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АНОТАЦІЯ
Нода

О.М.

Удосконалення

процесу

дизайн-проектування

тканин

технологічними засобами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня

доктора

філософії

за

спеціальністю 182 Технології легкої промисловості. – Херсонський національний
технічний університет, Херсон, 2020.
Дисертація присвячена актуальній проблемі створення дизайну тканих
полотен шляхом впливу на фактуру поверхні технологічних засобів, які
використовуються при проектуванні структур тканин у процесах десинаторської
підготовки ткацького виробництва.
В роботі проведено удосконалення процесу дизайн-проектування тканин
технологічними

засобами,

яке

спрямоване

на

підвищення

ефективності

розрахунків і прогнозування заданої будови поверхні тканин, що забезпечує високі
естетичні властивості тканих полотен і швидке оновлення їх асортименту.
В роботі вперше розроблено класифікацію методів дизайн-проектування тканин
технологічними засобами в залежності від способу отримання дизайнерського
ефекту на поверхні тканого полотна, що підтверджено авторським свідоцтвом.
Проведено аналіз візуального зорового сприйняття поверхні тканини в
залежності від комбінації кольору, довжини і направлення основних і утокових
перекриттів в рапорті переплетення, як елементів фактури тканини, що по-різному
відбивають світло, в результаті чого виникає різний фактурний ефект.
Розроблено інструментальний метод дослідження фактури текстильних матеріалів,
принцип дії якого ґрунтується на аналізі оптичного зображення поверхні зразка
тканини, яке створюється у закритому просторі зі сталим режимом освітлення.
Отримано математичну залежність зміни фактури тканини від основних
технологічних

параметрів

ткацтва:

щільності

тканини

по

утоку

та

різнонатягнутості гілок зіву.
Запропоновано ввести кількісний і якісний показники фактури –
коефіцієнти фактурності, які дозволяють об’єктивно оцінити стан поверхні тканин
з різним видом і ступенем прояву фактурних ефектів.
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Використання

розробленого

методу

інструментального

дослідження

поверхні тканин дозволяє визначати якісні та кількісні характеристики фактури, що
сприяє підвищенню ефективності процесів дизайн-проектування. Застосування
етапу визначення показника фактурності у проектувальних розрахунках тканин
забезпечує отримання тканого полотна із заданою фактурою поверхні, що є
засобом розширення асортименту та підвищення конкурентоспроможності тканин
побутового і одягового призначення та готових виробів, виготовлених з них.
Теоретичне та практичне значення наукових досліджень підтверджено
апробацією результатів роботи у промисловості та у освітньому процесі. Зокрема,
отриманий акт виробничих випробувань методу визначення кількісних показників
фактури тканин в умовах ТОВ «Скловолокно» (м. Мерефа, Харківська обл.).
Використання теоретичних основ проведення візуальної та інструментальної
оцінки фактурної поверхні тканин різного призначення та методів проектування
дизайну тканин у освітньому процесі Херсонського національного технічного
університету сприяє формуванню спеціальних компетентностей і підвищенню
якості підготовки фахівців за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості,
що підтверджено актами впровадження у навчальний процес.
Проведений аналіз наукової і технічної літератури в області загальних питань
текстильного дизайну, дослідження впливу технологічних факторів на будову
поверхні тканин та методів визначення і візуалізації фактур тканих полотен.
Розроблена загальна методологія дослідження, яка дає можливість визначити
загальну структуру науково-дослідної роботи, обґрунтувати послідовність
проведення теоретичних та експериментальних досліджень та сприяє ефективному
винайденню об’єктивних способів проведення аналізу фактурних поверхонь.
Обґрунтовано вибір методів дослідження фактур тканин. Експертний метод
застосований для визначення приналежності тканин до певної видової групи за
ознакою «фактура», з використанням органолептичного методу проводиться
дослідження зовнішньої поверхні тканини за допомогою зорового сприйняття та
тактильного відчуття, метод комп’ютерного моделювання застосований для
візуалізації тканинної поверхні.
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На основі теоретичного аналізу впливу технологічних факторів на дизайн
зовнішнього оформлення тканих полотен визначено принцип систематизації
методів проектування дизайну тканин технологічними засобами, який дозволяє
віднести методи дизайн-проектування до певної групи за способом отримання
дизайнерського ефекту, до яких відносяться колір ниток, структура ниток,
переплетення, параметри ткацтва. Розроблено класифікацію методів дизайнпроектування тканин технологічними засобами, що підтверджено авторським
свідоцтвом. Результатом класифікації є система підпорядкованих понять, що
дозволяє в подальшому систематизувати, поглиблювати і отримувати нові знання
про методи дизайнерського оформлення тканин та ефективно використовувати їх у
процесах проектування текстильних виробів і розробки їх сучасного дизайну.
Досліджено характер впливу кожного з технологічних методів дизайнпроектування тканин на формування певної фактурної поверхні.
У роботі проводиться дослідження характеристик фактур тканих полотен,
для чого розроблена структурно-логічна схема взаємозв’язку процесів пізнання і
оцінки поверхні тканини, яка дозволяє визначити місце і роль фактури у загальному
ланцюжку формування художнього образу тканини. На основі органолептичного
аналізу фактур тканин шляхом послідовного співставлення характеру фактурної
поверхні із категоріями термінологічного ряду здійснено розподіл фактур тканин
на видові групи і розроблена шкала фактур. В якості критеріїв розподілу
використані рельєф та оптичні показники поверхні, які визначаються за допомогою
зорового і тактильного відчуття. Проаналізовано вплив рапорту кольору ниток
основи і утоку на утворення фактурних ефектів тканин та доведено, що
різноманіття фактури на базі одного переплетення досягається шляхом комбінації
кольорового манеру ниток з різною довжиною і направленням основних і утокових
перекриттів в рапорті переплетення, які виступають в якості елементів фактури, що
по-різному відбивають світло, утворюючи різний візуальний фактурний ефект.
Вперше розроблений інструментальний метод дослідження фактури текстильних
матеріалів, принцип дії якого ґрунтується на отриманні оптичного зображення
поверхні зразка тканини, яке створюється у закритому просторі зі сталим режимом
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освітлення, з подальшою візуальною і математичною обробкою зразка засобами
комп’ютерної програми. Для кількісної і якісної оцінки фактурної поверхні
тканини запропоновано ввести показники фактури – коефіцієнти фактурності, які
дозволяють об’єктивно оцінити стан поверхні тканин з різним видом і ступенем
прояву фактури. При збільшенні значення коефіцієнта фактурності збільшується
фактурна виразність тканини і навпаки.
Визначено та обґрунтовано основні чинники, які обумовлюють зміну
фактури тканини у процесі її виготовлення на ткацькому верстаті, що важливо для
прогнозування опорної поверхні і зовнішнього вигляду тканини. Методом
апріорного ранжування технологічних факторів для дослідження обрано найбільш
значимі: щільність тканини по утоку (реалізується методом проектування тканин,
неврівноважених за кількістю ниток); різнонатягнутість гілок зіву (встановлюється
положенням першого ламельного прутка по висоті). В результаті реалізації повного
факторного експерименту отримана багатофакторна математична модель зміни
фактури тканини від найбільш значимих факторів у процесі тканиноформування.
Експериментально доведено адекватність отриманої математичної моделі шляхом
визначення характеру фактурної поверхні виготовлених зразків тканин за
допомогою розробленого оптичного пристрою. Отримані результати даної роботи
дозволили удосконалити загальну методику дизайн-проектування тканин за
рахунок використання етапу візуалізації фактури тканини, що проектується, та
етапу визначення показників фактури тканини за коефіцієнтами фактурності.
Результати виконаного наукового дослідження вирішують важливе наукове
завдання – підвищення ефективності художньо-технологічного проектування
тканин засобами технології ткацтва, що одночасно сприяє забезпеченню заданої
структури тканини, оптимального режиму її виготовлення та сучасного дизайну.
Ключові слова: текстильні матеріали, дизайн-проектування тканин,
структура, фактура, рельєф поверхні, переплетення, кольорові та оптичні ефекти,
показники фактури.
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ANNOTATION
Noda O.M. Improving the process of fabric designing by using technological
facilities. - Qualification scientific work with the manuscript copyright.
Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 182. Technologies of
the Light Industry. - Kherson National Technical University, Kherson, 2020.
The thesis is devoted to the development of the textile appearance by
technological methods on the surface texture, which are used by textile designers at the
stages of development of the fabric structure in weaving production.
The investigation improves the process of fabric design by technological means,
which is aimed at increasing the efficiency of forecasting and predicting the given surface
structure of fabrics, which provides high aesthetic properties of woven fabrics and rapid
updating of their range.
The paper for the first time developed a classification of methods for designing
fabrics by technological means depending on the method of obtaining a design effect on
the surface of the woven fabric, which is confirmed by the author's certificate.
The research analyzes the visual perception of the fabric surface depending on the
combination of color, length and direction of the warp and weft overlaps in the weave
pattern, which are identified as elements of fabric texture that create a textural effect by
changing light reflection parameters.
An instrumental method for studying the texture of textile materials has been
developed, the principle of operation of which is based on optical image analysis of the
surface of the fabric in a closed space with a constant lighting regime. The mathematical
dependence of the change in the fabric texture on the main technological parameters of
weaving is obtained: the density of the fabric on the weft and the different tension of the
branches of the shed.
It is proposed to introduce a quantitative and qualitative indicator of texture - the
coefficient of texture, by which it is possible to objectively assess the condition of the
surface of fabrics with different types and degrees of texture effects.
The use of the developed method of instrumental research of the fabric surface
allows determining the qualitative and quantitative characteristics of the texture, which
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helps to increase the efficiency of design processes. The use of the stage of determining
the texture in the design forecast of fabrics provides a woven fabric with a given texture
of the surface, which is a means of expanding the range and increase the competitiveness
of fabrics and clothing.
The theoretical and practical significance of scientific research is confirmed by
the approbation of the results of work in industry and in the educational process. In
particular, the act of production tests of a method of definition of quantitative indicators
of the texture of fabrics in the conditions of LCC "Sklovolokno" (Merefa, Kharkiv region)
is received. The use of theoretical foundations of visual and instrumental assessment of
the textured surface of fabrics for various purposes and methods of designing fabric
design in the educational process of Kherson National Technical University contributes
to the formation of special competencies and improving the quality of training in "182
Light Industry Technology".
The analysis of scientific and technical literature in the field of general questions
of textile design, research of influence of technological factors on a structure of a surface
of fabrics and methods of definition and visualization of textures of woven cloths is
carried out.
A general research methodology has been developed, which makes it possible to
determine the general structure of research work, substantiate the sequence of theoretical
and experimental research and contributes to the effective invention of objective methods
for the analysis of textured surfaces. The choice of methods for studying the textures of
tissues is substantiated. The expert method is used to determine the affiliation of tissues
to a particular species group on the basis of "texture", using the organoleptic method to
study the surface of the tissue using visual perception and tactile sensation; computer
simulation is used to visualize the tissue surface.
Based on the theoretical analysis of the influence of technological factors on the
appearance of woven fabrics, the principle of systematization of fabric methods by
technological means is developed, which allows identifying design methods for a certain
group by the method of obtaining design effect, which are: thread color, thread structure,
weave pattern and weave parameters. The classification of methods of designing of
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fabrics by technological means is developed that is confirmed by the author's certificate.
The result of the classification is a system of subordinate concepts, which makes it
possible to further systematize, deepen and gain new knowledge about methods of fabric
design, effectively use them in the design of textiles and the development of their modern
design. The parameters of the influence of each of the technological methods of fabric
design on the formation of a certain textured surface are investigated.
The study of the characteristics of the textures of woven fabrics is carried out, for
which a structural and logical scheme of the relationship between the processes of
cognition and evaluation of the fabric surface is developed. This scheme allows you to
determine the place and role of texture in the overall sequence of formation of the
appearance of the fabric. Based on the organoleptic analysis of tissue textures by
sequential comparison of textured surface parameters with the categories of the
terminological series, the distribution of tissue textures into species groups was carried
out and a scale of textures was developed. Relief and optical parameters of the surface,
which are determined by visual and tactile sensation, are used as distribution criteria. The
influence of the color pattern of warp and weft threads on the formation of textural effects
of fabrics is analyzed and it is proved that the diversity of texture on the basis of one
weave is achieved by combining the color of threads with different lengths and directions
of warp and weft overlaps in the weave pattern, which differently reflect light, forming a
different visual textural effect. For the first time an instrumental method of studying the
texture of textile materials was developed, the principle of which is based on obtaining
an optical image of the surface of a fabric sample, which is created in a closed space with
constant lighting, followed by visual and mathematical processing of the sample by
computer program. For quantitative and qualitative assessment of the textured surface of
the fabric it is proposed to introduce textural indicators - texture coefficients, which make
it possible to assess the condition of the fabric surface with different type and degree of
texture. As the value of the texture factor increases, the texture expressiveness of the
fabric increases and vice versa.
The main factors that cause the change of the fabric texture in the process of its
production on the loom are determined and substantiated, which is important for
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predicting the supporting surface and the appearance of the fabric. The method of a priori
ranking of technological factors for the study selected the most significant: the density of
the fabric on the weft (realized by the method of designing tissues unbalanced by the
number of threads); different tension of the branches of the shed (set by the position of
the first lamellar rod in height). As a result of realization of full factor experiment the
multifactor mathematical model of change of the texture of fabric from the most
significant factors in the course of fabric formation is received. The adequacy of the
obtained mathematical model is experimentally proved by determining the nature of the
textured surface of the manufactured tissue samples using the developed optical device.
The obtained results of this work allowed improving the general method of fabric design
through the use of the stage of visualization of the projected fabric texture and the stage
of determining the texture of the fabric by the coefficients of texture. The results of the
performed scientific research solve an important scientific task - increasing the efficiency
of artistic and technological design of fabrics by means of weaving technology, which
simultaneously contributes to ensuring a given structure of the fabric, the optimal mode
of its manufacture and modern design.
Keywords: textile materials, fabric design, structure, texture, surface relief,
weave, color and optical effects, texture indicators.
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проведення аналізу наукової літератури за напрямком досліджень, постановка
завдань досліджень).
13. Нода О.Н., Антонова А.С., Закора О.В. Методы проектирования цветных
эффектов в тканях. Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor, 26-29 martie 2019. Univ. Tehn. a Moldovei. Chişinău: Tehnica-UTM,
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Херсон, 2020 р. С. 92–93. (Особистий внесок: проведення аналізу наукової
літератури за напрямком досліджень, постановка завдань досліджень).
17. Білецька С.О., Федорченко О.В., Нода О.М., Закора О.В. Текстильний
дизайн як самостійний напрямок і основа для проектної діяльності. Інноваційні
культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу. Матеріали V Міжнародної
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2017. С. 83. (Особистий внесок: проведення аналізу наукової літератури за
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ВСТУП
Для впевненого рішення питань конкурентоспроможності продукції легкої
промисловості сучасні тенденції індустрії моди базуються на інноваційних
технологіях проектування, виготовлення і оздоблення текстильних матеріалів та
виробів. При цьому головною задачею виробників текстильної продукції є
забезпечення заданого ефекту, тобто досягнення оптимальної форми виробу,
специфічних властивостей, певної будови текстури і поверхні, оригінального
дизайну [1]. Досягти бажаного ефекту не можливо без комплексного вирішення
технологічних і технічних аспектів виробництва продукції легкої промисловості:
від вибору сировини до художньо-колористичного оформлення. Тобто для
отримання виробу, моделі одягу, колекції високої споживчої та естетичної якості
необхідно забезпечити відповідність і цілісність структури вихідного текстильного
матеріалу і загального дизайнерського рішення, а також, відповідність фактури
тканини конструкції і призначенню моделі. Ці тенденції ткацького дизайну зараз
активно розвиваються [2].
Актуальність теми. У сучасних текстильних технологіях виділяються два
основні напрямки дизайну тканин: художньо-колористичне оформлення тканин в
опоряджувальному виробництві та створення дизайну тканин технологічними
засобами у процесі ткацтва.
Оформлення тканин засобами опоряджувального виробництва базується на
різноманітних традиційних технологіях кольорування та на інноваційних методах
художньо-колористичного оформлення готових тканин [3].
Ткацький дизайн – це принципово інше направлення в оформленні тканин
[4], головною метою якого є створення видимої будови поверхні тканини, тобто
фактури, за рахунок комбінації різноманітних за товщиною і кольором ниток з їх
кількістю і переплетенням. Але у сучасній теорії ткацтва не обґрунтований
взаємозв'язок між певними фактурними ознаками тканин та технологією їх
отримання. Тому підвищення ефективності процесу дизайн-проектування тканин
шляхом впливу на видиму будову поверхні тканини технологічних засобів ткацтва
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є актуальною задачею сучасної науки про будову тканин і технологій індустрії
моди.
Зв'язок теми дослідження з планами науково-дослідних робіт. Робота
виконана у рамках проведення науково-дослідної роботи кафедри експертизи,
технології і дизайну текстилю: «Інноваційні технології в виробництві і експертизі
багатофункціональних

текстильних

матеріалів» (2016-2020 рр.), а також

госпдоговірної науково-дослідної теми № ГД 6/2020 «Дослідження структурних
показників тканин та оцінка їх впливу на формування рельєфу тканин спеціального
призначення» (державний реєстраційний номер: 0120U103673).
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є удосконалення процесу
дизайн-проектування тканин технологічними засобами, яке спрямоване на
підвищення ефективності розрахунків і прогнозування заданої будови поверхні
тканин, що забезпечує високі естетичні властивості тканих полотен і швидке
оновлення їх асортименту.
Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі:
-

провести аналіз наукових праць в області дослідження і проектування

дизайну тканин технологічними засобами та визначити шляхи удосконалення
технології дизайн-проектування;
-

проаналізувати існуючі методи проектування дизайну та визначити

характер їх впливу на формування певної фактури тканини;
-

дослідити особливості візуального сприйняття поверхні тканини та

визначити сумісний вплив структурних і кольорових характеристик на зовнішній
вигляд фактури;
-

розробити інструментальний метод дослідження фактури тканини, який

дозволить об’єктивно визначати її якісні і кількісні характеристики;
-

провести експериментальні дослідження показників фактури тканин за

допомогою розробленого методу;
-

побудувати математичну модель зміни фактур тканин від технологічних

параметрів ткацтва;
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-

удосконалити методику дизайн-проектування тканин з урахуванням

отримання заданої фактурної поверхні тканого полотна.
Об’єкт дослідження – процес дизайн-проектування тканин побутового і
одягового призначення.
Предмет дослідження – фактура тканин різного призначення, сировинного
складу і структури.
Методи дослідження. Задачі, поставлені в даній роботі, вирішувались за
допомогою сучасних теоретичних та експериментальних методів досліджень.
Теоретичні дослідження базувались на використанні методів системного
аналізу та формальної логіки, основних положень аналітичної геометрії на площині
та математичного аналізу, принципів моделювання процесів і явищ з
використанням системного, проектного та гіпотетичного підходу.
В якості основних

експериментальних

методів обрані

експертний,

органолептичний та інструментальний методи досліджень. Експертний метод
дозволив вивчити великий обсяг дослідного матеріалу і віднести тканини за
характером фактурної поверхні до певних груп. Органолептичний метод
використаний для візуального аналізу фактури тканин за допомогою зорового і
тактильного відчуття. Інструментальний метод ґрунтується на аналізі оптичних
зображень поверхонь зразків тканин з наступною математичною обробкою
одержаних результатів. Для візуалізації дизайну тканин використано метод
комп’ютерного моделювання.
Обробка результатів експериментів проводилась методами математичної
статистики, регресійного і кореляційного аналізу з використанням сучасної
комп'ютерної техніки, стандартних програмних пакетів Microsoft Office 2010,
Adobe Photoshop та пакетів прикладних програм Toup View і «Interweaving».
Наукова новизна одержаних результатів міститься у подальшому
удосконаленні процесу дизайн-проектування тканин за рахунок використання
кількісних та якісних показників фактури, що забезпечує отримання необхідної
видимої будови поверхні тканих полотен. При цьому вперше:
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- розроблено

класифікацію

методів

дизайн-проектування

тканин

технологічними засобами в залежності від способу отримання дизайнерського
ефекту на поверхні тканого полотна;
- проведено аналіз візуального зорового сприйняття поверхні тканини в
залежності від комбінації кольору, довжини і направлення основних і утокових
перекриттів в рапорті переплетення, як елементів фактури тканини, що по-різному
відбивають світло, в результаті чого виникає різний фактурний ефект;
- розроблено методологію дослідження фактури текстильних матеріалів, яка
ґрунтується на аналізі зон світлотіньових переходів оптичного зображення
поверхні зразка тканини, що створюється у закритому просторі зі сталим режимом
освітлення;
- запропоновано ввести кількісний і якісний показники фактури –
коефіцієнти фактурності, які дозволяють об’єктивно оцінити стан поверхні тканин
з різним видом і ступенем прояву фактурних ефектів;
- отримано математичну залежність зміни фактури тканини від основних
технологічних

параметрів

ткацтва:

щільності

тканини

по

утоку

та

різнонатягнутості гілок зіву.
Практичне
інструментальний

значення
метод

одержаних

дослідження

результатів.

поверхні

текстильних

Розроблено
матеріалів,

використання якого дає можливість ідентифікації тканин за ознакою фактурності.
Удосконалено

загальну

технологію

дизайн-проектування

тканин

шляхом

застосування етапів візуалізації фактурної поверхні і визначення показників
фактурності, використання якої дозволить підвищити ефективність процесів
художньо-технологічного проектування тканин засобами технології ткацтва.
Теоретичне та практичне значення наукових досліджень підтверджено
апробацією результатів роботи у промисловості та у освітньому процесі. Зокрема,
отриманий акт виробничих випробувань методу визначення кількісних показників
фактури тканин в умовах ТОВ «Скловолокно» (м. Мерефа, Харківська обл.) від
05.03.2020 р. Теоретичні основи проведення візуальної та інструментальної оцінки
фактурної поверхні тканин різного призначення та методів проектування дизайну

20

тканин використовуються у освітньому процесі Херсонського національного
технічного університету при підготовці фахівців за спеціальністю 182 Технології
легкої промисловості, що підтверджено актами впровадження у навчальний процес
від 11.11.2016 р. та 27.02.2020 р.
Особистий внесок здобувача полягає у формуванні основного змісту роботи
для реалізації перспективного наукового напрямку з розроблення технології
інструментального дослідження фактури тканин, виборі методів дослідження,
проведенні теоретичних і експериментальних досліджень з визначення залежності
фактури тканин від факторів, які впливають на дизайн-проектування тканин
технологічними засобами, аналізі і математичній обробці експериментальних
даних, формулюванні наукових положень і висновків, проведенні виробничих
випробувань. Результати виконаного наукового дослідження вирішують важливе
наукове

завдання

–

підвищення

ефективності

художньо-технологічного

проектування тканин засобами технології ткацтва, що одночасно сприятиме
забезпеченню заданої структури тканини, оптимального режиму її виготовлення та
сучасного дизайну.
Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи
було представлено, обговорено та схвалено на:
-

науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів

Львівського

торговельно-економічного

університету

«Актуальні

проблеми

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції», м. Львів, травень 2017 р.;
-

III Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан легкої

і текстильної промисловості інновації, ефективність, промисловість», м. Херсон,
вересень 2017 р.;
-

Всеукраїнській

науково-практичній

Інтернет-конференції

молодих

вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової
промисловості», м. Хмельницький, листопад 2017 р.;
-

V Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в управлінні

асортиментом, якості та безпекою товарів і послуг», м. Львів, грудень 2017 р.;
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Міжнародних науково-практичних конференціях здобувачів вищої освіти

-

і молодих учених «Молодь - науці і виробництву: Інноваційні технології легкої
промисловості», м. Херсон, травень 2018 р., травень 2019 р., травень 2020 р.
IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології

-

промислового комплексу: базові процесні інновації – 2018», м. Херсон, вересень
2018 р.;
-

Міжнародній науково-практичній конференції «Шляхи вдосконалення

системи технічного регулювання в Україні та світі», м. Херсон, вересень 2018 р.;
-

Міжнародних наукових конференціях текстильних та фешн технологій

KyivTex&Fashion, м.Київ, листопад 2018 р., жовтень 2019 р.;
-

ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Соціокультурні

тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну», м. Херсон, листопад 2018 р.;
-

Науково-технічній конференції студентів, магістрів та докторантів, м.

