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   چكيده

صنعت نساجي امروزه به سوي توليد منسوجاتي پيش مي رود كه عالوه بر كاربردهاي معمول به عنوان حسگر و 

عملگر مانند توليد گرما در سرما و بالعكس نيز قابل استفاده مي باشند از آنجايي كه پارچه هاي حلقوي به طور 

 . رفته انداي در توليد پوشاك استفاده مي شوند امروزه در زمينه توليد پارچه هاي رسانا مورد توجه قرار گ گسترده

در اين مقاله به بررسي خصوصيات الكتريكي و حرارتي پارچه هاي حلقوي بافته شده همراه با سيم فيالمنتي فلزي 

ح بافت مورد آزمايش قرار گرفتند و رابطه ي بين پرداخته شده است براي اين منظور نمونه هايي از چند نوع طر

. كشش مورد بررسي قرار گرفت -ريكي نيرو و جريان الكت  -ريان الكتريكي ، جنزما –، دما زمان –جريان الكتريكي 

، همچنين افزايش فشار. افزايش مي يابد، دماي اندازه گيري شده صله نشان مي دهد كه با گذشت زماننتايج حا

  .ش روند خاصي مشاهده نشددر مورد افزايش كش. الكتريكي را به دنبال خواهد داشت كاهش جريان

   

  سيم فلزيپارچه هاي حلقوي، خصوصيات الكتريكي و حرارتي،  : كليدي هايواژه

  

  مقدمه-1

ايي مانند با توجه به اينكه كارايي پارچه هاي حلقوي رسانا بر اساس تغييرات مقاومت الكتريكي آنها در پاسخ به محرك ه

بنابراين پاسخ به اين محرك هاي مقاومتي مبنايي براي تعيين حساسيت اين . تعيين مي شود... تغيير شكل، دما، رطوبت و 

از آنجايي كه مقاومت طولي معادل حلقه ها ثابت مي باشد، فاكتور كليدي در ميزان توليد حرارت  .]3-1[نوع پارچه ها است

عالوه بر اين طرح بافت نيز يك پارامتر تاثيرگذار در تعيين ميزان . مت تماسي اورلپ ها استپارچه هاي حلقوي رسانا، مقاو

 90كه ميزان تراكم پارچه و طرح پارچه به ترتيب  تحقيقات انجام شده نشان مي دهد.  ]4[توليد حرارت اين پارچه هاست

گذاري سيم در منطقه نخ هاي پرز پارچه هاي همچنين با جا ].5[ر ضريب هدايت حرارتي تاثير دارنددرصد ب 99درصد و 

ه توليد يك لباس مجهز به از جمله كارهاي انجام شد .توليد پارچه هاي رسانا دست يافتحلقوي دوروسيلندر مي توان به 

، توسط نخ الكترونيكي و حسگرهاي حرارتي آن قه حرارتي است كه انتقال داده ها ميان قطعات اندازه گيرييلحسگر و ج

  .]6[حاوي الياف رسانا صورت مي پذيرد هاي

در اين تحقيق به بررسي تاثيرات تغيير شكل پارچه در اثر اعمال نيرو و يا كشش بر قابليت توليد حرارت پارچه هاي حلقوي 

 زمان بيان - زمان و دما - كشش، جريان الكتريكي - نيرو، جريان الكتريكي - داخته و رابطه بين جريان الكتريكي رسانا پر

  .شده است
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  روش تحقيق-2

و  2 *1، ريب يي بر اساس سه نوع طرح بافت ساده، نمونه پارچه هاالكتريكي در اثر تغيير شكل پارچهجهت انجام بررسي تغيير جريان 

نشان داده شده  1دول شماره لزي به كار رفته در نمونه ها در جخصوصيات فيالمنت ف. انتخاب شده اندو نمره نخ مشخص  2*2ريب 

  است 

 
خصوصيات فيالمنت فلزي. 1جدول شماره   

 

 

  

  

  

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  .تصاوير نمونه هاي بافته شده در شكل هاي زير نشان داده شده است
 

 
                            2*2نمونه بافت ريب c) 2*1نمونه بافت ريب  b)نمونه بافت ساده a)تصاوير نمونه هاي بافته شده  1شكل 

                                  

تغييرات جريان توسط آمپرسنج و . ولت به دو سر مدار نمونه وصل شد 5/2، ولتاژ گيري تغييرات جريان نسبت به زمانجهت اندازه 

آمپر  25/0، جريان ثابت ررسي اثر تغيرات زمان بر روي دماهمچنين براي ب. ماسنج ديجيتال اندازه گيري گرديدتغييرات دما توسط د

در ادامه اثر تغييرات فشار . ت فوق در محيط ايزوله انجام شدندكليه آزمايشا. يد و تغييرات دما اندازه گيري شدمدار وصل گردبه دو سر 

 جنس مس

56,000,000 S/m هدايت الكتريكي 

70 mµ قطر 

8.96 g/cm3 چگالي 

98.78dn وزن خطي  

95cN نيروي پارگي 

44 GPa  سختيمدول  

70 MPa تنش نقطه تسليم  

  ضريب پواسون 0.33

240 MPa استحكام كششي 

110 GPa ول االستيسيته مد   
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براي اين منظور فشارهاي مختلفي توسط وزنه هاي . ار گرفتو كشش بر ميزان جريان الكتريكي عبوري از نمونه پارچه مورد بررسي قر

