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چکيده
دراین مقاله تغییرمکانیزم حرکتی دفتین و ماکو دستگاههای فرش بافی ماکویی ازحالت مکانیکی به
مکاترونیکی بررسی شده است و مکانیزم مکاترونیکی جدید را پیشنهاد و طراحی میکند .دردستگاه
ماکویی موجود ،کلیه حرکات مکانیکی دستگاه توسط یک موتورشروع شده و با میل محورها و واسطههای
فراوان حرکات انجام میشود و بافت فرش صورت میگیرد .در دفتین و ماکو که هردو حرکت رفت و
برگشتی دارند و توسط میل محور و واسطه ها حرکت خود را انجام می دهند ،دفتین حرکت شانه زنی
وقراردادن پود در بین تار و ماکو نیز عملیات پودگذاری را انجام می دهد .در مکانیزم جدید و با جایگزینی
جکهای پنوماتیکی که هم سرعت و هم دقت مناسبی دارند و با طراحی مدار الکترونیکی و قرارگیری
سنسورها حرکات رفت و برگشتی دفتین و ماکو توسط جکها که فرمان را از مدار الکترونیکی و شیر
فرمان دریافت کرده ،انجام می شود .با کم کردن هزینهها ،از بین بردن میل محور و واسطهها ،کم کردن
صدای دستگاه ،کنترلپذیری با دقت باال و همچنین مستقل کردن حرکات از یکدیگر به مزایای این
دستگاه افزوده میشود .امید است که در پایان راهی برای بهسازی ماشینهای فرش بافی قدیمی باشد و
با به حداقل رساندن هزینهها وکنترل کردن حرکات زمینهساز باز شدن مسیر جدیدی در این زمینه
باشد.
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مقدمه
از ورود اولین ماشین های فرش بافی ماکویی ساخت شرکت وندویل تا امروز حدود چهل سال می گذرد این تحقیقات بر روی
ماشین بافت  350شانه  2متری انجام گرفت .دفتین مجموعه ای از اجزاء مختلف ماشین است که عمل پود گذاری و شانه زدن
را انجام می دهد دفتین یکی از حساس ترین قسمت های ماشین است ،به گونه ای که کوچکترین خطا در عملکرد این بخش
باعث توقف ب افت می شود .حرکت همه اجزاء ماشین با حرکت دفتین معیار میشود حرکت دفتین به سمت جلو و عقب بوده و
به واسطه دو میل لنگ که پشت دفتین قرار گرفته تامین می شود حرکت دفتین به جلو و عقب باعث انجام عمل شانه زدن و
قرار گرفتن نخ پود در لبه کار در کنار پود های دیگر می ش ود .شانه یکی از اجزاء دفتین است که نخ های تار و خاب از داخل
آن عبور کرده و عامل مرتب شدن نخ های پود کنار یکدیگر است .عمل پود گذاری توسط ماکو انجام می شود نخ پود را به
صورت قرقره داخل ماکو قرار می دهند و سر نخ را از داخل ماکو خارج نموده و به لبه فرش قالب می کنند .با حرکت ماکو بین
تارها ادامه نخ پود از ماکو خارج شده وبین نخ های تار قرار می گیرد ماکو به واسطه دو چوب بلند به نام مضراب از یک طرف
دفتین به طرف دیگر پرتاب می شود .در هر بار دفتین زدن فقط یکی از مضراب ها عمل می کند و این فرآیند یکبار از راست
به چپ و دفعه بعد از چپ به راست است .تمامی این حرکات با یک موتور به صورت مکانیکی با واسطه های مختلف انجام
میشود.

