
 

گیری ضریب آویزش پارچه با استفاده از شکل ارائه روش جدید برای اندازه

 بعدی آویزشسه

  2* ، پیوندی، پدرام1مظفری شمسی، وجیهه

 _yahoo.com66mozafary_v@دانشگاه یزد، دانشکده نساجی، 1

 peivandi@yazd.ac.irدانشکده نساجی، ، دانشگاه یزد 2

* mozafary_v_66@yahoo.com 

 

 چکیده

اک و و در صنعت پوش کندیم یفاز پارچه را توص یمهم یبصر یهااز پارچه است که جنبه یتخاص یک یزشآو

قرار  یابیصنعت مورد ارز ینتوسط متخصصان ا یهنذبه صورت  مورد توجه طراحان است و معموالً یاربس ینساج

 یریگاندازه یرادارند. ب یقو دق ینیپارچه به صورت ع یزشیخواص آو یابیدر ارز ی. اما امروزه محققان سعگیردیم

کند  یفپارچه را توص یزشیخواص آو یحو صح یقروش که به صورت کارآمد، دق یککردن  یداپارامتر، پ ینا

گیری ضریب آویزش پارچه یک روش جدید برای اندازهبنابراین هدف از این مقاله ارائه است.  یتحایز اهم یاربس

شود. یبعدی آویزش که توسط دوربین سنجش عمق تهیه شده است، استفاده مباشد. در این روش از شکل سهمی

عدی به دست بهای مختلف شکل سه، خطوط کانتور در ارتفاعبعدی آویزشبدین منظور بعد از تهیه شکل سه

های اعد. با استفاده از مساحت خطوط کانتور در ارتفدگروط کانتور محاسبه میسپس مساحت این خط ،آمده

ویزش آب یو در نهایت میانگین ضرا شدههای مختلف محاسبه ضریب آویزش در ارتفاع ،مختلف و مساحت اولیه

وش پیشنهادی با توجه به اینکه در ر د.وشمیهای مختلف به عنوان ضریب آویزش نهایی در نظر گرفته در ارتفاع

ت حز مساهای قبلی که فقط اشود، بنابراین نسبت به روشگیری میهای مختلف اندازهضرایب آویزش در ارتفاع

 باشد.شود دقیقتر میآخرین ارتفاع استفاده می

 
 .ضریب آویزش ،عدیبشکل سه ،دوربین سنجش عمقخطوط کانتور،  -كلید واژه

 قدمهم -1

گیری ضریب آویزش های متنوعی برای اندازهمحققان روش آویزش پارچه بر روی زیبایی پوشاک و کیفیت آن تاثیرگذار است.

گیری آویزش پارچه طراحی کردند. را برای اندازه F.R.Lآویزش سنج  ]1[ و همکارانش 1، چو1950در سال  اند.پارچه ارائه داده

دستگاه به منظور انتقال  ینا ینور یستم. از سگیردمی قرارو فک مدور و متحرک د ینب یشنمونه مورد آزما ی،دستگاه نور یندر ا

در سال  2یوسیکک. شودمی استفاده دارد، قرار دارندهنگه هافک باالی در کهمدور  یشهش یک یشده بر رو یختهنمونه آو یرتصو

با دقت  یزشآو یبدر دستگاه به منظور محاسبه ضر ییراتیابتدا تغ ی. وبخشیدارتقا را  F.R.Lسنج  یزشدستگاه آو، ]2[ 1968

                                                           
 

1 Chu 

2 Cusick 



 

 ینبه ا ویدستگاه نمود.  یقبل ینور یستمس یگزینجارا تر ینهکم هز ینور یستمس یک ویکرد.  یجادکمتر ا ینهو هز یشترب

نمونه نصب  یدر باال ،تاباندن نور واگرا به نمونه یآن، برا یبر رو ینچیا یکماسک با سوراخ  یکو  یالمپ معمول یکمنظور 

و سپس وزن  یدناز بر یزش،آو یباستفاده از مساحت سطوح در محاسبه ضر یشنهاد داد که به جایپ ینهمچن کیوسیککرد. 

