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 فصل اول: مقدمه

 پیشگفتار1-1

فراماده واژه ای برای معرفی گروهی از ماده های نوین می باشد که ویژگی ها و رفتار آنها در عوض اینکه فقط 

فرمول بندی و ترکیب شیمیایی درونی باشد، برآمده از ساختمان درونی ماده می باشد. واضح تر اینکه  از ناشی

رفتار آن ناشی از معماری سلولی درونی آن همراه با ترکیب فراماده ماده ای مرکب با اندازه ماکرو می باشد که 

کردن ویژگی های مناسب تر و آنورمال که هم (. این ماده ها برای فرا1های شیمیایی ساختمانی ماده می باشد)

. این فرق ها در ویژگی هایی مثل مقدار جذب انرژی، جابه جایی بیعت پیدا نمی شود، درست می شونددر ط

 (.2حرارت، چگالی، مدول های استاتیکی و رفتار آکوستیکی ماده نمایان می شوند)

ده های تازه در حالت کلی از دو جنبه میسر می شود: الف( تهیه ماده ها با ساختمان تهیه)مهندسی کردن( ما

که در این شیوه با کنار هم  شیمیایی مهندسی گردیده. ب( تهیه ماده ها با ساختمان هندسی مهندسی گردیده

به خصوص، در اندازه های گوناگون، ماده ها و یا سازه هایی با خصوصیات مکانیکی  هندسیگذاشتن مدلی با شبکه 

 ایجاد می شوند.نوین 

 معرفی ماده های با نسبت پواسون منفی 1-2

یا ماکرو بوجود خصوصیات مکانیکی به خصوص تحت فراماده ها از راه قرار گیری ساختمان ماده در اندازه میکرو 

غالب  ی با اندازه کم به حالت شبکه هایهم قرار دادن ساختمان های هندس آمده است. از این رو می توان با کنار

 النه زنبوری، ماده هایی با نسبت پواسون به خصوص ایجاد کرد.

فرم نامگذاری  شناخته شده است به خاطر سیمون پواسون، معرف اثر پواسون، به این  𝒱نسبت پواسون که با 

گردیده است. اثر پواسون می گوید در صورتی که ماده ای در یک سمت فشرده گردد، در جهت های کناری اعمال 
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فشار آغاز به انبساط خواهد نمود و همچنین در صورتی که تحت کشش باشد در بقیه جهت های کناری منقبض 

 (.3موده است)می شود. پواسون برای این عکس العمل هم معادله ای بیان ن

نشان داده  (G) و مدول برشی  (B)به حالت رابطه ای میان مدول بالک  همسانگرد های هماد براینسبت پواسون 

 (.4یز یک حجم نمونه می باشد )و سا ( که معین کننده اثر آن در عوض شدن شکل2-1می شود )رابطه 

(1-2) 𝑣 =

𝐵
𝐺

− 2

2
𝐵
𝐺

+ 4
 

بر اساس معادله باال برای ماده های بالک و همسانگرد در برابر مقدارهای غیر منفی نسبت پواسون میزانی برابر 

−1 ≤ 𝑣  دارد. 5/⋅≥

 

 (5)بازه نسبت پواسون بعضی ماده های همسانگرد بر پایه نسبت مدول بالک و مدول برشی 1-1شکل 

باید گفت که ماده آگزتیک باید تحت عنوان ماده ای ساختاری مانند کربن یا آهن، محسوب شود. همان گونه که 

پیشتر بیان شد آگزتیک ها یک گروه از فراماده ها هستند و رفتار به خصوص آنها ناشی از آرایش هندسی سلول 

باشد،  ختمان از چه ماده پایه ای تهیه شدههای داخلی نمایان شده است. در اصل جدای از اینکه یک قطعه یا سا

در صورتی که معماری هندسی سلول های سازنده آن از مدلی آگزتیک تبعیت کند آن قطعه را به اصطالح ساخته 

