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محاسبات نخ و پارچه

پودمان 1
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آیا می دانید که:

 تعريف ضايعات و نحوۀ محاسبات آن در ماشين هاي ريسندگي چيست؟
 محاسبۀ توليد در ماشين هاي حالجي، كاردينگ، هشت الكني، نيم تاب و تمام تاب چگونه انجام مي شود؟

 سيستم اتو  لولر چيست و چگونه به يكنواخت  شدن فتيله كمك مي كند؟
 چرا سيستم اتو  لولر به صرفه جويي در مصرف برق كمك مي كند؟

 كشش در ريسندگي پنبه اي را چگونه حساب مي كنند؟
 تبديل نمرۀ نخ و محاسبۀ وزن در متر نخ به كمك جدول تبديل چگونه انجام مي شود؟

استاندارد عملکرد

در پايان اين پودمان انتظار مي رود تا هنرجو عوامل مؤثر در ميزان ضايعات گيري در ماشين هاي حالجي را فرا گيرد 
و محاسبۀ توليد را انجام دهد. اصول كاركرد اتو  لولر و نحوه محاسبات مرتبط با فتيله را بياموزد. مقدار كشش و 

مقدار توليد را در ماشين هاي نيم تاب و تمام تاب فرا گيرد.
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اصول محاسبات در ماشین های حالجی

همان طور كه می دانيد يك خط حالجی شامل چندين دستگاه است. در هر دستگاه حالجی بخش هايی وجود 
دارد كه مطابق وظيفه ای كه از قبل تعريف شده است، كار می كند.

از طرفی در خط ريسندگی پنبه ای، عدل های پنبه توسط دستگاه عدل شكن به صورت توده های الياف در  آمده 
می آيند.  در  حركت  به  40 سانتی متر  الی   25 قطر  به  لوله هايی  درون  باد  فشار  و  هوا  مكش  طريق  از  و 

نيز می كنند. را تميز  آنها  الياف،  بيشتر توده های  باز كردن هرچه  ماشين های ريسندگی ضمن 

 ضایعات 

تميز  كردن به معنای جدا  كردن مواد زائد )ضايعات( از 
توده های الياف پنبه می باشد. بنابر اين ضايعات به همه 
از  را  آن  نظر  موادی گفته می شود كه دستگاه مورد 
خط توليد خارج می كند. در اين حالت ممكن است 
كه مقداری از الياف نيز همراه مواد زائد از خط توليد 

خارج گردد.
ورودی  دارای  ماشين  بنابراين می توان گفت كه هر 
)ضايعات(  زائد  مواد  و  )توليد(  خروجی  و  )تغذيه( 

می كند. نشان  را  موضوع  اين   1 شكل  شکل 1ـ زننده پله ایمی باشد. 

درصد ضایعات: هر دستگاه حالجی مقداری از ضايعات موجود در الياف را جدا می كند. حاصل تقسيم نسبت 
مقدار كل ضايعات به مقدار الياف تغذيه شده در عدد صد را درصد ضايعات می گويند.

بنابراين خواهيم داشت:
= درصد ضايعات 

مقدار ضايعات جدا   شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مقدار تغذيه الياف
× 100   

محاسبه درصد ضايعات منحصر به يك دستگاه نيست و بايد درصد ضايعات يك دستگاه و يا چند دستگاه و يا 
كل خط ريسندگی را محاسبه كرد.

دوازده صدم  مقدار  و  شود  آزمايشگاهی  دستگاه حالجی  يك  وارد  الياف  كيلوگرم   1/33 مقدار  اگر   :1 مثال 
كنيد: محاسبه  شود،  جمع  مخزن  در  ضايعات  كيلوگرم   )0/12(

الف( مقدار الياف تميز شده خروجی
ب( درصد ضايعات 

ورودی )تغذیه(خروجی )تولید(

محل جمع آوری ضایعات

ـ   محاسبات نخ شایستگی 1
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حل: الف( چون الياف تغذيه شده با مجموع الياف تميز شده و مقدار ضايعات با هم برابر می باشند. بنابراين 
خواهيم داشت:

مقدار الياف تميز شده + مقدار ضايعات = مقدار الياف تغذيه شده
بنابراين: 

مقدار ضايعات - مقدار الياف تغذيه شده = مقدار الياف تميز شده  
پس : 

kg  1/21 = 0/12 - 1/33 = مقدار الياف تميز شده  

ب( با توجه به فرمول درصد ضايعات خواهيم داشت.

= درصد ضايعات 
مقدار ضايعات جدا شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مقدار تغذيه الياف

 × 100  

بنابراين خواهيم داشت:
درصد 9/02 = 100 × )1/33 ÷ 0/12(= درصد ضايعات  

تمرین 1
دو عدل 210 كيلوگرمی از الياف به يك دستگاه ريسندگی وارد می شود و 397 كيلوگرم الياف تميز   شده 
توليد می شود. اين دستگاه ضايعات را در دو نقطه جمع آوری می كند كه در مخزن ضايعات شماره 1 مقدار 
9/12 كيلوگرم ضايعات و در مخزن شماره 2 مقدار 13/88 كيلوگرم ضايعات جمع شده است، محاسبه كنيد:

الف( درصد ضايعات در مخزن 1
ب( درصد ضايعات در مخزن 2 
ج( درصد ضايعات كل دستگاه

تحقیق کنید 1
ضايعات ريسندگی پنبه ای در صنايع ديگر كاربرد دارد. 
به همين دليل آنها را جمع آوری می كنند و به عدل 
كاربرد  از  نمونه  می كنند. چند  تبديل  پنبه  ضايعات 

ضايعات پنبه و روش كار با آن را بنويسيد. 

شکل 2
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تمرین 2
به شكل های زير توجه كنيد و سپس محاسبات خواسته شده را انجام دهيد.