Кишинів, березень 2019 р.;
- V Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні культурномистецькі аспекти в сучасній картині світу», м. Херсон, вересень 2019 р.
Публікації за темою дисертації. За темою дисертаційної роботи
опубліковано 18 робіт, з них 1 стаття у зарубіжному періодичному виданні та 2 у
наукових фахових виданнях України категорії Б; 1 авторське свідоцтво України; 14
тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій, з них 1 тези у збірнику
іноземної конференції, 11 тез у збірниках міжнародних конференцій та 2 тез у
збірниках всеукраїнських конференцій.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і п’яти додатків.
Дисертація викладена на 156 сторінках, містить 7 таблиць, 46 рисунків та 154
найменування літературних джерел.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ТКАНИН
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ
Сучасний світ технологій моди вимагає швидкої зміни асортименту тканин,
як основного матеріалу для виготовлення одягу, що в свою чергу сприяє розвитку
виробництва текстилю високої якості. Процес розширення асортименту тканин
нерозривно пов’язаний зі зміною їх художнього оздоблення, що оформлено у
«дизайн тканин» як один із видів «дизайну» [4] та складає самостійний напрямок у
текстильних технологіях [5].
Дизайн тканин є важливими елементом при створенні моделей одягу, який
має значний вплив на пропорційні співвідношення його елементів та композиційне
формоутворення [6-9]. Тому створення стильних колекцій тканин та виробів з них
у сучасних умовах індустрії моди вимагають комплексного підходу до дизайнпроектування [10], який повинен базуватись на теоретичних положеннях та
наукових дослідженнях у галузі технологій тканин. При цьому інтеграція знань про
кольорове оформлення, методи проектування і прогнозування структур і
переплетень тканих полотен, технологічні параметри виготовлення ниток і тканин
дає змогу досягти розвитку виробництва текстилю високого рівня дизайну і якості
[6]. З цією метою необхідно розглянути загальні питання та аспекти текстильного
дизайну.

1.1.

Загальні питання текстильного дизайну

Для правильного розуміння закономірностей створення текстильних виробів,
які відповідають сучасним вимогам дизайнерського оформлення, необхідно
з’ясувати термінологічні аспекти даного питання. В роботі [5] автор проводить
дослідження термінологічних понять, які пов’язані з дизайном та текстилем, та
відзначає, що напрямок текстильного дизайну, як методу художнього оформлення,
почав активно розвиватись на початку ХХ ст. На цьому етапі проектування
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текстилю не передбачено створення принципово нового виробу, а тільки зміну
художнього

оформленням

текстильного

полотна,

не

виходячи

за

межі

орнаментально-колористичного наповнення. Стрімкий розвиток текстильного
виробництва спонукав технологів змінити поняття ключових термінів та
розширити методи утворення зовнішнього оформлення текстилю. У зв’язку з цим,
відокремилося поняття «текстильний дизайн».
Найбільш розповсюдженим у сучасній науковій та популярній літературі є
твердження, що текстильний дизайн – це напрямок діяльності в дизайні інтер’єру.
Так, наприклад, пропонується взяти участь у навчальному курсі «Текстильного
дизайну» [11], на якому слухачів навчають основам розробки і проектування
текстильного декору приміщень, а саме, шторних композицій, покривал, подушок,
чохлів і столового текстилю. Разом з цим, відомий [12] курс «Текстильний дизайн»,
де автор вміщує в процес навчання взагалі протилежні тематичні напрямки: від
розробки фактурних поверхонь з текстильних матеріалів до виготовлення
предметів костюму (жакетів, головних уборів, сумок та інших аксесуарів) та
виготовлення ляльок і прикрас. Таке трактування поняття текстильного дизайну
вказує на відсутність упорядкування в даному питанні.
Автор [13] стверджує, що така плутанина з поняттям «дизайну» склалася
через некоректний, переклад англійського слова «design» та підкреслено, що термін
«дизайн» може означати не тільки саму дизайн-діяльність (як процес), але й метод
та результат (дизайн-продукт). При цьому виділено 12 основних груп у
спеціалізації дизайну: дизайн машин, приладів, інструментів; дизайн засобів
транспорту і середовища транспортування; дизайн виробів побуту культурного і
господарського призначення; дизайн меблів (для різних сфер життєдіяльності
людей); дизайн одягу, білизни, головних уборів, взуття; дизайн текстилю; дизайн
інтер'єру (приміщень різного призначення); дизайн ігор та іграшок; дизайн прикрас
і сувенірних виробів; дизайн експозицій (виставок), шоу, презентацій, масових
святкувань, спорту; дизайн міського предметного середовища; дизайн візуальної
інформації, реклами, тари, упаковки, фірмових графічних стилів.
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Як бачимо, дизайн текстилю, інтер'єру та одягу відокремлені один від одного.
Саме така градація, на нашу думку, відповідає дійсності. Наприклад, в дизайні
середовища в процесі оформлення і декорування інтер'єру з застосуванням
текстильних виробів використовують поняття «інтер'єрний текстиль», як
запропоновано в науковій роботі [14]. Автор класифікує види інтер’єрного
текстилю, його об’єкти і матеріали та детально приводе приклади елементних
засобів інтер’єру: текстильні меблі, пуфи, тканинні шафи-контейнери, узголів'я
ліжка, чохли на меблі, настінні авторські та промислові панно, абажури, столовий
текстиль (скатертини, серветки), постільна білизна (простирадла, пледи тощо),
декоративні подушки. Особливо детально розглядаються текстильні полотна, що
оформлюють різного роду отвори (занавіски та портьєри, балдахіни, розсувні
ширми, ламбрекени), шпалери, стінові та каркасні панелі, текстильні стелі,
підлогові покриття. Великого розповсюдження набули різноманітні текстильні
аксесуари, які застосовуються в декоративному оформленні елементів інтер'єру:
текстильні підвіси для картин і дзеркал, текстильні рами, текстильні чохли для
посуду.
Але при цьому самі текстильні матеріали, які є сировиною для вище
зазначених

об’єктів

інтер'єрного

дизайну,

також

являються

результатом

дизайнерських розробок, що несуть в собі певне смислове навантаження,
художньо-колористичне
застосуванням

оформлення,

фактурну

виразність,

обумовлені

специфічних методів проектування та відповідних технологій

виготовлення і обробки.
В іншій публікації, присвяченій інноваційним технологіям в текстильному
дизайні [15], представлено оригінальні прийоми вибору тканини-основи для
створення певного дизайну костюму. З точки зору авторів тканини поділяються на
«виразні», що мають візуально-активне виражене переплетення, фактуру,
ритмічний малюнок, стильову концепцію, та «невиразні» тканини, які мають
гладку поверхню, спокійний колір. В залежності від запропонованих новітніх
методів підбору тканини-основи

та методів оформлення

декоративними
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текстильними елементами майбутнього одягу робота дизайнера одягу, модельєраконструктора, художника-модельєра розкривається в іншому ракурсі.
Таким чином, текстильний дизайн, як процес, займає самостійну нішу в
загальній концепції дизайну, так як переробляє специфічну тільки для нього
сировину (волокна, нитки, відходи текстильного виробництва), використовує
специфічні підходи та методики проектування текстильних полотен різної
структури (ткані, неткані, трикотажні, комбіновані) та способи їх опорядження та
одержує в результаті завершений, з точки зору цілісності, текстильний виріб, який
має певне призначення та художньо-функціональну цінність. Від результатів
роботи дизайнерів-текстильників (десинаторів) залежить той асортиментний ряд,
що виконує роль сировини при виготовлені одягу, взуття, аксесуарів, меблів та
інших видів виробів, де застосовується текстиль. Саме в процесі проектування і
виготовлення текстильних полотен створюються їх майбутні властивості, за якими
вже інші спеціалісти (дизайнери середовища, одягу тощо) обирають їх для своїх
проектів [16].
Аналізуючи наукові дослідження в галузі проектування дизайну тканин
можна відзначити, що останнім часом цей напрямок текстильних технологій
швидко розвивається [17-21]. Він представлений великою кількістю традиційних і
нових методів художнього оформлення тканин, які можна розділити на дві основні
групи:

художньо-колористичне

оформлення

тканин

в

опоряджувальному

виробництві та створення дизайну тканин в процесі їх ткацтва технологічними
засобами [3, 6].
Оформлення тканин засобами опоряджувального виробництва базується в
основному на класичних технологіях кольорування та на нетрадиційних методах
художньо-колористичного

оформлення

готових

тканин ,

які

пов’язані

з

поліпшенням якості та зовнішнього вигляду: батик, стійке тиснення, гофре,
металізація, друк різними матеріалами (рис. 1.1) [6, 22-32].
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Рис.1.1. Художньо-колористичне оформлення тканин засобами
опоряджувального виробництва
Основні принципи й закономірності колористичного оформлення тканин
розглядаються в роботі Козлова В.Н. [33]. В його праці висвітлено теорію поєднання
кольорів, порушено питання гармонізації кольорів тканин для нанесення малюнка. У
роботі [34] авторами проаналізовано, що фарбування тканини повинно досягати
високохудожнього рівня. Основною особливістю цих тканин є не ціна, а якість
текстильного

матеріалів,

барвників,

міцність,

усадка,

новизна

малюнка.

Дослідження в області сучасного дизайну тканин з точки зору опоряджувального
виробництва проведено в роботі [35] та проаналізовано тканини в ключі етнічного
дизайну.
Хмілярчук О.І. [36] досліджує друк на тканині, який набуває все більшої
популярності в галузі моди, дизайну, рекламної індустрії та оформленні інтер'єрів.
Автор проводить розподіл матеріалів за видом текстильного волокна, що надає
змогу в подальшому аргументувати вибір зразків для проведення досліджень.
Згідно з проведеним аналітичним дослідженням, на сьогоднішній день існує велика
кількість способів нанесення зображення на тканину. Умовно їх можна поділити на
декоративні (вишивка, ручний розпис) та поліграфічні (сублімаційний друк,
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термоперенесення, трафаретний друк, нанесення фольги на тканину, друк
флексплівками, прямий друк на тканинах).
Також дуже актуальним є питання оформлення текстилю для інтер’єру.
Низка праць видатних вчених присвячена дослідженню використання різних
барвників, використання яких сприяє покращенню екологічних, гігієнічних та
естетичних характеристик тканин [37-39].
Треба враховувати, що у разі обробки вже готової тканини особливості її
фактури й рельєфу можуть порушити бажаний ефект кольору в комбінації з
ткацьким переплетенням. У результаті тканина не відповідає вимогам замовника,
або не є конкурентоспроможною за ціною, якістю або оригінальністю структури.
Тому спеціалісту ще на стадії проектування тканини бажано враховувати можливі
зміни структури волокон та будови тканини після обробки, що часто є важким
завданням [4, 23].
В роботах [21, 34, 40-44] досліджено принципи поєднання кольорів,
гармонізації забарвлення тканин з набивними рисунками, проаналізовано вплив
структури тканини та сировинного складу на якість кольорового рисунка. Але при
цьому не врахований вплив поверхневих властивостей тканин на ступінь прояву
забарвлення для візуального підкреслення поверхні тканого полотна і гармонізації
зовнішнього сприйняття.
При проектуванні дизайну тканин десинатори враховують лише геометрію
рисунка без врахування фактури та будови тканини, яка створюється
технологічними засобами ткацтва [45]. Необхідно підбирати або створювати певну
структуру тканини, яка буде підкреслювати переваги або приховувати її недоліки
[6]. До технологічних засобів, які впливають на дизайн тканини можна віднести:
варіювання виду сировини, форми та крутки нитки, використання ниток основи і
утоку з дуже великою різницею їх лінійної щільності, сполучення щільних і
розріджених ділянок уздовж основи і утоку, використання різноманітних
переплетень, зміну параметрів конструктивно-заправної лінії ткацького верстату,
внаслідок чого змінюється фаза побудови тканини, а отже і рельєф поверхні
(рис.1.2).
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Рис.1.2. Дизайн тканин, отриманий технологічними засобами ткацтва
Для налагодження ефективного текстильного виробництва і створення
сучасного конкурентоспроможного асортименту тканин необхідно враховувати
вплив технологічних параметрів процесу ткацтва на дизайн тканин, додержуватись
принципу єдності форми та структури. Але в сучасних методиках проектування
дизайну врахування технологічних параметрів тканиноформування обмежене, що
пояснюється відсутністю теоретичної бази, чіткого визначення поняття «фактура
тканини», її різновидів та способів отримання. У підсумку проектування нової
структури тканини являється довгим і дорогим процесом, що вимагає значних
часових, матеріальних і трудових витрат. Вирішення цього питання потребує нових
підходів до проектування дизайну тканин [46], які ґрунтуватимуться на
технологічних факторах, від яких залежить формування зовнішнього вигляду
тканин та їх художньо-образне сприйняття.
1.2. Технологічні

фактори

формування

будови

і

зовнішнього

сприйняття поверхні тканини
При проектуванні дизайну тканин технологічними засобами використовують
різні методи, які базуються як на простих залежностях впливу товщини ниток на
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рельєф тканини, так і на складних закономірностях гармонійного поєднання
особливостей переплетення з кольором і структурою ниток [47]. В результаті на
поверхні тканини можна отримати різні кольорові і рельєфні ефекти [48]. Також
існують специфічні методи проектування дизайну тканин: метод проектування за
заданим порядком фази будови тканини; метод проектування тканини з тіньовим
переходом фасонних утокових ниток; метод проектування за заданим рельєфом
лицьової поверхні; метод проектування за заданою кількістю реміз і видом
проборки основних ниток в ремізи; метод проектування з використанням
граничного порядку фази будови тканини в максимальному перекритті рапорту та
інші [49, 50]. При цьому при використанні будь-якого методу проектування
необхідно враховувати особливості будови і властивості волокон, з яких
виготовлені нитки, їх взаємозв’язок, а також параметри технологічного процесу
виготовлення тканин. Знання властивостей волокон допомагає знайти найкращий з
можливих варіантів, а розуміння ролі технологічних параметрів процесів
виготовлення забезпечить досягнення цілей проектування.
Розглянемо технологічні фактори, які впливають на формування рельєфу та
зовнішнього сприйняття поверхні тканин більш детально, починаючи з кольору, як
найбільш виразного і впливового засобу на дизайн тканин.
Питаннями художнього оформлення тканин за допомогою кольору з
використанням різноманітних властивостей сировини та різних технологічних
засобів присвячені праці таких відомих науковців, як Лейтес Л.Г. [45], Нікітін М.Н.
[3]. У цих роботах закладені загальні теоретичні засади оформлення дизайну тканин
та відзначено, що використання ниток різного кольору в тканині дає змогу візуально
підкреслювати зовнішній вигляд текстилю. Автором [45] виділено, що за рахунок
колористичного рішення можна поєднати деякі елементи переплетення в одне ціле,
урізноманітнити його прояви, виділити та спрямовувати увагу на потрібні місця
тканини, або навпаки розсіяти увагу. Також науковець відзначає, що тканини, які
виготовляють на виробництві, повинні мати загальну тональність, яка відповідає
тенденціям моди для даного проміжку часу. Автор досліджує оформлення тканин
способом меланжування та за рахунок використання пряжі з непсом, що також надає
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певної оригінальності будові поверхні. В роботі [50] проаналізовано технологію
виготовлення меланжованої тканини з пряжі, яка формується із суміші волокон,
пофарбованих в різні кольори. Але при цьому не досліджено взаємозв’язок між
складом суміші, кольором волокон та їх сумісним впливом на дизайн тканини, тому
дані дослідження не отримали подальшого розвитку.
Кольорово-фактурному сприйняттю виробів з текстилю присвячена праця
Яковець І.О. [43], в якій досліджено та проаналізовано можливості фактури в
дизайні текстильних матеріалів та виділені проектні підходи для посилення
художньої виразності фактури тканин. Відзначено, що кольорово-фактурне
сприйняття текстилю залежить від особливостей текстури та фактури текстильного
полотна, його сировинного складу, характеру рисунка. Але застосовані в роботі
принципи використовують фактуру тканини як статичне підґрунтя для дизайнпроектування [41].
Питання прояву кольорового дизайну тканин у залежності від структури
тканини та властивостей волокон представлені у роботі [51], де справедливо
зазначено, що композицію кольорового рисунка необхідно розробляти у комбінації
з ткацьким переплетенням. Але порушені питання здебільшого носять описовий
характер і розглядаються через призму емоційного сприйняття кольорового
оформлення текстилю. Питання гармонійного поєднання кольорів з ткацькими
переплетеннями, як засобу художнього оформлення у масштабах серійного
промислового виробництва, також вивчені у роботі [52]. Автором досліджуються
кольорові властивості тканин з точки зору зовнішнього просторового та
гармонійного поєднання з ткацькими переплетеннями без врахування впливу
структури тканини.
Питання

виготовлення

текстилю

з

різноманітними

оригінальними

кольоровими малюнками, виробленими способом ткацтва, вивчаються у роботі
[53]. Основу роботи становить наукомістка інваріантна інформаційна технологія
створення ексклюзивного текстилю. Ця технологія базується на швидкому
комп’ютерному проектуванні, підготовці до вироблення і випуску малих партій
ексклюзивних тканин, як на сучасному, повністю автоматизованому, так і на
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модифікованому традиційному ткацькому обладнанні. Такий підхід до художнього
оформлення тканин орієнтується на конкретного споживача. У результаті
з’являється можливість випускати не тільки традиційно великі економічно
виправдані та естетично затребувані партії текстилю, а й малі за обсягом
ексклюзивні зразки. Однак дане дослідження не відображає взаємозв’язок кольору
та структурної організації тканини через, що комп’ютерна візуалізація має пласке
зображення.
При розгляді питань впливу кольору на сприйняття поверхні тканини
важливим є вивчення закономірностей утворення візерунків багатокольорових
тканин. У роботі [54] досліджені автоматичні способи побудови рапортів
переплетень строкатих тканин, закономірності утворення кольорових візерунків
одношарових тканин, особливості проектування візерунка заданої форми для
одношарових тканих полотен. Слід зазначити, що автор не враховує вплив рельєфу
тканини, який впливає на тактильне сприйняття її поверхні та іноді не відповідає
вимогам дизайнера.
У роботі [47] представлений глибокий аналіз принципів утворення тканих
рисунків шляхом підбору переплетення та чергування ниток різного кольору, що
дозволяє урізноманітнити зовнішній вигляд тканин при змінній і незмінній
структурі. В результаті кольорові візерунки одношарових тканин відрізняються
великою різноманітністю, що поширює асортимент строкатих тканин (рис.1.3).

Рис.1.3. Дизайн строкатих тканин
Для зміни візерунка змінюють або переплетення, або порядок чергування
ниток в рапорті кольору по основі і утоку, або обидва параметри одночасно.
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Використання цих прийомів створює безліч варіантів кольорового вирішення
дизайну строкатих тканин та візуалізується у дослідженні [56] за допомогою
комп’ютерної програми, що дозволяє швидко змінювати і аналізувати дизайн
зовнішньої поверхні тканих виробів.
Питання побудови різнокольорових ткацьких візерунків досліджується у
роботі [57]. Автором виконаний аналіз існуючих методів проектування візерунків
барвистих тканин і підготовки їх до виготовлення на ткацьких верстатах. На основі
представленого аналізу розроблено структурну схему автоматизації технічної
підготовки виробництва тканих візерунків, яка відображає процес їх розроблення
із використанням сучасних засобів інформаційних технологій.
Важливим фактором технологічного впливу на дизайн тканої поверхні є
структурні характеристики пряжі. Їх вдалим застосуванням і комбінацією можливо
посилити тканий рельєф, створити різноманітні декоративні ефекти, що розкриває
широкі можливості для створення ексклюзивних колекцій тканин.
Для правильного вибору виду пряжі при проектуванні дизайну тканин
необхідно знати її фізико-механічні та фізико-хімічні властивості у поєднанні з
візуальним ефектом, які вона утворює на поверхні тканин [58]. До основних
показників пряжі, які впливають на дизайн тканин, відносять сумішевий склад,
товщину, подовження, крутку, нерівномірність за діаметром, розміри поперечного
перетину ниток, тощо.
Важливим фактором, який враховується при визначенні структурних
характеристик і впливає на художньо-естетичне оформлення тканин, є сировинний
склад ниток. Його вплив залежить від кількості компонентів в суміші волокон, з
якої виготовлені нитки; кількості тих чи інших волокон, введених до складу суміші,
виду волокон (штапельовані, меланжовані та ін.), товщини волокон, способу їх
отримання. При використанні ниток основи і утоку різноманітного сировинного
складу в різних комбінаціях можна отримати не тільки бажані дизайнерські ефекти
на тканинах – ділянки з різною ворсистістю, уробіткою, усадкою, блиском і
матовістю, але й візуально збільшити вартісні характеристики тканин [6].
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Своєрідний зовнішній вигляд тканин, навіть при виготовленні простим
полотняним переплетенням, досягається шляхом використання ниток основи і
утоку різної товщини (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Використання ниток різної товщини

