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  چكيده 
در اين تحقيق رفتار برداشت فتيله از بانكه در دستگاه هاي گيل باكس، مورد 

بيني تغييرات ارتفاع  ته است. در اين راستا مدلي براي پيشبررسي قرار گرف
فتيله داخل بانكه طي فرايند تغذيه ارائه گرديده است. در مدل ارائه شده از يك 
جرم و فنر خطي استفاده شده است. رفتار صفحه بانكه به عنوان يك فنر خطي 

پاسخ مدل  و فرآيند برداشت فتيله به عنوان جرم متغير با زمان مدل گرديد.
نشان داد كه مقدار سختي فنر بايد متناسب با سرعت دستگاه هاي گيل باكس 
و مشخصات فتيله تغذيه شده باشد تا همواره در طول تغذيه، ارتفاع برداشت 
فتيله ثابت باشد. نتايج شبيه سازي نشان داد كه موقعيت فتيله در بانكه در 

ت كمي مي باشد. اين نوسانات ثابت نيست و داراي نوسانا اًطول تغذيه دقيق
باشد. براي رفع اين مشكل، با اضافه كردن ناشي از ساختار مدل ارائه شده مي

  يك دمپر خطي، مدل تصحيح گرديد.
روش  -دمپر ،فنر ،مدل جرم -دستگاه  گيل باكس  -بانكه  واژه هاي كليدي:

  بسظ مستقيم.
  

  مقدمه 
كنواختي فتيله در ماشين هاي ي ،يكي از عوامل تاثير گذار بر يكنواختي نخ

كشش مي باشد. سرعت و نحوه تغذيه در ماشين هاي كشش از عوامل موثر بر 
يكنواختي فتيله مي باشد. تاكنون تحقيقاتي در زمينه بررسي تاثير سرعت 

از جمله  تغذيه بر يكنواختي فتيله در ماشين هاي كشش انجام شده است.
ار الياف در ناحيه كشش به منظور تاثير سرعت تغذيه بر رفت چندين محقق

 تأثير ارنست. ]3- 1[پيش بيني پارامترهاي كيفي فتيله را بررسي نمودند 
مشاهده كرد  سرعت دستگاه كشش بر ميزان نايكنواختي فتيله را بررسي كرد و

در سرعت هاي باال، چون الياف در فاصله زماني كوتاه تري در منطقه كشش 
بيشتري دارند و همچنين سرعت باال باعث افزايش قرار مي گيرند نايكنواختي 

فشار الياف به يكديگر در فتيله مي شود كه خود باعث ايجاد نايكنواختي مي 
تاثير سرعت تغذيه، قطر كويلر و مقدار كشش را بر ميزان  ايشتياگو .]4[شود

   .]5[نايكنواختي فتيله بررسي كرد
له از بانكه در ماشين هاي هدف از اين مقاله پيش بيني رفتار برداشت فتي

در فرآيند برداشت فتيله از  آن بر يكنواختي فتيله مي باشد. تأثيرگيل باكس و 
بانكه، ارتفاع برداشت فتيله در بانكه همواره بايد ثابت باشد. سختي فنر، سرعت 
تغذيه وگرم بر متر فتيله از پارامترهايي هستند كه در ارتفاع برداشت فتيله 

. با توجه به اين پارامترها ممكن است ارتفاع برداشت تغيير كند باشند موثر مي
كه اين تغييرات در هنگام باز شدن فتيله موجب كشيدگي و نايكنواختي فتيله 

مدل  دمپر - فنر –مي گردد. در اين مقاله بانكه به صورت يك سيستم جرم 
  ان برداشت تغييرات ارتفاع صفحه بانكه در زم  ميزان  مدل اين   در  شده است.

  فتيله از بانكه پيش بيني شده است.

  مدلسازي 
  نشان داده شده است. 1در شكل شامل يك جرم و فنر  مدل ارائه شده

  

  
  مدل ارائه شده براي پيش بيني تغييرات ارتفاع صفحه بانكه  -1شكل

  
  .باشدبه صورت زير مي 1معادله كلي مطابق شكل 

MX kX Mg                                                                    (1) 

ضريب سختي فنر و  Kجرم صفحه بانكه و فتيله داخل بانكه،  Mكه در آن 
 X با توجه به اينكه بانكه در ابتدا پر مي باشد و  باشند.موقعيت مركز جرم مي

ل بانكه برداشت مي شود. جرم در نظر گرفته شده با گذشت زمان، فتيله از داخ
  : به صورت متغير با زمان است. در نتيجه

   M m m t m t a t                                                  (2) 
جرم صفحه بانكه و فتيله داخل بانكه (زماني كه بانكه پر  m در رابطه فوق

 مي باشد)، m t  جرم فتيله خارج شده از بانكه  در طول زمان وa  ضريب
و با در نظر  1در معادله  2با جايگذاري معادله  .باشدبرداشت فتيله از بانكه مي