آویزش  گیری ضریبتصویر برای اندازه پردازشاز ، ]3[ 2و کیکنس 1وانگیو 1993. در سال دوکاغذ استفاده ش ازکردن آن سطح 

 ]4[ 3راکمنای توسط یک موتور پله 1997گیری مساحت استفاده کردند. در سال پارچه با توجه به تعداد پیکسل برای اندازه

و  4شیر .که موتور پله حرکت یکنواخت ندارد بودشد. مشکل این روش این  ارائهبرای کنترل سرعت چرخش دستگاه آویزش 

 ینامیکیو د یکیاستات یزشآو یبضر یابیبه منظور ارز یررا بر اساس پردازش تصو یخودکارروش ، ]5[ 2000در سال  همکارانش

 5می بود.دارنده آن قادر به دوران نگه استفاده نمودند که صفحه یوسیکسنج ک یزشپارچه ارائه نمودند. آنان در روش خود از آو

قرار دادند،  یابیپارچه مورد ارز یبعدشکل سه یاتپارچه را با استفاده از خصوص یزشیخواص آو، ]6[ 2015و همکارانش در سال 

و همکارانش  6ساراک نمودند. یمعرف پارچه آویزشی خواص ارزیابی منظورجهته به  یک یزشآو یببه نام ضر جدیدی پارامترو 

بر اساس خواص پارچه محاسبه شاخص این  که تعریف کردند گیری ضریب آویزششاخص برای اندازه، یک ]7[ 2015در سال 

هدف از این گیری آویزش پارچه، اهمیت اندازهبا توجه به . باشدمیو وابسته به بافت پارچه، وزن پارچه، تراکم، نمره نخ  شده

 باشد.ضریب آویزش پارچه میگیری اندازهمقاله ارائه یک روش جدید برای 

 

 تجربیات -2

 مواد اولیه 1-2

گیری شد. با خصوصیات متفاوت اندازهاز جنس پنبه و پلی استر دوروسیلندر نوع پارچه حلقوی  10در این مقاله ضریب آویزش 

 نشان داده شده است. 1ها در جدول مشخصات نمونه پارچه

 هامشخصات نمونه پارچه :1جدول 
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 232.45 484 140 پنبه ریب 6 214.26 360 170 پلی استر ریب 1

 167.85 240 170 پنبه ریب 7 110.21 144 100 پلی استر ریب 2

 209.41 392 140 پنبه اینترالک 8 151.23 320 100 پلی استر اینترالک 3

 148.6 280 100 پنبه اینترالک 9 201.43 308 170 پلی استر اینترالک 4

 264.32 420 150 پنبه اینترالک 10 305.4 784 150 پلی استر اینترالک 5
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 سانتیمتر انداخته شد. 4سانتیمتر بریده و سپس بر روی یک دیسک دایروی با شعاع  14به شکل دایره با شعاع  هانمونه پارچه

 .دهدنمونه آویزش بر روی دیسک دایروی را نشان مییک  1شکل 

  
 ب الف

ای الف( نمونه پارچه ب( نمونه پارچه بعد از آویزشدایره: آویزش پارچه بر روی دیسک 1شکل   

 بعدیتهیه شکل سه 2-2

 ( به دست آمدXbox 360ها با استفاده از دوربین سنجش عمق )کینکت بعدی رفتار آویزش نمونه پارچهدر این مقاله شکل سه

بعدی اجسام تواند مختصات سه. کینکت شامل یک پروژکتور مادون قرمز و یک دوربین مادون قرمز است که می(.الف2 )شکل

 .ب2در شکل  آویزش پارچه به دست آمده توسط دوربین سنجش عمقبعدی . یک نمونه شکل سهدر فضا را به دست بیاورد

 نشان داده شده است.