Якщо використовувати певне чергування основних і утокових ниток, які
різко відрізняються за товщиною, то в результаті можна отримати рисунок на
тканині у вигляді рубчиків і клітин, які підкреслюють її фактурність [59]. При
цьому можна приховати дефекти тканини (вузлики, піднирки тощо), забезпечуючи
відповідну якість зовнішнього оформлення.
У роботах [60, 61] розглядається вплив товщини ниток на структуру тканин і
вказується, що сполучаючи в тканині нитки різної лінійної густини в різному
порядку можна отримувати різноманітні ефекти на поверхні тканини для одного й
того ж переплетення. Дані дослідження доцільно продовжувати у зв’язку з
розширенням асортименту текстильних волокон і ниток, яке спостерігається
останнім часом.
У роботі [62] автор стверджує, що збільшення товщини пряжі придає тканині
виразний вигляд – збільшується рельєфність лицьової поверхні. Автор досліджує
особливості оформлення тканин із пряжі, яка поєднує волокна різних видів.
Тканини одного призначення, але вироблені з волокон різних видів, мають різну
структуру та вагу. Різниця у вазі пояснюється тониною пряжі. Автор аналізує вплив
тонини та поділяє тканини на тонкі та товсті. Також у роботі проводиться аналіз
різних видів тканих рисунків, отриманих з пряжі різних властивостей.
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Різні декоративні, рельєфні ефекти і абстрактні рисунки отримують при
використанні фасонної пряжі [41, 63]. Цікавий рельєфний ефект утворює фасонна
пряжа в півторашарових і двошарових переплетеннях. Застосування вузлової,
петлястої, хвилястої, звивистої пряжі, текстурованих ниток збільшує рельєфність
лицевої поверхні тканин, а ступінь натягу і відповідно ступінь зігнутості основних
і утокових ниток характеризують фази її будови [63]. За рахунок цього
утворюються своєрідні фактурні елементи та рельєфи тканин. Опуклі елементи на
лицьовій поверхні такої тканини підсилюються використанням на виворотних
ділянках пряжі крепового крутіння. Для утворення дизайнерського ефекту у
поперекових, подовжніх смугах та клітинах застосовують фасонну пряжу у якості
проснувків. Особливою перевагою використання фасонної пряжі є відповідність
тканих виробів високим естетичним і якісним вимогам (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Використання фасонної пряжі
Наступним важливим фактором впливу на зовнішню будову тканини є
переплетення, що утворює на тканині певний дизайнерський ефект. Це пов’язано з
тим, що перекриття основних та утокових ниток залежно від їх величини і
направлення по-різному заламлюють світло, по-різному розташовуються та
виділяються на поверхні, і залежно від цього формують той чи інший візуальний
фактурний ефект [64].
Для отримання тканин з гладким дизайнерським ефектом використовують
методики розрахунку елементів рапортів переплетень, врівноважених за товщиною
і кількістю основних та утокових перекриттів [64]. Таким способом одержують
рівномірні за структурою тканини без виражених елементів переплетення, які часто
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мають глянцевий блиск. В методах технологічного дизайну для утворення
дрібнозернистої поверхні тканин використовується принцип посилення (не більше
3-х) одиночних основних і утокових перекриттів в межах рапорту. Особливістю
такої поверхні є наявність невеликих перекриттів та настилів, що розміщенні в
межах рапорту без певної закономірності, які створюють зернистість поверхні та
матовий блиск тканини. Рельєфність тканини забезпечується використанням
переплетень з чергуванням довгих основних та утокових перекриттів і настилів [3,
64]. Якщо ці перекриття і настили будуть розміщенні в рапорті з певною
закономірністю, то спроектована тканина буде мати впорядкований (ритмічний)
рельєф, як правило у вертикальному, горизонтальному або нахильному напрямах.
Використовуючи основні засади методів побудови ворсових та петельних
переплетень можна отримати різноманітні ефекти з розпушених кінчиків
розрізаних ниток або нерозрізаних петель, які виступають на поверхні тканини з
заданою висотою та щільністю розташування. Для отримання складних тканих
рисунків (жакардових) користуються технологією проектування та виготовлення
жакардових переплетень. Такі переплетення забезпечують найрізноманітніший
зовнішній вигляд та дизайн поверхні тканини (портрети, пейзажі, килими), де
візерунок займає всю площу тканини і може бути підкреслений застосуванням в
ключових позиціях будь-яких переплетень, в тому числі ворсових, петельних,
ажурних, рельєфних тощо [3].
Параметри переплетення нерозривно пов’язані зі структурою тканин [41].
Основоположні принципи розробки нових структур та переплетень тканин (рис.
1.6) викладені у фундаментальних працях відомих вчених ще наприкінці ХІХ – на
початку ХХ сторіччя, на основі яких започаткована фазова теорія професора
Новікова М.Г., яка стала базою для теорії проектування тканин [65]. Великий
внесок у розвиток теорії проектування зробили професора Ланговий Н.П., Кутєпов
О.С., Дамянов Г.Б., Сурніна Н.Ф., Єрьоміна Н.С., які сформулювали основні
закономірності розташування і взаємодії ниток в тканині [58, 62, 66-69].
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Рис. 1.6. Етапи розвитку ткацького дизайну
Аналіз сучасного стану досліджень в області теорії і практики формування
тканин показав, що питання вивчення структури тканин і розробки методів їх
проектування, які розглянуті у працях вітчизняних і зарубіжних науковців, в тому
числі професорів Чугіна В.В., Щербаня В.Ю., Прохорової І.А., Чепелюк О.В.,
Пелик Л.В., спрямовуються на принципи прогнозування заданої будови і
властивостей готових текстильних виробів [43, 70-76], що у кінцевому результаті
відображається на вирішенні деяких питань дизайнерського оформлення. Тобто
проектування дизайну тканих полотен нерозривно пов’язане з теорією і практикою
будови тканин, що обумовлено одним предметом дослідження – структурою і
переплетенням.
Отже, у розвитку цього наукового напряму можна виділити три основних
етапи, які послідовно призвели до формулювання сучасних аспектів ткацького
дизайну (рис. 1.6), та полягають у дослідженні впливу на дизайн тканин різних
десинаторських прийомів та умов тканиноформування, розробці методик
прогнозування заданої структури тканини та рельєфу поверхні, проектуванні
тканин за заданою уробіткою і раціональною проборкою ниток, за порядком
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фазової будови тощо. Таким чином, у сучасній технології ткацтва намітилися
тенденції дослідження впливу технологічних параметрів ткацтва на дизайн
зовнішньої поверхні тканини [77, 78].
Так дослідженню технологічних питань розподілу основних перекритів у
межах рапорту шляхом керування величиною уробітки основних і утокових ниток,
що сприяє зміні поверхневого шару тканини, присвячена робота [79]. Автором
розроблені емпіричні формули, які дозволяють розрахувати величину уробітки в
залежності від виду переплетення, заповнення, неврівноваженості тканини за
заповненням і товщиною ниток при теоретичних розрахунках параметрів будови
тканини. Існують також методи розрахунку уробітки ниток за заправними
параметрами тканини певного переплетення на ткацькому верстаті [80], які
дозволяють визначити фактичну уробітку та опосередковано оцінити стан поверхні
тканого полотна.
У роботі Чепелюк О.В. [72] при встановленні закономірностей формування
рапорту переплетення тканини зроблено висновок, що «величина рапорту
переплетення є чинником, який вирішальною мірою визначає напруженість
технологічного процесу формування тканини на ткацькому верстаті». Автор
запропонував комплексну характеристику напруженості процесу формування
рапорту переплетення – інтегральну напруженість ниток. Вона визначається за
допомогою умовної характеристики, що обумовлена вимогами, які стоять перед
проектувальником тканини, та описується візуальними графіками напруження
ниток основи як по кожній нитці рапорту, так і по всьому рапорту у цілому. На
практиці

даний

метод

ускладнюється

громіздкістю

розрахунків,

але

опосередковано через аналіз напруженості ниток в залежності від виду рапорту
переплетення дає уявлення про зміну будови поверхні тканини [50].
До технологічних засобів впливу на зовнішній вигляд тканини відносяться
умови її виготовлення на ткацькому обладнанні [67]. Дизайнерські ефекти в
тканині створюються при використанні різного натягу основних та утокових ниток,
різної величини зіву або різної величини заступу. Все це визначає технологічність
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структури тканини, а саме зв’язки ниток основи з нитками утоку, що впливає на
формування будови тканини, а отже створює в тканині різні візуальні ефекти.
Геометрія зіву має першочерговий вплив на умови формування тканини на
ткацькому верстаті. За рахунок зміни положення ламельного пристрою по висоті і
горизонталі або за рахунок застосування додаткових механізмів (натискних
планок, прутків), що впливають на форму конструктивно-заправної лінії (КЗЛ),
отримують різну величину натягу ниток основи в циклі зівоутворення. Це викликає
зміни умов тканиноформування, в результаті чого змінюється рельєф в межах
рапорту переплетення [74], що обумовлює новий дизайн лицьової поверхні
тканини.
До засобів впливу на зовнішній вигляд тканини можна віднести умови роботи
товарного регулятора [67, 74]. Застосування відповідного набору змінних
шестерень товарного регулятора змінює величину відводу полотна із зони
тканиноформування, що призводить до збільшення або зменшення щільності
тканини по утоку. Таким чином, взаємне розташування ниток основи і утоку
створює різну фазу будови тканини. Кожна фаза будови тканини відрізняється від
попередньої висотою хвиль вигину ниток основи і утоку і визначається зсувом
ниток у вертикальній площині на половину радіуса нитки протилежної системи [48,
81]. До першої фази відноситься крайній випадок: основа розміщується в тканині
прямолінійно, а вигинається тільки уток. При дев’ятій фазі навпаки: уток
прямолінійний, а основа максимально вигнута. Тому при збільшенні величини
відводу тканини товарним регулятором збільшується вигин основних ниток і тоді
опорна поверхня тканини складається переважно з ниток основи, які і
обумовлюють дизайнерський ефект тканини [82].
На щільність тканини та її заповнення волокнистим матеріалом впливає
робота батанного механізму ткацького верстата, який регулює такий основний
параметр, як величина заступу. Заповнення тканини – це відношення площі, яку
займають нитки основи і утоку, до всієї площі тканини [48]. Зміна цього параметру
дозволяє отримати різні прояви рельєфу на поверхні тканин навіть однакових
переплетень. Щільність тканини знаходиться в прямій залежності від величини
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заступу, значення якого можна встановлювати в діапазоні

від 0 до 70º кута

повороту головного валу ткацького верстата. Зі збільшенням щільності тканини
збільшується коефіцієнт заповнення, що забезпечує гладкість або рельєфність
фактури тканини.
Різні ефекти дизайнерського оформлення тканин можна отримати при
поєднанні декількох технологічних параметрів будови, наприклад, різної лінійної
густини ниток з різним співвідношенням кількості ниток основи і утоку в тканині
[49]. Встановлення додаткових пристроїв на ткацький верстат для створення
змінної щільності тканини по утоку [70, 72] нехарактерно впливає на будову
тканини, в результаті чого нитки утоку в рапорті переплетення відхиляються від
середньої лінії тканини і зовнішня поверхня стає більш рельєфною.
В роботі [73] автор розглядає вплив порядку проборки ниток основи в бердо,
галева реміз і ламелі на різнонатягнутість ниток основи в межах рапорту і
приходить до висновку, що отримати бажаний рельєф лицьової поверхні тканини
можна за рахунок підбору раціонального виду проборки. Автор пропонує методику
визначення раціональної проборки, яка починається з обґрунтування рельєфу
майбутньої тканини, що є одним з перспективних напрямків проектування і
виготовлення тканин заданої будови.
Таким чином, аналіз технологічних факторів, які формують будову і
зовнішній вигляд тканин, дозволив систематизувати дану інформацію і виділити з
них основні фактори впливу: вид переплетення тканини, властивості пряжі,
чергування ниток різного кольору, технологія ткацтва.
Вивчення характеру впливу даних факторів на дизайн тканин, а саме на
створення фактурної поверхні, сприятиме удосконаленню процесів дизайнпроектування тканин та розширенню асортименту тканин, що відповідає вимогам
швидкоплинної моди.
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1.3. Методи візуалізації дизайну тканин
Приймаючи дизайнерські рішення при оформленні зовнішнього вигляду
тканин, необхідно враховувати багато різнопланових факторів для того, щоб новий
асортимент тканин став бажаним для споживачів. До таких факторів відносяться:
існуючі вітчизняні традиції, що відіграють значну роль у мистецтві текстилю,
плинність модних тенденцій, гармонійне сполучення кольорів та окремих
елементів рисунків, фактура та текстура тканини. Із-за великої кількості факторів,
що впливають на зовнішній вигляд тканих полотен, все більшого застосування в
практиці проектування тканин набувають інформаційні технології, які на різних
етапах допомагають удосконалювати дизайн тканин та візуалізувати отримані
результати проектування. Вони дозволяють враховувати багато факторів впливу на
структуру ткацьких переплетень, візуалізувати взаємне розташування ниток в
тканині, виконувати складні математичні розрахунки та скорочувати матеріальні і
часові витрати. При цьому одночасно можна планувати різні кольорові і
дизайнерські рішення зовнішнього оформлення текстильних матеріалів [49]. Проте
залишається відкритим питання забезпечення достатньої точності проектування
структури тканин, обумовлене низкою спрощень та особливостями будови різних
ткацьких переплетень. Проектування тканин нерівномірних структур ускладнене
динамічними процесами зміщення і групування ниток в структурі тканини після
зняття з неї навантаження, відсутністю закономірності розташування основних і
утокових перекриттів в межах рапорту. Особливо це стосується комбінованих
переплетень, які мають різну кількість і довжину основних та утокових
перекриттів, що створює нерівномірність рельєфу тканини за рахунок зміни кута
вигину ниток при їх взаємодії.
Проектування тканин починається з відповідального етапу – розробки
алгоритму методу проектування, від якого залежить ефективність проведених
розрахунків. Одним з найважливіших завдань в проектуванні будови тканин є
визначення геометрії ниток у тканині. Таку можливість надає візуалізація профілів
основних та утокових ниток за допомогою комп’ютерних програм. Найбільшого
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розповсюдження набули методи проектування на базі математичної програми
MathCad, яка має зручний для візуалізації структури переплетення інтерфейс [83].
На основі нелінійної теорії вигину для зображення геометрії ниток можна
використовувати шматково-безперервну функцію, за допомогою якої виводяться
формули для побудови верхньої та нижньої частини профілю нитки для
полотняного переплетення [84].
В роботі [85] автори привели детальний метод візуалізації профілю нитки
еліпсовидного перетину у тканині полотняного переплетення зі змінною щільністю
по утоку, що надає можливість детального розрахунку значення уробітки. В
подальшому автори розробили алгоритм побудови комп’ютерної трьохвимірної
моделі структури тканини у власно розробленому програмному середовищі [86] на
різних етапах її формування.
Професором Толубєєвою Г.І. запропонований метод проектування профілів
ниток основи та утоку у полотняному переплетенні, як функції від кута нахилу
прямолінійних відрізків ниток до осі абсцис у зонах пересічок, та розрахунок
уробітки цих ниток [87, 88].
Метод визначення хвилястості ниток головних переплетень у фронтальній [89]
та горизонтальній площині [90] дозволяє визначити уробітку ниток за відомими
заправними даними та висотою хвилі вигину ниток.
У роботі [91] представлений метод побудови профілю ниток в головних
переплетеннях за лінійними густинами ниток, щільністю тканини по основі (утоку)
і висотою хвилі вигину ниток, які одержані за мікророзрізами тканин. Даний метод
розроблений у середовищі програмування MATLAB за допомогою програмного
комплексу, представленому у [84].
Використання лінійної теорії вигину пружних стрижнів для отримання
геометричних

моделей

структури

тканин

дозволило

Ніколаєву

С.Д. та

Раченковій О.М. розробити комп’ютерну програму в середовищі об’єктноорієнтовного програмування С++ для розрахунків технологічних параметрів
виготовлення тканин. Проте розрахунок та зображення отриманих даних можливі
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лише на прикладі полотняного, саржевого та похідного (рогожка 2/2) переплетень
[92].
В роботі [93] розроблений векторний метод проектування тривимірної моделі
тканин, який втілює проектування на базі універсальних CAD-систем та
заснований на послідовній зміні точок руху нитки відносно самої себе та
дефрагментованої у трьох напрямках. Як вказують самі автори, перевага даного
методу полягає в універсальності та можливості реалізувати будь яку модель, в
основі якої є нитка або волокно.
Існує векторний матричний метод проектування [94], на основі якого
розроблено програму комп'ютерного моделювання «WiseTex». Вона призначена
для прогнозування характеристик тканин і створює тривимірну комп'ютерну
візуалізацію зразка проектованої тканини, який можна досліджувати, як реальний:
видаляти окремі нитки, отримувати візуалізацію його перетину, розтягувати зразок
і тощо [95].
Основні

тенденції

сучасного

розвитку

автоматичного

проектування

направлені, головним чином, на створення програмних продуктів для розробки
заправних рисунків переплетення тканин та прогнозування окремих властивостей
[95, 96]. При цьому нові оригінальні структури тканин розробляються переважно
для підкласу дрібновізерункових переплетень з врахуванням лише зовнішнього
вигляду рапорту переплетення та деяких параметрів структури. Часто реалізовані
програмними засобами методики проектування не дозволяють оперативно на стадії
розробки оцінювати художні, структурні та інші характеристики об’єкта
моделювання. Ще однім недоліком є те, що в процесі проектування не враховується
динаміка зміни структури тканин, на яку впливають технологічні параметри
ткацтва [97]. Таким чином, постає необхідність удосконалення існуючих та
розробки нових прикладних програм для комп’ютерного моделювання і
візуалізації вигляду зовнішньої поверхні тканини з врахуванням можливостей
ткацтва [6].
Процес тканиноформування складається з технологічних засобів та
заправних параметрів тканин, які встановлюються на стадії їх проектування.
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Дизайн тканин характеризується оптичними властивостями тканини: рельєфом,
будовою поверхні – фактурою та кольором. Автоматичні методи дозволяють
варіювати ці фактори та отримувати оригінальний тканий візерунок. Основним
фактором, який використовують методи імітаційного моделювання тканин, є
товщина ниток основи та утоку. Варіюванням даного фактору можна імітувати
потрібний сировинний склад тканини і навіть зорово збільшувати її вартість
(наприклад, при застосуванні основних і утокових ниток, які різко відрізняються за
лінійною щільністю). Застосування такого прийому в поєднанні з використанням
ниток різного кольору істотно впливає на зовнішній вигляд поверхні тканини, на
якій буде переважати колір тієї системи ниток, яка має більшу щільність [3].
Автоматичне варіювання кількістю ниток в тканині дозволяє створювати
різнощільну тканину, яка буде мати різні властивості у протилежних напрямках,
змінювати показники жорсткості, драпірування, що впливає на різні експлуатаційні
властивості тканин. У деяких випадках таким чином можна імітувати комбіновані
переплетення з просвітами і застилами. Поєднуючи пряжу різнонаправленої або
великої крутки можна отримувати різні дизайнерські ефекти на одному
переплетенні за рахунок зміни напрямку відбиття світла від її поверхні, що впливає
на сприйняття людиною колірних відтінків, а також згладжувати або
підкреслювати рельєфність рисунку переплетення за рахунок іншого положення
скручених ниток у тілі тканини [45].
Враховуючи

вплив

кольору,

необхідно

пам’ятати

про

можливість

дизайнерського оформлення тканин шляхом фарбування та меланжування
волокон. Даний фактор враховується у вигляді комбінації основного кольору
волокна у нитці та кольору іншого півтону, який входить в суміш волокон. Таким
чином, при проектуванні дизайну тканин використання структурних параметрів в
поєднанні з технологічними факторами їх формування дозволить отримати
імітаційну модель тканин, яка може адекватно передати оригінальність і
неповторність її дизайну.
Автоматизовані програми побудови заправних рисунків тканин полегшують
роботу десинаторів та створюють умови винайдення нових методів їх
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проектування на основі закономірностей формування візерункоутворюючих
ефектів для класичних зразків переплетень. Так, наприклад, встановлена
закономірність побудови геометричних елементів на поверхні тканини від порядку
розташування основних та утокових перекриттів. Сформовані принципи побудови
кольорових ефектів на поверхні тканини у вигляді діагональних, вертикальних та
горизонтальних смуг для тканин репсових, саржевих, вафельних та крепових
переплетень з можливістю корегування ширини та кількості смуг в межах рапорту
[98, 99].
Існуючі програми можна поділити за ступенем автоматизації процесів
проектування. Найпростіші з них дозволяють у ручному режимі вводити основні
та утокові перекриття у полях рапорту і задавати кольори ниток та порядок їх
розташування у тканині. Такі програми надають можливість побачити кольорові
ефекти на поверхні тканини та скорегувати їх шляхом зміни рапорту переплетення
або кольору ниток [49, 100]. Завдяки простоті і наочності їх широко
використовують

в

навчальному

процесі

для

ознайомлення

студентів

з

можливостями автоматизованого програмного забезпечення. Інші комп’ютерні
програми надають можливість корегування фрагментів базових переплетень. В
їхньому інтерфейсі передбачається користування командами копіювання, інверсії,
повороту, дзеркального відображення (негативу), циклічного зсуву та заповнення
поля рапорту заданим переплетенням [55].
Для діючого виробництва представляють інтерес програмні продукти, які
дають можливість побудови, окрім рапорту переплетення, інших елементів
заправного рисунку тканини (проборки ниток основи в зуб берда, рапорту
проборки ниток основи у галева реміз та порядку зівоутворення) та формування
технічної документації, необхідної для виготовлення тканини на ткацькому
верстаті. Але при цьому необхідно враховувати, що особливості рапорту
переплетення (наявність в рапорті перекриттів ниток різної довжини і форми, які
не мають закономірностей розташування) вимагають зміни деяких технологічних
параметрів при виготовленні тканини на верстаті: встановлення різного натягу
гілок зіву, забезпечення різної уробітки ниток основи в межах рапорту шляхом
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використання двох навоїв, оптимізації проборки ниток в ламельний прилад тощо.
[50, 72, 73, 101]. Невиконання цих вимог призводить до викривлення рисунку
переплетення готової тканини. Тому необхідно узгоджувати комп’ютерні і
технологічні аспекти розробки нових рапортів переплетень.
В результаті аналізу сучасних комп’ютерних методів проектування і
візуалізації дизайну тканин можна зробити висновок, що візуалізація зовнішньої
поверхні тканини є необхідним етапом її розробки, який сприяє удосконаленню її
художньо-технологічного образу за рахунок врахування зміни художнього
оформлення тканин технологічними засобами.
1.4. Виразні можливості фактур та методи їх дослідження
Аналіз основних формоутворюючих аспектів дизайну текстилю та факторів,
які впливають на будову текстильних виробів, довів, що фактура характеризує
особливості побудови і обробки поверхні текстильного виробу і одночасно
своєрідність художньої техніки. При цьому прийнято поділяти фактуру тканин на
певні видові групи, наприклад, гладку, рівну, шорстку, узорно-гладку, рельєфну,
ворсову, повстяну та інші, кількість яких різними дослідниками обґрунтовується
по-різному. Даний розподіл базується на прояві на поверхні тканин особливостей
переплетення та ефектів, обумовлених сировинним складом ниток, кольором, що є
неповним переліком факторів, які впливають на дизайн тканин [102-104]. На рис.
1.7 представлений вигляд деяких фактурних елементів, які у сукупності створюють
оригінальний зовнішній вигляд тканини.
Фактура поверхні текстилю виробів істотно впливає на естетичне сприйняття
людиною виробів та займає важливе місце серед засобів художнього оформлення.
Саме тому, при створенні колекції дизайнер, щоб залишатися актуальним і
сучасним, ставить акцент на вибір фактурних поверхонь полотна, так як фактура
підкреслює пластику форми або її конструктивні членування, підсилює емоційну
виразність об'єкта, виявляє головне в композиції або акцентує увагу на певних
ділянках поверхні виробу, підсилює природну виразність використовуваного
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матеріалу, сприяє розробці інноваційних зразків, впливає на розвиток моди [105107].