شکل 3ـ )124 عدل پنبه هرکدام 214 کیلوگرم(

شکل 4ـ ضایعات حالجی 
322 کیلوگرم

شکل 5  ـ الیاف سالم فتیله 
شده

شکل 6  ـ ضایعات ماشین 
دو  خط حالجی 64 کیلوگرم

شکل 7  ـ ضایعات دستگاه 
کارد 12/4 کیلوگرم

محاسبه کنید
1  مقدار الياف فتيله  شده

2  درصد ضايعات برای هر قسمت

3  درصد ضايعات كلی

 Shute Feed میزان ضایعات در سیستم شوت فید 
در  الياف  اين  تغذيه می شوند.  الياف  از  توده های شناوری  توسط  فيد،  دستگاه های حالجی در سيستم شوت 

سیستم  در  الیاف  انتقال  لوله های  8  ـ  شکل 
شوت  فید

لوله های انتقال 
توده های الیاف

حرکت توده الیاف

متصل  هم  به  را  دستگاه  كه  لوله هايی 
لوله های   8 شكل  دارد.  جريان  می كند 
انتقال و حركت الياف را نشان می دهد.
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قدرت  معرف  می شود،  تغذيه  دستگاه  به  كه  اوليه ای  مواد  به  زائد  مواد  نسبت  ضایعات:  جداسازی  میزان 
جداسازی هر دستگاه می باشد. اين عدد نمی تواند معرف قدرت واقعی توان جداسازی ضايعات يك دستگاه 
باشد؛ زيرا اگر پنبه كثيفی وارد دستگاه شود ، ميزان ضايعات جدا شده، افزايش می يابد. اگر بين دو دستگاه 
كه كار مشابهی انجام می دهند و الياف وارد شده به هر يك مثل هم باشد، ميزان ضايعات جدا شده يك امتياز 

مثبت برای آن دستگاه محسوب می شود.     

فعالیت 
در شكل 9 سه لوله انتقال توده های الياف را مشخص كرديم شما هم سه لوله را مشخص كنيد.کالسی1

2

31

شکل 9

نکته
همواره ضايعات ماشين را بررسی كنيد و اگر مقدار زيادی الياف سالم در آن مشاهده كرديد، موضوع را به 
سرپرست سالن اطالع دهيد. زياد بودن الياف سالم در ضايعات ممكن است به علت تنظيمات نادرست يا 

مشكل اساسی در دستگاه باشد.

برای محاسبه ميزان جداسازی ضايعات يك ماشين، از فرمول زير استفاده می كنيم:

 
= جداسازی ضايعات دستگاه در يك ساعت 

مقدارضايعات جدا شده در يك ساعت برحسب كيلوگرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مقدار مواد تغذيه در يك ساعت برحسب كيلوگرم
 ×100

شوت فيد در انگليسی به معنای تغذيه پرتابی است. دليل اين نامگذاری را توضيح دهيد.
پرسش 1

براساس  اگر  است؟  شده  نوشته  ساعت  بر  كيلوگرم  براساس  تغذيه  مقدار  فيد،  شوت  سيستم  در  چرا 
می گردد؟ ايجاد  مشكلی  چه  شود  نوشته  كيلوگرم 

پرسش 2
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تمرین 3
در يك شيفت 7  ساعتی، 4   تن الياف وارد خطوط حالجی می شود و به ترتيب از ماشين های 1 و 2 و 3 عبور 
می كند و هر دستگاه مطابق جدول 1 ضايعات داشته است. مقدار درصد ضايعات جدا   شده در هر دستگاه را 

حساب كنيد. خروجی ماشين 1 ورودی ماشين 2 و خروجی ماشين 2، ورودی ماشين 3 خواهد بود.

جدول 1

خروجی الیاف درصد ضایعات  مقدار ضایعات ورودی الیاف شماره ماشین

14000kg120kg.....................

2x.........8/55.........

3y88..................

راهنمایی: ابتدا خروجی الياف دستگاه اول را حساب كنيد و اين عدد را در ورودی الياف دستگاه دوم قرار 
دهيد و سپس مابقی را حساب كنيد.

ظرفیت Capacity : ظرفيت كاری به حداكثر مقداری از مواد اوليه گفته می شود كه در واحد زمان به دستگاه 
تغذيه می شود و دستگاه بدون هيچ مشكلی وظايف خود را انجام می دهد. 

در كاتالوگ دستگاه های حالجی، به خصوص در صفحه اطالعات فنی )Technical Data(، مقدار ظرفيت آورده شده 
است. اطالعات جدول 2 مربوط به يك خط حالجی است. مقدار ظرفيت و تعداد دستگاه را مورد توجه قرار دهيد.

جدول 2ـ اطالعات مربوط به خط حالجی

نام ماشین مدل ماشین  تعداد ماشین  )capacity( ظرفیت درصد ضایعات

عدل باز كن  1 UNI floc automatic bale opener A11 450 kg /  h 0

تميز كننده  1 UNI clean pre  -  cleaners B12 470 kg /  h 7-12

ميكسر  2 UNI mix homogeneous mixers B70 245  kg /  h 1-2

ميكسر جايگزين  2 UNI flex homogeneous mixers B 60 240 kg /  h 1-2

كندانسور  2 Condensers A21 260kg /  h 1-2

ماشين كارد  8 Cards C 60 55  kg /  h 2-4
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تمرین 4
با توجه به جدول 3 به پرسش های زير پاسخ دهيد.

1  چرا درصد ضايعات گيری عدل باز كن صفر است؟

2  تعداد دستگاه و ظرفيت هر دستگاه را در هم ضرب كنيد. چه نكته جالب توجهی وجود دارد؟ آن  را 

شرح دهيد.
3 در 8 ساعت كاری چه مقدار الياف تغذيه می شود؟

4  اگر ميزان ضايعات گيری در دستگاه ها به صورت جدول زير باشد، مقادير جدول 3 را حساب كنيد.

جدول 3ـ اطالعات یک خط حالجی

تعداد نام ماشین
ظرفیت مدل ماشین ماشین 

)capacity(
درصد 
ضایعات

مقدار ورودی 
الیاف در 
8   ساعت

مقدار 
ضایعات

مقدار 
خروجی 

الیاف

1 عدل بازكن
UNI floc automatic bale 

opener A11450 kg /  h0................................................

1 تميزكننده
UNI clean 

pre  -  cleaners B12470 kg /  h8................................................

2 ميكسر
UNI mix homogeneous 

mixers B70245   kg /  h1/3................................................