 
 

 ب الف

 بعدی آویزش پارچهسه بعدی آویزش الف( دوربین سنجش عمق ب( یک نمونه شکل: تهیه شکل سه2شکل 

 بحث و نتایج -3

 بعدیبعد از تهیه شکل سهارائه شده است. در این روش پارچه ضریب آویزش گیری در این مقاله یک روش جدید برای اندازه

xبعدی با صفحاتی موازی با محورسه شکل توسط دوربین سنجش عمق،  پارچه y شود.های مختلف برش داده میدر ارتفاع 

قابل ذکر است که خروجی نرم افزار شود )بعدی در هر ارتفاع محاسبه میسههای شکل سپس نقاط تقاطع بین صفحه و مثلث

مرحله بعد، با استفاده از نقاط تقاطع، خطوط  در . (تهای مثلثی اسفرمت آبجکت است که شامل مشدوربین سنجش عمق به 

تواند پستی و نشان داده شده است. این خطوط کانتور که می 3آید که در شکل بعدی به دست میکانتور  بر روی شکل سه

های پارچه باشد. پس از محاسبه خطوط تواند معرف خوبی برای نشان دادن چروک و تغییرشکلبلندی پارچه را نشان بدهد، می

استفاده از انتگرال شود. سپس با سطح مقطع، انتگرال محصور شده با خطوط کانتور در هر ارتفاع محاسبه میکانتور در هر 



 

شود. در نهایت محاسبه می (1ریب آویزش با استفاده از معادله )محاسبه شده در هر ارتفاع و انتگرال اولیه )قبل از آویزش( ض

عدی در بده و به عنوان ضریب آویزش شکل سهمحاسبه شآویزش به دست آمده در ارتفاع های مختلف میانگین تمام ضرایب 

 نشان داده شده است. 4(. الگوریتم روش پیشنهادی در شکل 2)معادله شود نظر گرفته می

 

 بعدی: خطوط کانتور استخراج شده از شکل سه3شکل 

 
 : الگوریتم روش پیشنهادی برای تعیین ضریب آویزش4شکل 
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                                                                                                                               )1( 

 T iDC mean DC                                                                                                                        )2( 

ضریب  iDC،ام iمساحت خطوط کانتور در ارتفاع iArea،مساحت اولیه )قبل از آویزش( AREA (،2( و )1ت )معادال که در

 باشد.میضریب آویزش نهایی  TDCوام  iآویزش در ارتفاع

همچنین در این جدول نتایج مربوط به  ه است.نشان داده شد 2 ها در جدولپارچهضریب آویزش به دست آمده برای نمونه 

ز آویزش برای ضریب آویزش نمونه پارچه ها با استفاده از روش معمول )یعنی روشی که فقط از مساحت شکل نهایی پارچه بعد ا

 کند( نشان داده شده است.محاسبه آویزش استفاده می

رود نسبت به انتظار می ،شودهای مختلف استفاده میبا توجه به اینکه در روش پیشنهادی از میانگین ضرایب آویزش در ارتفاع

دقت باالتری داشته باشد و  ،شودکه فقط از مساحت آخرین ارتفاع برای تعیین ضریب آویزش استفاده می های معمولروش

ممکن است در دو نوع پارچه با  به طور مثال، های مختلف باشد.تواند شاخص مناسبی برای مقایسه رفتار آویزش پارچهمی

آویزش یکسان باشد، در این صورت با استفاده از روش معمول، ضریب  مساحت آخرین سطح مقطع درخصوصیات مختلف، 

خرین آیکسان نیست و تنها مساحت  شود، در صورتیکه شکل آویزش این دو پارچهپارچه محاسبه می آویزش یکسانی برای هر دو

در هر ارتفاعX-Yتقاطع شکل سه بعدی با صفحات موازی با صفحه 

پیدا کردن نقطه تقاطع صفحات با مش در شکل سه بعدی

اتصال نقاط تقاطع با یکدیگر و ساخت خطوط کانتور  

محاسبه انتگرال خطوط کانتور

محاسبه ضریب آویزش در هر ارتفاع

محاسبه میانگین ضرایب آویزش در ارتفاع های مختلف



 