а)

б)

в)

г)

Рис. 1.7. Фактурні елементи: а) перекриття ниток різної довжини; б) об’ємна
пряжа; а,б) кольорові ефекти; в) пряжа високої крутки; г) наявність ворсу
Фактура

текстильного

матеріалу

особливо

якісно

демонструє

індивідуальність тканини та можливість одержання з неї одягу певного стильового
рішення та є загальним критерієм для більшості споживачів при виробі
текстильних виробів. Тренд створення нових фактурних поверхонь постійно
провокує текстильний дизайн на інновації, нові наукові і художні розробки стрімко
проходять шлях з лабораторії до споживача [105]. Також на поняття фактури
текстильних матеріалів впливає те, що обираючи текстильний матеріал, який
задовольнить потребу за призначенням та дизайном, нерідко використовують
термін «сумісність за фактурою». Оскільки на фактуру текстильного матеріалу
впливає майже все, що відбувається у процесі виробництва, то сумісність буває
дуже різною та різноманітною [105].
Фактура володіє сильним емоційним і естетичним впливом на людину і є не
менш значущою в художньому оформленні. Особливості текстури і поверхні
полотна зумовлюють характеристики фактури тканини, які мають відмінності за
величиною (об'ємна, рельєфна і тощо), якості (шорстка, блискуча, матова і тощо) і
властивості (щільна, рідкісна і тощо). Специфіку фактури текстильного полотна
формують нитки і пряжа, структура переплетення і оздоблення. Найбільш цікавими
в створенні фактурних ефектів є букльована, вузликова і фасонна пряжі, серед
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переплетень можна виділити саржеве, сатинове й комбіноване, а з видів обробки
відзначити ворсування, аплікацію, вишивку тощо. Графічне і колористичне
рішення орнаментального мотиву і фактура полотна тісно взаємопов'язані і мають
значний вплив на сприйняття тканини в цілому.
В роботі автор [108], аналізуючи виразні можливості фактури тканини,
підкреслює, що саме завдяки м'якості, еластичності тканини, вона має здатність
набувати будь-яких пластичних форм та доповнювати пластичну виразність інших
матеріалів. Дана інформація доповнена в роботі [109] твердженням, що для кожної
тканини потрібно підбирати форму одягу, відповідний силует і конструкцію, які
краще всього підкреслили б пластично-фактурні особливості даного матеріалу.
В роботі [107] відзначено, що колористичне рішення і фактура полотна тісно
взаємопов'язані і мають значний вплив на сприйняття тканини в цілому.
Традиційно білі, теплі і мало насичені кольори виділяють текстильну фактуру
краще, ніж холодні, менш світлі і більш насичені. Тканина з крупною фактурою,
посилена кольором і насиченим графічним рішенням, сприймається важкою і
об'ємною. Крупна фактура візуально зменшує розміри полотна і ускладнює
процеси його формотворення, а дрібна, навпаки, візуально збільшує поверхню,
роблячи текстильну структуру значно легше і тонше. Крім того, при оформленні
текстильного полотна враховується вибір домінуючого художнього засобу.
Наприклад, колорит і графічне рішення орнаментальних мотивів можуть чітко
виділятися, будучи акцентом композиції, а фактура полотна лише підкреслює їх
виразність і декоративність. У деяких випадках фактурні ефекти є домінуючими
серед художніх засобів, маючи у підпорядкуванні графічне і колористичне
вирішення, або ж характеристики орнаментального мотиву і фактура полотна
гармонійно взаємодоповнюють один одного [110].
Поверхню тканини утворюють об’ємні елементи [111], які представляють
собою опуклості та нерівності рельєфу, що утворені основними і утоковими
перекриттями, виступаючими ворсинками та іншими елементами поверхні
тканини, які можливо візуально оцінити. Такі характерні особливості фактури
тканої поверхні оптично та тактильно сприяють специфічному сприйняттю
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текстильного виробу [112, 113], що впливає на фізичний, психологічний і
емоційний стан людини, завдяки чому формуються його уподобання і як результат
маркетингові рішення. Тому вивчення будови і властивостей фактур тканин,
дослідження закономірностей утворення і взаємовпливу фактурних елементів є
необхідною умовою ефективності провадження процесів проектування тканин, їх
художнього оформлення, розробки оптимальних технологічних параметрів
ткацтва, досягнення вдалої відповідності матеріалу і моделі швейного виробу, що
сприяє розширенню асортименту текстильних виробів та забезпеченню вимог
споживачів.
На сьогоднішній день, коли виникає необхідність оцінки характеру
фактурної поверхні тканини, в основному використовуються органолептичні
методи дослідження за допомогою зорових і тактильних аналізаторів, в результаті
чого відображення величини і розташування елементарних фактурних елементів
текстильної поверхні створює у сукупності суб’єктивне враження про фактуру
уцілому [114]. До певного часу такий суб’єктивний підхід задовольняв дослідників
і відповідав етапу розвитку текстильного виробництва. Органолептичні методи
дослідження фактури тканин [3, 45] застосовувались при вивченні впливу зміни
основних параметрів заправки ткацького верстата та виду переплетення в
комбінації з кольором ниток на художнє оформлення і зовнішній вигляд тканин
нового асортименту, що при такому підході викликає напрацювання великої
кількості дослідних зразків і підвищує трудоємність процесу проектування тканин.
Певний сенс має органолептична оцінка фактури текстилю за допомогою
зорового сприйняття при аналізі впливу особливостей колористичного вирішення
на дизайн текстильних виробів [42, 43]. В основі методу дослідження за допомогою
зорового сприйняття покладено фізіологічні можливості ока людини отримувати
інформацію та властивості світлотіні [115]. За допомогою світлового імпульсу з
відповідною довжиною хвилі та його інтенсивністю визначаються ділянки різного
рельєфу, кольору, блиску. Але, як правило, такий підхід використовується при
необхідності підкреслення виразності текстильних об’єктів шляхом нанесення на
тканину зовнішніх фактурних елементів, які створюються з інших текстильних
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матеріалів. Також необхідно відзначити, що поєднання різних переплетень і
кольорів та використання ліній, штрихів, інших елементів в текстурі тканини
створює зорові ілюзії, які можуть мати як позитивний (корегування дефектів), так
і в більшості випадків негативний ефект – створення зорової деформації
При цьому треба зазначити, що у всіх випадках візуального дослідження
отримані результати залежать від оптичних умов проведення експерименту і носять
описовий характер [114]. Тому використання даного методу дослідження фактури
тканин обмежує його застосування в наукових експериментах і потребує
експериментального підтвердження.
Дослідження фактури тканин за допомогою тактильного сприйняття
проводяться на основі анатомічної можливості людини сприймати будову поверхні
на дотик [116]. Дана методика може виконуватися декількома способами [114], які
представляють собою тактильний аналіз поверхні тканини пальцями однієї або
обох рук при дотиках і рухах різного направлення, зминанні, стисканні,
погладжуванні, складанні або розтягуванні зразка тканини. Але зрозуміло, що на
результат дослідження в значній мірі впливають психофізіологічні особливості
людини і при цьому не враховується вплив кольорових ефектів в тканинах на
створення суцільного враження про фактуру поверхні. У наукових виданнях
представлені також інноваційні розробки для визначення фактури тканин за
допомогою штучного інтелекту та віртуальної реальності [117-122]. Але почуття
дотику виявилось досить складним для аналізу і відтворення, що гальмує роботу в
цьому напрямку.
Інструментальні методи дослідження фактур в основному розроблені для
оцінювання поверхні текстильних виробів, які пройшли певні види опорядження і
художнього оформлення. Основним з них є мікроскопічний метод [43], принцип дії
якого заснований на аналізі поверхні збільшеного зображення тканини, що
дозволяє визначити характер її фактури за наступними даними: взаємне
розташування основних і утокових перекриттів, товщина ниток, наявність і
характер ворсу, сполучення кольору ниток тощо. Даний метод має недоліки, які
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пов’язані з двовимірним зображенням поверхні тканини та наявністю різного рівня
і напрямку освітлення під час проведення експерименту.
Для того, щоб уникнути зазначених недоліків, розроблено інструментальний
метод дослідження фактур, в якому забезпечується сталість інтенсивності і
напряму світлового потоку за рахунок використання спеціальної камери [123-124].
Автор досліджує якісні та кількісні характеристики фактур, такі як зони
світлотіньових переходів, геометрію профілю нерівностей, але дослідження
проводилось на різноманітних поверхнях, які мають тверду незмінну структуру,
таких як метал, пластик тощо. Останнім часом з’явились спроби опосередкованого
оцінювання фактури тканини за допомогою методів, які досліджують характер
рельєфу текстильної поверхні або показники її шорсткості [125]. У даних методах
використовується чутливий елемент, який переміщується по поверхні матеріалу і
зчитує його нерівності. Але на даний час такі методи не знайшли широкого
застосування, так як контакт між сенсором і поверхнею матеріалу змінює лінію
його рельєфу, що знижує точність отриманих результатів.
Аналіз наукової літератури показав наявність підвищеного інтересу
науковців і виробників до створення сучасного дизайну тканин за умови
врахування при дизайн-проектуванні технологічних засобів, що надає можливість
отримувати різноманітні фактури текстильних полотен і, завдяки цьому,
конкурентоспроможний асортимент тканих полотен.
Висновки до розділу 1
У результаті проведення аналізу наукової літератури з проблем забезпечення
сучасного художньо-технологічного оформлення тканин високої якості з’ясовано,
що одним зі шляхів створення заданої будови поверхні тканих полотен є
удосконалення процесів дизайн-проектування тканин засобами ткацтва. Для
досягнення поставленої мети визначені наступні задачі дослідження:
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-

провести аналіз наукових праць в області дослідження і проектування

дизайну тканин технологічними засобами та визначити шляхи удосконалення
технології дизайн-проектування;
-

провести аналіз існуючих методів проектування дизайну та визначити

характер їх впливу на формування певної фактури тканини;
-

дослідити особливості візуального сприйняття поверхні тканини та

визначити сумісний вплив структурних і кольорових характеристик на зовнішній
вигляд фактури;
-

розробити інструментальний метод дослідження фактури тканини, який

дозволить об’єктивно визначати її якісні і кількісні характеристики;
-

провести експериментальні дослідження показників фактури тканин за

допомогою розробленого методу;
-

побудувати математичну модель зміни фактур тканин від технологічних

параметрів ткацтва;
-

удосконалити методику дизайн-проектування тканин з урахуванням

отримання заданої фактурної поверхні тканого полотна.
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РОЗДІЛ 2
ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений аналіз інформаційних джерел свідчить про те, що необхідність
дослідження впливу різних структурних параметрів тканин та умов їх
виготовлення на художнє оформлення зовнішньої поверхні тканих полотен,
критерієм чого у технологіях ткацтва є поняття «фактура», стає все більш
актуальним питанням текстильного виробництва. Фактура тканих полотен, які є
основним матеріалом для виготовлення одягу та інших швейних виробів, являється
одним із формоутворюючих факторів композиції костюму та багато у чому
обумовлює художньо-естетичний підхід до дизайн-проектування одягу [126].
Разом з тим, дослідження фактури тканини та її впливу на формування естетичної
цінності текстильного продукту висвітлені недостатньо та фрагментарно [1,103].
Ця проблема ускладнюється відсутністю системного підходу до утворення і оцінки
фактурних ефектів текстильних поверхонь та адекватних інструментів для
ефективної систематизації різних фактур тканин. Навіть процеси вивчення фактур
текстильних матеріалів відбуваються за відсутності стандартних методик і
алгоритмів досліджень. Зазвичай використовуються органолептичні методи
дослідження, які залежать від суб’єктивної думки експерта, в результаті чого у
різних літературних джерелах зустрічаються різні неузгоджені між собою градації
фактур. Досягнення узгодженості можливо здійснити розробкою і застосуванням
інструментальних методів оцінки фактурних поверхонь тканин, яких на
сьогоднішній день бракує у технологіях ткацтва [114].
Для
методологія

успішного

вирішення

дослідження,

яка

зазначених
дозволить

питань

розроблена

визначити

загальну

загальна
структуру

дисертаційної роботи, обґрунтувати послідовність проведення теоретичних та
експериментальних досліджень та сприятиме ефективному пошуку об’єктивних
способів проведення аналізу фактурних поверхонь (рис. 2.1).
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Аналіз літературних джерел за темою дослідження, патентний
пошук, обґрунтування необхідності дослідження методів дизайнпроектування тканин технологічними засобами та оцінка їх впливу
на фактуру тканин
Визначення мети та
завдань дослідження

Вибір об’єкту, предмету та
методів дослідження

Теоретичні та практичні передумови розробки
інструментального методу визначення фактури тканин
Експериментальні дослідження

Дослідження фактури тканин
органолептичним методом

Розробка інструментального
методу визначення фактури
тканин
Дослідження якісних і
кількісних характеристик
фактури тканин

Порівняльне оцінювання отриманих результатів
органолептичним та інструментальним методом
Отримання математичної моделі фактури тканини, яка
реалізована технологічними факторами ткацтва
Удосконалення методики дизайн-проектування тканин
Публікація результатів дослідження у фахових друкованих
виданнях та обговорення результатів на наукових
конференціях
Промислова апробація та впровадження результатів
дисертаційного дослідження
Рис. 2.1. Загальна схема досліджень
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2.1. Об’єкт та предмет дослідження
Об’єктом дослідження у даній дисертаційній роботі обрано процес дизайнпроектування тканин побутового і одягового призначення.
В якості предмету дослідження виступає фактура тканин різного
призначення, сировинного складу і структури.
Для визначення основного принципу розподілу тканин на групи за ознакою
фактурності були дослідженні тканини різного сировинного складу, переплетення,
кольору та виду оздоблення, основні характеристики яких наведено у табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Характеристика тканин, обраних для дослідження
№
зразка
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Сировинний склад Лінійна густина ниток
Переплетення
ниток
(основа/уток), текс
3
2
4
бавовна
14 / 15,4
полотно
бавовна
20 / 20
сатин
вовна / поліефір
22 гр. / 20
саржа 1/3
бавовна
34 / 34
полотно
вовна акрил
25 / 36
репс
бавовна
15,4×2 / 36
репс
бавовна
18,5×2 / 50
утоково-ворсове
бавовна
20 / 18
сатин
бавовна
36 / 36
полотно
синтетичний шовк
16,5×2 / 16,5
осново-ворсове
вовна / віскоза
31 / 31
полотно
бавовна
20 / 29
саржа 2/1
бавовна / льон
36/ 34×2
рогожка 2/2
бавовна
25 / 25
полотно
бавовна
50х3 / 50
полотно
синтетичний шовк
18,5×2 / 25×2
креп
бавовна
25 / 25
полотно
бавовна
25 / 36
саржа 2/2
поліефір
15,4×2 / 29
креп
бавовна / лавсан
50 / 50
рельєфне
бавовна
25×2 / 36
петельне по рисунку
вовна / нітрон
42×2 / 42×2 апаратна
саржа 1/5
акрил
25 / 50
комбіноване

Вид оздоблення
5
гладкофарбована
гладкофарбована
однотонна
начісний ворс
начісний ворс
начісний ворс
вельветування
друкований рисунок
друкований рисунок
підстригання ворсу
меланжева тканина
гладкофарбована
сурова
друкований рисунок
відбілена тканина
гладкофарбована
строката тканина
строката тканина
друкований рисунок
строката тканина
меланжева тканина
строката тканина
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Продовження табл. 2.1
1
24
25

2
бавовна
вовна / нітрон

3
25 / 72
31×2 / 42

4
полотно + просвітчасте
ламана саржа

5
гладкофарбована
гладкофарбована

26

бавовна

42 / 72

саржеве

друкований рисунок

27
28
29

бавовна
вовна / лавсан
вовна / лавсан

18,5×2 / 84 фасонна
22 / 22
18,5 / 50

жакардове
полотно
ламана саржа

жакардове
гофрування
строката тканина

При виборі для дослідження даних зразків тканин використана концепція
релевантності, що дозволяє визначити суб'єктивний ступінь відповідності обраних
тканин різним зовнішнім проявам фактури.
2.2. Характеристика загальнонаукових методів дослідження
У

даній

роботі

використані

загальнонаукові

методи

дослідження:

загальнологічні, теоретичні, візуально-аналітичний та метод класифікації.
Загальнологічні методи дослідження, такі як аналіз, синтез і аналогія,
застосовані в якості комплексного методичного підходу до визначення ролі і місця
фактурної поверхні тканин у загальній технології дизайн-проектування тканих
полотен та формування їх естетичної цінності.
В якості теоретичних методів досліджень використані:
-

методи узагальнення, системного підходу та формальної логіки для

вивчення стану питання і постановки завдання дослідження, а також для
визначення і систематизації обсягу поняття «фактура тканин»;
-

основні положення аналітичної геометрії на площині та математичного

аналізу, в результаті чого проведена кількісна і якісна оцінка фактурних елементів;
-

принципи моделювання процесів і явищ з використанням системного,

проектного та гіпотетичного підходу для розробки інструментального методу
визначення фактур тканин.
Візуально-аналітичний метод дозволив визначити основні взаємозв’язки між
видом фактурної поверхні та особливостями її зовнішнього сприйняття.
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Метод класифікацій використаний для розробки принципу систематизації
методів дизайн проектування тканин та створення шкали фактур.
2.3. Методика дослідження фактури тканин експертним методом
Для попереднього визначення приналежності тканин до певної групи за
ознакою «фактура» застосований експертний метод, який дозволяє обробити
великий обсяг досліджуваного матеріалу і отримати швидкий результат, який дає
загальне уявлення про предмет дослідження і основні закономірності його
функціонування.
Сутність експертного методу полягає в ухваленні групою експертів
евристичних рішень, базою для яких є знання і досвід, накопичені попередньо в
області технологій і дизайну тканин [127], і розподілі великої кількості зразків
тканин на групи за певними фактурними ознаками. Аналіз зразків тканин
проводиться органолептично з наступним співставленням визначеного характеру
поверхні тканин згідно термінологічного ряду, який складений на базі аналітичного
дослідження наукової інформації. Терміни, що складають термінологічний ряд, в
основному викликають асоціації з видом поверхні текстильного матеріалу (гладка,
зерниста, матова, ворсова тощо).
На основі експертних оцінок складається певна градація фактурних ознак
тканих полотен, яка дозволяє аналізувати предмет дослідження в межах окремої
групи.
2.4. Методика органолептичного дослідження фактури тканин
З огляду на те, що фактура тканини визначається візуально-тактильними
характеристиками, в даній роботі використані наступні органолептичні методи
дослідження:
- дослідження зовнішньої поверхні тканини за допомогою зорового
сприйняття;
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- дослідження зовнішньої поверхні тканини за допомогою тактильного
відчуття.
2.4.1. Дослідження поверхні тканини за допомогою зорового сприйняття
базується на оптичних властивостях поверхні тканин. До основних оптичних
властивостей тканин відносяться поглинання, відбиття і розсіювання світла
волокнами і нитками [3]. Ступінь відбиття світла від поверхні волокон залежить від
властивостей поверхні, наприклад, гладка поверхня волокон має високу відбивну
здатність, спостерігається поява блиску [123-124]. На ступінь відбиття світла також
впливає одна з найважливіших характеристик фактури тканин – колір волокон
(ниток). Кольорове відчуття виникає в результаті впливу на око людини потоків
електромагнітного випромінювання з діапазону видимого спектру з довжиною
хвиль від 380 до 760 нм [56].
В результаті зорова картина рельєфності поверхні тканини утворюється
світлотіньовими переходами на основних і утокових перекриттях, які можуть мати
кілька зон: відблиск, світло, півтінь і тінь (рис. 2.2).

Рис.2.2. Схема відбиття світлових променів від поверхні тканини
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Відблиск – найбільш освітлена зона, від якої значна частина відбитого світла
потрапляє в очі спостерігача, колір тканини в цій зоні не сприймається – зона
відблиску має колір джерела світла [123]. Світло – добре освітлена зона, від якої
велика кількість відбитого світла потрапляє в очі, ця зона має насичений колір,
сприймається як власний колір поверхні. Півтінь – слабо освітлена зона, від якої в
очі спостерігача потрапляє мало світла, колір поверхні в цій зоні має слабку
насиченість і яскравість. Тінь – не освітлена зона, від якої в очі спостерігача
потрапляє дуже мало світла, колір поверхні в цій зоні має дуже малу насиченість і
яскравість [123].
На рис. 2.3 представлене фронтальне зображення поверхонь тканин при 20кратному збільшенні. Лініями виділені умовні межі зон світлотіньових переходів.

а)

б)

Рис.2.3. Зони світлотіньових переходів на поверхні тканин:
а) глянцева фактура; б) матова фактура
Розрізнення окремих зон світлових переходів тісно пов'язане з роздільною
здатністю людського ока сприймати світло і є важливою умовою сприйняття
рельєфності фактури [128]. На основі аналізу помітних на ділянці тканини зон
світлотіньових переходів (відблиску, світла, півтіні або тіні) складається набір зон,
який характерний для основних видів фактур тканин:
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-

гладка і глянцева фактура – на поверхні тканини виокремлюються всі

світлотіньові зони без чітких границь;
-

шорстка і матова фактура – наявні контрастні зони «світло-тінь» або

«світло-півтінь»;
-

рельєфна і узорчаста – має чітко помітний перехід «світло-півтінь-тінь-

півтінь-світло»;
-

тканини з вираженою фактурою – наявність дрібних переходів «світло-

тінь» усередині великих «світло-півтінь-тінь-півтінь-світло» [124].
Зорове оцінювання фактури полягає в її термінологічному описі при
віднесенні до певного типу рельєфності на основі вражень про відповідний образ
фактури, що формується у суб’єкта в процесі сприйняття. Візуальна оцінка фактури
тканин дозволяє визначити якісні показники:
- зовнішній вигляд – загальне зорове відчуття, яке тканина викликає у
експерта;
- форма елементів – геометрична конфігурація рельєфу тканини;
- колір – враження, викликане світловим імпульсом, яке визначається
домінуючою довжиною та інтенсивністю світлової хвилі;
- блиск – здатність фактурної поверхні відбивати більшу частину променів,
які падають на тканину;
- прозорість – властивість тканини пропускати світловий потік через
власний шар певної товщини.
При проведенні органолептичного аналізу фактури тканин за допомогою
зорового відчуття необхідно дотримуватися певних вимог до приміщення, де
проводиться дослідження, приладів і матеріалів, а також до компетентностей
фахівців у галузі експертизи текстильних матеріалів.
Вимоги до параметрів приміщення наступні [129]:
- середня площа приміщення повинна становити 13-20 м2 (залежно від
кількості одночасно працюючих експертів);
- температура +18-20°С;
- відносна вологість повітря 70-75%;
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- наявність постійного штучного освітлення;
- ізольованість від стороннього природного освітлення, яке може проникати
з сусідніх приміщень і зовні, а також від шуму та інших факторів, що відволікають
увагу експерта при проведенні органолептичного аналізу.
Штучне освітлення не повинно змінювати натуральне забарвлення тканини,
що особливо важливо при виявленні відмінностей у відтінках кольору. Для
забезпечення рівномірного, розсіяного світла у приміщенні стіни повинні бути
білого, кремового або світло-сірого кольору.
Аналіз за допомогою зорового сприйняття фактури тканин повинні
здійснювати професійно підготовлені фахівці, що мають певні знання і навички в
області технологій тканин та володіють методикою проведення органолептичного
аналізу, у тому числі фахівці текстильного виробництва, працівники служби
контролю якості.
2.4.2. Дослідження поверхні тканини за допомогою тактильного
сприйняття базується на анатомічній особливості людини сприймати предмети
зовнішнього середовища на дотик, що дозволяє приблизно оцінювати їх форму,
розміри, властивості поверхні, консистенцію, температуру, сухість або вологість
[114].
Механічна дія на шкіру викликає деформацію нервового закінчення, у
результаті якої виникає рецепторний потенціал і нервовий імпульс. Цей імпульс,
що несе інформацію подразника, передається до центральної нервової системи, у її
вищий відділ – кору головного мозку, де і формуються відповідні відчуття [130].
Використовуючи описаний механізм отримання тактильного відчуття за
допомогою рецепторного потенціалу шкіри людини вперше розроблені способи
тактильного оцінювання тканин, які зображені на рис. 2.4 і складаються з чотирьох
етапів:
1. Зразок тканини знаходиться на рівній площині в розпрямленому вигляді.
Пальцями рук, роблячи горизонтальні рухи в різних напрямках по всій поверхні
тканини, оцінюється характер поверхні, що дозволяє визначити окремі елементи
рельєфу тканини.
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2. Зразок тканини тримається між пальцями рук і помірно стискається в
різних місцях без зминання, що дозволяє в динаміці пальцями рук оцінити
наявність рельєфу з обох сторін тканини, гладкість або шорсткість поверхні,
товщину тканини, щільність ниток тощо.
3. Зразок тканини оцінюють пальцями рук в русі – зразок протягується між
пальцями однієї руки. При цьому аналізують висоту і горизонтальний розмір
елементів рельєфу поверхні тканини, повторюваність елементів, ворсистість,
рівномірність, гладкість або шорсткість поверхні, товщину тканини.
4. Зразок тканини оцінюють пальцями рук при активному зминанні.
Аналізується порядок розташування елементів рельєфу, м’якість або жорсткість
тканини, формостійкість, деякі параметри структури тканини (товщина і щільність
розташування ниток), деякі види переплетення (саржеве, вафельне), структура
ниток (фасонні нитки, текстуровані нитки тощо).