 شده از ماده ای آگزتیک می دانند.
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 (9عکس بزرگ شده از یک فوم با ساختمان آگزتیک تهیه شده با پرینت سه بعدی) 3-1شکل 

 خصوصیات و کارایی های ماده های آگزتیک

، باعث رفتارهای تبعی دیگری می گردد که به این دلیل بر رفتار گفته شده باال ماده ها افزوندرونی این ساختمان 

( و مدیریت ارتعاش 6در صنعت هایی مانند صنعت ساختمان سازی، پزشکی، هوافضا و نظامی مورد توجه است )

سه با ماده هایی که در همان بازه تخلخل و با ( در مقای9( و زیاد شدن مقاومت مقابل شکست )13ها بیشتر )

 چگالی نسبی شبیه هستند.

بارگذاری مدول برشی زیاد می شود که باعث مقاومت باالتر در  سون،با منفی شدن نسبت پوا 3-1بطه بر اساس را

 برشی می گردد:

(1-3) 𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝑣)
 

روش های  را باها  های آگزتیک به حالت چینشی از سلول های دو و سه بعدی گسترش می یابد. این هندسهماده 

و پژوهش های  می توان تهیه نمودساخت گوناگونی به حالت فوم، ساختمان های فلزی و الیاف و منسوجات 

از این ماده ها در پژوهش . تا به حال فراوانی در حیطه انواع ساختمان های هندسی درونی آنها صورت گرفته است
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رای های گوناگونی مانند تهیه ساندویچ پانل هایی با توان جذب انرژی ضربه و انفجار بیشتر ساخت بالن عروقی ب

 مری، فیلترهای هوشمند و خود تمیز شو، جذب کننده ارتعاشی و بال هواپیما با ممانعت از ورم ناشی از سرطان

غییر شکل بهره گرفته شده است. در ادامه مفصل به مطالعاتی که در این حیطه انجام شده است، پرداخته توان ت

 می شود.

 

 (15اگزتیک، ب( رایج ) در ماده ها : الف( قیاس پایداری در مقابل فروپرش 4-1شکل 

گزتیک، پژوهشی مدون صورت داده الیپ و النتادا با نیت ارائه کتابخانه ای از همه هندسه های دو و سه بعدی آ

ن مطالعه هندسه هایی که تا آن موقع تحت عنوان هندسه آگزتیک (. در ای22)و نتیجه های آن را ارائه نمودند اند

ه ها نسبت برای هندس ارائه شده بود بوسیله نرم افزارهای رایانه ای مدلسازی و شبیه سازی گردیده اند. در پایان

 معادل و پیشینه نزول حجم استخراج و گزارش شده است.، مدول یانگ پواسون معادل
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 (22خالصه ای از هندسه های سه بعدی بررسی شده در مقاله الیپ و النتادا ) 8-1شکل 

 نشان داده شده است. 9-1و  8-1خالصه نتیجه های شبیه سازی در این مقاله در شکل های 

 

 (22مدول یانگ نرمال بر اساس چگالی نسبی شبکه آگزتیک) 9-1شکل 
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تا این موقع هندسه های آگزتیکی که عموما معرفی گردیده اند دارای ساختمانی متخلخل هستند ولی جاوید و 

همکاران هندسه ای گزارش دادند که بر عکس هندسه های قبل متخلخل نبود و به خاطر الگویی از برآمدگی های 

آنها برای  (.23رفتار آگزتیک نمایش می داد ) ،کروی روی سطح ورق، تحت تاثیر بارگذاری های داخل صفحه ای

بهبود و تغییر نسبت پواسون این هندسه قطر دایره های برآمدگی ها را عوض کردند تا فاصله بین هر دو برآمدگی 

آمدگی های دایره ای را نمایش داده است که دو صفحه محتوی بر 10-1و عمق برآمدگی عوض شود. در شکل 

 یک مورد رفتار رایج و دیگری رفتار آگزتیک از خود نشان می دهند.