................................................2Condensers A21260 kg /  h1/2 كندانسور

................................................8Cards C 6055    kg /  h3/4 ماشين كارد

باد، جابه جا می شوند.  الياف توسط مكش هوا و پرتاب توسط  : در سيستم شوت فيد،  سرعت پرتاب الیاف 
سرعت حركت با واحد متر بر ثانيه )m  /sec( محاسبه می شود. سرعت انتقال مواد توسط سنسور های ويژه تعيين 
می شوند و به واحد پردازشگر انتقال می يابد. پردازشگر، اطالعات وارده از همه سنسورها را پردازش می كند و 
دستور الزم برای اتخاذ سرعت مناسب را به خط حالجی اطالع می دهد. سرعت در خطوط انتقال الياف بايد 

به گونه ای باشد كه با محاسبات هماهنگ باشد.
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 کشش مکانیکی 

محاسبات کارد

با مراجعه به درس ريسندگی، كشش را تعريف كنيد و اهميت محاسبه آن را در چند سطر بنويسيد.
پرسش 3

كشش به دو صورت حقيقی و مكانيكی وجود دارد. هر كدام را توضيح دهيد.
پرسش 4

كشش مكانيكی با ميزان تغذيه و توليد ارتباط دارد و از فرمول زير به دست می آيد:

= كشش مكانيكی
وزن هر يارد تغذيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وزن هر يارد فتيله

 × )1 - x
100 (  

در فرمول فوق x درصد ضايعات می باشد.

نکته
برای تبديل يكاهای مختلف از جمله يارد به متر، گرين به اونس و... از كتاب همراه هنرجو استفاده كنيد.

مثال 2: مطلوب است محاسبه كشش مكانيكی در ماشين كارد، در  صورتی  كه وزن هر يارد متكا 14 اونس و 
وزن هر يارد فتيله 55 گرين و مقدار ضايعات 6 درصد باشد.

= كشش مكانيكی
وزن هر يارد تغذيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وزن هر يارد فتيله

 × )1 - x
100 (  

= كشش مكانيكی ــــــــــــــــــــــــ 437/5×14
55

 × )1 - 0/06(  

= كشش مكانيكی ــــــــــــــــــــــــ 437/5×14
55

 × 0/94 ≈ 104/7  
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تمرین 5
مطابق جدول زير، برای سه نوع پنبه جاهای خالی را محاسبه كنيد.

جدول 4

کشش حقیقیکشش مکانیکیدرصد ضایعات وزن هر یارد تولید وزن هر یارد تغذیه

....................457/3 گرين12 اونسخط پنبه 1

..........5/6140..........15 اونسخط پنبه 2

170..........8..........17 اونسخط پنبه 3

مثال 3: مطلوب است كشش مكانيكی يك ماشين كارد در صورتی كه كشش حقيقی 120 و مقدار ضايعات 
هشت درصد باشد.

- 1( × كشش حقيقی = كشش مكانيكی x
100 (  

ــــــــــ 8  - 1( × 120 = كشش مكانيكی
100

( = 120 × 0/92 = 110/4  

توجه: معموالً ميزان كشش در ماشين كارد پنبه بين 80 تا 120 می باشد، البته گاهی از كشش 150 نيز 
نهايت فتيله الغرتری می شود. تارعنكبوتی ظريف تر و در  ايجاد  باعث  باالتر  استفاده شده است. كشش 

تحقیق کنید 2
كاتالوگ يك دستگاه كارد را از اينترنت پيدا كنيد و سپس توصيه های سازنده دستگاه، درباره كشش 

دستگاه را بنويسيد و به هنرآموزتان ارائه دهيد.

تمرین 6
كشش مكانيكی در يك ماشين كارد 94/6 است و درصد ضايعات آن 6/4 درصد می باشد. كشش حقيقی 

اين ماشين را حساب كنيد.
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 دنده کشش 
در ماشين های ريسندگی تغيير دنده های يك دستگاه امری عادی است. تغيير دنده برای تغيير ميزان كشش، 
مقدار سرعت توليد و تغيير سرعت غلتك ها كاربرد دارد. در مسير دياگرام و مسير انتقال نيرو، دنده هايی وجود 

دارند كه اوالً به راحتی تعويض می شوند و ثانياً با تعويض آنها، تغيير مورد نظر ايجاد می شود.

تمرین 7
در   صورتی كه ثابت كشش 1732 و كشش مكانيكی 123 باشد، دندۀ كشش را حساب كنيد.

تمرین 8
در  صورتی كه ثابت كشش 1834 باشد و دندۀ كشش 18 باشد، كشش مكانيكی را حساب كنيد. 

مفهوم ثابت كشش را در چند سطر توضيح دهيد.
پرسش 5

هنرجويی به جای دنده كشش عدد يك می گذارد و سپس استدالل می كند، ثابت كشش همان كشش 
مكانيكی است. آيا اين استدالل درست است؟ شما چه جمله ای را پيشنهاد می كنيد؟

پرسش 6

محاسبۀ کشش مکانیکی با استفاده از ثابت کشش: فرمول زير برای محاسبۀ كشش مكانيكی از طريق ثابت 
كشش به كار می رود.

= كشش مكانيكی
ثابت كشش

ـــــــــــــــــــــــــــ 
دندۀ كشش

مثال 4: مطلوب است كشش مكانيكی در  صورتی كه ثابت كشش 1605 و دندۀ كشش 14 باشد.

= كشش مكانيكی
ثابت كشش

ـــــــــــــــــــــــــ 
دندۀ كشش

= كشش مكانيكی ــــــــــــــــ 1605
14

 = 114/7
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توليد،  محاسبۀ  عالوه   بر  فتيله  ماشين  در 
محاسبۀ كشش در نواحی مربوطه و دنده های 
قابل تعويض نيز مهم می باشد. اگر اين دنده 
قابل  دندۀ  را  آن  باشد،  مرتبط  كشش  به 
تعويض كشش می گويند. محاسبۀ اين دنده 
يكی  است.  امكان پذير  خاصی  روش های  از 
است.  كشش  ثابت  دانستن  روش ها  اين  از 
محاسبه ثابت كشش به كمك دياگرام انتقال 
در  كشش  ثابت  مقدار  می شود.  انجام  نيرو 
كاتالوگ دستگاه، نوشته شده است. با مراجعه 
پيدا  را  اين عدد  كاتالوگ همان دستگاه  به 
كنيد. در شكل 10 دندۀ قابل تعويض 64 را 

می كنيد. مشاهده 

محاسبۀ ماشین فتیله )کشش(

شکل 10 ـ دیاگرام انتقال حرکت قسمت کشش در ماشین فتیله

۲٤
۳۳
٤۰

٤۰

۲٤

۲٤
۳۰

۲۰ ۱٦
٦۲

٦۸

٦٤

۳۸

۲۲

۱۰۸
٥۹

68

64

38

22

108

59

24
33
40
24

24
30

40
20 16

62

غلتک کالندر

غلتک جلو

غلتک سوم

غلتک دوم

غلتک عقب دندۀ تعویض

= كشش
ثابت كشش

ــــــــــــــــــــــــــ 
دندۀ كشش

= دندۀ تعويض يا دندۀ كشش
ثابت كشش

ـــــــــــــــــــــــــ 
مقدار كشش

مثال 5: مطلوب است محاسبۀ دندۀ كشش در صورتی  كه كشش كل برابر 6 و ثابت كشش برابر با 381/079 باشد.