1

2

3

4

Рис. 2.4. Процес тактильного дослідження тканини
2.5. Методика комп’ютерного моделювання поверхні тканин
Для візуалізації лицьової поверхні тканини використовується комп’ютерна
програма «Interweaving» [116], яка працює в інтерактивному режимі і дозволяє
оперативно отримувати імітаційні моделі тканин заданого переплетення і
кольорового оформлення та оцінювати характеристики об’єкта моделювання.
Інтерфейс користувача поєднує елементи побудови рапорту переплетення та
рапорту кольору ниток основи та утоку (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Програма «Interweaving»: 1 – колір ниток; 2 – рапорт кольору ниток; 3 –
канвовий папір; 4 – графічне зображення тканини; 5 – 3D-зображення тканини
Інструменти програми дозволяють вводити переплетення в полі матриці
розміром 10х10 клітин, задавати колір та чергування кольорів ниток основи та
утоку та візуалізувати поверхню тканини у 2D- та 3D-зображенні. Елементи
основного вікна програми є простими та інтуїтивними.
Послідовність візуалізації зовнішньої поверхні тканини складається із
задання вхідних параметрів, підтвердження операції та отримання тканого рисунку.
До вхідних параметрів відносяться: колір ниток основи (комірки А, В, С, D); колір
ниток утоку (комірки Е, F, G, Н); рапорт кольору ниток основи (комірка 2); рапорт
кольору ниток утоку (комірка 2); переплетення, введене у полі канвового паперу 3.
У вікні 4 будується графічний рисунок переплетення спроектованої тканини у 2Dзображенні, що дозволяє аналізувати форму і кольорове сполучення окремих
елементів. У вікні 5 візуалізується 3D-модель майбутньої тканини з можливістю
обертання, що дає уявлення про характер її поверхні.
Вихідним параметром процесу моделювання дизайну тканини є тканий
рисунок, візуалізований у вікні 4 «Получившийся рисунок» та 5 «3D модель
получившегося рисунка» розміром 380 ниток основи на 330 ниток утоку.
Для створення різних варіантів строкатої тканини на базі обраного
переплетення необхідно задаватись параметрами кольорового складного манеру,
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до яких відноситься рапорт кольору Rк, число основних Rок та утокових Rук
кольорових ниток. Розрахунок рапорту кольору здійснюється за формулою [74]:

n

Rк =  Rкi = Rк1 + Rк 2 + ... + Rкn ,

(2.1)

i =1

де Rкі – число ниток і-того кольору в межах рапорту кольору;
n – число кольорів у рапорті.
Висновки до розділу 2
1. На основі аналізу існуючих видів фактур тканих полотен та особливостей
їх впливу на формування дизайну тканої поверхні встановлено, що дані питання як
окремий

напрямок

текстильних

технологій

висвітлені

недостатньо

та

фрагментарно. Тому для ефективного вирішення задач, поставлених у даній роботі,
розроблена загальна методологія дослідження, яка забезпечує системний підхід до
вивчення і оцінки фактурних ознак тканин та послідовність і структуризацію етапів
дослідження.
2. Обрані для використання теоретичні та експериментальні методи
дослідження дозволяють:
− раціонально спланувати та ефективно провести дисертаційну роботу;
− вивчити і проаналізувати об’єкти дослідження і явища, які відбуваються
в технологічних процесах дизайн-проектування тканин, та знайти шляхи їх
удосконалення;
− забезпечити

задану

достовірність

отриманих

результатів

формулювання науково-обґрунтованих висновків і рекомендацій.

для
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РОЗДІЛ 3
ТЕХНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ
ЕФЕКТІВ НА ПОВЕРХНІ ТКАНИН
Дизайнерський пошук нових композиційних рішень сучасних текстильних
виробів пов'язаний з удосконаленням, систематизацією й розробленням нових
способів декорування [1, 131], окремим напрямком яких є декорування тканин.
Технологічні можливості отримання різноманітних дизайнерських ефектів на
поверхні тканих виробів на сьогодні дуже широкі, але досягнення бажаного
результату і його оцінювання ускладнені необхідністю виготовлення дослідних
зразків, що призводить до підвищення виробничих витрат і є наслідком неповноти
теоретичної бази відомостей про роль технологічних засобів у створенні дизайну
тканин. Повноцінне використання технологічних прийомів для оформлення тканин
вимагає глибокого вивчення методів проектування і виявлення взаємозв'язків між
ними, що можливо при системному підході до процесу проектування і
виготовлення для гарантованого отримання якісних текстильних виробів із
високими естетичними показниками та надає змогу скоротити виробничі витрати
[132].
На сьогоднішній день у технологіях ткацтва дизайн тканих полотен
розглядається у двох контекстах: дизайн як результат кольорового оформлення
тканин і дизайн як результат проектування нових і комбінації існуючих видів
ткацьких переплетень. При теоретичному і практичному дослідженні основ
кольорового оформлення тканин [3, 42, 45, 47, 54, 57, 133] акцент робиться або на
гармонійному сполученні кольорів засобами опоряджувального виробництва [3],
або на оптимальному поєднанні кольорових ниток у строкатотканому виробництві
[47]. Але такі підходи, як правило, не переносяться на структуру тканого полотна і
її вплив на результат художнього оформлення. Дизайн тканин технологічними
засобами, як результат праці десинатора, в основному представлений розробкою
нових видів переплетень [64, 99, 110, 134], які останнім часом доповнені
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дослідженнями впливу структури ниток на дизайн поверхні [34, 48, 76] та
параметрів виготовлення тканин на ткацькому верстаті [70-74, 136, 137].
Подальший розвиток теорії і практики художньо-технологічного проектування
тканин у світі сучасних вимог до інноваційного текстилю [137, 138] обумовлює
актуальність комплексного підходу до дослідження взаємозв'язку між означеними
факторами впливу, який не можливий без розробки систематизації набутих
попередньо знань про методи дизайн-проектування тканин технологічними
засобами.
Теорія і практика побудови тканин має у своєму арсеналі широкий вибір
методів проектування структурних параметрів тканин різного асортименту і
призначення. Першочерговим завданням десинатора є проектування тканини
заданої структури, яка б забезпечувала відповідні властивості тканин і умови її
виготовлення на ткацькому верстаті з найменшою напруженістю [49, 97, 81, 139].
При цьому особливості структури тканого полотна, одержаної при певних
параметрах тканиноформування, що обумовлюють рельєф поверхні, у поєднанні з
кольоровим оформленням саме і створюють художньо-виразний образ тканини.
Тобто методи проектування структури тканини в сучасному розумінні створення
нового

текстильного

виробу

є

методами

проектування

його

дизайну,

систематизація яких із метою подальшого об’єднання у групи та створення
класифікації є одним з основних завдань даної роботи.
3.1. Розробка класифікації методів проектування дизайну тканин
технологічними засобами
Для вирішення завдань систематизації об'єктів у якості основного засобу
зазвичай використовується класифікація. Класифікація – це один із розділів логіки
[142]. Усе різноманіття об'єктів, що вимагають осмислення або будь-якої обробки,
організовується у вигляді впорядкованої системи. Для цієї системи розробляються
певні правила розподілу та навігації. Для створення класифікації використовується
весь логічний апарат. Класифікація, як логічний оператор, – це багатоступінчатий
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логічний розподіл, коли кожен із членів поділу стає діленим поняттям, але вже на
іншій підставі поділу. Методологія класифікації являє собою процес розподілу
множини об'єктів за найбільш загальними ознаками і правилам на певні
підмножини. Систему, яка при цьому утворюється, називають класифікацією
(системою класифікації) [143].
Дизайн-проектування тканин – це розрахунковий та творчий процес
досягнення єдності зовнішнього вигляду, форми та структури [132], який вимагає
врахування багатьох факторів впливу, реалізованих окремими художньотехнологічними методами проектування, які базуються як на простих залежностях
впливу товщини ниток на рельєф тканини, так і на складних закономірностях
гармонійного поєднання особливостей переплетення з кольором і структурою
ниток. Дослідження дизайну зовнішнього оформлення тканих полотен дозволило
сформувати обсяг поняття «методи дизайн-проектування тканин технологічними
засобами» для створення їх класифікації.
На основі теоретичних досліджень впливу технологічних факторів на дизайн
зовнішнього оформлення тканих полотен [3, 34, 45, 48, 57, 74] визначений принцип
систематизації методів дизайн-проектування тканин. У якості основного критерію
віднесення методів дизайн-проектування до певної групи класифікації обрані
способи отримання дизайнерського ефекту, які характеризуються такими
технологічними факторами: колір ниток, структура ниток, переплетення,
параметри ткацтва [137]. У результаті зміни одного фактору можливо
урізноманітнити зовнішній вигляд тканини, а при комбінуванні декількох факторів
одержати нову фактуру тканини [3]. З огляду на розглянуті фактори та
упорядковуючи методи дизайн-проектування тканин технологічними засобами,
розроблено класифікацію [46], принцип побудови якої у вигляді блок-схеми
представлений на рис. 3.1 та затверджений авторським свідоцтвом (Додаток А).
Результатом класифікації є система підпорядкованих понять, що дозволяє в
подальшому систематизувати, поглиблювати і отримувати нові знання про методи
дизайнерського оформлення тканин та ефективно використовувати їх у процесах
проектування текстильних виробів і розробки їх сучасного дизайну.
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Класифікація методів
проектування дизайну тканин
технологічними засобами

1. Колір ниток

2. Структура
ниток

Метод проектування
однокольорових
ефектів

Метод проектування
тканин
неврівноважених за
товщиною ниток

Метод проектування
різногокольорових
ефектів

Метод проектування
тканин з ниток різної
крутки

Метод меланжування

Метод муліне

Метод проектування
строкатих тканин

Метод проектування
тканин з фасонної
пряжі
Метод проектування
тканини з ниток
різного сировиного
складу

3. Переплетення

Метод проектування
тканин з гладким
ефектом

Метод проектування
тканин з креповим
ефектом

4. Параметри
ткацтва

Метод
різнонатягнутості зіву

Метод використання
різної величини
заступу

Метод проектування
тканин з рельєфним
ефектом

Метод проектування
тканин з різною
уробіткою

Метод проектування
тканин з
впорядкованим
рельєфом

Метод проектування
тканин
неврівноважених за
кількістю ниток

Метод проектування
тканини з ворсовим/
петельним ефектом

Метод проектування
жакардових тканин

Метод проектування
за коефіціентом
заповнення тканини

Метод проектування
за порядком фази
будови тканини

Рис.3.1. Блок-схема класифікації методів дизайн-проектування тканин
технологічними засобами
Наведена на рис.3.1 класифікація має дворівневу ступінчасту ієрархію [140].
Перший рівень структурно відображає технологічні фактори впливу на зовнішній
вигляд тканин, за якими здійснюється поділ обсягу поняття «методи проектування
дизайну тканин» з метою їх систематизації. Другий рівень, який складають самі
поняття, – це методи дизайн-проектування тканин технологічними засобами, які
класифікуються.
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Характеристика методів проектування дизайну тканин технологічними
засобами представлена у табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Характеристика методів проектування дизайну тканин технологічними засобами
Метод проектування дизайну
тканин
1
2
Метод проектування
1.1.
однокольорових ефектів
№

1.2.

Метод проектування
різнокольорових ефектів

1.3. Метод меланжування
1.4. Метод муліне
1.5.

Метод проектування строкатих
тканин

2.1.

Метод проектування тканин з
ниток різної крутки

Метод проектування дизайну
2.2. тканин неврівноважених за
товщиною ниток
Метод проектування дизайну
2.3.
тканини з фасонної пряжі
Метод проектування дизайну
2.4. тканини з ниток різного
сировинного складу
Метод проектування тканин з
3.1.
гладким ефектом
3.2.

Метод проектування тканин з
креповим ефектом

3.3.

Метод проектування тканин з
рельєфним ефектом

Короткий опис
3
Використання однакового кольору
ниток основи і утоку
Використання певного кольору ниток
основи, який відрізняється від кольору
ниток утоку
Використання хаотично сполучених
волокон різних кольорів
Використання крученої пряжі, яка має
різний колір
Використання ниток різного кольору в
певному порядку чергування
Використання ниток, які мають різний
напрямок крутки або/та різну величину
крутки
Використання ниток основи і утоку
різної товщини (в певному чергуванні)
Використання фасонної пряжі різного
способу виготовлення
Використання ниток основи і утоку
різного сировинного складу
Використання
переплетень,
врівноважених за кількістю основних і
утокових перекритій в рапорті
Використання
переплетення
з
короткою довжиною основних та
утокових перекриттів
Використання переплетень з великою
довжиною основних та утокових
перекриттів
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Продовження табл. 3.1
1

2

3.4.

Метод проектування тканин з
впорядкованим рельєфом

3.5.

Метод проектування
жакардових тканин

3.6.

Методи проектування тканини з
ворсовим/ петельним ефектом

4.1. Метод різнонатягнутості зіву
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

Метод використання різної
величини заступу
Метод проектування тканин з
різною уробіткою
Метод проектування тканин,
неврівноважених за кількістю
ниток
Метод проектування за
коефіцієнтом заповнення
тканини
Метод проектування за
порядком фази будови тканини

3
Використання переплетень, що
створюють вертикальні, горизонтальні
та нахильні смуги
Використання жакардових
переплетень для створення
різноманітного дизайну тканин
Використання ворсових/петельних
переплетень
Використання впливу величини натягу
зіву на структуру тканини.
Використання впливу величини
заступу на структуру тканини.
Виготовлення тканин на двохнавійних
верстатах
Використання різної щільності ниток
основи і утоку в тканині
Використання заданого коефіцієнту
заповнення тканини
Використання заданого порядку фази
будови тканини

Класифікація методів проектування дизайну тканин технологічними
засобами має важливе практичне значення для вивчення принципів дизайнерського
оформлення

текстильних

полотен.

Наявність

такої

класифікації

надасть

можливість оперативно здійснювати вибір серед існуючих методів проектування у
процесі десинаторської підготовки ткацького виробництва. Це одночасно
забезпечить одержання заданої структури тканини, оптимального режиму її
виготовлення та сучасного дизайну, що в подальшому призведе до успішного при
дизайн-проектування одягу та інших текстильних виробів різного призначення.
Результати класифікації впроваджені в навчальний процес підготовки фахівців за
напрямком 6.051601 «Технологія та дизайн текстильних матеріалів» ХНТУ
(Додаток Б).
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Для

отримання

повної

інформації

про

механізм

використання

запропонованої класифікації необхідно проаналізувати вплив технологічних
факторів на формування фактурної поверхні тканих полотен.
3.2. Переплетення як основний технологічний засіб проектування
дизайну тканин
У процесі проектування тканини фактуру можна описати різноманітними
технологічними ефектами на поверхні тканого полотна [64]. Керуючись
специфікою даних ефектів можна ще на етапі проектування спрогнозувати вигляд
зовнішньої поверхні майбутньої тканини. Але для цього необхідно зробити
правильний вибір потрібного методу проектування з числа наявних із врахуванням
механізму забезпечення певних ефектів на лицьовій поверхні полотна, який
базується на основних закономірностях побудови

рапортів переплетень.

Проаналізуємо основні методи проектування дизайну тканин, які забезпечують
різний характер поверхні тканого полотна з тактильно-візуальної точки зору.
Десинатори для досягнення бажаного ефекту можуть проектувати відомі й
поширені переплетення, розробляти нові з урахуванням взаємногопливу
параметрів переплетення, структурних і кольорових показників ниток на художнє
оформлення тканин. Водночас широкий діапазон дизайнерських нюансів можливо
отримати на базі одного переплетення, що дає змогу ефективно використовувати
можливості технологічного обладнання та скоротити виробничі витрати [132]. На
рис.

3.2

представлені

приклади

дизайну

тканин,

створених

різними

переплетеннями, для отримання яких застосовані найбільш популярні методи
проектування тканин, які є в арсеналі сучасних десинаторів.
Удосконалення методів проектування зовнішнього вигляду тканин засобами
технічного і технологічного дизайну дає можливість розширення асортименту
тканин без заміни і модернізації встановленого обладнання. Опанування
закономірностями

між

фактурою

тканини

та

основними

параметрами
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тканиноформування

підвищить

продуктивність

виробництва

та

його

конкурентоспроможність.

а)

г)

б)

д)

в)

е)

Рис. 3.2. Дизайн тканин, створений різними переплетеннями, для отримання яких
застосовані наступні методи: а) метод проектування тканин з гладким ефектом; б)
метод проектування тканин з креповим ефектом; в) метод проектування тканин з
рельєфним ефектом; г) метод проектування тканин з впорядкованим рельєфом; д)
метод проектування тканин з ворсовим/петельним ефектом; е) метод
проектування жакардових тканин
3.3. Структура ниток як фактор впливу на якість художнього
оформлення тканин
Базовим фактором впливу на зовнішнє оформлення тканини є її структурна
організація, як один з основних технологічних засобів проектування дизайну
тканин і забезпечення якості художнього оформлення [59]. Проаналізуємо основні
методи проектування дизайну тканин, які забезпечують різноманітність візуальних
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ефектів на поверхні тканини і необхідний рівень якості за рахунок використання
ниток різної структури і сировинного складу при різному їх сполученні.
Своєрідний зовнішній вигляд тканин навіть при виготовленні простим
полотняним переплетенням досягається шляхом використання ниток основи і
утоку різної товщини [59]. Якщо використовувати певне чергування основних і
утокових ниток, які різко відрізняються за товщиною, то в результаті можна
отримати рисунок на тканині у вигляді рубчиків і клітин, які підкреслюють її
фактурність. При цьому можна приховати дефекти тканини (вузлики, піднирки
тощо), забезпечуючи відповідну якість зовнішнього оформлення.
При виготовленні тканин з ниток однакової товщини, але різної крутки,
також можна одержати різні візуальні ефекти. Для створення м’якої застилістої
поверхні тканини необхідно використовувати пряжу пологої крутки, для
візуалізації цупкої важкої тканини необхідно обирати нитки середньої і великої
крутки, відповідно при збільшенні інтенсивності крутіння буде збільшуватися
масивність тканини. Ефект зернистості поверхні (імітація крепових переплетень)
утворюється за рахунок використання основи і утоку з різним направленням крутки
[48]. Таким засобом можна одержати навіть зорове посилення кольору тканини, що
забезпечується різним ступенем відбивання і поглинання світла в залежності від
комбінації величини і напрямку крутки ниток.
Різні декоративні, рельєфні ефекти і абстрактні рисунки отримують при
використанні фасонної пряжі [48]. Цікавий рельєфний ефект утворює фасонна
пряжа в півторашарових і двошарових переплетеннях. Опуклі елементи на
лицьовій поверхні такої тканини підсилюються використанням на виворотних
ділянках пряжі крепового крутіння. Для утворення дизайнерського ефекту в
поперекових, подовжніх смугах та клітинах фасонну пряжу застосовують в якості
проснувків. Особливою перевагою використання в тканинах фасонної пряжі є
відповідність виробів високим естетичним і якісним вимогам.
При використанні ниток основи і утоку різного сировинного складу в різних
комбінаціях можна отримати не тільки бажані дизайнерські ефекти на тканинах
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(ділянки з різною ворсистістю, уробіткою, усадкою, блиском і матовістю), але й
візуально збагатити тканину [6].
Отже, методи проектування тканин, які використовують структурні і
сировинні особливості ниток, дозволяють одержувати тканини з оригінальним
дизайном на базі, як правило, простих переплетень. Дизайнерський ефект
утворюється за рахунок сполучень основних і утокових ниток з великою
нерівномірністю за товщиною, з різною величиною і направленням крутки, з
фасонною круткою або наявністю непсових ефектів, з вмістом волокон, які мають
різне походження або значно відрізняються за товщиною і довжиною, тощо. Але
використання даних методів повинно узгоджуватись з вимогами процесів
підготовки ниток до ткацтва та технологічними умовами виготовлення їх на
ткацькому верстаті [48]. На рис. 3.3 представлені приклади дизайну тканин, який
отриманий за рахунок використання ниток різної структури і сировинного складу.

а)

б)

в)

г)

Рис. 3.3. Дизайн тканин, одержаний з використанням ниток різного виду, для
отримання яких застосовані наступні методи: а) метод проектування тканин,
неврівноважених за товщиною ниток; б) метод проектування тканин з ниток
різної крутки; в) метод проектування тканин з фасонної пряжі; г) метод
проектування тканин з ниток різного сировинного складу
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Таким чином, застосування методів проектування дизайну тканин, які
базуються на використанні механізмів зміни і комбінації структурних показників
ниток, дає можливість розширення асортименту тканин і забезпечення їх
відповідності якісним вимогам, що, в свою чергу, сприяє підвищенню
конкурентоспроможності виробництва і якості текстильної продукції.
3.4. Колористичні аспекти дизайн-проектування тканин
Художнє проектування і знання технології ткацького виробництва є основою
десинаторського мистецтва. При цьому важливу роль відіграє вміння підбирати
колірну гамму майбутнього текстильного виробу з обов'язковим урахуванням
впливу виду переплетення, сировинного складу і структури ниток основи і утоку.
Колір, завдяки своїм властивостям (тон, насиченість, світлота), є важливим
складовим елементом текстильного дизайну [141, 144].
Серед всієї сукупності прийомів проектування дизайну тканин до окремої
групи належать методи, які базуються на специфіці спільного використання
властивостей кольору і структури тканого полотна. До цієї групи належать методи
проектування однокольорових ефектів, проектування різнокольорових ефектів,
меланжування, муліне і проектування строкатих тканин.
На перший погляд, створення однокольорових ефектів в тканинах має просте
рішення, так як при цьому використовуються нитки основи і утоку одного кольору,
що не вимагає внесення змін у технологічний процес ткацтва. Однак при цьому
треба враховувати, що однотонні забарвлення тканин підкреслюють фактуру, тобто
акцент переноситься на переплетення. Також в залежності від виду переплетення
ниток у тканині візуально може змінюватися насиченість одного і того ж кольору,
шорстка поверхня пом'якшує колір, а блискуча поверхня підсилює його [144]. При
цьому стають більш помітними сировинні та прядильно-ткацькі дефекти.
Метод проектування різнокольорових ефектів передбачає використання
ниток основи одного кольору, а ниток утоку іншого кольору при незмінній
технології тканиноформування [3]. При цьому досягається велика різноманітність
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дизайнерських рішень тканин за рахунок гри кольору ниток і виду переплетення:
створення точкових і штрихових ефектів, суцільних і ламаних ліній різного
напрямку, дрібних геометричних рисунків тощо [141]. Не виключається при цьому
комбінація кольору і переплетення з різною товщиною ниток і їх кількістю на 10
см, що при деяких параметрах може створювати 3D-ефекти в тканинах.
Застосування меланжевих ниток в практиці проектування тканин надає
останнім своєрідного зовнішнього вигляду, забезпечує їх «ефектність» і має успіх
при використанні будь-яких переплетень. Меланжеву пряжу отримують методом
змішування різнокольорових волокон ще на етапі формування волокнистої маси у
прядильному виробництві [48]. Загальний колір тканини, який утворюється за
рахунок оптичного змішування кольорів окремих волокон, є «м'яким» не дивлячись
на те, що окремі волокна можуть бути пофарбовані в яскраві кольори. Даний ефект
сприяє затушовуванню («розчиненню») фактури і переплетення, що приховує
нерівномірність ниток і неоднорідність структури тканого полотна.
Метод муліне, як і метод меланжування, також дозволяє приховати дефекти
тканини за рахунок створення своєрідного візуального дрібнозернистого рисунка
лицьової поверхні. Муліне – двоколірна пряжа, отримана способом крутіння двох
ниток різних кольорів. Ефект муліне буде тим більше виражений, чим більш
контрастні кольори своїх складових має нитка. Тканина, отримана з ниток муліне,
має свою унікальність, глибину сприйняття і емоційне звучання всього полотна
[45]. Кручена пряжа муліне застосовується також для створення окремих ефектних
смуг і проснувків у тканині.
Застосування різних прийомів проектування дизайну у виробництві
строкатих тканин створює широке поле для творчості десинатора. Рисунки в
одношарових тканинах отримують завдяки чергуванню основних і (або) утокових
ниток різного кольору, що призводить до зміни технології підготовки ниток до
ткацтва або параметрів виготовлення тканин на верстатах [47, 145]. Особливість
підбору кольорових компонентів в рапорті кольору основи і утоку в поєднанні з
видом переплетення дає можливість отримувати тканини з найрізноманітнішим
художнім оформленням: від простих смуг до імітації складних жакардових ефектів.
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При цьому велике значення має кількість різнокольорових ниток в рапорті кольору
та їх співвідношення між собою.
Приклади

дизайнерського

оформлення

тканин,

які

базуються

на

використанні сполучення властивостей кольору і структури тканого полотна,
представлені на рис. 3.4.