  به صورت زير تبديل مي شود. 1گرفتن تعادل استاتيكي معادله 
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   به صورت زير تعريف گرديد:   و ، nبراي حل معادله پارامترهاي
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   باشد. فركانس طبيعي سيستم خطي مي nكه در آن 
  شود:حاصل مي 7معادله  3با جايگذاري پارامترهاي فوق در معادله 

  21 nt x x t                                             )7                   (  
و پاسخ كل  .]6[استفاده شده است براي حل معادله از روش بسط مستقيم

  سيستم به صورت زير محاسبه گرديد:
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   .دهدهاي مختلف نشان ميتغييرات سطح بانكه را در زمان 8معادله 
   

  تحليل مدل با داده هاي تجربي
  اشين هاي گيل باكس در يكرفتار برداشت فتيله از بانكه در م در اين تحقيق، 
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مورد ، دستگاه گيل باكس مي باشد 4داراي كه كارخانه ريسندگي فاستوني  
بررسي قرار گرفت. با توجه به سرعت تغذيه، ميانگين گرم بر متر فتيله هاي 
ورودي هر دستگاه و متراژ فتيله در بانكه و سختي فنر مربوط به بانكه، 

نشان داده شده است. براي  1د كه در جدول پارامترهاي اوليه مدل تعيين گردي
  استفاده شده است. 9از معادله  aمحاسبه ضريب 

a= جرم خطي فتيله (گرم بر متر)) ×(سرعت تغذيه (متر بر دقيقه)  / 1000×60  
 

  پارامترهاي اوليه مدل. - 1جدول 
شماره 
 دستگاه

  Kضريب سختي فنر  
 (نيوتن بر مترمربع)

  جرم اوليه
نكه+وزن وزن فتيله داخل با

 (كيلوگرم) صفحه بانكه

  aضريب تغييرات جرم 
 (كيلوگرم)

1  15 29,4  084/0 

2  15  28,2  087/0 

3  15  23  039/0 

4  15  15,5  017/0 

  
در بازه  1پاسخ زماني مدل ارائه شده براي دستگاه گيل باكس  2شكل 

  زماني خالي شدن بانكه را نشان مي دهد.  
  

  
  .)1باكسپاسخ زماني مدل (گيل  -2شكل

  
با توجه به متراژ فتيله داخل بانكه و گرم برمتر فتيله، ارتفاع فتيله 

  ).2جدول ( قرارگرفته در بانكه بيشتر از ارتفاع صفحه بانكه مي باشد

  اختالف ارتفاع صفحه بانكه و ارتفاع فتيله. -2جدول 
 ارتفاع فتيله (سانتيمتر) ارتفاع صفحه بانكه (سانتيمتر) شماره دستگاه

1  1/17 2/19  
2  4/17  2/19  
3  6/11  16  
4  6/7  10  

  
اعث كشيدگي و بارتفاع برداشت فتيله از بانكه مي تواند ثابت نبودن 

سعي شده است با انتخاب مقدار بهينه در اين مقاله نايكنواختي فتيله شود. 
  نايكنواختي كاهش يابد. اين )، Kبراي پارامتر سختي فنر (

  
  ه كردن دمپربهينه سازي مدل با اضاف

همانطور كه از پاسخ مدل مشاهده مي شود به دليل عدم وجود ميراكننده در 
پاسخ به صورت نوساني مي باشد كه اين نوسانات مي تواند در  ،مدل

  سعي شده است با ارائه يك   اين قسمت در  نايكنواختي فتيله تاثير گذار باشد. 
  .)3شكل (، اين نوسانات ميرا شود مدل جديد

  
 .مدل بهينه شده براي پيش بيني رفتار برداشت فتيله از بانكه -3كلش

  
 4در شكل  1براي گيل باكس  n.s/m  C=0.5پاسخ مدل با در نظر گرفتن 

  نشان داده است. 
  

  
  )1فنر و دمپر (گيل باكس -پاسخ مدل جرم -4شكل 

  
  گيري نتيجه

گيل باكس بررسي  در اين تحقيق رفتار برداشت فتيله از بانكه در دستگاه هاي
خطي شامل يك جرم متمركز و فنر خطي شده است. در ابتدا يك مدل غير

-متغير با زمان در نظر گرفته شد و معادالت غير به صورت ارائه گرديد. جرم

خطي حركت توسط روش بسط مستقيم حل گرديد. سپس مدل ارائه شده 
، تحليل بلندبراي بانكه هاي گيل باكس در يك كارخانه ريسندگي الياف 

گرديد. نتايج مدل نشان داد سختي فنر بانكه بايد متناسب با سرعت تغذيه و 
مشخصات فتيله باشد. براي كارخانه مذكور، سختي فنر متناسب با مشخصات 
دستگاه ها براي هر گيل باكس مشخص گرديد. مدل واقعي به دليل عدم وجود 

فنر و - ك مدل جديد شامل جرمبنابراين، ي. ميراكننده داراي نوسانات مي باشد
  نوسانات ميرا شده است. ،دمپر پيشنهاد گرديد كه در اين مدل
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