= دندۀ كشش
ثابت كشش

ـــــــــــــــــــــــــ 
كشش

381/ = دندۀ كشش 079
6  = 63/513

انتخاب اين دو عدد بستگی به اين دارد كه ماشين بخواهد فتيلۀ  دندۀ قابل تعويض 63 و يا 64 می باشد 
كند. توليد  سنگين تر  يا  سبك تر 

تمرین 9
اگر ميزان كشش 7/5 و مقدار ثابت كشش 564/13 باشد، مقدار دنده كشش را حساب كنيد.

تمرین 10
ميزان كشش در ماشينی كه مقدار ثابت كشش آن 421/3 و مقدار دنده كشش آن 59 می باشد را محاسبه كنيد.
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فکر کنید
در شكل 11 نواحی كشش ماشين هشت الكنی و در جدول 5 سرعت غلتك ها را مشاهده می كنيد.

الف( با توجه به سرعت ها، كشش در ناحيه A و B را حساب كنيد.
ب( در شكل ميزان كشش در نواحی را در همين لحظه 
محاسبات  مغايرت  علت  شما  به نظر  می دهد.  نشان 
با  در چيست؟  می دهد  نشان  نمايشگر  كه  عددی  و 

هنرجويان در اين باره بحث كنيد.

جدول 5

V1V2V3
98158684سرعت غلتك ها

A  كشش ناحيه.........................B كشش ناحيه.............................

∅ 1=2/5″ ج( بر روی غلتك های 1 و 2 و3 نوشته شده است. 2/8″=3   ∅    2/5″=2 ∅ 
معنی اين اعداد چيست؟ با محاسبات نشان دهيد اختالف كشش محاسبه  شده و كشش نمايشگر به 

اين اعداد مربوط است.

شکل 11

شکل 12 ـ غلتک های کشش در ماشین هشت الکنی

شیپوری

کالندر

∅ 1=2/5″ ∅ 2=2/5″ ∅ 3=2/8″
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در درس ريسندگی با اتو  لولر آشنا شديد. اين دستگاه بعد از ماشين كارد قرار می گيرد. در واقع دستگاه اتو  لولر بين 
ماشين كارد و بخش پيچش فتيله قرار دارد. بنابراين ترتيب قرارگيری اين دستگاه به صورت شكل 13 خواهد بود.

همان طور كه در شكل می بينيد فتيله از 
 كارد خارج می شود و بالفاصله به دستگاه

به  اين دستگاه  و  وارد می شود  ديگری 
نام اتو  لولر وظيفه دارد تا نايكنواختی های 
در  دهد.  كاهش  را  كارد  ماشين  فتيله 
صورتی كه عملكرد اتو  لولر رضايت بخش 
باشد، می تواند جايگزين ماشين كشش 
نمونه  يا Drow Frame گردد. جدول 6 
نمره های فتيله چند ماشين كارد می باشد.

Auto Leveler اتو لولر

شکل 13ـ اتولولر

اتو  لولر
Auto Levelerفتیله ماشین کارد

ماشین کارد 1ـ سرعت تولید فتیله در ماشین کارد

2ـ سرعت تغذیه فتیله به اتولولر
1

2

پیچش فتیله

جدول 6

12345شماره ماشین
4/334/384/124/054/44شيفت 1
4/184/254/214/064/36شيفت 2
4/514/254/284/094/21شيفت 3

4/354/354/354/354/35نمره مناسب

جدول گويای اين حقيقت است كه نمرۀ فتيله های ماشين كارد با نايكنواختی همراه است و به همين دليل در 
ماشين كشش آنها را با هم مخلوط می كنند تا عالوه بر مخلوط شدن بيشتر، فتيلۀ توليد شده يكنواخت تر باشد.

 تأثیر اتو  لولر روی فتیله 
تأثير اتو لولر روی فتيله را می توان در سه بخش خالصه كرد:

اتو لولر فتيله هايی كه از ميزان مناسب چاق تر )ضخيم تر( باشد را می َكشد تا الغر )نازک تر( شوند و به نمرۀ 
مناسب برسند. اما نكته مهم اين است كه برای كشيدن بايد به طول فتيله افزود. اين موضوع بسيار مهم است، 
كه آن   را شرح خواهيم داد. در شكل 14، ورودی فتيله چاق است. در اين حالت فتيله كشيده می شود و اندازۀ 

آن به اندازۀ مورد نظر می رسد و بر طول آن افزوده خواهد شد.
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شکل 14ـ فتیله چاق در اتولولر

سيستم اتو لولر فتيله هايی كه مناسب هستند را بدون هيچ تغييری عبور می دهد. شكل 15 اين موضوع را 
می دهد. نشان 

شکل 15ـ فتیله مناسب

سيستم اتولولر فتيله هايی كه الغر باشند را در هم فشرده می كند تا نمره و اندازۀ فتيله به ميزان مناسب برسد. 
در اين حالت طول فتيله كوتاه می شود كه در شكل 16 مشاهده می كنيد.