چنين براي هم .ولت ثبت گرديد 5/2هاي بافته شده اعمال شد و ميزان جريان عبوري از آنها در ولتاژ ثابت گرمي به نمونه پارچه  50

تحت كشش قرار گرفتند و  mm/min)  (35، نمونه پارچه ها توسط دستگاه استحكام سنج و با سرعت بررسي اثر تغييرات كشش

، هر آزمايش سه بار انجام شد و در براي بررسي تكرار پذيري. ولت ثبت شد 5/2لتاژ ثابت ها در وتغييرات جريان الكتريكي عبوري از آن

نيرو و  –، جريان الكتريكي زمان –، دما زمان –نهايت با استفاده از ميانگين داده هاي به دست آمده نمودارهاي جريان الكتريكي 

 . كشش رسم شد –جريان الكتريكي 

 

  نتايج و بحث  -3

  .آمپر نشان داده شده است 25/0ابت تغييرات دما نسبت به زمان در جريان ث 2 شكلدر نمودار 

                                     

                                      
 نمودار منحني تغييرات دما با گذشت زمان 2شكل 

   

سه منحني مشاهده مي شود كه در هر سه نوع بافت با گذشت زمان دماي اندازه گيري شده افزايش مي يابد عالوه بر اين با مقايسه 

دليل اين امر مي تواند جمع شدگي . كمترين سرعت افزايش دما را دارندبيشترين و بافت ساده  2*2يب مشاهده مي شود كه بافت ر

در مقايسه با بافت ساده باشد كه اين مسئله منجر به افزايش تراكم فيالمنت فلزي در واحد سطح مي شود و در  2*2 بيشتر بافت ريب

ولت  5/2تغييرات جريان نسبت به زمان در ولتاژ ثابت  3 كلش منحنيدر .را نشان خواهد داد يتال دماي بيشترنتيجه دماسنج ديجي

  .نشان داده شده است
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  منحني تغييرات جريان با گذشت زمان 3شكل 

 
مشاهده مي شود كه در هر سه نوع بافت با گذشت زمان جريان عبوري از مدار پارچه افزايش مي يابد دليل اين امر مي تواند كاهش 

نش ايجاد شده سبب افزايش اتصاالت حلقه ها شده در نتيجه امكان ، كاهش تونه پارچه در اثر گذشت زمان باشدتنش ايجاد شده در نم

، مقاومت مدار كاهش يافته و جريان عبوري از مدار به مرور زمان با افزايش اتصال كوتاه. مدار پارچه افزايش مي يابد اتصال كوتاه در

 از كمتر 2*2ريب يش جريان عبوري در بافت عالوه بر اين با مقايسه سه منحني مشاهده مي شود كه سرعت افزا. افزايش مي يابد

 4شكلدر نمودار . بوده استتنش موجود در اين طرح بافت در ابتداي آزمايش كمتر از ساير بافت ها  احتماال .است ساير بافت ها

  .ولت نشان داده شده است 5/2ثابت  تغييرات جريان نسبت به فشار در ولتاژ

  

                                 
 نمودار تغييرات جريان نسبت به فشار 4شكل 

   

مي توان گفت در اثر . ريان عبوري از مدار پارچه مي شودسبب كاهش ج فشار مشاهده مي شود كه تقريباً در هر سه نوع بافت افزايش

سئله ممكن اين م. مستطيل تغيير شكل مي دهد ، در ادامه سطح مقطع نخ ها از دايره بهشدهفشار ابتدا فضاي خالي بين نخ ها كم 

در فشار اوليه  منحني هاشيب تند . فيالمنت هاي فلزي با يكديگر و كاهش احتمال تماس آنها مي شود است سبب افزايش فاصله

قريبا پارچه ها تدر فشارهاي بيشتر، تغييرات جريان در نمونه  .روي نمونه پارچه ها باشد ،ناگهاني فشار افزايشبه دليل ممكن است 

منحني در . احتماال به دليل وجود خطا در آزمايش است  2*1تغيير ناگهاني جريان در بافت ريب . دروند مشابهي را نشان مي ده

   .نشان داده شده است ولت5رابطه بين دما و زمان در ولتاژ   5شكل 
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  2*1ييرات دما با گذشت زمان در پارچه حلقوي با طرح ريب منحني تغ 5شكل 

 
شيب نمودار به تدريج كاهش مي دقيقه  5بعد از . شيب تند نمودار در دقايق اوليه نشان دهنده افزايش سريع دماي نمونه مي باشد

آزمايش اثر تغييرات كشش بر ميزان  در .ش جريان عبوري از مدار پارچه باشدكاهش تدريجي سرعت افزاي تواند ميدليل اين امر . يابد

  .جريان عبوري روند خاصي مشاهده نشد

  

 گيري نتيجه-4
 .باشد مي فشار و كشش پارامترهاي تغيير اثر در پارچه از عبوري جريان ميزان پذيري تاثير از حاكي شده انجام آزمايشات نتايج

 .بود همراه عبوري جريان ميزان كاهش با فشار، افزايش كه حالي درروند خاصي را نشان نداد،  كشش، افزايشتغييرات جريان در اثر 

خصوصيات  2*2مقايسه طرح بافت پارچه ها نشان داد كه تغييرات فشار در بافت ساده بيشترين اثر را دارد در حالي كه بافت ريب 

 به فلزي فيالمنت با همراه شده بافته يحلقو هاي پارچه از استفاده كه دهد مي نشان آمده بدست نتايج. حرارتي بهتري را نشان داد

  .باشد مي پذير امكان فشار حسگر عنوان
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