 -1نمایی از دفتين و پرتاب ماكو دستگاه
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شبيه سازی سيستم موجود
طراحی سیستم جایگزین مستلزم داشتن اطالعات کافی از ابعاد و اندازه های ماشین است بنا بر این ابتدا باید نقشه ماشین
تهیه و شبیه سازی شود .نقشه و شبیه سازی ماشین تحت نرم افزار سالیدورک انجام شده است شاسی دفتین روی شاسی
اصلی نصب شده است و میل محور ها و شاتون ،دسته شاتون ،مضراب و واسط مضراب روی ان نصب می شود با اسمبل شدن
تمام قطعات امکان شبیه سازی و برسی حرکات ماشین توسط نرم افزار سالیدورک به وجود می آید.

 -2نمای شبيه سازی شده دفتين و ماكو با نرم افزار ساليد ورک

با شبیه سازی ماشین و بررسی حرکات اجزاء ماشین و مقایسه آنها با ماشین های فرش بافی می توان نمودار را برای حرکت
دفتین و ماکو نسبت به یکدیگر رسم نمود.
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 -3نمودار حركتی دفتين و ماكو

نمودار فوق ریتم حرکتی دفتین و ماکو را نسبت به هم نمایش می دهد a .و  bزیر نمودار نقطه ی مرگ  1و  2برای دفتین را
نشان می دهد که در واقع ضربه زدن یا نزدن آن را نمایش می دهد .در واقع هنگامی که دفتین ضربه را می زند مضراب ها در
حالت سکون و ماکو در یک سمت قرار دارد و هنگام برگشت دفتین یکی از مضراب ها ماکو را هول می دهد به سمت
دیگر،حال به دو سوال مهم برای طراحی مکانیزم جایگزین باید پاسخ داد .اولین سوال چه مکانیزم هایی میتواند جایگزین
مکانیزم فعلی باشد؟ و دومین سوال ،کدام مکانیزم بهتر از دیگر مکانیزم ها خواهد بود؟
در طراحی مکانیزم های جایگزین باید به چند نکته دقت شود ،از جمله یکپارچه دیدن ماشین در حین استقالل کنترل مکانیزم
ها ،قابلیت تجاری سازی ،هزینه تمام شده تغییرمکانیزم ،حجم تولید ،کنترل پذیری مکانیزم جدید و قابلیت استفاده مکانیزم
برای انواع مختلف ماشین فرش بافی.
طراحی مکانيزم جدید
برای طراحی مکانیزم جدید دفتین چندین روش قابل استفاده است .از جمله انواع الکترو موتورها ( سرو موتورها ،موتورهای
 ،DCاستپر موتورها ) ونیز جک های پنوماتیک و هیدرولیک استفاده از استپر موتورها و سرو موتورها به دلیل قیمت تمام شده
آنها اقتصادی نیست .در طراحی مکانیزم جدید برای دفتین امکان استفاده از سرو موتورها و استپ موتورها نیست چراکه
موتورهایی که برای این کار مناسب هستند بسیار گران قیمت هستند و لذا توجیه اقتصادی ندارند از سوی دیگر استفاده از
انواع الکترو موتورهای معمولی و  DCامکان ندارد زیرا با توجه به سرعت و نیروی مورد نیاز دفتین و نیاز به توقف ناگهانی آن
در زمان بروز مشکل و بویژه سوانح این قابلیت آنها وجود ندارد و توقف این موتورها بالختی همراه است و از سوی دیگر استفاده
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از موتورها یکی از مشکالت رایج مکانیزم قبلی را همچنان خواهد داشت و آن آسیب دیدن شفت میل لنگ است ،لذا استفاده از
انواع الکتروموتورها در مکانیزم دفتین منطقی نیست .استفاده از جکهای هیدرولیک نیز برای دفتین منطقی نیست باوجود
آنکه این جکها نیروی مورد نیاز دفتین را به خوبی فراهم میکنند و کنترل پذیری خوبی هم دارند اما در معقوله سرعت به دلیل
کند بودن مطلوب نیستند .مکانیزم های هیدرولیک به خودی خود بسیار پرهزینه و گران هستند ،در صورتی که بخواهیم
مشکل سرعت را برطرف نماییم این هزینه چندین برابر می شود و از سویی دیگر تامین و نگهداری مکانیزم های هیدرولیک
سخت و پرهزینه است .بهترین مکانیزم برای دفتین استفاده از جکهای پنوماتیک است چرا که هزینه اولیه آنها پایین تر از بقیه
مکانیزم های مورد بررسی است و تمام نیازهای ما را اعم از سرعت ،نیرو و کنترل پذیری را برآورده می نماید.جک های
پنو ماتیک مستقیما پشت دفتین قرار می گیرند و با حرکت جک ها حرکت دفتین که حرکت رفت و برگشتی است انجام
میگیرد .برای دفتین دو جک  250کیلو گرمی در نظر گرفته شده ،باتوجه به اینکه وزن دفتین تقریبا برابر  500کیلوگرم است
و تمام وزن دفتین هم روی جک ها نیست وصرفا برای جل و بردن و عقب کشیدن دفتین نیرو الزم است و با در نظر گرفتن
ضریب خطای  30درصدی جک ها در مجموع نیروی  4500نیوتن کفایت می کند .از آنجایی که باید ماشین یکپارچه دیده
شود و جک های  2500نیوتنی در نقاط دیگر ماشین مورد استفاده قرار می گیرد ترجیح بر استفاده از یک تیپ جک است تا
نیاز به انبار نمودن قطعات یدکی مختلف نباشد بنابر این برای ماکو هم از یک جفت جک  250کیلو گرمی جهت هول دادن
ماکو در نظر گرفته می شود.

