سطح پارچه را نشان می( 

 الیه خامپارچه تک-1-3

های حاصل از نمونه در این بخش به تحلیل نمودار

نمای  ۴شكل  شده است.پرداختهخام الیه های تکپارچه

 در جهت مورب حین آزمون کشش را پارچه تک الیه خام

را در  پارچهاین  کشش ازدیادطول -منحنی نیرو ۵و شكل 

با توجه به  د.ندهنشان می پود و مورب سه جهت تار،

توان گفت هر می 6 شكلشده در ارائههای سه بعدی نمودار

سه نمودار مؤید این است که میزان همبستگی نزدیک به 

باشد. یعنی فک ثابت دستگاه بیشتر از فک متحرک می

هنده دنشان ترروشنهای هایی از نمودار با رنگقسمت
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 ترتیرههای هایی با رنگمیزان همبستگی بیشتر و قسمت

 با بررسی. درنتیجه هستندهمبستگی کمتر هنده دنشان

توان گفت میزان میپود و مورب،  ،نمودارها در جهت تار

کرنش در ناحیه نزدیک به فک متحرک بیشتر از فک ثابت 

وجود تار یک محدوده به رنگ تیره بهجهت است. در نمودار 

که نشان از بیشترین میزان کرنش در این  است آمده

طولی راستای  درپود جهت باشد. در نمودار محدوده می

بیشترین کرنش را به خود  2-۴محدوده بین ردیف  ،پارچه

بودن دلیل نزدیکتواند بهداده است که این نیز میاختصاص

باشد. به فک متحرک و ازدیادطول بیشتر در این ناحیه 

توان بر نتایج قبلی میهمچنین در نمودار جهت مورب عالوه

-وجود آمده در سطح نمودار نشانهافزود که مقدار انحنای ب

زدگی از سطح در آزمون خوردگی یا بیرونچین دهنده

باشد. با توجه به نتایج حاصل از کشش در جهت مورب می

 شده فقط در جهت مورب است که به هنگام تصاویر گرفته

شود و پارچه از حالت دو بعدی خارج می ،تست کشش

که این امر  (۴ شكلگردد )زدگی از سطح مشاهده میبیرون

( و ۵ )شكل در این راستا استطول بیشتر ازدیادبه علت 

تر بودن نمونه در این جهت پذیرتواند معیاری از شكلمی

 باشد. 

 

تک الیه خام در جهت خوردگی نمونه پارچه چین -4 شکل

 مورب حین آزمون کشش

 

 

 الیه خامتکپارچه طول نمونه ازدیاد-نیرو منحنی  -5 شکل
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درصد  8۰محوری )بین حالت اولیه و حالتالیه به هنگام آزمون کشش تکهای مختلف پارچه خام تکمیزان همبستگی بخش -6شکل 

 پارگی(ازدیادطول تا حد

 خام الیهپارچه چند-2-3

خام نیز  الیههای چندروش همبستگی تصویر برای پارچه

اینكه که برش پارچه در  علتمورد بررسی قرار گرفت. به

مصارف صنعتی و خانگی در اکثر مواقع در جهت تار زده 

نمونه  ،های کشش روی پارچهشود لذا برای انجام آزمونمی

در راستای اعمال نیروی کششی آن های تار ای که نخپارچه

)که از  شدعنوان پارچه رویه در نظر گرفتهگیرد بهقرار می

 اشاره رت جهت تار در متن به آنصواین پس به اختصار به

ازدیادطول کشش پارچه  -منحنی نیرو 7شكل  (.گرددمی

-چند الیه خام را در سه جهت تار، پود و مورب نشان می

شود مشاهده می ۸شكل های طور که در نمودارهمان .دهد

مورب بیشترین ₋پود و تار₋تار، تار₋در هر سه حالت تار

های نزدیک به فک ثابت محدودههمبستگی، مربوط به 

دهد تار نشان می₋تار باشد. میزان همبستگی در نمونهمی

ها نوساناتی وجود دارد که نشان از که در بعضی ردیف

پود ₋باشد. در حالت تاربودن کرنش سطح پارچه میمتفاوت

شود. در این نمونه نیز تری مشاهده میروند شیب یكنواخت
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رین همبستگی و در نتیجه نزدیک به فک متحرک کمت

شود. همچنین در نمونه بیشترین میزان کرنش مشاهده می

یک  بر اینعالوهشده است. مورب همین روند مشاهده₋تار

که این نیز نشان از  است شدهانحنا در وسط نمودار ظاهر

طور کلی در هر سه باشد. بهخوردگی سطح پارچه میچین

طول که از دستگاه ازدیاد-نیروهای حالت با توجه به نمودار

قابل مشاهده  7 شده است و در شكلسنج استخراجاستحكام

تحمل پود و مورب باعث افزایش  است تقویت تار با الیه تار،

پارگی نمونه طول تا حدشدن ازدیادنیروی اعمالی و بیشتر

 . تاری شده است

 

 .طول نمونه پارچه چندالیه خامازدیاد-منحنی نیرو -7ل شک

 

درصد  8۰محوری )بین حالت اولیه و حالتبه هنگام آزمون کشش تک الیهخام چندهای مختلف پارچه میزان همبستگی بخش -8شکل 

 پارگی(ازدیادطول تا حد
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 شدهتکمیل الیهپارچه چند-3-3

شده برای در این پژوهش جهت گسترش و تأیید روش ارائه

شد گونه که پیش از این نیز گفتههای مختلف همانحالت

کن سیلیكونی و که با دو نرم الیهچند هایپارچه نمونه

اند نیز با روش همبستگی تصویر مورد شدهکاتیونی تكمیل

 تحلیل قرارگرفته است.