شکل 16ـ فتیله الغر

نحوۀ عملکرد اتو لِولِر: به شكل 17 نگاه كنيد. الياف از باال وارد می شود. يك سنسور نمرۀ فتيله را تعيين 
می كند و به پردازشگر اطالع می دهد. دو سروو   موتور به غلتك هايی كه در شكل 17 مشاهده می شود، متصل 

شده است. سرعت سروو   موتور تحت فرمان يك رايانه كم 
يا زياد می شود يا بدون تغيير می ماند. در اين حالت نسبت 
سرعت دو سروو  موتور تعيين می كند كه آيا فتيله كشيده 

يا درهم فشرده شود؛ بنابراين خواهيم داشت:

كشش 1 >
بدون تغيير 1 =
فشرده سازی 1 <

سرعت غلتك 2
ـــــــــــــــــــــــــــــ 

سرعت غلتك 1
قادرند  كه  هستند  الكتريكی  موتور  نوعی  سروو    موتورها، 
سرعت های مختلفی را ايجاد كنند. در دستگاه، اتولولر يك 
فتيله  عبور  با  دارد كه  نايكنواختی وجود  سنسور تشخيص 
به  بالفاصله  و  می كند  تعيين  را  فتيله  خطی  جرم  مقدار 
پردازندۀ رايانه می فرستد. پردازنده سرعت الزم را برای هر 
كدام از سروو  موتورها تعيين می كند؛ در نتيجه به طور مرتب 
می توانند  اتو لولر ها  می شود.  انجام  يكنواخت سازی  عمل 
وظايف چند  الكنی را به عهده بگيرند. وجود اتو  لولر در خط 
حالجی می تواند از مراحل چند  الكنی در خط توليد بكاهد. 
ماشين  در  موتور  سروو  به  متصل  غلتك  دو  شكل 17  در 

شکل 17ـ غلتک های اتو  لولراتولولر را مشاهده می كنيد.
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در شكل 18 سه نمونه فتیلۀ نایكنواخت به دستگاه اتو  لولر تغذیه می شود. با توجه به جهت حركت، عملكرد تحلیل کنید
غلتك های اتو لولر را تشریح كنید. توجه كنید كه قسمت C و سپس قسمت B و در نهایت قسمت A وارد 

دستگاه اتولولر می شود.
راهنمایی: توضيح دهيد كه هر قسمت از فتيله را می كشد يا فشرده می كند و يا تغيير نمی دهد.

شکل 18ـ چند نمونه فتیله ورودی به اتولولر

 نمرۀ فتیله 
يكای اندازه گيری فتيله به دو صورت گرم بر متر و گرين بر يارد می باشد.

برای تبدیل دو یكا به یكدیگر باید معادل تبدیل ها را پیدا كرد و به جای آن نوشت. با انجام محاسبات فرمول نهایی 
تبدیل به دست می آید به مثال 6 توجه كنید.

1yd = 0/914 m
1Lb = 7000 grain

1Lb = 453/6 gr
1grain = 0/0648 gr

مثال 6: نمره يك فتيله معادل 45  گرين بر يارد است. نمره اين فتيله چند گرم بر متر است؟ 
حل:

grain
yd45 grain

yd=45

/ gr gr gr/ /m m/ m× = × =0 064845 45 0 071 3 190 914  
نمره فتيله

با توجه به مثال باال، تمرين های زير را حل كنيد.تمرین 11
 فتيله 63 گرين بر يارد چند گرم بر متر است؟
 فتيله 6/4 گرم بر متر چند گرين بر يارد است؟
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مثال 7: با توجه به شكل 19 سرعت خطی غلتك 2 
را حساب كنيد.

شکل 19ـ چرخ دنده ها در انتقال نیرو

محاسبه سرعت خطی غلتک ها

سرعت خطی و دور بر دقيقه را تعريف كنيد و تفاوت بين اين دو را بيان كنيد.
پرسش 7

نکته
برای محاسبه سرعت خطی بايد محيط غلتك را در دور بر دقيقه ضرب كرد. 

RPM = دور بر دقيقه
 D = قطر             
π × D × RPM =   سرعت خطی

فکر کنید

فکر کنید

آيا به كمك اين دو دستگاه می توان قطر غلتك را حساب كرد؟ چگونه؟
آيا مقدار محاسبه شده دقيق است؟ اين دقت به چه عواملی بستگی دارد؟

شكل مقابل چه چيزی را نشان می دهد؟ توضيح دهيد.
آيا می توان با اين دستگاه قطر شافت را اندازه گيری كرد؟ چگونه؟

اگر اعداد نوسان داشته باشد چه مفهومی را می رساند؟
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با توجه به مطالب اشاره شده خواهيم داشت:
دور بر دقيقه × محيط غلتك = سرعت خطی                      قطر × π = محيط غلتك

/ =rpm غلتك 2 /× ×× = × = × =× ×
26 40 48 49920168 168 168 0 1302 21 8946 85 98 383180   

دور بر دقيقه غلتك 2  

// = سرعت خطی غلتك 2 / / m / min× × =4 513 14 21 89 3 1100 متربردقيقه   

تمرین 12
اگر در شكل 19 قطر غلتك 3/782 سانتي متر و سرعت دوراني غلتك 1 مساوي 123 دور بر دقيقه باشد. 

TCP = 44T                        .سرعت خطي غلتك 2 را حساب كنيد

 محاسبه تاب در ماشین رینگ 
تصويری كه در شكل 21 مشاهده می كنيد مربوط به يك ماشين رينگ می باشد. با توجه به اينكه مقدار تاب 
 )TPM( اسپيندل و سرعت خطی غلتك جلو ارتباط دارد و ميزان تاب بر اساس تاب بر متر rpm به دو عامل

و تاب در اينچ )TPI( محاسبه می شود، فرمول تاب را پيدا كنيد.

تمرین 13
در شكل 20 سروو موتور 1 با سرعت 235 دور بر دقيقه و سروو موتور 2 با سرعت 843 دور بر دقيقه 

مي چرخد. ميزان كشش در هر ناحيه را حساب كنيد. سرعت خطی غلتك خروجی را محاسبه كنيد.

شکل 20ـ سروو موتور

محاسبات در ماشین رینگ 

شکل 21ـ نمایشگر ماشین رینگ

قطر

قطر

قطر

اینچ

اینچ

اینچ

1

1

1
4

4

4
2

2

2

48

36

42

1

2
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ایجاد تاب نخ: رشتۀ نيمچه نخ، پس از كشش، به اندازه مناسب جهت تبديل به نخ می رسد. اين رشته بدون 
تاب استحكام ندارد و با كمترين كشش پاره مي شود. در اثر كشش هيچ كدام از الياف پاره نمي شود بلكه الياف 

از روي هم سر   خورده و رشتۀ گسسته مي شود. استحكام نخ ريسيده شده به تاب، بستگی دارد.