а)

б)

г)

в)

д)

Рис. 3.4. Дизайн тканин, одержаний з використанням волокон і ниток різного
кольору: а) метод проектування однокольорових ефектів; б) метод проектування
різнокольорових ефектів; в) метод меланжування; г) метод муліне; д) метод
проектування строкатих тканин.
Таким чином, знання і професійне використання методів проектування
дизайну тканин, заснованих на особливостях прояву властивостей кольору в
поєднанні з просторовою організацією текстильного матеріалу забезпечують
високу якість колористичного оформлення текстильних виробів і, як наслідок,
підвищення їх конкурентоспроможності.
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3.5. Технологічні параметри ткацтва як фактор впливу на дизайн
тканин
Вплив параметрів роботи ткацького верстата на дизайн зовнішньої поверхні
тканини на сьогоднішній день вивчений недостатньо. Але необхідність його
врахування і можливість використання для створення певної структури тканин і
одержання дизайнерських ефектів доведена у роботах сучасних теоретиківтехнологів ткацького виробництва [70-74,136].
При проектуванні дизайну тканин десинатори враховують лише геометрію
рисунка без врахування фактури, яка створюється технологічними засобами
ткацтва [82]. Для ефективного та економічно вигідного виробництва необхідно
враховувати особливості технологічного процесу тканиноформування, який
безпосередньо впливає на зовнішній вигляд тканин. Саме тому виникає
необхідність розуміння та вивчення впливу параметрів ткацтва на дизайн лицьової
поверхні тканини.
У процесі ткацтва утворюється структура майбутнього тканого полотна, яка
залежить від форми КЗЛ ткацького верстата та сполучення декількох
технологічних параметрів процесу ткацтва. Розглянемо основні з них.
Геометрія зіву має першочерговий вплив на умови формування тканини на
ткацькому верстаті. За рахунок зміни положення ламельного прутка по висоті Δh і
горизонталі 2 (рис. 3.5.) або за рахунок застосування додаткових механізмів
(двоскальних пристроїв, натискних планок, прутків) (рис. 3.6), що впливають на
форму КЗЛ, отримують різну величину натягу ниток основи К у циклі
зівоутворення [74]. Це викликає зміни умов тканиноформування, в результаті чого
змінюється рельєф в межах рапорту переплетення, обумовлюючи новий дизайн
лицьової поверхні тканини.
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Рис. 3.5. Геометрія зіву ткацького верстата

Завдяки зміні геометрії зіву ткацького верстата можна керувати рельєфом
поверхні тканини, наприклад, змінювати опорну поверхню тканого полотна,
підкреслювати основні або утокові перекриття, імітувати репсовий ефект на
полотняному переплетенні тощо.

Рис. 3.6. Механізм для зміни натягу ниток основи:
1 – нитки основи; 2 – ткацький навій; 3 – скало; 4, 5 – притискні прутки
До засобів впливу на зовнішній вигляд тканини відносять умови роботи
товарного регулятора [48]. Змінюючи величину відводу тканини шляхом зміни
шестерень товарного регулятора (тобто змінюючи щільність тканини по утоку)
можна керувати взаємним розташуванням ниток основи і утоку, одержуючи різну
фазу будови тканин. При цьому можливі різні варіанти розташування утокових
ниток в залежності від їх діаметру та бажаного фактурного ефекту (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Розташування утокових ниток в тканині: а, б) з рівномірним
розташуванням ниток; в) з рівномірним прибоєм
Кожна фаза будови тканини відрізняється від попередньої висотою хвиль
вигину ниток основи hо і утоку hу і визначається зсувом ниток у вертикальній
площині на половину радіуса нитки протилежної системи [81] (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Взаємне розташування ниток у тканині (при І і IX фазах будови)
До першої фази відноситься крайній випадок: основа розміщується в тканині
прямолінійно з відстанню між нитками о, а вигинається тільки уток. При дев’ятій
фазі навпаки – уток прямолінійний з відстанню між нитками у, а основа
максимально вигнута. Тому при збільшенні величини відводу тканини товарним
регулятором збільшується вигин основних ниток в процесі релаксації напружень
після зняття тканини з верстата і тоді опорна поверхня тканини складається
переважно з ниток основи, які обумовлюють дизайнерський ефект тканини, що
проявляється збільшенням рельєфності фактури. При одержанні тканини з
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проміжними порядками фази будови зменшується рельєфність тканини. В такому
випадку одержують більш рівну або гладку фактуру поверхні [146].
Змінюючи один з основних параметрів роботи батанного механізму –
величину заступа – можна змінювати основні показники структури тканини
(щільність тканини і заповнення тканини волокнистим матеріалом) [146].
Заповнення тканини – це відношення площі, яку займають нитки основи і утоку, до
всієї площі тканини. Зміна даного параметру навіть в тканинах однакових
переплетень сприяє утворенню різних ефектів на поверхні тканого полотна. В
залежності від ефекту, який необхідно утворити, величину заступа встановлюють
від 0 до 70º кута повороту головного валу ткацького верстата. Чим більше величина
заступа, тим більша щільність тканини і, як наслідок, коефіцієнт заповнення, що
забезпечує гладкість або рельєфність фактури тканини (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Величина заступа батанного механізму
Варіювання зміни співвідношення кількості ниток основи і утоку в тканині
обумовлюють різноманітність ефектів дизайнерського оформлення, особливо при
сполученні з різною товщиною ниток. Нехарактерний вплив на будову тканин має
змінна щільность тканини по утоку, що вимагає встановлення додаткових
пристроїв на ткацький верстат [70]. Особливість будови таких тканин, центри
ниток утоку яких в рапорті переплетення відхиляються від середньої лінії тканини,
створюють умови для керування рельєфністю фактури зовнішньої поверхні.
Раціональна проборка ниток основи в бердо, галева реміз і ламелі, що впливає
на різнонатягнутість ниток основи в межах рапорту, також виступає як фактор

81

впливу на дизайн тканин [73]. На практиці, як правило, застосовується спосіб
проборки

ниток

в

зйомні

прилади

верстата

з

урахуванням

зручності

обслуговування верстата ткачем. Вплив виду проборки ниток на різнонатягнутість
основи в більшості випадків не береться до уваги. Але задавшись рельєфом
лицьової поверхні тканини можна підібрати оптимальний вид проборки і одержати
бажаний ефект переплетення в тканині (рис 3.10).

Рис. 3.10. Раціональна проборка ниток основи в галева реміз (І) і
ламелі (ІІ) для різних переплетень
Уробітка ниток в тканині має безпосередній вплив на формування її
структури, впливаючи при цьому на величину рельєфу тканини [49]. При
збільшенні значення уробітки основних ниток опорна поверхня тканини
створюється основними перекриттями і навпаки. При великих значеннях уробітки
однієї системи ниток інша система, яка розташовується в тканині майже
прямолінійно (уробітка дорівнює нулю), може повністю переміститись в товщу
тканини. В такому випадку фактура тканини формується за рахунок зовнішнього
вигляду ниток тієї системи, яка виходить на поверхню, тому важливо ретельно
підібрати структуру цих ниток для одержання бажаної фактури.
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Аналіз технологічних засобів проектування дизайну тканин показав, що
одержання одного і того ж ефекту можливе на ткацькому верстаті різними
способами. Це спрощує деякі питання десинаторської діяльності і забезпечує
високу якість тканин. На рис. 3.11 представлені зразки тканин, дизайнерський
ефект яких отриманий за допомогою корегування технологічних параметрів
формування тканини.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 3.11. Тканини, дизайнерський ефект яких отриманий шляхом зміни
технологічних параметрів ткацтва: а) метод різнонатягнутості зіву; б) метод
використання різної величини заступу; в) метод проектування тканин з різною
уробіткою; г) метод проектування тканин неврівноважених за кількістю ниток;
д) метод проектування за коефіцієнтом заповнення тканини; е) метод
проектування за порядком фази будови тканини
Теоретичний аналіз основних технологічних параметрів роботи ткацького
верстата дозволив визначити механізм їх впливу на формування певної структури
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тканин, зовнішнім проявом якої є дизайн лицьової поверхні. Врахування
особливостей впливу технологічних параметрів ткацтва при проектуванні тканин
дозволить одержати бажані дизайнерські ефекти та урізноманітнити асортимент
тканих полотен.
Висновки до розділу 3
1.

Аналітичне дослідження наукової літератури та дизайну зовнішнього

оформлення тканих полотен дозволило сформувати обсяг поняття «методи дизайнпроектування тканин технологічними засобами», що дозволяє групувати їх за
способами отримання дизайнерського ефекту до яких відносяться колір ниток,
структура ниток, переплетення, параметри ткацтва.
2.

Визначення принципу систематизації методів проектування дизайну

тканин технологічними засобами дозволило розробити їх класифікацію, що
підтверджено

авторським

підпорядкованих

понять,

свідоцтвом.
що

дозволяє

У
в

результаті

отримана

подальшому

система

систематизувати,

поглиблювати і отримувати нові знання про методи дизайнерського оформлення
тканин та ефективно використовувати їх у процесах проектування текстильних
виробів і розробки їх сучасного дизайну.
3.

Проведений теоретичний аналіз закономірності впливу кожного з

методів дизайн-проектування на формування фактурної поверхні тканин та
визначено, що параметри роботи ткацького верстата суттєво впливають на зміну
фактури тканини у процесі виготовлення, однак на сьогоднішній день це питання
вивчено недостатньо та потребує проведення дослідження фактури тканин.
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РОЗДІЛ 4
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФАКТУРИ ТКАНИН
Поняття фактури тканини в технології ткацтва є важливим аспектом при
проектуванні тканин. При цьому треба враховувати, що фактура – це не якість
тканини як матеріалу, а це характеристика поверхні тканини з тактильно-візуальної
точки зору. На сьогоднішній день питання формування фактур вивчаються у
вузькому контексті, як опосередкований результат технологічного проектування
структури тканин, який проявляється рельєфом зовнішньої поверхні. Враховуючи
те, що рельєф поверхні текстильного виробу представляє собою геометричний
параметр, який оцінюється тактильними відчуттями, то лише він не може
використовуватись для об’єктивної оцінки фактури. Для зовнішнього сприйняття
фактури необхідна також наявність оцінки оптичної складової, що у симбіозі із
тактильною дає повноцінну картину явища «фактура тканини» [114].
4.1. Алгоритм сприйняття фактури тканини
Описуючи фактуру

тканин,

зазвичай

користуються термінами,

що

викликають сенсорно-перцептивні асоціації з поверхнею, тобто наскільки вона
здається гладкою, шорсткою, прозорою, бугристою, блискучою, матовою, цупкою,
сяючою тощо. Також відоме використання термінів, які утворені від назв
технологій отримання фактури, такі як крепова, жакардова, строката тощо.
Термінологічний діапазон визначення фактури дуже великий, різноманітний і
хаотичний [1, 34, 103, 112]. При цьому дослідники і споживачі свідомо або
підсвідомо

користуються

методиками

органолептичного дослідження, які

викладені у підрозділі 2.4 даної роботи, алгоритм яких може змінюватись в
залежності від мети і умов спостереження.
Враховуючи значну частку суб’єктивної складової у загальній методиці
дослідження фактурних поверхонь текстильних матеріалів треба зазначити, що
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умови спостереження значно впливають на сприйняття фактури тканин. До них
відносяться освітленість, відстань від джерела світла до тканини та спостерігача,
кут спостереження й освітлення [147-148]. Аналіз факторів і умов спостереження,
які впливають на зовнішнє сприйняття фактури тканини, дозволив розробити
структурно-логічну схему взаємозв’язку процесів пізнання і оцінки поверхні
тканини та визначити місце і роль фактури у загальному ланцюжку формування
художнього образу тканини (рис.4.1).
Основним принципом встановлення ступеня важливості характеристик
фактури є її роль у процесі, який досліджується. Для цього визначають
характеристики у залежності від однієї зміної при решті сталих. Спостерігач
досліджує тканину та визначає її характеристики при сталих умовах спостереження
та

маючи

певні

психофізичні

особливості.

В

умовах

спостереженнях

відокремлюють освітлення, відстань до тканини, кут освітлення та кут, під яким
досліджує тканину спостерігач.
Психофізичні особливості спостерігача характеризуються властивостями
зору та тактильним сприйняття, емоційним станом. Отже, при візуальному
дослідженні тканини умови спостереження та психоемоційний стан спостерігача
можуть по різному впливати на когнітивний процес сприйняття фактури тканини,
що дуже важливо для десинатора, оскільки дозволяє прогнозувати сприйняття
тканини споживачем. Але основоположними факторами, які формують поверхню
тканини, є властивості текстури і фактури, які набуває текстильне полотно на
технологічних етапах його виготовлення: від проектування складу волокнистої
суміші та властивостей пряжі до реалізації процесів тканиноформування та
технічних і технологічних умов опорядження.

Блиск

Текстура

Геометричні
розміри елементів

Умови
спостереження

Світлотінь
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спостереження

Відстань до тканини
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Властивості зору

Емоційний стан

Пороги тактильного
сприйняття
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Геометричні
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Структура
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Психофізичні
особливості суб’єкта

Тканина

Властивості тканин

Показники

Фактура

Рис.4.1. Структурно-логічна схема формування художнього образу тканини
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4.2. Дослідження фактури тканин органолептичними методами
Фактура поверхні тканини є одним з основних факторів, який дозволяє
експерту ідентифікувати тканини в певному сенсі та приймати рішення щодо їх
застосування. Фактура тканини може підкреслювати різноманітні візуальні ефекти
текстильних виробів, характеризує особливості будови та обробки поверхні
виробу, а також є засобом композиційного формотворення у дизайні одягу [1]. Таке
важливе значення фактури у текстильних технологіях вимагає наявності способів
визначення її характеристик, для чого необхідно мати упорядковану номенклатуру
видів фактур тканин.
Тому наступною задачею дослідження є проведення органолептичного
аналізу фактур тканин різного призначення, сировинного складу, структури,
переплетення, кольорового оформлення і спеціальних видів опорядження з метою
визначення основних видів фактур тканин. Сутність даного методу полягає у
проведенні експертами візуальної і тактильної оцінки поверхонь великої кількості
зразків тканин за методиками, викладеними у підрозділах 2.3 і 2.4 даної роботи, з
одночасним використанням наступних теоретичних прийомів дослідження аналізу,
синтезу, ранжування, абстрагування, порівняння, формалізації та логіки.
Органолептичний аналіз зразків тканин і послідовне співставлення характеру
фактурної поверхні із категоріями заздалегідь розробленого термінологічного ряду
(рельєфність, малюнок, структура, колір/тип блиску), який представлений на
рис.4.2, дозволили розподілити фактури тканин на видові групи.
В результаті проведення експерименту організована шкала фактур, у якій для
формальної систематизації фактур тканин обрана шкала порядку. Місця, які
займають об’єкти в шкалі порядку, називаються рангами, а сама шкала називається
ранговою або неметричною. В якості критеріїв віднесення тканин до певного виду
фактур використовується рельєф зовнішньої поверхні, який визначається зорово і
тактильно і характеризується такими показниками, як наявність рельєфу, розмір
елементів рельєфу і вираженість рельєфу та оптичні показники поверхні (колір,
блиск).
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Рис. 4.2. Послідовна методика визначення фактури тканин
У результаті була створена шкала фактур, яка представлена на рис. 4.3 і має
два ієрархічні рівні. Перший рівень враховує розподіл тканин за наявністю їх
фактурних ознак, другий рівень конкретизує ці ознаки – вибудовує фактури тканин
за видами). На першому рівні виділені дві групи фактур тканин: нефактурна та
фактурна [70]. Ілюзія фактурності тканини створюється за рахунок поєднання
переплетення та кольору, направлення та величини крутки. Також така фактура
може утворитися при створенні оптичного ефекту різного відбиття світлового
потоку в залежності від структури волокон та ниток в тканині. Важливим
фактором, який впливає на сприйняття поверхні тканини, є сировинний склад. Крім
того, типом волокна, способом утворення та круткою ниток можна варіювати для
отримання різних фактур тканин [70].
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Шкала фактур тканин
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Рис. 4.3. Шкала фактур тканин
Фактичну фактуру тканини можна отримати чергуванням ниток основи та
утоку різної товщини і структури, використанням ниток нерівномірної структури
(фасонні, текстуровані та інші нитки, в тому числі з дизайнерськими ефектами),
шляхом поєднання різних переплетень, отриманих комбінацією основних та
утокових перекриттів різної довжини. У результаті утворюється гладкий,
дрібнозернистий, рельєфний, впорядкований рельєфний, ворсовий/петельний,
жакардовий та інші ефекти на поверхні тканини [149].
Розроблена шкала фактур дозволяє досліджувати і порівнювати фактурні
поверхні в межах окремих видових груп, як це показано у Додатоку В.
Аналіз результатів проведено органолептичного дослідження фактур тканин
привів до логічного висновку, що на зовнішнє сприйняття поверхні тканини значно
впливає її кольорове оформлення. Отже наступною задачею дослідження є
демонстрація впливу кольору ниток основи і утоку на прояв фактури тканин.
4.3. Вплив рапорту кольору ниток на візуалізацію фактури тканини
Велика кількість і складність технологічних процесів формування тканини
викликає необхідність виготовлення дослідних зразків з наступним корегуванням
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художнього оформлення, параметрів структури і роботи обладнання [150]. За
умови постійної зміни попиту це призводить до завантаження інженернотехнічного

персоналу

рутинними

розрахунками,

збільшення

кількості

перезаправок ткацьких верстатів та спричинює перевитрати сировини [74]. Одним
із засобів художнього оформлення тканин, який сприяє зменшенню витрат на
виробництво, є аналіз та візуалізація фактури тканини на етапі проектування.
Враховуючи той факт, що фактура тканини, яка в першу чергу сприймається
зорово, залежить від кольорових комбінацій ниток основи і утоку, представляє
інтерес аналіз впливу рапорту кольору ниток на проектування зовнішнього дизайну
тканини та візуальне сприйняття людиною фактурної поверхні [104].
Дизайн-проектування тканин – це складний і трудомісткий процес, що
включає низку процедур, виконання яких часто ґрунтується на інтуїції. Процес
підбору рапорту кольору для відтворення рисунка відбувається з урахуванням
досвіду десинатора та залежить від призначення тканини. При цьому необхідно
враховувати, що технічна і технологічна процедура підбору рапорту кольору при
виготовленні строкатих тканин одночасно виконує дизайнерську функцію, а
фактурні ефекти тканини, одержані поєднанням різного кольору основних та
утокових ниток з певним їх переплетенням, стають палітрою засобів дизайну
аналогічно фарбам та іншим графічним матеріалам в образотворчому мистецтві
[41]. Таким елементарним засобом дизайну є основні та утокові перекриття, які в
залежності від їх довжини, опуклості і напрямку по-різному переломлюють світло,
і в залежності від цього дають той чи інший візуальний ефект [114].
Різноманіття фактурних візуальних ефектів шляхом підбору рапорту кольору
можна отримати навіть при використанні одного і того ж переплетення. Для
демонстрації цього проведений експеримент, в ході якого здійснена візуальна
оцінка зовнішнього оформлення зразків тканин, які виготовлені одним
переплетенням при різних варіантах сполучень різнокольорових ниток основи і
утоку. Для дослідження обрано комбіноване переплетення в клітинку, базовим
елементом якого є головна саржа 1/4. Побудова рапорту даного комбінованого
переплетення здійснена в чотирьох чвертях площини методом негативу,
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враховуючи, що перша нитка другого елементу рапорту переплетення повинна
бути негативом останньої нитки базового елементу рапорту переплетення и
відображатися симетрично так, щоб в аналогічних клітинах порядок розташування
перекритій співпадав [151]. Перекриття з основним ефектом розташовуються
протилежно перекриттям з утоковим ефектом. В результаті світло від обох систем
ниток відбивається неоднаково.
Одержане комбіноване переплетення відноситься до підкласу орнаментних
[151] і характеризується елементарними частинами, утвореними базовим саржевим
переплетенням, які розміщені у дзеркально-шаховому порядку та утворюють
геометричний ефект «два трикутника» як уздовж, так і упоперек тканини (рис.4.4).

Рис. 4.4. Рапорт комбінованого переплетення
Фактурність даної тканини характеризується наявністю довгих основних та
утокових перекриттів, що сполучаються з короткими основними та утоковими
перекриттями та створюють діагональний ефект переплетення, який підкреслює
динамічність тканого рисунка.
Для створення різних варіантів строкатої тканини на базі обраного
переплетення необхідно задаватись параметрами кольорового складного манеру,
до яких відноситься рапорт кольору Rк, число основних Rок та утокових Rук
кольорових ниток.
Для дизайн-проектування строкатої тканини використана комп’ютерна
програма «Interweaving» [128]. Інструменти програми дозволяють вводити
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переплетення в полі матриці 10х10, задавати колір та чергування кольорів ниток
основи та утоку та візуалізувати зовнішню поверхню тканини. За результатами
дизайн-проектування на стенді ткацького були верстата виготовлені зразки
строкатих тканин.
У якості базового зразка розглянемо тканину, яка виготовлена з основних
ниток темно-синього кольору та утокових ниток рожевого кольору. Зображення
комбінованого

переплетення,

одержаного

у

програмному

середовищі

«Interweaving», представлене на рис. 4.5,а, а виготовлений зразок тканини – на рис.
4.5,б. Представлені результати свідчать про те, що отриманий зразок тканини має
чітко виражений рисунок базового переплетення.

а)
б)
Рис. 4.5. Візуалізація зразка тканини 1:
а) комп’ютерний дизайн; б) виготовлений зразок
В процесі проведення експерименту для отримання інших візуальних ефектів
розроблений дизайн і виготовлені зразки тканин з різним рапортом кольору по
основі Rок і по утоку Rук:
Rок1 = Rк1 + Rк 2 = 1 + 1

R ук1 = Rк1 + Rк 2 = 1 + 1

Rок 2 = Rк1 + Rк 2 = 2 + 2

R ук 2 = Rк1 + Rк 2 = 2 + 2

…
Rок9 = Rк1 + Rк 2 = 10 + 10

R ук 9 = Rк1 + Rк 2 = 10 + 10

де Rк1 – число ниток 1-ого кольору (темно-синього) в межах рапорту кольору;
Rк2 – число ниток 2-ого кольору (рожевого) в межах рапорту кольору.
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Проаналізуємо отримані зразки строкатих тканин, які виготовлені однаковим
переплетенням, і надамо візуальну експертну оцінку утвореним фактурним
ефектам.
На рис. 4.6 представлений зразок 2 тканини, яка виготовлена з чергуванням
кольорів ниток основи і утоку 1+1.

а)
б)
Рис. 4.6. Візуалізація зразка тканини 2 з рапортом кольору 1+1:
а) комп’ютерний дизайн; б) виготовлений зразок
Візуально розташування основних і утокових перекриттів в рапорті
переплетення носить хаотичний характер, рисунок переплетення не виражений,
розмитий, має «точковий» ефект завдяки наявності дрібних ламаних фрагментів
ліній, в результаті чого створюється імітація крепового переплетення. За
допомогою зорового оцінювання дану тканину можна віднести до тканин з
шорсткою фактурою [64].
Чергування рапорту кольору 2+2 (рис. 4.7) та 3+3 (рис. 4.8) викликає зміну
візуального сприйняття фактури зразків тканин 3 та 4 відповідно. Збільшення
кількості ниток в рапорті кольору до 4+4 візуально змінює рисунок переплетення,
який можна охарактеризувати як фігурно-зігзаговий рисунок у вигляді умовних
об’ємних клітин (рис. 4.9).
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а)

б)

Рис. 4.7. Візуалізація зразка тканини 3 з рапортом кольору 2+2:
а) комп’ютерний дизайн; б) виготовлений зразок

а)

б)

Рис. 4.8. Візуалізація зразка тканини 4 з рапортом кольору 3+3:
а) комп’ютерний дизайн; б) виготовлений зразок

а)

б)

Рис. 4.9. Візуалізація зразка тканини 5 з рапортом кольору 4+4:
а) комп’ютерний дизайн; б) виготовлений зразок
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Співвідношення різнокольорових ниток 5+5 приводить до утворення
подовжніх полос в тканині, які перетинаються елементами базового рапорту (рис.
4.10).

