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دانشگاه صنعتي اصفهان 
دانشكده مهندسي نساجي

صديقه برهاني
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پراكندگي نور
ScateringScatering

صديقه برھانی
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پراش نور 
Diffraction

پراش در فيزيك به پخش شدن يا خم  •
يا ذرات هنگام مواجه شدن با يك   موج شدن
پديده پراش نه تنها در .مانع گفته مي شودگ

امواج نوري كه در تمامي امواج و حتي  
اما پراش . ذرات كوچك ديده مي شود

شت غناط الكت ا ا نه ز معموال در زمينه امواج الكترومغناطيسي بيشتر  الً
.مورد بحث و بررسي است

صديقه برھانی
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با است متناسب نقطه هر :روشناي

I
Illumination at point P =  (C.I/d2) cos i ×cos r. 

:روشنايي هر نقطه متناسب است با

I P
Io

i
C ثابت وابسته به روشني سطح
I شدت پرتو برخوردي

r
ي ور بر و پر

d فاصله از سطح

Ir = Io cos(r)          ;    Io = (C.I/d2) cos(i) 

صديقه برھانی
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اندازه گيري جال
Measurement of Luster

صديقه برھانی
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يريج ز
Measurement of Luster

i i• Gi =Si,             
• Gi =Si/Di,
• Gi = Si-DiGi  Si Di,
• Gi= (Si-Di)/Dd, 
• Gd=Si / Dd

= Gi  مقدار عددي جالء در زاويه تابش ثابتi     
=  Siاي آينه انعكاس   Si انعكاس آينه اي
= Di انعكاس پخش
=Dd شدت نور منعكس شده توسط سفيد ايده آل
=Gd Contrast glassصديقه برھانی
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جالي الياف
Luster of Fibers

  :بر درخشندگي الياف پنبه 1923در سال Adderlyنتايج تحقيقات 

.استشكل سطح مقطع تنها عامل اثر گذار بر درخشندگي الياف پنبه •
ط• قط ط ا اف ال از ت خشند د ا دا قط ط ا اف (flat)ال   (flat)الياف با سطح مقطع دايره اي درخشنده تر از الياف با سطح مقطع مسطح •

.است
.پنبه مرسه ريزه درخشنده تر است• ر ر ريز ر ب پ
.طول و قطر الياف تاثيري بر درخشندگي ندارد•

صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

:را بصورت تئوري مورد بررسي  قرار داد Adderlyنتايج  Foster 1926در سال •

.درخشندگي به علت انعكاس آينه اي از سطح خارجي الياف است: فرض•
:براي الياف سيلندري با آرايش موازي، مقدار نور منعكس شده برابراست با•

1cos.tan2  iCosiRI
i ليف

زاويه برخورد      •
ل ط

i

i


ي

سطح برخورد

زاويه بين سطح برخورد و محور ليف      • 
صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

:شدت انعكاس نسبي براي الياف با سطح مقطع غير دايره اي•

 1 شعاع انحنا در نقطه برخورد    و     •

بخورد• تاب خود روي كه ض ب مقطع سطح با اف ال دسته از ه(انعكاس پن ه )ش






 

i
iRI

cos
1cos21 12

) شبيه پنبه(انعكاس از دسته الياف با سطح مقطع بيضي كه روي خود تاب بخورد 
:برابر است با





 


221 baI •a قطر بزرگ بيضي

•b قطر كوچك بيضي
•cطول واحد در وتابها چ پ تعداد





 

 22 baac
I

•c تعداد پيچ وتابها در واحد طولa

b
صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

تغيير جالء با  ( تحقيق تئوري فاستر نتايج بدست آمده توسط آدرلي را تائيد كرد•
ع)سطح مقطع ح

:ساير نتايج تحقيق فاستر•
 براي الياف با سطح مقطع بيضي و موازي با سطح برخورد، با دايره اي تر شدن شكل

گ گ .سطح مقطع و كاهش تعداد پيچ خوردگيها، درخشندگي افزايش مي يابدك
  درخشندگي مواد ليفي به فرم دسته الياف موازي، هميشه برابر يا بيشتر از

آنهاست از حاصل محصوالت .درخشندگي محصوالت حاصل از آنهاستدرخشندگ
  اگرچه اثرات ساختمان داخلي ليف و سايه انداختن يك ليف روي ليف ديگر نمي

حتواند بطور كامل ناديده گرفته شود، جالي الياف اساساً به شكل سطح مقطع و سطح  ع ح
.ليف بستگي دارد

صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

:و همكاران Fourtبررسي جالي الياف پنبه توسط •
:كميت مورد اندازه گيري•

)ك l i  di i l fl i عبارت است   (relative directional reflection)انعكاس جهتي نسبي •  (
:  از

د• شد ك ن ن از ك ت شاهد ت د شد ك ن ن قدا مقدار نور منعكس شده در جهت مشاهده بصورت كسري از نورمنعكس شده در  •
كه اين نسبت همان   )بجاي نمونه(همان جهت از يك سطح صاف ايده آل