تمرین 14
به كمك فرمول محاسبه تاب و با توجه به جدول 7 كه مربوط به چند ماشين رينگ است جاهای خالی 

را محاسبه كنيد و در محل مربوطه قرار دهيد.
جدول 7

تاب TPMتاب TPI سرعت اسپیندلسرعت غلتک جلو شماره ماشین

15/665432......................

24/98....................... 804

35/11..................965

4.......567767...........

با توجه به كلمات و نقاط مشخص شده در ذيل نحوه تشكيل تاب نخ در شكل 22 را شرح دهيد.
سرعت خطي غلتك جلو )توليد( ـ نقطه A ـ نقطه B ـ نقطه C ـ سرعت اسپيندل ـ طول نخ 

فعالیت 
کالسی2

شکل 22ـ ایجاد تاب در رینگ

غلتک جلو

نخ در حال 
تاب خوردن

اسپیندل

شیطانک
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 محاسبۀ نواحي کشش در ماشین رینگ 
به شكل 23 توجه كنيد و چگونگي ايجاد كشش در رشته نيمچه نخ را تشريح كنيد.

ثابت کشش در ماشین رینگ: به طور كلی برای ماشين هايی كه دارای نواحی كشش هستند، محاسبۀ كشش 
اجتناب ناپذير است. بنابراين اين محاسبات كشش برای دستگاه رينگ نيز انجام می شود. اين محاسبات به طور 
مرتب و به خصوص با تغيير نمرۀ نخ انجام می شود. چون تعداد زيادی چرخ دنده در مسير محاسبۀ كشش وجود 
دارد، احتمال بروز اشتباه زياد است به همين خاطر محاسبه كشش به صورت های ساده  شده زير مناسب تر است.

در كاتالوگ دستگاه، مقدار ثابت كشش قيد شده است.

شکل 23ـ نواحي کشش در رینگ

آيا اين سه فرمول يكسان هستند؟ چرا؟

چرا بايد اين عدد را گرد كرد؟ اگر به جای 21 عدد 22 قرار دهيم چه اتفاقی می افتد؟

فکر کنید

فکر کنید

مثال 8: مطلوب است محاسبۀ كشش در صورتی  كه ثابت كشش 0/1873 و دندۀ كشش 22 باشد.
دندۀ كشش × ثابت كشش = كشش
4/12 = 22 × 0/1873 = كشش

مثال 9: مطلوب است محاسبۀ دندۀ كشش در صورتی كه ثابت كشش 0/1873 و كشش 4 باشد:

= دنده كشش
مقدار كشش

ـــــــــــــــــــــــــــ 
ثابت كشش

= دندۀ كشش // =4 21 360 1873  
گرد كردن  21 = دندۀ كشش 

= ثابت كشش
مقدار كشش

ـــــــــــــــــــــــــــ 
دندۀ كشش

= دندۀ كشش
مقدار كشش

ـــــــــــــــــــــــــــ 
ثابت كشش يايادندۀ كشش  ×  ثابت كشش = كشش
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تمرین 15
اگر ثابت كشش 29 و ميزان كشش 7 باشد، دنده كشش را حساب كنيد.

تمرین 16
اگر دنده كشش 24 و مقدار كشش 3/22 باشد، مقدار ثابت كشش را حساب كنيد.

در شكل 24، عاملی وجود دارد كه روی حركت روان و سرعت 
غلتك های كشش اثر دارد، آن عامل را پيدا كنيد. اين تأثير، 
را  آن  می گردد.  اعمال  فيزيك  قوانين  از  يك  كدام  مطابق 
قوانين  كدام  از  نساجی  ديگر  ماشين های  در  دهيد.  توضيح 

است. استفاده شده  نيوتن 

فعالیت 
کالسی3

شکل 24ـ ناحیۀ کشش رینگ

تمرین 17
در شكل 25 دياگرام كشش را نشان می دهد اگر سرعت غلتك عقبی 120rpm باشد، محاسبه كنيد:

الف( سرعت غلتك های ميانی و جلويی 
ب( ميزان كشش در ناحيه 1 و 2 

ج( ميزان توليد ماشين در يك ساعت

شکل 25ـ دیاگرام انتقال نیرو

چرا مقدار ثابت كشش در دستگاه های مختلف متفاوت است؟
فکر کنید
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تمرین 18
در شكل 26 دور غلتك Third Roller به 121 رسيده است، محاسبه كنيد:

1 تعيين نواحی كشش

2 كشش در ناحيه دوم 

3 كشش در ناحيه اول 

4 سرعت كالندر 

Back Roller 5 سرعت

6 دور موتور

شکل 26ـ دیاگرام انتقال نیرو

با توجه به جدول 8 كه از يك ماشين رينگ به دست آمده است. در حالت هاي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 جاهاي 
خالي جدول را محاسبه كنيد.

جدول 8

مقدار تاب TPIمقدار تاب TPMسرعت اسپیندل RPMسرعت غلتک جلو m  /m حالت ماشین

14/323990

25/974377

33/983985

46/023486

54/774465

فعالیت 
کالسی4
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 محاسبۀ تولید در ماشین رینگ 
يكی از محاسبات مهم ماشين های ريسندگی محاسبۀ توليد می باشد. محاسبه توليد به ما كمك می كند كمتر يا 

بيشتر از سفارش مشتری نخ توليد نشود. برای محاسبۀ توليد به عوامل زير احتياج می باشد:
  نمرۀ نخ توليد  شده

  گرم بر متر نخ
  سرعت خطی غلتك توليد

  تعداد اسپيندل ها
  زمان كاركرد 

  راندمان

يك سفارش دهنده نخ به كارخانه مراجعه كرده است و می گويد، نخ هايی كه به من تحويل شده است، 
ايراد دارد. او می گويد دو ماه پيش، نخ نمره 20 انگليسی را از شما تحويل گرفتم و 100 متر آن را وزن 
كردم بايد عدد 4/33 بود، ولی ترازوی من عدد 4 را نشان می داد؛ بنابراين كار شما اشكال دارد. شما به 

اين مشتری چه می گوييد و چگونه از خود دفاع می كنيد؟

تحقیق کنید3
هر كدام از عوامل زير در توليد چه اثری دارد؟ الف( طول نخ توليد شده ب( وزن نخ توليد شده

  نمرۀ نخ توليد  شده
  گرم بر متر نخ

  سرعت خطی غلتك توليد
  تعداد اسپيندل ها

  زمان كاركرد 
  راندمان

مثال 10: 10 دستگاه رينگ كه هر كدام 196 دوک سالم دارد برای توليد نخ 14 پنبه ای آماده شده است. 
سرعت خطی غلتك توليد 4/57 متر بر دقيقه می باشد. اگر ميزان ساعت كار 8 ساعت و راندمان 95 درصد 

باشد، مقدار توليد را به حساب كنيد.
حل: برای فهم مسئله به موارد زير توجه كنيد:

  راندمان، زمان كاركرد، تعداد اسپيندل، سرعت خطی غلتك توليد و وزن 1  متر نخ را در همديگر ضرب 
كنيد؛ زيرا همه پارامتر ها نسبت مستقيم با توليد دارند.

