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:چکیده  

نماید به طوري که بدون وجود راهنماي نخ  مسیر حرکتی راهنماي نخ سوزن نقش اساسی در فرآیند دوزندگی ایفا می
با توجه به اهمیت منحنی حرکتی راهنماي نخ به ویژه در ماشین آالت دوزندگی با .امکان تشکیل بخیه میسر نمی گردد

راحی مکانیزمی که بتواند با دقت باال منحنی حرکتی مفروض را تولید سرعت باال، و محدودیت روشهاي تحلیلی در ط
در این تحقیق به ارائه روشی مبتی بر الگوریتم ژنتیک جهت طراحی مکانیزم حرکتی مسیر راهنماي نخ مفروض اقدام .نماید
 .گردید
  مسیر راهنماي نخ،طراحی مکانیزم،الگوریتم ژنتیک:هاي کلیديواژه
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ABSTRACT 
The curvature movement of thread take-up leveler has important work in sewing processing. In fact without the 
correct curvature movement stich forming is impossible.by the aim of  four –bar mechanism is using to moving the 
thread take-up leveler .In this work Genetic algorithm have been applied for synthesis of a four-bar mechanism 
minimizing the error between desired and obtained coupler curve. 
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  مقدمه-1

تري را در  تغذیه مشکالت جدید و پیچیده  هاي دوخت و به تبع آن سرعت حرکت سوزن و سامانه نباالرفتن سرعت ماشی
متعددي انجام می شود، که با مطالعه بر  ي هاي تکرار شونده در فرآیند دوخت حرکت. فرآیند دوخت به وجود آورده است

در حین فرآیند تشکیل بخیه را مرتفع وجود آمده  توان تا حدود زیادي مشکالت به سازي آنها می ها و بهینه روي این حرکت
پارچه و  ي فشاري ، جلو برندهي  هاي سوزن، پایه توان حرکت هاي تکرار شونده در ماشین دوخت می از جمله حرکت. نمود

 شیطانک نقش مهمی در تنظیم کشش نخ در فرآیند تشکیل بخیه داراست و در واقع بدون.را نام برد )شیطانک(نخراهنماي 
منحنی حرکتی .نشان داده شده است 1 شکلدر  مراحل تشکیل بخیه الك استیچ حضور شیطانک بخیه تشکیل نمی گردد
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تعیین ... ،یاز در مراحل تشکیل بخیه می باشدکه با توجه به نوع بخیه،سرعت ماشینشیطانک تنظیم کننده کشش نخ مورد ن

حنی حرکتی شیطانک با دقت باال همواره مورد توجه تولید تولید مندر همین راستا طراحی مکانیزمی جهت . می گردد
  .کنندگان ماشینهاي دوزندگی می باشد

  

 
  مراحل تشکیل بخیه الك استیچ.  1شکل 

  روش تحقیق-2
چهار مکانیزم  .نشان داده شده است مکانیزم حرکتی شیطانک یک مکانیزم چهار میله می باشد 2همان گونه که در شکل

. میله اي ساده ترین مکانیزمی است که به واسطه آن می توان حرکت دورانی را به حرکات هاي هندسی دیگر تبدیل کرد
این مکانیزم از یک قسمت ثابت به نام قاب، دو عضو متحرك با حرکت دورانی حول یک نقطه که لنگ نامیده می شوند و 

در حل تحلیلی جهت مشخص نمودن ابعاد الزم .شود تشکیل شده استعضو رابط بین لنگ ها که میله رابط نامیده می 
  دلیل این امر لزوم برابري.گردد بسیار ناچیز می باشدمکانیزم تعداد نقاط دقتی که از منحنی حرکتی مورد نظر انتخاب می 

طلوب پیروي نماید به همین منظور براي طراحی مکانیزمی که دقیقاً از منحنی م].1[تعداد معادالت ومجهوالت می باشد
الگوریتم ژنتیک یک روش انطباقی از طبیعت  ].2[روشهاي غیر تحلیلی مانند الگوریتم ژنتیک مورد توجه قرارگرفته است

یند هاي ژنتیکی ارگانیسمهاي بیولوژیک عمل می کند که در چندین نسل جمعیت موجود طبق اصول آاست که براساس فر
داروین  در اصول بقاي گونه ها  چارلزتوسط  موضوع  اولین باراین ع نمو می کنند ، نو "بقاي بهترین "انتخاب طبیعی و 

در طبیعت،  .]3[مطرح شد Hollandتوسط  1975نخستین بار در سال   (GAS)اصول بنیادي الگوریتم ژنتیک . مطرح شد
د امکان تولید نسل و زاد و ولدشان موجودات زنده براي بقاء باهم رقابت می کنند و آنهاي که از قدرت باالتري برخوردارن

به بیان دیگر می توان گفت ژنهایی که داراي قدرت سازگاري و بهینه شدن باالیی را دارند در هر تولد نسلی  .بیشتر است
  .  ]4[گسترش یافته و نوع خود را افزایش می دهند
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  .مکانیزم حرکتی شیطانک.2شکل 

  :داریم 2در  شکل ته برداريبا توجه حلقه بس
)1(    

  :به حالت مختلط داریم 1با تبدیل معادله برداري 
)2(    

  :داشت خواهیم  و در نظر گرفتن  2با تجزیه معادله  
)3(  
)4(    
  

براساس معادالت  را برحسب زاویه  و زاویه ورودي می باشد می توان زوایاي   با توجه به اینکه زاویه 
  :مشخص نمود] 3[نفرویداشتای