ها را درمحاسبه ضریب باشد. اما در روش پیشنهادی با توجه به اینکه تمامی سطح مقطعمیسطح مقطع در دو پارچه یکسان 

 نماید.تواند نتایج دقیقتری را حاصل گیرد، بنابراین میآویزش در نظر می

 هاضریب آویزش نمونه پارچه :2جدول 

شماره 

 نمونه

ضریب آویزش 

 )روش پیشنهادی(

ضریب آویزش 

 )روش معمول(
 شماره نمونه

ضریب آویزش 

 )روش پیشنهادی(

ضریب آویزش 

 )روش معمول(

1 0.85 0.81 6 0.76 0.67 

2 0.79 0.73 7 0.82 0.74 

3 0.78 0.69 8 0.91 0.87 

4 0.83 0.75 9 0.85 0.76 

5 0.91 0.84 10 0.74 0.68 

 گیرینتیجه -4

بعدی باشد. در این روش ابتدا شکل سهمی هاگیری ضریب آویزش پارچهروش جدید برای اندازهیک هدف از این مقاله ارائه 

مساحت  های مختلف به دست آمده ود. سپس خطوط کانتور در ارتفاعوشمیتوسط دوربین سنجش عمق تهیه  پارچه آویزش

ضریب آویزش در هر ارتفاع  )قبل از آویزش(، و با استفاده از مساحت اولیه هبه خطوط کانتور در هر ارتفاع محاسبه شد محصور

های مختلف به عنوان ضریب آویزش نهایی در نظر گرفته گردد. در نهایت میانگین تمام ضرایب آویزش در ارتفاعمیمحاسبه 

نوع پارچه حلقوی مختلف محاسبه شد. با توجه به اینکه در این  10رائه شده ضرایب آویزش برای استفاده از روش ا . باشودمی

ی هاتواند معیار مناسبی برای مقایسه رفتار آویزش پارچهمی ،شودهای مختلف استفاده میروش از ضرایب آویزش در ارتفاع

 باشد.  مختلف

 عمراج

[1] C. C. Chu, C. L. Cummings, and N. A. Teixeira, "Mechanics of Elastic Performance of Textile Materials, Part V: A Study of the Factors 

Affecting the Drape of Fabrics–The Development of a drape Meter" Textile Research Journal, Vol. 20, N0. 8, pp. 539-548, 1950. 
[2] G. E. Cusick, "The Measurement of Fabric Drape" Journal of the Textile Institute, Vol. 59, No. 6, pp. 253-260, 1968. 

[3] L. Vangheluwe, and P. Kiekens, "Time Dependence of the Drape Coefficient Fabrics" International Journal of Clothing Science and 

Technology, Vol. 5, No. 5, pp. 5-8, 1993. 
[4] J. E. Ruckman, K. B. Cheng, and R. Murray, "Dynamic Drape Measuring System", International Journal of Clothing Science and 

Technology, Vol. 10, No. 6, pp. 56-62, 1998. 

[5] T. W. Shyr, P. N. Wang, and K. B. Cheng, "A Comparison of the Key Parameters Affecting Dynamic and Static Drape Coefficients of 
Natural-fibre Woven Fabrics by a Newly Devised Dynamic Drape Automatic Measuring System", Fibres and Textiles in Eastern Europe, 

Vol. 15, No. 3, pp. 81-86, 2007. 

[6] Z. Mei, W. Shen, Y. Wang, J. Yang, T. Zhou, and H. Zhou, "Unidirectional Fabric Drape Testing Method" PLoS ONE, Vol. 10, No. 11, 
pp. 1-15, 2015.  

[7] T. Sarac, J. Stepanovic, G. Demboski, and V. Petrovic, "Fabric Draping and Cotton Fabric Structure Relation Analysis" Advanced 
technologies, Vol. 4, No. 1, pp. 84-88, 2015. 


