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 مقذمه  

  ؿذى، تویض اص بعذ الیاف ًخ تْیِ هختلف هشاحل عی دس

 ّوذیگش بِ ؿذى پیچیذُ ٍ هشحلِ چٌذ دس ؿذى کـیذُ

 با هؼتقین استباط تَلیذی ًخ اػتحکام .دٌّذ هی سا ًخ تـکیل

 هشاحل عی دس ًیشٍ ّویي .داسد الیاف بیي اصغکاک هیضاى

 دػتگاُ .اػت هَثش ًیض تَلیذی ًخ کیفیت دس ًخ تْیِ هختلف

 هتذ یک اص اػتفادُ با الیاف بیي اصغکاک ًیشٍی گیش اًذاصُ

 ٍ کشدُ اًذاصگیشی فیتیلِ سٍی سا اصغکاک ًیشٍی جذیذ،

 هغالعِ فیتیلِ ایي اص حاصل ًخ سٍی سا ًیشٍ ایي اثش تَاى هی

   .ًوَد

 دستگاه گیری انذازه روش و معرفی  

  گؼیختگی بشای الصم ًیشٍی اًذاصگیشی بش دػتگاُ ایي اػاع

 .(1 ؿکل) باؿذ هی ؿذُ فـشدُ  فیتیلِ  یک

  کوی اص پغ پٌبِ یبشّایف کاسخاًِ، دس پٌبِ کشدى تویض اص بعذ

 باًذی آى ًتیجِ کِ گشفتِ قشاس ّن کٌاس ؿذى کـیذُ

 ًاهیذُ (Sliver) فیتیلِ کِ باؿذ هی پٌبِ فیبش اص یکٌَاخت

  ًْایت دس ؿذى کـیذُ باس چٌذ اص پغ فیتیلِ .اػت ؿذُ

 .گشدد هی تَلیذ ًخ ٍ ؿذُ تابیذُ

  .اػت ؿذُ تـکیل ؿکل یک گیشُ دٍ اص دػتگاُ ایي

الیاف بین اصطکاک نیروی گیر انذازه دستگاه مسیت  

 با کِ اػت ایي گزؿتِ سٍؿْای بِ ًؼبت سٍؽ ایي هضیت

  تَلیذ ٍ فیتیلِ دس پٌبِ الیاف بیي اصغکاک ًیشٍی اًذاصگیشی

 سا الیاف بیي اصغکاک ًیشٍی اثش تَاى هی فیتیلِ ّویي اص ًخ

 .داد قشاس هقایؼِ ٍ بشسػی هَسد تَلیذی ًخ کیفیت دس

  کِ ایٌؼت اصغکاک ًیشٍی گیش ُاًذاص دػتگاُ دیگش ٍیظگی

 ًیشٍی اًذاصگیشی بش عالٍُ تَاى یه ّن دػتگاُ ایي با

  آلیاطّای ٍ الیاف بیي اصغکاک هیضاى الیاف، بیي اصغکاک

  .ًوَد اًذاصگیشی ًیض سا دیگش

 بخؾ، دٍ اص گیشُ ّش ٍ بَدُ آلَهیٌیَم جٌغ اص ّا گیشُ

  فیتیلِ .اػت ؿذُ تـکیل ،ؿکل T دسپَؽ ٍ ؿکلU پَػتِ

 سٍی گیشُ دٍ ّش .ؿَد هی فـشدُ پَػتِ ؿیاس ٍ دسپَؽ بیي

  گیشُ اص یکی عول دس اها ؿذُ ًصب خغی گش ّذایت یک

 دس اػت هتصل ًیشٍػٌج بِ ػَ یک اص چَى باؿذ هی ثابت ّا

  اصغکاک با خغی گش ّذایت کوک با دیگشی کِ حالی

  ػشعت با کابلی تَػظ هتحشک گیشُ .لغضد هی سیل سٍی کن

 کشدى فـشدُ بشای .هیـَد کـیذُ دقیقِ بش هتش هیلی 20 ثابت

 قشاس دسپَؽ سٍی بش کِ ؿکل ای اػتَاًِ ّای ٍصًِ اص فتیلِ

  .ؿَد هی اػتفادُ گیشد هی

  پٌبِ  فیتیلِ تکِ یک کِ باؿذ هی ًحَ بذیي اًذاصگیشی سٍؽ

  بیي حالتیکِ دس گیشُ دٍ بیي کاًال دس هتش ػاًتی 25 عَل بِ

  دسپَؽ تَػظ فیتیلِ .ؿَد هی دادُ قشاس ًیؼت فاصلِ گیشُ دٍ

 سٍی کِ یکؼاى ٍصًِ دٍ کوک با ػپغ ٍ ؿذُ گشفتِ گیشُ

 گیشُ .ؿَد هی فـشدُ گیشد، هی قشاس گیشُ دٍ دسپَؽ

  دس پٌبِ الیاف ؿَد، هی  کـیذُ 20 ثابت ػشعت با هتحشک

  ّوـذیگش سٍی لغضیذى بِ ؿـشٍع هتحشک گیشُ حشکت اثش

 ًیشٍی ٍاقـع دس کِ فیتیلِ گؼیختگی ًیشٍی ًتیجِ دس کشدُ

 ُاًذاص ًیشٍ حؼگش تَػظ باؿذ هی الیاف بیي اصـغکاک

  ًـاى سا فیتیلِ گؼیختگی فشایٌذ 2 ؿکل .ؿَد هی گیشی

  .هیذّذ
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ضهرام نوروزیه 

عضَ ّیات علوی هَػؼِ تحقیقات پٌبِ کـَس

 اصغکاک ًیشٍی اًذاصگیشی دػتگاُ ٍیظگیْای اص یکی

 الیاف اًَاع بشای اصغکاک ًیشٍی اًذاصگیشی اهکاى

 ایي اص اػتفادُ با بغَسکلی .باؿذ هی هصٌَعی ٍ عبیعی

 الیافی تواهی دس سا اصغکاک ًیشٍی تَاى هی دػتگاُ

 ؿًَذ، هی تبذیل فیتیلِ ؿکل بِ ًخ تْیِ بشای کِ

  .ًوَد اًذاصگیشی

کاربرد موارد

 سا اًذاصگیشی دقیقِ ػِ اص کوتش هذت دس دػتگاُ ایي

 قابل آى بَدى ػبک ٍ کَچک دلیل بِ ٍ هیذّذ اًجام

 دس پشتابل ؿکل بِ آى اص تَاًذ هی ٍ بَدُ حول

 اػتفادُ سیؼٌذگی هاؿیي کٌاس دس سیؼی ًخ کاسخاًجات

 ٍ دادّْا ػاصی رخیشُ تجْیضات افضٍدى با ّوچٌیي .ًوَد

 دس اػتفادُ قابلیت دػتگاُ ایي آًْا، تحلیل ٍ تجضیِ

 ًیض سا آصهایـگاّی ٍ داًـگاّی ،تحقیقاتی هشاکض

 دػتگاُ ایي ٍیظگیْای اص دیگش یکی .داؿت خَاّذ

 ٍ بَدى ػادُ دلیل بِ آى اص ًگْذاسی ّضیٌِ بَدى پاییي

.هیباؿذ آى اجضای بَدى کن
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