Contrast glass  or  Contrast ratioاست: Contrast glass  or  Contrast ratio است:
                         

45,45R
glass  ContrastratioContrast زاويه مشاھده

زاويه برخورد

45,0R
glass  ContrastratioContrast

صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

اندازه گيري جالء توسط گونيوفوتومتر•
:به دو روش•


I I 

زاويه برخورد و ديد  ثابت
زاويه برخورد و ديد قابل تغيير

I 

سطح برخورد

1I

آل ايده فيد

I

1

  
I
IRatioContrast





  آزمايشات بر نخ و پارچه انجام شد و تعدادي از تغييرات كه مي توانست در نتيجه
گرفت قرار بررسي مورد باشد، الياف خواص در .تغيير

سفيد ايده آل

.تغيير در خواص الياف باشد، مورد بررسي قرار گرفت
صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

    تاثير مرسه ريزه كردن و كاهش تبلورMercerization&Decrystalization

  اگر است، همراه پنبه تبلور كاهش با كه آمين اتيل يا هيدركسيد سديم با پنبه الياف كردن عمل•
.شود مي درخشندگي افزايش به منجر باشد، شده كنترل طول يا كشش تحت

.شودميدرخشندگيكاهشبهمنجركششبدونوقلياباپنبهاليافكردنعمل• .شود مي درخشندگي كاهش به منجر كشش بدون و قليا با پنبه الياف كردن عمل
.است مهمتر سلولز تبلور تغيير از درخشندگي بر اي دايره به مقطع سطح تغيير تاثير :نتيجه•
 .نيست اي آينه زاويه در پنبه الياف براي نسبي انعكاس شدت ماكزيمم كه شد مشاهده•
اك• كاشدتن افدزااان زال شاك زاا   زاويه در ابريشم و رامي ويسكوز، الياف درمورد ديد، زاويه برابر در انعكاس شدت نمودار پيك•

 :زيرا است درجه 35 زاويه در پنبه الياف ي برا حاليكه در است )اي آينه انعكاس( درجه 45
  فرسنل قانون به توجه با و باشد مي زاويه داراي طول به نسبت و است روباني پنبه الياف سطح   

گك .گردد مي ماكزيمم درجه 45 از غير اي زاويه در شدت
صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

)ناخالصي طولي، سطح مقطع، سطح ( است تر درخشنده پنبه از ويسكوز•
ب آنها خصوصيات و جالء بين ارتباط و گرفتند قرار ارزيابي مورد مختلف هاي پنبه• بيوريپ ررزي بورر يوجبينر هو

:شد بررسي
دارند بيشتري جالي گردتر مقطع سطح و باالتر استحكام.
ا اطالاخلاخ ت دا نشدشا نشد مشاهده ارتباطي جالءوداخلي ساختمان بين.
شدن ريزه مرسه از حاصل درخشندگي باشد، بيشتر پنبه ذاتي جالي و برق هرچقدر 

.بود خواهد بيشترنيز
كاربرد از ناشي تورم ولي شود مي جال افزايش باعث شدن ريزه مرسه از ناشيتورم 

 ناصاف بدليل است، شدن ريزه مرسه از بيش معمولي دماي در كه كننده متورم مواد
شودمجالكاهشباعثطولسطحشدن .شود مي جال كاهشباعث طولي سطح شدن
هستند بيشتري جالي و برق داراي )شده باز تازه غوزه ( نشده خشك پنبه الياف.

صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

:درخشندگي الياف جوت•
ث ل ا ع از كا ت ا ل ف ش ا آ ل ل ا د ت ضخامت ديواره سلولي، آرايش فيبريلي و استحكام از عوامل موثر بر  ضخا

.جالء مي باشند
است اثرگذار ليف درخشندگي بر داخلي .انعكاس داخلي بر درخشندگي ليف اثرگذار است.انعكاس

صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

1برق و جالي موي انسان• 2

درجه 75-0: زاويه مشاهده•
برخورد• درجه30:زاويه

ريشه سر

درجه 3: زاويه برخورد

S
dSG 


S

ش

G =جالء(درجه براقيت(
S=سانعكاس آينه اي

کا
انع

ت 
شد

d ي ي س
d=انعكاس پخش

زاويه ديد

d

صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

:پارامترهاي مهم اثر گذار بر جالي مو•
(handling)صافي مو، موازي بودن، رنگ و دستكاري• ي

يك پيك تيزREL,در منحني گونيوفتومتر •
RER REL

درجه و يك پيك ضعيف و پهن 35.5در  
.درجه مشاهده مي شود 23در 

 ان
ت
شد

REL=Root End Left      

س
کا
نع

35.5                  23     
زاويه ديد صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

.در زاويه برخورد بزرگتر، انعكاس آينه اي هم مشاهده شده است•
ش• از تفاد ا ا دل ك شنهاد شدRay Tracingا گ ه نت ن چنين نتيجه گيري شد   Ray Tracingبا پيشنهاد يك مدل و با استفاده از روش •