 کن سیلیکونینرم با شدهتکمیل هاینمونه-1-3-3

ازدیادطول کشش پارچه چند الیه  -منحنی نیرو ۹شكل 

تكمیل شده با نرم کن سیلیكونی را در سه جهت تار، پود و 

هایی که از میزان با توجه به نمودار .دهدمورب نشان می

 است دست آمدههشده بهای مشخصهمبستگی محدوده

 که  الیهچند هایپارچه نمونه توان گفت در( می۱0شكل )

شدند در هر سه راستای اعمال تكمیلکن سیلیكونی با نرم

مورب( نیز روند تقریبا مشابهی ₋پود، تار₋تار، تار ₋نیرو)تار

ها نوسانات شود. در نمونهروی سطح نمودار مشاهده می

بودن شده روی سطح نیز نشان از متفاوتمشاهده

های وارده ها بوده است. در نتیجه کرنشهمبستگی محدوده

باشد. با توجه به چه متفاوت میهای مختلف پاربه قسمت

توان نتیجه نیز می ۹ازدیاد طول شكل ₋های نیرونمودار

شده تار با پود و مورب طول نمونه تقویتگرفت که ازدیاد

باشد. در این حالت نیز در نمونه بیشتر از نمونه تار با تار می

خوردگی مورب انحنای وسط نمودار حاکی از چین -تار

پذیری نمونه تار زمانی درنتیجه شكل ،شدباشده میایجاد

 شده است.، نیز بیشتراست شدهکه با نمونه مورب تقویت

 

 

 کن سیلیکونی.شده با نرمازدیاد طول نمونه پارچه چندالیه تکمیل-منحنی نیرو -9 شکل
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محوری )بین حالت به هنگام آزمون کشش تککن سیلیکونی شده با نرمتکمیلهای مختلف پارچه میزان همبستگی بخش -1۰شکل 

 .پارگی(درصد ازدیادطول تا حد 8۰اولیه و حالت

 کن کاتیونینرمبا  شدهتکمیلهای نمونه-2-3-3

ازدیادطول کشش پارچه چند الیه  -منحنی نیرو ۱۱شكل 

هت تار، پود و را در سه ج کاتیونیتكمیل شده با نرم کن 

کن کاتیونی هایی که با نرمپارچه نمونه .دهدمورب نشان می

طور تقریبی کن سیلیكونی بهاند نیز مانند نرمشدهتكمیل

(. در هر سه ۱2شكل ) نددادنتایج مشابهی از خود نشان

نمودار میزان کرنش نزدیک به فک متحرک بیشتر و نزدیک 

این در نمودار براست. عالوهبه فک ثابت کمتر اتفاق افتاده 

شود که این گواه بر این مورب نیز همان انحنا دیده می₋تار

پذیری این نمونه نسبت به دو نمونه دیگر است که شكل

طول ازدیاد₋های نیروبیشتر بوده است. با توجه به نمودار

شده طول نمونه تار تقویتتوان افزود که ازدیادمی ۱۱ شكل

-مورب در این حالت نیز بیشتر از نمونه تقویتپود و  با نمونه

 باشد.شده با تار می
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 کن کاتیونی.شده با نرمطول نمونه پارچه چندالیه تکمیلازدیاد-منحنی نیرو  -11 شکل

 

محوری )بین حالت اولیه و کشش تکبه هنگام آزمون کن کاتیونی شده با نرمتکمیلهای مختلف پارچه میزان همبستگی بخش -12شکل 

 .پارگی(درصد ازدیادطول تا حد 8۰ حالت
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 گیرینتیجه - 4

عمال نیروهای هر بخش از پارچه در زمان ا کهآنجااز 

تغییر های سطحی و کرنش ریتأثتحت مختلف به آن، 

از  موضوعگیرد لذا ارزیابی این های مختلف قرار میشكل

در راستای تواند و می استی برخوردار توجهقابلاهمیت 

بدین  باشد. بسیار حائز اهمیتارتقای کیفی محصول نهایی 

های برای بررسی میزان تغییر شكل سطحی پارچه منظور

بعد از ها بررسی آنتاری پودی در حالت خام و همچنین 

آزمون کشش تک  ها تحت، نمونهکردن الو چندتكمیل 

دو تصویر از  ،آزمایشرار گرفتند. در حین انجام قمحوری 

که تصویر اول قبل از اعمال  پارچه گرفته شد،سطح 

طول درصد ازدیاد ۸0طول و تصویر دوم پس از اعمال ازدیاد

تصاویر بر اساس برنامه نوشته شده در نرم . بود تا حد پارگی

تحلیل قرار گرفته و میزان همبستگی دو افزار متلب مورد 

نتایج روش همبستگی تصویر و دست آورده شد. یر بهتصو

آمده از دستهازدیاد طول ب -نمودار نیرو از نتایج حاصل

الزم به ذکر سنج مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه استحكام

است که در این تحقیق به دنبال بررسی معیاری به نام 

دست همبستگی تصویر هستیم که این میزان همبستگیِ به

تواند خود معیاری از تغییر شكل سطحی پارچه میآمده، 

ها مورد بررسی و به حساب آید و از این دیدگاه، آزمایش

تغییر شكل در ناحیه فک از آنجا که  اند. تحلیل قرار گرفته

ثابت کمتر از فک متحرک است و در نتیجه همبستگی در 

لذا  ،قسمت فک ثابت بیشتر از فک متحرک خواهد بود

 های مختلفاز میزان همبستگی بخشست آمده دتصاویر به

توان گفت که این میو  بودهید این مطلب ؤنیز م پارچه

سطحی  تغییر شكلروش معیار مناسبی برای ارزیابی 
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