а)

б)

Рис. 4.10. Візуалізація зразка тканини 6 з рапортом кольору 5+5:
а) комп’ютерний дизайн; б) виготовлений зразок
Таким чином, зразки 3, 4 і 5 з рапортом 2+2, 3+3, 4+4 при зоровому
сприйнятті можна віднести до тканин з рельєфною фактурою, а зразок 6 з рапортом
5+5 – до тканин з гладкою або рівною фактурою, яка має рисунок «смужки».
При подальшому збільшенні кількості кольорів ниток у рапорті кольору
фактурні ефекти переплетення візуально змінюються незначно. Це обумовлено
закономірностями утворення рисунків строкатих тканин, коли рапорт кольору
дорівнює або перебільшує рапорт базового переплетення, в даному випадку саржі
1/4 [45]. В результаті отримують рисунок переплетення тканини у вигляді клітин
різного розміру, в середині яких присутні елементи рисунка базового
переплетення. Візуально така фактура сприймається як узорно-рельєфна, що
підтверджують результати, наведені на рис. 4.11, де представлений дизайн тканин
з рапортом кольору від 6+6 до 10+10.
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а) 6+6

б) 7+7

г) 9+9

в) 8+8

д) 10+10

Рис. 4.11. Комп’ютерна візуалізація дизайну тканин, рапорт кольору яких
дорівнює або більше рапорту базового переплетення
В результаті проведення експерименту одержані тканини з різною фактурою.
Даний експеримент наочно демонструє, що використання фактур у дизайнпроектуванні тканин є джерелом розширення їх асортименту за рахунок
різноманіття зовнішніх фактурних ефектів тканини одного переплетення. При
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цьому мінімізуються витрати на процеси проектування і виготовлення тканин за
рахунок зменшення кількості дослідних зразків.
У результаті проведеного аналізу візуального зорового сприйняття поверхні
тканини в залежності від комбінації кольору, довжини і направлення основних і
утокових перекриттів в рапорті переплетення, як елементів фактури тканини, які
по-різному відбивають світло, встановлено формування різних фактурних. Однак
застосування органолептичної складової при здійсненні оцінки фактур тканин
знижує точність результатів дослідів і не дає можливості застосовувати їх у
проектувальних розрахунках. Тому необхідно розробити інструментальний метод
дослідження показників фактур тканин з метою об’єктивної оцінки фактури
поверхні.
4.4. Розробка інструментального методу дослідження показників
фактури тканин
Фактура поверхні тканин характеризується різноманітними фактурними
елементами [56], які представляють собою різного виду і розміру опуклості та
нерівності рельєфу, що утворені основними і утоковими перекриттями
переплетень, виступаючими ворсинками, дизайнерськими ефектами з волокон і
ниток та навіть дефектами різного походження (сировинними, прядильними,
ткацькими). Такі характерні особливості тканої поверхні оптично та тактильно
сприяють специфічному сприйняттю текстильного виробу [112], що впливає на
фізичний і психофізіологічний стан людини, емоції, уподобання, на основі чого
формуються маркетингові рішення. З огляду на це постає необхідність у визначенні
кількісних і якісних показників фактур тканин, методи оцінки яких на сьогоднішній
день реалізують, в основному, суб’єктивний органолептичний підхід. Тому
розробка інструментального методу дослідження фактури текстильних матеріалів
для отримання об’єктивної оцінки фактурної поверхні, що дозволить отримувати
кількісні показники фактури, якими можна оперувати у процесах дизайнпроектування тканин [56].
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4.4.1. Аналіз існуючого методу дослідження фактури матеріалів. Відомий
метод визначення фактури поверхні твердих матеріалів, таких як метал, дерево,
пластик, скло тощо [123, 124], передбачає розміщення у спеціальній закритій
камері для виключення впливу на них навколишнього освітлення зразків на задній
стінці навпроти оглядового отвору для їх фронтального спостереження відповідно
до схеми, представленої на рис. 4.12.

Рис. 4.12. Схема розташування зразка у камері спостереження
У камері встановлені два джерела світла для забезпечення фронтального
розсіяного і бічного спрямованого освітлення. Схема спостереження представлена
на рис. 4.13.
Основний принцип дослідження фактури поверхонь матеріалів полягає у
статистичній обробці результатів опитувань групи респондентів, які спостерігають
об’єкт дослідження у камері при відстані між зразком матеріалу і джерелом світла
250 мм та надають власну візуальну суб’єктивну оцінку фактурній поверхні
матеріалу. Така оцінка представляє собою порівняльні характеристики нерівностей
поверхні [124], які проявляються зонами світлотіньових переходів.
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а)

б)
Рис. 4.13. Схема спостереження поверхні зразка матеріалу:
а) при розсіяному освітленні; б) при направленому освітленні
В результаті визначають тип рельєфності поверхні: рівний гладкий
(нерівності не помітні), рівний шорсткий (на нерівностях поверхні помітні зони
світла і тіні), рельєфний гладкий (помітні зони світла (відблиску), півтіні і тіні).
Отримані результати заносяться у бланки опитувань і перераховуються у
залежності від частоти відповіді для кожного зразка. Окрім величини нерівностей
на розрізнення зон світлотіньових переходів впливають умови спостереження.
Даний метод має значну органолептичну складову, що є його основним недоліком.
4.4.2. Розробка експериментальної камери для дослідження фактур
тканин. Аналіз результатів дослідження фактур різних матеріалів за допомогою
методу-прототипу дозволив зробити гіпотетичне припущення про можливість його
використання для дослідження фактур тканин, але при умові суттєвих змін. За
основу була взята ідея усунення впливу зовнішнього освітлення і створення
однакових умов проведення експерименту у вигляді сталого режиму освітлення
об’єкту спостереження, в якості якого виступає зразок тканини [56].
Ця ідея реалізована науковцями кафедри експертизи, технології і дизайну
текстилю Херсонського національного технічного університету, якими розроблено
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інструментальний метод дослідження фактур тканин. Даний метод базується на
використанні спеціального оптичного пристрою для визначення якісних і
кількісних характеристик фактур, який представляє собою оглядову камеру у
вигляді прямокутного паралелепіпеду, містить наступні механізми: механізм зміни
режиму освітлення та механізм фіксації зображення тканини. Принципова схема
оптичного пристрою якої представлена на рис. 4.14 [56].

Рис. 4.14. Схема оптичного пристрою, розробленого для визначення фактури
тканин: А – на відстані 40 мм (якісна оцінка фактури); В – на відстані 180 мм
(кількісна оцінка фактури); 1 – фотокамера; 2 – джерело світла; 3 – планка; 4 –
зразок тканина; 5 – оглядова камера
Механізм зміни режиму освітлення представляє собою планку 3 з пазом, в
якому розміщено джерело світла 2 (світлодіод). Положення джерела світла
регулюється таким чином, щоб забезпечити необхідний кут нахилу променю світла
до площини зразка тканини. Планка 3 встановлена вертикально на бічній стороні
оглядової камери 5 та дає можливість переміщувати джерело світла, змінюючи
відстань від зразка тканини 4, в результаті чого змінюється кут падіння світлового
потоку на поверхню зразка. Зразок тканини розташовується горизонтально внизу
камери навпроти механізму фіксації зображення тканини, який складається з
оглядового вікна 6 та встановленої в ньому фотокамери 1, що здійснює фронтальне
спостереження та фіксує освітлену поверхню тканини.
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В основу роботи розробленого пристрою покладений наступний принцип: у
закритому просторі, на який не впливає оточуюче змінне освітлення, створюється
світловий потік з відповідною довжиною хвилі та інтенсивністю і падає на
поверхню зразка тканини під певним кутом, а потім відбивається визначаючи
ділянки різного об’єму та блиску. Фактура тканини як тривимірна форма
сприймається завдяки градаціям і переходам від більш освітлених до менш
освітлених ділянок[56].
Дослідження фактур текстильних матеріалів в оглядовій камері являє собою
комбінацію прийомів і способів визначення величини мінімальних елементів
фактури поверхні та щільності їх розташування. В якості елементів фактури
виступають одиночні основні або утокові перекриття, основні або утокові
прокидки і застили різної форми, дрібні елементи складного рисунку переплетення,
дизайнерські ефекти на поверхні тканини у вигляді петель, ворсу, букле тощо, а
також нерівності поверхні, утворені в опоряджувальному виробництві. При цьому
на ступінь прояву елементів фактури впливає художньо-колористичне оформлення
тканини [45, 150, 141], яке може візуально їх підкреслювати або об’єднувати. Для
оцінки елементів фактури отримують зображення тканини при різній відстані від
джерела світла, що впливає на характер відбиття світла від поверхні, створюючи
різні світлотіньові зони в залежності від особливостей фактури тканин [147,152].
Дослідження фактур тканин, як правило, проводиться при двох положеннях
джерела світла (рис. 4.14): на відстані 40 мм (положення А – якісна оцінка фактури)
та 180 мм (положення В – кількісна оцінка фактури) від зразка тканини.
Встановлювати відстань між зразком і джерелом світла менше 40 мм і більше 180
мм

не

доцільно

із-за

викривлення

оптичної

картинки,

що

доведено

експериментальним шляхом.
При положенні джерела світла на відстані 180 мм від зразка, коли кут падіння
променю світла збільшується, утворюється максимальне відбиття світлового
потоку, насиченість освітлення зменшується і елементи фактури сприймаються як
пласкі зображення, що дозволяє оцінювати їх кількісні характеристики, а саме
реальні розміри, кількість та щільність розташування. На зображенні зразка
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відмічають елементарну ділянку площею Sf = Lf × Bf , на якій будуть оцінювати
розміри нерівностей (рис. 4.15). Площа цієї ділянки залежить від розмірів елементів
фактури:

чим

більші

фактурні

елементи,

тим

більше

розмір

ділянки.

Експериментальним шляхом встановлено, що елементарна ділянка повинна мати
розміри 5 х 5 см. В межах обраної елементарної ділянки визначають форму,
довжину, ширину та взаємне розташування елементів фактури (рис. 4.16).

Рис. 4.15. Вибір ділянки для

Рис. 4.16. Визначення розмірів

дослідження фактури тканини

елементів фактури

Площа елементів фактури розраховується через середнє значення їх довжини
 та ширини b за відомими формулами геометрії. Кількісну оцінку фактури тканини
пропонується проводити шляхом розрахунку спеціального показника – коефіцієнта
фактурності. Коефіцієнт фактурності тканини – це показник фактури, який
характеризує співвідношення площі опуклої частини поверхні (елемента фактури)
до загальної площі ділянки, на якій досліджується фактура тканини. Тобто
коефіцієнт фактурності характеризує ступінь прояву фактури тканини та
розраховується за формулою:
Кк =

Si
 100 ,
Sf

(4.1)
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де

si

– середнє значення площ елементів фактури, які розміщенні в межах
елементарної ділянки;

Sf – площа ділянки, яка досліджується.

При положенні джерела світла на відстані 40 мм від зразка визначаються
якісні характеристики фактури. Падіння косих пучків спрямованого насиченого
світлового потоку утворює виражені зони світлотіньових переходів, що виникають
при різному відбитті або поглинанні світлового потоку від виступаючих елементів
фактур і з'являються світлотіньові градації (світло, тінь, відблиск, півтон) [56, 124],
які детально окреслюють елементи фактури. Оцінка зон світлотіньових переходів
дозволяє визначити ступінь прояву фактури на поверхні тканини (рис. 4.17).

а)

б)

в)
Рис. 4.17. Зони світлотіньових переходів на поверхні тканин:
а) нефактурна тканина; б, в) тканини вираженої фактури
Якщо на зображенні зразка тканини виокремлюються всі зони світлотіньових
градацій, обов’язково з відблиском, то тканина має слабо виражену фактуру
(рис.4.17 а) і таку тканину часто називають «нефактурною тканиною». Тканини з
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вираженою фактурою характеризуються контрастними зонами «світло-тінь»
(рис.4.17 б і рис.4.17 в).
Розрахунок якісного показника фактури тканини пропонується проводити на
базі кількісного показника фактурності Кк з урахуванням поправочного коефіцієнта
фактурності, числове значення якого залежить від наявності і характеру
світлотіньових зон і розраховується за формулою:

Кп =

1
Sб + Sс + Sн + Sт

(4.2)

де Sб – зона блиску;
Sс – зона світла;
Sн – зона напівтіні;
S т – зона тіні.
Якщо певна зона світлотіньового переходу наявна на зображенні поверхні
текстильного зразка, то відповідний коефіцієнт S дорівнює 1. Якщо відповідна зона
відсутня, то коефіцієнт дорівнює 0.
Значення поправочного коефіцієнта фактурності:
- для зон «блиск-світло-напівтінь-тінь»:

Кп =

1
= 0,25 ,
1+1+1+1

- для зон «світло-напівтінь-тінь»:

Кп =

1
= 0,34 ;
1+1+1

- для зон «світло-тінь»:
Кп =

1
= 0,5 .
1+1
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Корегування

кількісного

коефіцієнта

фактурності

Кк

поправочним

коефіцієнтом Кп дає значення якісного показника фактури Кф:
Кф= Кк ∙ Кп

(4.3)

Значення поправочного коефіцієнта фактурності Кп свідчить про те, що при
збільшенні кількості зон світлотіньових переходів текстильне полотно має менше
виражену фактуру.
4.4.3. Визначення кількісних і якісних характеристик фактур тканин за
допомогою розробленого методу. В якості об’єктів дослідження обрані зразки
тканин різного сировинного складу і переплетення, виготовлені за традиційними
технологіями, які за візуальною оцінкою відносяться до тканин з різною фактурою.
Характеристика тканин наведена у підрозділі 2.1 даної роботи.
Розглянемо приклад дослідження поверхні зразка тканини побутового
призначення, який виготовлений з бавовняних ниток полотняним переплетенням.
Зразок тканини розміщується в оглядовій камері. На відстані 40 мм від
джерела освітлення отримують зображення, на якому фіксують наявність суцільної
світлотіньової зони, що характеризує фактуру даної тканини як гладку. За
допомогою фотозображення зразка тканини на відстані від джерела освітлення
180мм відмічають наявність дрібних фактурних елементів, щільно розташованих
на площині, та визначають їх розмір, см2:
S i = 0,1  0,15 = 0,015 .

Площа елементарної ділянки Sf, на якій оцінюється фактура тканини, складає
25 см2. Кількісний коефіцієнт фактурності визначається за формулою (4.1):

Кк =

0,015
 100 = 0,06 .
25
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Так як на зображенні зразка тканини зафіксована суцільна світлотіньова зона
«блиск-світло-напівтінь-тінь», то поправочний коефіцієнт складає Кп = 0,25. Тоді
якісний коефіцієнт фактурності розраховується за формулою (4.2) і дорівнює:
Кф = 0,06 ∙ 0,25 = 0,015.
Аналогічно якісний коефіцієнт фактурності розрахований для решти зразків
тканин. Результати дослідження занесені у табл. 4.1 у порядку збільшення значення
коефіцієнта фактурності.
Таблиця 4.1
Характеристика досліджуваних зразків тканин та коефіцієнт фактурності
№
зра
зка

Сировинний
склад ниток

Лінійна
щільність
ниток
(основа/
уток), текс

1

2

3

1

бавовна

2
3

Переплетення

Вид опорядження

Площа
елемента
фактури
см2

Коефіцієнт
фактурності
Кк

Кф

5

6

7

8

14 / 15,4

4
1 група
полотно

гладкофарбована

0,015

0,06

0,015

бавовна

20 / 20

сатин

гладкофарбована

0,06

0,24

0,06

вовна /
поліефір
бавовна

22 гр. / 20

саржа 1/3

однотонна

0,16

0,64

0,16

34 / 34

полотно

начісний ворс

0,2

0,8

0,2

25 / 36

репс

начісний ворс

0,21

0,84

0,21

6

вовна
акрил
бавовна

15,4×2 / 36

репс

начісний ворс

0,25

1

0,25

7

бавовна

18,5×2 / 50

вельветування

0,25

1

0,25

8

бавовна

20 / 18

утокововорсове
сатин

0,42

1,68

0,42

9

бавовна

36 / 36

полотно

0,42

1,68

0,42

10

синтетичний
шовк

16,5×2 /
16,5

основоворсове

друкований
рисунок
друкований
рисунок
підстригання ворсу

0,49

1,96

0,49

4
5
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Продовження табл.4.1
1

2

3

4

5

6

7

11

вовна /
віскоза

31 / 31

полотно

меланжева тканина

0,57

2,3

8
0,58

20 / 29
36/ 34×2

гладкофарбована
-

0,73
0,8

2,92
3,2

0,99
1,09

14

бавовна
бавовна /
льон
бавовна

25 / 25

2 група
саржа 2/1
рогожка
2/2
полотно

0,9

3,6

15

бавовна

50х3 / 50

полотно

друкований
рисунок
відбілена тканина

1,18

4,7

1,59

16

18,5×2 /
25×2
25 / 25

креп

гладкофарбована

1,44

5,76

1,96

17

синтетичний
шовк
бавовна

полотно

строката тканина

2,1

8,4

2,86

18

бавовна

25 / 36

саржа 2/2

строката тканина

3,2

12,8

4,35

19

поліефір

15,4×2 / 29

креп

друкований
рисунок

3,74

14,96

5,09

12
13

1,22

3 група
20
21
22
23

бавовна /
лавсан
бавовна

50 / 50

рельєфне

строката тканина

3,75

15,0

7,5

25×2 / 36

петельне
по рисунку
саржа 1/5

-

5,06

20,24

10,12

меланжева тканина

5,2

20,8

10,4

строката тканина

5,5

22

11

гладкофарбована

5,6

22,4

11,2

гладкофарбована

8

32

16

15,3

61,2

30,6

19,36

77,44

38,72

вовна / нітрон 42×2 / 42×2
апаратна
акрил
25 / 50

комбінован
е
полотно +
просвітчасте
ламана
саржа
саржеве

24

бавовна

25 / 72

25

вовна / нітрон

31×2 / 42

26

бавовна

42 / 72

27

бавовна

жакардове

28

вовна / лавсан

18,5×2 / 84
фасонна
22 / 22

друкований
рисунок
-

полотно

гофрування

20,48

81,92

40,96

29

вовна / лавсан

18,5 / 50

ламана
саржа

строката тканина

22,5

90

45

За значенням коефіцієнта фактурності тканини умовно поділяються на 3
групи. Першу групу складають тканини, які мають суцільну світлотіньову зону з
відблиском та коефіцієнт фактурності від 0,015 до 0,9. Ці тканини відрізняються
гладкою і рівною поверхнею, врівноважені за структурою та виготовлені
переважно головними переплетеннями, тому мають слабо виражену фактуру. До
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цієї групи відносяться тканини з начісним ворсом, наявність якого нівелює прояви
фактурності.
Тканини другої групи характеризуються наявністю світлотіньових зон
«світло-напівтінь-тінь», шорстка і зерниста поверхня яких не дає відблиску.
Коефіцієнт фактурності змінюється від 0,9 до 7,5. До них відносяться тканини, які
виготовлені головними, похідними і комбінованими переплетеннями з ниток
середньої та великої лінійної щільності, тому мають більш виражені елементи
фактури. На збільшення коефіцієнту фактурності впливає наявність друкованого
рисунку.
До третьої групи відносяться тканини ярко вираженої фактури, у яких наявні
світлотіньові зони «світло-тінь». Характер фактури відповідає коефіцієнту
фактурності від 7,5 і більше. Вони виготовлені переважно комбінованими
переплетеннями, або складаються з основних і утокових ниток, які значно
відрізняються своєю лінійною щільністю, або їх фактурність підкреслена
додатковою обробкою ниток і тканин.
На рис. 4.18 представлені деякі зразки тканин з табл. 4.1, що за коефіцієнтом
фактурності відносяться до різних фактурних груп.
Застосування коефіцієнту фактурності в процесах дизайн-проектування
тканин дозволить прогнозувати зовнішній вигляд майбутньої тканини, підвищити
ефективність розрахунку технологічних параметрів ткацтва та сприятиме
забезпеченню гармонійного поєднання фактури тканини та моделі швейного
виробу. Проведені виробничі випробування в умовах ТОВ «СКЛОВОЛОКНО»
дозволяють зробити висновки, що використання методу визначення кількісних
показників фактури підвищує об’єктивність оцінки фактурної поверхні та дозволяє
проводити адекватний аналіз тканин з різним ступенем фактури (Додаток Г).
Методологічний підхід до визначення показників фактури тканин впроваджено в
навчальний процес ХНТУ при підготовці фахівців за спеціальністю 182 Технології
легкої промисловості (Додаток Д).
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а)

б)

в)
Рис. 4.18. Приклади фактур тканин:
а) тканини 1 групи; б) тканини 2 групи; в) тканини 3 групи
Висновки до розділу 4

1. На основі аналізу факторів і умов спостереження, що впливають на
зовнішнє сприйняття фактури тканини, розроблена структурно-логічна схема
взаємозв’язку процесів пізнання і оцінки поверхні тканини, яка дозволяє визначити
місце і роль фактури у загальному ланцюжку формування художнього образу
тканини.
2. Проведений органолептичний аналіз фактур тканин з використанням
послідовного співставлення характеру фактурної поверхні із категоріями
термінологічного ряду, що дозволило розподілити фактури тканин на видові групи
і розробити шкалу фактур. В якості критеріїв розподілу використані рельєф та
оптичні показники поверхні, які визначаються за допомогою зорового і
тактильного відчуття.
3. Проаналізовано вплив рапорту кольору ниток основи і утоку на утворення
фактурних ефектів тканин. Доведено, що різноманіття фактури на базі одного
переплетення досягається шляхом комбінації кольорового манеру ниток з різною
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довжиною і направленням основних і утокових перекриттів в рапорті
переплетення, які виступають в якості елементів фактури, що по-різному
відбивають світло, утворюючи різний візуальний фактурний ефект.
4. Вперше на основі аналізу існуючого методу дослідження фактури
твердих поверхонь розроблений інструментальний метод дослідження фактури
текстильних матеріалів, принцип дії якого ґрунтується на отриманні оптичного
зображення поверхні зразка тканини, яке створюється у закритому просторі зі
сталим режимом освітлення, з подальшою візуальною і математичною обробкою
зразка з використанням програмного забезпечення, що дозволяє оцінювати
кількісні і якісні характеристики фактурної поверхні.
5. Вперше в якості оцінки фактурної поверхні тканини запропоновано
ввести кількісний і якісний показники фактури – коефіцієнти фактурності, які
дозволяють об’єктивно оцінити стан поверхні тканин з різним ступенем прояву
фактури. За допомогою кількісного показника визначаються розміри елементів
фактури тканини, їх кількість і взаємне розташування. Якісний коефіцієнт
фактурності дозволяє ідентифікувати фактурну приналежність тканин за
характером зон світлотіньових переходів. При збільшенні значення коефіцієнта
фактурності збільшується фактурна виразність тканини і навпаки.
6. Використання розробленого інструментального методу визначення
фактурних показників тканин в процесах дизайн-проектування дозволить
прогнозувати зовнішній вигляд майбутньої тканини, підвищити ефективність
розрахунку технологічних параметрів ткацтва та сприятиме забезпеченню
гармонійного поєднання фактури тканини та моделі швейного виробу.
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РОЗДІЛ 5
ТЕХНОЛОГІЯ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ ТКАНИН З ВРАХУВАННЯМ
ПОКАЗНИКІВ ФАКТУРИ
Технологічний процес створення дизайну тканини на всіх етапах її
виготовлення представляє собою складну багатофакторну систему, яка об’єднує
сукупність теоретичних передумов, які визначають методи дизайн-проектування,
різні фізичні явища тканиноформування та неоднорідні і нерівномірні за
структурою текстильні матеріали. Для розуміння механізму впливу факторів на
дизайн поверхні і винайдення оптимального рішення доцільно проводити
експериментальні

дослідження

із

застосуванням

методів

математичного

моделювання. Тому задачею наступного дослідження є проведення експерименту
з визначення впливу основних технологічних факторів, які обумовлюють зміну
фактури тканини у процесі її виготовлення на ткацькому верстаті, що важливо для
прогнозування фактури поверхні і зовнішнього вигляду тканини.
5.1. Фактори, які впливають на фактуру тканини
На стадії попереднього вивчення впливу технологічних параметрів ткацтва
на фактуру тканини доцільно проведення психологічного експерименту за
допомогою методу апріорного ранжирування факторів, заснованого на ранговій
кореляції [153, 154].
При вивченні питання формування фактурної поверхні тканини була
розглянута накопичена до теперішнього часу наукова інформація з даної проблеми
[100-109]. Так як вплив виду переплетення, кольору та структури ниток на зміну
візуального сприйняття тканин досліджено на стадії проектування тканих полотен
досить детально з розробкою основних рекомендацій щодо вибору методики, то
відомості про вплив на фактуру технологічних режимів виготовлення тканин на
ткацькому верстаті практично відсутні. При цьому доцільність проведення
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експерименту в лабораторних умовах обґрунтована можливістю швидкої зміни
вхідних параметрів та отриманням великої кількості результатів при малих
витратах часу та матеріалів.
Таким чином, ранжуванню підлягали шість факторів, які впливають на зміну
структури тканини під час її виготовлення на ткацькому верстаті (k = 6), які
необхідно було розташувати у певному порядку в залежності від ступеня їх впливу
на фактуру тканини. До даних факторів були віднесені:
Х1 – різнонатягнутість зіву (форма конструктивно-заправної лінії ткацького
верстата, яка змінюється положенням першого ламельного прутка по висоті);
Х2 – величина заступу (циклова діаграма ткацького верстата);
Х3 – уробітка ниток (різниця між довжиною основи і довжиною тканини);
Х4 – щільність тканини по утоку (умови роботи товарного регулятора);
Х5 – заповнення тканини волокнистим матеріалом (залежить від умов
формування елементу тканини, переплетення та сировинного складу ниток);
Х6 – порядок фази будови тканини (залежить від щільності тканини та
структури ниток).
Матриця рангів наведена у табл. 5.1.
Таблиця 5.1
Матриця апріорного ранжування факторів, які впливають на фактуру тканин
m

Факторы (k = 6)
x3
x4
4
1
3
2
4
1
5
1

1
2
3
4

x1
2
1
2
3

x2
6
6
5
6

 a ij

8

23

16

-6
36

9
81

2
4

Т j =  ( t 3i − t j )

x5
5
5
6
4

x6
3
4
3
2

5

20

12

Т j = 0

-9
81

6
36

-2
4

S = 242

m

0
0
0
0

1

i
(i)2

За проведеними даними розрахований коефіцієнт конкордації:
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12  S

=

=

m

m 2 (k 3 − k ) − m Tj

12  242
= 0,86 .
16  (216 − 6) − 4  0

(5.1)

1

Так як величина коефіцієнта конкордації відрізняється від нуля, можна
вважати, що між думками дослідників є суттєвий зв'язок. Значимість коефіцієнта
конкордації перевіряли за 2-критерієм.