:كه
كوتيكل است و پيك پهن در نتيجه انعكاس -پيك قوي بعلت انعكاس نور از سطح هوا• ح

.هوا مي باشد-نور از سطح كوتيكل
پيک تيز

پھن پيک

شه

پيک پھن

ريشه سر

صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

:جالي الياف موهر•
افتاي5دستهجالي• ازيال م ه ي(جهتهم گ ا هق دوبه)سبهيشهه   دو به )سر به ريشه همه قرارگيري (جهت هم موهرموازيالياف تايي5 دسته جالي•

:گرفت قرار ارزيابي مورد درجه 45 تابش تحت RER,REL شكل
ويريپييييربلل  و برخورد زاويه از غير ايزاويه در شديد پيك يك انعكاسيمنحني در قبلمثل ويزيريز ورز وبر

.داشت مطابقت قبلي نتايج با كه شد، مشاهده پهن پيك يك
يي  بيشتري درخشندگي از ميكرون 54 الياف با مقايسه در ميكرون 33 قطربا الياف

.است برخوردار
دارند كمتري جالي ظريفتر الياف پاالديمبا پوششاثردر.
بود )درجه 3 (پشم از كمتر موهردرهافلس زاويه.

صديقه برھانی
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جالی الياف
Luster of Fibers

  بر قطر تاثير مورد در همكاران و Rensburg توسط شده ارائه نتايج•
خشندگ بقطتاثازحاصلنتايجبا)قطكاهشباجالافزايش(د   بر قطر تاثير از حاصل نتايج با )قطر كاهش با جال افزايش (درخشندگي

.دارد مغايرت )هستند تر درخشنده تر ضخيم فيالمنتهاي( ديفراكسيون

 كه است واقعيت اين بيانگر آن جالي بر الياف دادن ازتاثيرپوشش ناشي نتايج•
مي  افزايش و نميباشد سطح از انعكاس نتيجه در فقط وموهر پشم درخشندگي حپ

.شود مي جال كاهش سبب داخلي سطوح از پخش انعكاس

صديقه برھانی
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جالي الياف
Luster of Fibers

رنگ كردن چه تاثيري بر جالي الياف دارد؟: تحقيق كنيد•

صديقه برھانی
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جالی نخ
Luster of Yarn

  بر ... و شانه نظيركشش، فرآيند متغييرهاي و نخ ساختمان چون عواملي تاثير•
1920سالازواستاهميتحائزبسيارتوليدكنندگانبرايننخدرخشندگ   1920 سال از و است اهميت حائز بسيار توليدكنندگان براي ننخ درخشندگي

.است گرفته قرار مطالعه مورد
:1923 سال در Zart تحقيقات• لري
شود مي درخشندگي كاهش باعث تاب افزايش.
به 0 از نخ تاب افزايش با ريون ويسكوز در /cm4، شد نصف تقريباً جال. وزر يشبريوني ريبج/بزخبز
:كه دادند نشان ديگري محققان•
مخ  درآن كه دارد وجود تابي اپتيمم يك شده ريزه مرسه دوالي اي پنبه نخ در

.است وابسته ال يك نخ تاب به تاب مقدار اين .است ماكزيمم جال تاب،
صديقه برھانی
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خ ي ج
Luster of Yarn

:محققان ديگري نتيجه گرفتند كه •
و تاب مانند نخ مشخصات ايند، ف ن ح د ك مكان هاي فاكت ف، ل مشخصات ليف، فاكتورهاي مكانيكي در حين فرايند، مشخصات نخ مانند تاب و  مشخصات

.دوالتابي بر جالي نخ اثرگذار است
  يكم كردن تاب، شانه كردن الياف پنبه و پرزسوزي سبب افزايش درخشندگي نخ مي خ ي ر يش ز بب وزي پرز و ب پ ف ي ن ر ب ن ر م

.شود
براي نخ هاي چندالي درخشنده، تاب اپتيمم الزم است. م م پ ي چ ي خ ي

صديقه برھانی
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جالی نخ
Luster of Yarn

:مطالعات تئوري فاستر براي توصيف تاثير تاب بر جالي نخ استفاده شد•
درمعادله فاستر توسط رابطه زير به تاب   cosφبا استفاده از هندسه نخ ايده آل مقدار• بخ

:ربط داده مي شود

1costancosRI10cos 2
5




  ii

•T = نمره نخ(Tex)
•N=درتعداد cmتاب

1costancosRI         ,        
104

cos 52 





 ii
TN

N =تاب در تعدادcm
•ρ =چگالي نخ(g/cm3)

نخTρاگ تا ش ا اف ا اشد ت كcosφثا ن ال د ا ش كا كاهش مي يابد و جالء نيز كم  مي  cosφثابت باشد، با افزايش تاب نخ، ρوTاگر•
.شود
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