 -4شبيه سازی جک پشت دفتين
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مدار فرمان مکانیزم جدید بر دو بخش استوار است اولین بخش مدار پنوماتیک به همراه شیرهای پنوماتیک با فرمان الکتریکی
است که در مسیر بین جک ها و کمپرسور قرار گرفته است .دومین بخش مدار الکترونیکی کنترل است .هوای فشرده به وسیله
لوله از کمپرسور به شیرها و از شیرها به جک ها میرسد .شیرهای پنوماتیک در این مسیر قرار گرفته است و بر اساس فرمان
دریاف ت شده از مدار کنترل امکان قطع و وصل شدن جریان هوای فشرده را فراهم می نمایند .در واقع شیرها مشخص می
نمایند هوا وارد سیلندر جک ها شود و یا از آنها خارج شود با ورود هوا به یک سمت سیلندر اجازه خروج به هوای موجود در
سمت دیگر سیلندر داده می شود و در نتیجه جک ها به سمت باال و پایین حرکت نمی کنند.
نتيجهگيری
با توجه به اطالعات بدست آمده از این تحقیق ،میتوان مکانیزم حرکت دفتین و ماکو را از مکانیکی به مکاترونیکی تبدیل نمود.
در صورتی که هزینه تبدیل مورد توجه نباشد روش های بسیار زیادی قابل استفاده است .از جمله استفاده از انواع سرو موتورها،
موتورهای  ،DCانواع موتورهای  ، ACجک های هیدرولیک و پنوماتیک .اما از آنجایی که در صنعت هزینه و کارایی به صورت
همزمان دیده می شود ،برای برآورده نمودن نیاز صنعت باید بادقت بیشتری به مسئله هزینه پرداخت .درصورتی که هزینه در
انتخاب روش م هم شود ،بهترین روش تغییر مکانیزم استفاده از مکانیزم پنوماتیک است مکانیزم پنوماتیک از خیلی جهات
نسبت به دیگر مکانیزم های بیان شده برتری دارد .ازجمله این برتری ها می توان به هزینه اولیه پایین ،استهالک پایین ،دقت
مناسب ،دسترسی آسان به قطعات یدکی ،کنترل پذیری مناسب ،حداقل نیاز به تغییرات در شاسی ماشین برای بهینه سازی و
 ...اشاره نمود.
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