 2расч =

12  S
1 m
m  k  (k + 1) −
 Tj
k −1 1

=

12  242
1
4  6  (6 − 1) −
0
6 −1

= 24,2 .

(5.2)

За табличними даними знаходимо, що для 5 %-ого рівня значимості при числі
ступенів свободи f = 6 - 1 = 5 2табл = 11,07 [104].
У зв’язку з тим, що табличне значення 2-критерію менше розрахункового,
можна з 95%-ою довірчою ймовірністю стверджувати, що думки дослідників
відносно ступеню впливу факторів узгоджуються у відповідності із коефіцієнтом
конкордації =0,86. Це дозволяє побудувати середню апріорну діаграму рангів для
факторів, що розглядаються (рис. 5.1).
0

Суми рангів

5

10

15

20

25

30
Х4

Х1

Х6

Х3

Х5

Фактори

Рис. 5.1. Апріорна діаграма рангів

Х2
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За результатами проведеного психологічного експерименту для подальшого
дослідження було відібрано два найбільш значимих фактора, які займають на
діаграмі два перших місця:
Х4 – щільність тканини по утоку (реалізується методом проектування тканин,
неврівноважених за кількістю ниток і встановлюється за допомогою товарного
регулятора);
Х1 – різнонатягнутість гілок зіву (встановлюється положенням першого
ламельного прутка по висоті).
Необхідна щільність тканини по утоку (кількість утокових ниток на одиницю
довжини тканини) встановлюється зміною відповідних шестерень товарного
регулятора ткацького верстата [153]. При зміні щільності тканини по утоку
відстань між центрами ниток збільшується або зменшується, що призводить до
іншого просторового положення основних ниток у тканині, впливаючи на форму
рельєфу, а отже фактурної поверхні.
Зміна положення ламельного прутка по висоті впливає на форму
конструктивно-заправної лінії ткацького верстата, створюючи різний натяг ниток
основи у гілках зіву, що є відомим методом зміни умов тканиноформування для
одержання полотна заданої структури [153]. Таким чином при зміні структури
змінюється фактурна поверхня тканини.
З урахуванням отриманих даних необхідно визначити математичну модель
зміни фактури тканин під впливом встановлених найбільш значимих факторів.
5.2. Визначення математичної моделі зміни фактури тканин від
параметрів ткацтва

Математична модель зміни фактури тканин в залежності від параметрів
ткацтва вичислялась на основі проведення повного факторного експерименту
(ПФЕ) типу 22 його умови проведення наведені у табл. 5.2.
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Таблиця 5.2
Умови проведення експерименту ПФЄ
Фактори

Рівні варіювання
-1
0
+1

Щільність тканини по утоку,
ниток/см – X1
Положення ламельного прутка,
мм – X2

Інтервал
варіювання

10

15

20

5

0

5

10

5

У табл. 5.3 представлена матриця планування ПФЕ 22.
Таблиця 5.3
Матриця планування експерименту
Матриця планування Робоча матриця
Но
ме
Щільні Положен
р Х0 Х1 Х2 Х1Х2
сть
ня
до
тканин ламельно
слі
и,
го
ду
нит/см прутка,
мм
1
+
+
10
0
2
+
+
20
0 (min)
3
+
+
10
10 (max)
4
+
+
+
+
20
10

Результати експерименту
число повторів

1

2

S 2u y

1,55
0,91
2
1,37

0,0042
0,0093
0,01
0,0043

5,83

0,0278

3

1,48 1,58 1,6
0,95 0,98 0,8
2,1 1,9
2
1,3 1,37 1,43

Сума

yu

З метою усунення помилки від неврахованих факторів порядок проведення
дослідів був рандомізований. Кожен експеримент проводився з трьома
повтореннями, що в подальшому забезпечило можливість отримання оцінки
дисперсії відтворюваності досліду, яка розраховується за формулою:

S 2u y

1 k
=
(y u − y u ) 2 ,

k − 1 u =1

де k – повторюваність досліду, k = 3.

(5.3)
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Так як число повторних дослідів k = 3 однаково для всіх дослідів матриці, то
для

перевірки

однорідності

дисперсії

застосовується

критерій

Кохрена,

розрахункове значення якого визначається за формулою [154]:

GR =

S2u max y
N

 S2u y

=

0,01
= 0,36 .
0,0278

(5.4)

u =1

Розрахункове значення GR порівнювалось із табличним значенням GT, яке
визначається у залежності від числа N дослідів у матриці, числа ступенів свободи

 

дисперсії f S 2u = k − 1 для прийнятої довірчої ймовірності PD. У даному випадку
N = 4; f = 3 – 1 = 2; PD = 0,95. Табличне значення критерію Кохрена GT = 0,7679.
Так як GR  GT, то дисперсія однорідна, а відхилення випадкової величини носить
характер нормального розподілення.
Розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії повного факторного експерименту
проводиться за співвідношеннями, приведеними у [154]:

1 N
b 0 =  Yu = 1,46 ;
N u =1

bi =

bij =

N

 Xiu Yu

N ;

u =1

N

 Xiu X ju Yu

N

u =1
i j

Значення коефіцієнтів рівняння регресії:

b1 = −1,27 , b2 = 0,91 , b12 = 0,01 .

(5.5)
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У результаті реалізації ПФЕ отримано рівняння регресії, яке у кодованому
вигляді має вид:
y = 1,46 – 1,27 х1 + 0,91 х2 + 0,01 х1 х2

(5.6)

Оцінку статистичної значимості коефіцієнтів рівняння регресії (5.6)
проведено з урахуванням дисперсії відтворюваності, яка розраховується за
формулою:

N m

S 2 у  =

(уu − уu )2
1 1

,

N ( m − 1)

S2 у =

(5.7)

3  0,104
= 0,039 .
4(3 − 1)

і дисперсії, яка характеризує помилку середнього значення:

S

2

у  =

S2 у =

S 2 у 
m

(5.8)

.

0,039
= 0,013 .
3

Для лінійних моделей дисперсія, яка пов’язана з помилками у визначенні
коефіцієнтів регресії, визначається за формулою:
S

2

b i  =

S2 bi  =

S 2 у 
N

.

0,013
= 0,00325 .
4

(5.9)
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Квадратична помилка коефіцієнтів дорівнює:
Sb i  = + 0,00325 = 0,057 .

Довірчий інтервал для коефіцієнтів рівняння регресії визначається за
допомогою відношення:
b i =  t  Sb i ,

(5.10)

де t – критерій Стьюдента.
Для ПФЕ першого порядку

довірчі інтервали b i однакові для всіх

коефіцієнтів рівняння регресії. Для обраного рівня значимості 0,05 математичної
моделі значення критерію Стьюдента t = 4,303. Тоді
b i = 4,303  0,057 = 0,245 .

Порівняння абсолютної величини коефіцієнтів з довірчим інтервалом
показало, що коефіцієнт b12 статистично незначимий, так як його абсолютна
величина менше довірчого інтервалу, тому він виключається з подальшого
розгляду моделі. Тоді рівняння регресії в кодованому вираженні матиме вигляд:
y = 1,46 – 1,27 х1 + 0,91 х2.

(5.11)

Для перевірки адекватності рівняння (5.11) використовується критерій
Фішера. Для цього визначається значення вихідного розрахункового показника y р
за моделлю (5.11) . Результати розрахунку зведені у табл. 5.4.
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Таблиця 5.4
Результати розрахунку рівняння регресії
№
досліду

yр

yu

yр − y u

(yp − y u )2

1

1,82

1,55

0,27

0,073

2

-0,72

0,91

0,19

0,036

3

3,64

2

1,64

2,69

4

1,1

1,37

0,27

0,073

Сума

Дисперсію

2,872

адекватності

2
Sад
,

яка

служить

кількісним

показником

адекватності рівняння, визначається за формулою:

N

m (y p − y u ) 2
2
S ад
=

1

2
Sад
=

N − k −1

.

(5.12)

3  2,872
= 8,616 .
4 − 2 −1

Розрахункове значення критерію Фішера дорівнює:
S2 у 0,039
Fрасч = 2 =
= 0,0045 .
8,616
Sад

При довірчій ймовірності 0,95 Fтабл = 6,59. Так як розрахункове значення
критерію менше табличного, то гіпотеза про адекватність отриманого рівняння не
відкидається.
Зв'язок іменованих і кодованих величин виражається формулами:
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xi =

c i − c oi
,


(5.13)

де xi – кодоване значення фактора;
сi і coi – натуральне поточне значення фактора і його значення на нульовому
рівні відповідно;
 - натуральне значення інтервалу варіювання фактора.
У іменованих величинах, які більш підходять для практичного застосування,
рівняння (5.11) приймає вид:
Кф = 4,36 – 0,254 Ру + 0,182 hл.

(5.14)

Вплив щільності тканини по утоку та положення ламельного прутка по висоті
на коефіцієнт фактурності тканини Кф, який приведений на рис. 5 дозволяє наочно
уявити область експерименту, яка досліджується.

4.00
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3.00
2.50
2.00
1.50

Коефіцієнт
фактурност
і

1.00

0.50
0.00
-0.50
-1.00
0
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5
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17,5
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12,5
Щільність
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Положення ламельного прутка, мм

по утоку,
нит./см

Рис. 5.2 Залежність зміни фактури тканини від щільності тканини
по утоку і положення ламельного прутка

121

Від’ємне значення коефіцієнта фактурності свідчить про наявність
фактурних ознак тканини на виворотному боці, тобто виворотний бік тканини має
виражену рельєфну поверхню.
Для перевірки теоретичних розрахунків був проведений експеримент в
умовах лабораторії, в ході якого виготовлено 10 зразків тканин різних переплетень
при всіх можливих комбінаціях факторів (щільність тканини по утоку і положення
ламельного прутка), вплив яких на фактуру тканин є найбільш значимим. Одержані
зразки були досліджені за допомогою розробленої методики інструментального
визначення фактурних елементів в експериментальній камері. Розраховані
значення якісного коефіцієнта фактурності порівнювались з теоретичними
значеннями за рівнянням (5.13). Відхилення фактичних значень від теоретично
розрахованих для різних зразків тканин міститься в межах від 4,3 % до 9,2 %.
5.3. Загальна методика проектування фактури тканини
Отримані у даній роботі теоретичні і практичні результати дозволили
удосконалити загальну методику дизайн-проектування тканин, схема якої
приведена на рис. 5.3. Дана методика включає додаткові етапи, які пов’язані з
прийняттям рішення щодо обґрунтування фактури тканини, яка проектується, з
візуалізацією фактурної поверхні і визначенням показників фактури, що у
сукупності дозволяє підвищити точність проектувальних розрахунків і отримати
бажаний дизайн тканини. Додані етапи на загальній схемі проектування показані
зеленим кольором.
Створення дизайн-проекту тканини починається із виконання проектної
пропозиції, яка включає розробку вимог, що пред’являються до проектування
дизайну тканин: збір і вивчення інформації про асортимент тканин даного
призначення, дослідження основних технологічних особливостей створення
структури шляхом вивчення технічних умов на даний тип тканин та можливих
способів їх обробки, вивчення існуючих видів дизайнерського оформлення тканин
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Проектна пропозиція
1.Рис.
Розробка
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Рис. 5.3. Загальна схема дизайн-проектування тканин
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обраного асортименту, вивчення техніко-економічних умов проектування.
Джерелом інформації можуть бути публікації у вітчизняних та закордонних
виданнях, каталоги промислових фірм та відомих виставок, зразки асортименту
тканин різних фірм і підприємств, інформація з Інтернету тощо. В результаті
дизайнер отримує систематизовану інформацію та уявлення про структуру і
зовнішній вигляд найкращих зразків тканин аналогічного типу. Успішне виконання
даного етапу є запорукою вдалого майбутнього дизайн-проекту, забезпечення
новизни та оригінальності зразка тканини, що проектується, та створення якісної
продукції в умовах серійного виробництва.
На наступному етапі проектування необхідно застосовувати заходи, які
забезпечать новизну дизайну тканини, що вимагає нових конструктивноінженерних рішень. У даному питанні велике значення має створення певного
фактурного рішення тканого полотна. Тому при складанні технічного завдання на
проект необхідно враховувати задану фактуру тканини, а також реальні технічні і
технологічні можливості, які забезпечать її формування.
Після вибору і розрахунку основних параметрів процесу виготовлення
тканини (виду сировини, ширини і типу ткацького верстата, показників структури
і виду фактури тканини, технологічних параметрів за переходами ткацького
виробництва) [48] доцільним є візуалізація фактурної поверхні тканого полотна. Це
дозволяє скорегувати зовнішній вигляд майбутньої тканини, підкреслити кольорові
і фактурні ефекти, після чого внести відповідні зміни у технологічні розрахунки.
Даний етап художньо-конструкторського компонування дозволяє врахувати всі
дані, які були отримані в процесі аналізу прототипів тканин та зв’язати фактуру
тканини із формою можливого текстильного виробу, для якого проектується
тканина. При цьому бажано передбачити єдність ергономічних та художньоконструкторських рішень, що є найважливішою умовою успіху процесу
проектування, створення засобів предметного середовища, яке відповідає вимогам
споживачів [70].
Після попереднього вибору способу заправки і технологічних режимів
тканиноформування виготовляються зразки малих проб. Даний етап дуже
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важливий, так як пов'язаний з техніко-економічними аспектами дизайнпроектування. Напрацювання великої кількості дослідних зразків збільшує
матеріальні і часові витрати виробництва на стадії десинаторської підготовки, що
негативно відображається на собівартості продукції. Тому попередня візуалізація
фактурної поверхні тканини є потужним засобом оптимізації проектувальних робіт
і підвищення їх ефективності. На даному етапі можливо внесення коректив у
заправний рисунок тканини.
Після отримання зразків малих проб рекомендується визначити кількісні і
якісні

показники

фактури

тканини,

що

проектується,

з

використанням

розробленого інструментального методу, який представлений у розділі 4 даної
роботи. За значенням цих показників можна зробити висновок про відповідність
фактурної поверхні отриманому завданню. Даний етап передбачає розробку
раціонального режиму ткацтва або вибір ниток іншої структури у випадку, якщо
необхідно здійснити корегування фактури тканого полотна.
З виготовлення зразків великих проб починається заключний етап дизайнпроектування тканини, на якому здійснюються завершальні заправні розрахунки
технологічного обладнання, формулюються рекомендації щодо додаткових
обробок тканини. Потім складається проектна документація, затверджується
проект і розробляються технічні умови на тканину.
Використання

удосконаленої

технології

дизайн-проектування

тканин

забезпечує мобільність ткацького виробництва завдяки скороченню термінів на
розробку дизайну і проектування тканин та зменшенню витрат за рахунок
мінімізації виготовлення пробних зразків та економії сировини. Це дозволяє
збільшити конкурентну здатність тканин завдяки зменшенню їх собівартості та
підвищити ефективність ткацького підприємства.
Висновки до розділу 5
1. З використанням методів статистичного аналізу визначені основні
технологічні фактори, які здійснюють суттєвий вплив на формування фактурної
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поверхні тканини при виготовленні її на ткацькому верстаті. Методом апріорного
ранжування факторів для проведення експерименту обрані найбільш значимі, до
яких відносяться: щільність тканини по утоку і різнонатягнутість гілок зіву.
2. Шляхом

реалізації

повного

факторного

експерименту

отримана

багатофакторна математична модель, яка визначає залежність зміни фактури
тканини при її виготовленні на ткацькому верстаті від найбільш значимих
технологічних факторів.
3. Експериментально доведено адекватність отриманої математичної моделі
зміни фактури тканини шляхом визначення коефіцієнтів фактурності виготовлених
на ткацькому верстаті зразків тканин інструментальним методом з використанням
розробленого оптичного пристрою.
4. Удосконалена загальна методика дизайн-проектування тканин, яка
включає додаткові етапи, пов’язані з урахуванням виду і характеру фактурної
поверхні тканини, що проектується: аналіз і обґрунтування вибору фактури
тканини, візуалізація фактурної поверхні і визначення показників фактури.
Застосування даної методики дозволяє підвищити точність проектувальних
розрахунків і отримати бажаний дизайн тканини.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1.

Теоретичні та експериментальні дослідження виду і характеру фактур

тканин різного призначення дозволили удосконалити загальну технологію їх
дизайн-проектування за рахунок використання кількісних та якісних показників
фактури,

що

дає

можливість

підвищення

ефективності

проектувальних

розрахунків, прогнозування дизайну тканої поверхні і забезпечує швидке
оновлення асортименту тканих полотен з високими естетичними властивостями.
2.

Проведено

аналіз

методів

проектування

дизайну

тканин

технологічними засобами, які застосовуються у процесі десинаторської підготовки
ткацького виробництва, та визначено принцип систематизації, який дозволяє
розподілити їх на групи за способами отримання дизайнерських ефектів, до яких
відносяться колір ниток, структура ниток, переплетення, параметри ткацтва. На
основі даного принципу розроблено класифікацію методів дизайн-проектування
тканин технологічними засобами.
3.

Досліджено характер впливу кожного з методів дизайн-проектування

на формування фактурної поверхні тканин та визначено, що параметри роботи
ткацького верстата мають суттєвий вплив на зміну фактури тканини у процесі
виготовлення, але на сьогоднішній день це питання вивчено недостатньо.
4.

Аналітично визначено, що для зовнішнього сприйняття і оцінки

фактури тканини необхідна одночасна наявність тактильної і оптичної складової.
Органолептичний

аналіз

фактур

тканин

з

використанням

послідовного

співставлення характеру фактурної поверхні із категоріями термінологічного ряду
дозволив розподілити фактури тканин на видові групи і розробити шкалу фактур.
В якості критеріїв розподілу використані рельєф та оптичні показники поверхні, які
визначаються за допомогою зорового і тактильного відчуття.
5.

Проведено аналіз впливу рапорту кольору ниток основи і утоку на

утворення фактурних ефектів строкатих тканин. Методом комп’ютерної
візуалізації доведено, що різноманіття фактури на базі одного переплетення
досягається шляхом комбінації кольору, довжини і направлення основних і
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утокових перекриттів в рапорті переплетення, як елементів фактури тканини, що
по-різному відбивають світло, утворюючи різний візуальний фактурний ефект.
6.

Вперше розроблений інструментальний метод дослідження фактури

текстильних матеріалів на основі використання спеціального оптичного пристрою
для оцінки кількісних і якісних характеристик фактур, принцип дії якого
ґрунтується на отриманні зображення поверхні зразка тканини, яке створюється у
закритому просторі зі сталим режимом освітлення, з подальшою візуальною і
математичною обробкою зразка тканини засобами комп’ютерної програми.
7.

Вперше в якості оцінки фактурної поверхні тканини запропоновано

ввести кількісний і якісний показники фактури – коефіцієнти фактурності, які
дозволяють об’єктивно оцінити стан поверхні тканин з різним ступенем прояву
фактури. За допомогою кількісного показника визначаються розміри елементів
фактури тканини, їх кількість і взаємне розташування. Якісний коефіцієнт
фактурності дозволяє ідентифікувати фактурну приналежність тканин за
характером зон світлотіньових переходів. При збільшенні значення коефіцієнта
фактурності збільшується фактурна виразність тканини і навпаки.
8.

Теоретично отримано багатофакторну математичну модель, яка

визначає залежність зміни фактури тканини при її виготовленні на ткацькому
верстаті від найбільш значимих технологічних факторів: щільності тканини по
утоку і різнонатягнутості гілок зіву. Експериментально доведено адекватність
отриманої математичної моделі шляхом визначення інструментальним методом
коефіцієнтів

фактурності

виготовлених

зразків

тканин

з

використанням

розробленого оптичного пристрою.
9.

Удосконалено загальну технологію дизайн-проектування тканин за

рахунок розробки додаткових етапів, що передбачають аналіз і обґрунтування
вибору фактури тканини, візуалізацію фактурної поверхні і визначення показників
фактури, використання якої дозволить підвищити ефективність процесів
художньо-технологічного проектування тканин засобами технології ткацтва та
розробки нового асортименту тканин з високими естетичними властивостями.
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Рис 1.В. Глянцева фактура тканин

Рис. 2.В. Рівна фактура тканин

Рис. 3.В. Гладка фактура тканин
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Рис.4.В. Матова фактура тканин

Рис. 5.В. Іллюзорна фактура тканин

Рис. 6.В. Узорно-гладка фактура тканин
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Рис. 7.В. Шорстка фактура тканин

Рис. 8.В. Узорно-рельєфна фактура тканин

Рис. 9.В. Тканини ворсової фактури
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Рис. 10.В. Фасона фактура тканин

Рис. 11.В. Повстеподібна фактура тканин

Рис. 12.В. Фактура жакардових тканин
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Рис. 13.В. Фактура тканин з впорядкованим рельєфом

Рис. 14.В. Фактура тканин з невпорядкованим рельєфом
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