  ابتدا حساب كنيد هر 1 متر نخ، چقدر جرم دارد.
  برای محاسبۀ جرم 1 متر نخ از جدول تبديل نمرات استفاده كنيد.

فکر کنید
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جدول 9ـ ضرایب تبدیل نمره نخ های سیستم های مختلف به یکدیگر 

NTex =Nd =Nm =Ns =Nw =Nc =
معلوم

مجهول

TexN
590

dN
5310

0/59 × Nm
sN

/3 28
2
3  × Nw

1Nc =

TexN
880

dN
7920

0/88 × Nm
sN

/2 1913
2  × Nc

Nw =

TexN
1940

dN
17460

1/94 × Nm12/19 × Nw3/28 × NcNs =

TexN
1000

dN
90001sN

/1 94
wN

/0 88
cN

/0 59
Nm =

9 × NTex1
mN

9000
sN

17460
wN

7920
cN

5310
Nd =

1dN
9mN

1000
sN

1940
wN

880
cN

590NTex =

الف( شرح دهيد چرا برای محاسبه توليد اين اعداد را در هم ضرب می كنيم.
ب( طول نخ توليدی را حساب كنيد.

پرسش 8

حل: چون نمرۀ متريك حاصل تقسيم طول بر وزن می باشد، بنابراين اگر عدد نمرۀ متريك را وارونه كنيم 
وزن 1  متر از نخ به دست می آيد.

c
m

NN /= 0 59

mN //= =14 23 730 59 عدد را وارونه می كنيم:  
/ gr / m/ =1 0 04223 73

گرم Total = 10 × 0/95 × 8 × 60 × 4/57 × 0/042 × 196 = 171548/3 =كل توليد
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 Ns = نمرۀ پشمی = Yorkshire Skein Count 
   Nw    = نمرۀ فاستونی = Worsted Count 
Nm = نمرۀ متريك = Metric Count 

Nd = نمرۀ دنير = Denier Count
NT = نمرۀ تكس = Tex Count 
Nc = Ne = نمرۀ پنبه = Cotton Count

? = Ns = 20 → Nm  اگر :مثال    

 
s

m m
NN N // /= → = =20 10 311 94 1 94  

تمرین 19
در يك كارخانه تعدادی دستگاه به شرح جدول شماره 10 وجود دارد. توليد اين كارخانه را )برحسب گرم، 

كيلوگرم، تُن و پوند( در 5  روز كاری )هر  روز شامل سه شيفت 8  ساعتی( حساب كنيد.

جدول 10ـ اطالعات به صورت زیر است:

سرعت غلتک تولیدراندماننمره نخ تعداد اسپیندلشماره ماشین

21954/55 پنبه ای 1196

16954/56 تكس2196

5854/87 متريك3164

18904/12 پنبه 4164

14854/234 پنبه5112

راهنمایی:
1 برای محاسبات تبديل نمره نخ از جدول 9 استفاده كنيد.

2 برای محاسبه گرم بر متر نخ، ابتدا نمره نخ را به نمره متر يك تبديل كنيد و سپس عدد را وارونه كنيد.
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محاسبات كامل توليد پارچه، نسبتاً پيچيده و زياد است و هركدام از انواع پارچه ها دارای محاسبات خاصی 
می باشند، ولی بخش كوتاهی از آن، در اينجا شرح داده می شود.

جمع شدگی نخ در پارچه

نخ هايی كه در بافت قرار می گيرند جمع می شوند و در نتيجه طول پارچه از طول نخ تار كمتر خواهد بود. اين 
كاهش را جمع شدگی نخ می گويند. جمع شدگی برای نخ پود هم اتفاق می افتد. اگر طول نخ تار L1 و طول 

پارچه L2 باشد، به تفاضل اين دو عدد، مقدار، جمع شدگی پارچه می گويند.

طول پارچه - طول نخ تار = ميزان جمع شدگی نخ تار   

از طرفی درصد جمع شدگی پارچه به صورت زير خواهد بود:

= درصد جمع شدگی نخ تار
)L1( طول نخ تار - )L2( طول پارچه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)L1( طول نخ تار

 × 100

ـ   محاسبات پارچه شایستگی 2

مثال 11: طول نخ های يك چله 2155 متر است. طول پارچه بافته شده با طرح تافته  1876 متر می باشد. 
ميزان جمع شدگی و درصد جمع شدگی نخ تار را حساب كنيد.

طول پارچه - طول نخ تار = ميزان جمع شدگی نخ تار  حل:  

         متر 279 = 1876 - 2155 = ميزان جمع شدگی نخ تار 
     12/94 = 100 × )2155 ÷ 279(= درصد جمع شدگی نخ تار

تحقیق کنید4
ميزان جمع شدگی نخ تار به چه عواملی بستگی دارد؟
ميزان جمع شدگی نخ پود به چه عواملی بستگی دارد؟
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تمرین 20
جدول 11 را كامل كنيد و درباره تأثير طرح بافت روی ميزان جمع شدگی تار نظر دهيد.

جدول 11

درصد جمع شدگی  طول پارچه طول نخ تار نوع بافتشماره ماشین 
................28502225تافته1

................32201875پاناما 2 2
................22802695 سرژه 2و1 3
................29102237ساتين 8 پرش 43
................26102568ساتين 4 5

1 يكای طول را به متر درنظر بگيريد.

2 درصد جمع شدگی را پس از محاسبه مرتب كنيد.

3 چه نتيجه ای می گيريد؟ علت چيست؟

فکر کنید
جمع شدگی پود

1 فرمول جمع شدگی نخ پود مشابه نخ تار می باشد، آن را بنويسيد.

2 ميزان جمع شدگی نخ های پود به چه عواملی بستگی دارد، آنها را بنويسيد.