)5(  
)6(   

 :عبارت اندازK5وK1،K2، K3 ، K4مقادیر  6و5که در معادالت 

  
  و 
)7(  
  
  
)8(    
  :8و7که در معادالت  



  

 

 

  ، دانشکده مهندسی نساجییزد دانشگاه- 1390 آبان -کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران هشتمین       
8th National Conference on Textile Engineering- October 2011- Yazd, Iran 

  

  
  :داریم Cبراي نقطه 

)9(  
)10(    
  

  :و مبدا مختصات خواهیم داشت 10و9که با توجه به معادالت 
)12(  

  
  

براي یک مکانیزم با طول میله هاي مشخص و با زاویه مشخص می توان مختصات نقطه   12تا1ت با توجه به مجموعه معادال
 C که در واقع موقعیت راهنماي نخ می باشد را مشخص نمود. 

  الگوریتم ژنتیک-2-1
تم بر پایه این الگوری. تواند به کاربرده شود سازي می بهینه برايالگوریتم ژنتیک یک روش الهام گرفته از طبیعت است که 

اصول گزینش و زنده ماندن اساسِ کند که در چندین نسل، جمعیت بر  هاي بیولوژیک عمل می فرآیندهاي ژنتیکی ارگانیسم
تواند  با پیروي از این فرآیند، الگوریتم ژنتیک می. کند ترین که نخستین بار چارلز داروین آن را مطرح نمود، رشد می هدبرازن
هایی که از  کنند و آن در طبیعت، جانداران براي زنده ماندن با هم رقابت می .ها را بهبود بخشد آن هایی پدید آورده و پاسخ

ي دیگر، ژنهایی  که داراي توانایی سازگاري و  به گفته. توانایی باالتري برخوردارند امکان تولیدمثل بیشتري خواهند داشت
هاي خوب از پدر و  ترکیب ویژگی. دهند ي خود را افزایش می نهبهینه شدن باالیی هستند، در هر نسل گسترش یافته و گو

تک پدر  تواند فرزندانی با برازندگی باال پدید آورد که این برازندگی، بسیار بیشتر از برازندگی تک مادرهاي گوناگون، گاهی می
  .و مادرها است

افراد . شود بودن پاسخ مسئله است، نمایش داده می گر مناسب ها بیان الگوریتم ژنتیک با جمعیتی از افراد که هر کدام از آن
دارند و افراد داراي  داراي برازندگی باال و در فرآیند تولید مثل با دیگرافراد جمعیت، شانس بیشتري براي تولید دوباره

تازه، از گزینش جمعیت . روند رو از میان می کنند و از این گی پایین، شانس کمتري براي گزینش در این عمل پیدا میزندبرا
هاي افراد  این نسل تازه، داراي سهم بیشتري از ویژگی. آید پدید میهم ها با  گیري آن بهترین افراد نسل کنونی و جفت

هاي  هاي خوب توسط جمعیت گسترش یافته و با ویژگی مناسب نسل گذشته است، با این روش، در چندین نسل ویژگی
اگر الگوریتم ژنتیک به . گردد آتیه از فضاي جستجو بررسی می بیشترین فضاي خوش با این کار. شود خوب دیگر آمیخته می

روند اجراي الگوریتم ژنتیک  3در شکل.شود ریزي شده باشد، جمعیت به پاسخ بهینه رسیده و در آن همگرا می خوبی پایه
  .جهت طراحی مکانیزم چهار میله با منحنی حرکتی مشخص نشان داده شده است

  



  

 

 

  ، دانشکده مهندسی نساجییزد دانشگاه- 1390 آبان -کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران هشتمین       
8th National Conference on Textile Engineering- October 2011- Yazd, Iran 

  

 
  روند اجراي الگوریتم ژنتیک جهت طراحی مکانیزم چهار میله با منحنی حرکتی مشخص. 3شکل 

  
  
  تابع برازندگی- 1- 2-1

در بخش اول تابع میزان نزدیکی نقاط تولید شده . تابع برازندگی از دو بخش تابع هدف وتابع جریمه تشکیل شده است
سط طراح که از منحنی حرکتی استخراج شده است محاسبه می شود هرچه این توسط الگوریتم از نقاط داده شده تو

نشان داده  13تابع هدف در رابطه  .اختالف کمتر باشد نشانگر مطلوب تر بودن ابعاد مکانیزم چهارمیله ارائه شده می باشد
  .شده است

)13(  

  
  

دست آمده توسط الگوریتم ژنتیک می مختصات نقطه ب ومختصات نقطه داده شده توسط طراح و و که درآن 
 .تعداد نقاط مشخص شده توسط طراح می باشد باشد و

  :در بخش دوم محدودیتهاي در نظر گرفته شده براي ارزیابی برازندگی شامل
  .قانون گریشف که بیان می نماید که جمع کوچکترین وبزرگترین میله از جمع دو میله دیگر باید کوچکتر باشد-
  .ات نقاط بدست آمده بر اساس زاویه داده شدهترتیب مختص-
  
 

  نتایج و بحث-3
  .نشان داده شده است 3نمونه اي طراحی هاي انجام شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شکل
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