تراکم بافت پارچه

تمرین 21
در يك پارچه تراكم تار، 17 تار بر سانتی متر می باشد، اگر عرض پارچه 1  متر و 20  سانتی متر باشد، تعداد 

كل نخ های تار را حساب كنيد.

به طور كلی به تعداد نخ های تار يا پود در واحد طول بافت، تراكم گفته می شود. واحد طول ممكن است سانتی متر، اينچ، 
متر و يا يارد باشد؛ تراكم در پارچه های تاریـ  پودی به دو صورت تراكم تاری و تراكم پودی بيان می شود.

مثال 12: 4560 سرنخ تار در پارچه ای با عرض 240 سانتی متر بافته شده است. تراكم تاری پارچه را حساب كنيد.
حل: اگر تعداد سر نخ را بر عرض پارچه به سانتی متر تقسيم كنيد، تراكم بر حسب تار بر سانتی متر به دست 

می آيد.
cm  /   تار          19 = 240 ÷ 4560  

بديهی است اگر عرض پارچه بر حسب متر باشد، جواب مسئله، تراكم تاری بر حسب تار بر متر خواهد شد.
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حل: در اين مسئله ابتدا جرم يك متر نخ را محاسبه می كنيد؛ بنابراين مطابق جدول تبديل ضرايب، نمرۀ نخ 
را به متريك تبديل كنيد. چرا به متريك تبديل می شود؟  

پس خواهيد داشت: نمره فاستونی           نمره متريك
با توجه به جدول 9 نمره متريك را حساب كنيد.

Nm مجهول: نمرۀ متريك و    Nw معلوم: نمرۀ نخ فاستونی
بنابراين با توجه به جدول تبديل نمره نخ خواهيم داشت:

w
m

N /N // /= = =15 5 17 60 88 0 88 نمره متريك    

حال آن را بر عكس می كنيم تا وزن 1 متر به گرم به دست آيد:
gr/  m 057/ 0 = 17/6÷1وزن 1 متر از نخ  

چون تعداد نخ ها 2500 و هر نخ 2137 متر است و هر متر آن 0/057 گرم می باشد. بنابراين كل نخ ها به 
صورت زير به دست می آيد:

 2137 × 2500 × 0 /057 = 304522 /5 gr

اگر اين عدد را بر 1000 تقسيم كنيم وزن خالص نخ های تار بر حسب كيلوگرم kg به دست می آيد.
پس خواهيم داشت: 

 304522 /5 ÷ 1000 = 304 /5 kg
بنابراين كل نخ چله 304/5 كيلوگرم خواهد بود.

 محاسبۀ وزن چله تار 
وزن كليه نخ های موجود در يك چله را وزن چله تار می گويند. از حاصل ضرب وزن يك نخ تار در تعداد نخ 

چله به دست می آيد.
مثال 13: در يك چله 2500 سر نخ وجود دارد. هر نخ تار مطابق كنتور تعيين طول نخ تار 2137 متر می باشد. 

در  صورتی كه نخ از جنس فاستونی و نمرۀ آن 15/5 فاستونی باشد. نخ های چله چند كيلوگرم وزن دارد؟

تمرین 22 
تراكم تاری پارچه 19 است و عرض پارچه نيز 3 متر می باشد، تعداد كل نخ های تار را حساب كنيد.

تمرین 23
3/5 سانتی متر از پارچه ای را عالمت گذاری می كنند و سپس تعداد پودها را شمارش می كنند. اگر تعداد 

پودها 94 عدد باشد. تراكم پود بر اينچ و پود بر متر اين پارچه را حساب كنيد.
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در يك كارخانه 10 ماشين بافندگی كار می كند. چله های پيشنهادی به واحد چله پيچی در جدول 12 آمده 
است. واحد چله پيچی چه مقدار نخ بخرد تا بتواند پاسخگوی نياز اين كارخانه باشد. همه نخ ها يكسان می باشند.

جدول 12

ماشین ساخت قدیر یزدماشین سولزر قدیمیماشین اتوماتیکماشین پیکانولانواع ماشین 

2314تعداد ماشين

2600340019902490طول نخ تار 

20 تكس100 متريك 28 پنبه ای20 پنبه اینمره نخ تار 

محاسبه کنید
1 تبديل نمرات الزم 

2 وزن در متر نخ 

3 وزن هر چله

4 وزن كل چله ها

تمرین 24

15 سانتی متر از يك پارچه را باز می كنند و نخ های آن را به گونه ای می كشند كه كاماًل صاف و بی موج 
شوند، طول هر نخ به 18/3 سانتی متر می رسد.

اگر طاقه پارچه 41/3 متر طول داشته باشد، طول هر نخ تار اين پارچه در يك طاقه را حساب كنيد.

تمرین 25

وزن خالص چله نخ تار 3/18 تن می باشد و تعداد سرنخ 2920 و طول آن km 2/2 می باشد. نمره نخ تار 
را به نمره انگليسی حساب كنيد.

تمرین 26

جهت بافت 2000 متر پارچه با عرض 120 سانتی متر و تراكم 26 تار بر سانتی متر، محاسبه كنيد:
الف( چه تعداد سرنخ تار نياز است؟

ب( اگر نمره نخ تار 16 انگليسی باشد، وزن كل نخ تار چقدر خواهد شد؟

تمرین 27
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ارزشيابی در اين درس براساس شايستگی می باشد. برای هر پودمان 1  نمره مستمر )  از 5 نمره( و 1  نمره شايستگی پودمان 
) نمرات 1، 2 يا 3( با توجه به استاندارد های عملكرد جدول ذيل برای هر هنرجو ثبت می گردد.

جدول ارزشیابی پودمان 1ـ کاربرد ها و محاسبات نخ و پارچه

تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

محاسبه نخ وپارچه

اظهار نظر تخصصی بر اساس محاسبات نخ
و  پارچه  و  نخ  ويژگی های 
انجام محاسبات مربوط به 

توليد نخ و پارچه

باالتر از حد 
انتظار

تجزيه و تحليل ويژگی های نخ و پارچه و تصميم گيری 
3به كمك محاسبات

2استخراج ويژگی ها از نخ ها و انجام محاسبات مربوطهدر حد انتظار

پايين تر از محاسبه پارچه
1نام بردن ويژگی ها و تعريف پارامتر های توليدحد انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

ارزشیابی