 

 (.23: الف( ورقه آگزتیک. ب( ورقه عادی )نتیجه های عددی در تغییر شکل کششی 10-1شکل 

طبق مطالب بیان شده بعضی از پژوهش ها به اصطالح یا گسترش هندسه هایی که پیش تر معرفی گردیده، 

رو دو بعدی گزارش کردند  ه ای سه بعدی بر پایه هندسه داخلپرداخته اند. به این ترتیب بانگ و همکاران هندس

خصوصیات مکانیکی گوناگونی از خود  (. این ساختمان نوین بر پایه ویژگی های ابعادی، نسبت پواسون ها و24)

(. هندسه 25نمایش داد. در ادامه لی و همکاارن هم هندسه سه بعدی داخل را استحکام یافته گزارش نمودند )

 گزارشی بر پایه خصوصیات پیوندهای سازه سلول بازه گسترده ای از ضریب های پواسون را ارائه داد.



7 
 

 

 (24هندسه سه بعدی داخل رو: الف( شبکه سه بعدی، ب( سلول واحد ) 11-1شکل 

نمونه های معرفی میزی و همکاران گروه دیگری از پژوهشگران بودند که به گسترش هندسه های نوین بر اساس 

گردیده پیشین پرداختند. آنها به انجام نوسانات در هندسه پادمتقارن پرداخته و هندسه پادمتقارن نامنظم را ارائه 

بوده و کارایی های گوناگونی از بالن های عروقی تا آنتن  -1(. هندسه پادمتقارن دارای نسبت پواسون 26نمودند)

 نمایش داد. رده و قابل انعطاف بیشتری از خودمنظم ویژگی های گستماهواره دارد. هندسه پادمتقارن نا

 

 (26هندسه پادمتقارن نامنظم. ب( هندسه پادمتقارن ) -الف-12-1شکل 

شبکه های آگزتیک عموما به حالت صفحه ای یا مکعبی تولید می گردند. ولی بعضی پژوهش های شبکه های 

لی و متخلخل را گزارش کردند یا لوله ای ارائه کرده اند. رن و همکاران هندسه ای استوانه ای درون خااستوانه ای 

(. در این پژوهش عالوه بر انجام آزمایش و محاسبه های قسمت 27که رفتاری آگزتیک از خود نمایش می داد)
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قطر  تهای محدود، هندسه مناسب برای سوراخ های سطح کناری استوانه ارائه گردید که به حالت بیضی با نسب

 .همگرا گردید %20سایز کوچک به سایز بزرگ 

 

 (27استوانه درون خالی آگزتیک: الف( نمونه تهیه شده، ب( مدل رایانه ای ) 13-1شکل 

در تهیه هندسه های آگزتیک، در ابتدا پژوهشگران به حالت حسی و مشهود هندسه را توصیه کرده و پس از آن 

رفتار آگزتیک آن را مورد راستی آزمایی قرار دادند یا اینکه از فوم های آگزتیک با ماده های آگزتیک طبیعی ایده 

با کمک راه های طراحی بهینه با شیوه های بهینه می گرفتند. ولی در برخی مطالعاتی که به تازگی صورت گرفته 

سازی توپولوژی عالوه بر معین کردن معادله های تابع مقصد و برگزیدن قیود، بر اساس یک تخمین اولیه، به 

هندسه های پایانی دسترسی پیدا می کنند. وجیاتزی و همکاران برای پیدا کردن هندسه آگزتیک با چند ماده 

نموداری برای همگرایی  11-1(. در تصویر 28های بهینه سازی توپولوژی استفاده نمودند ) تهیه کننده، از روش

 ماجرای بهینه سازی نمایش داده شده است: 
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 (28نمودار همگرایی از تخمین نخست تا هندسه پایانی ) 14-1شکل 

است. مساله برای نسبت پواسون بوجود آمده از حل باال ارائه گردیده یک نوع از هندسه های پایانی  15-1در تصویر 

𝑉پایانی  =  گردیده است. حل0/𝟒−

 

 (28آگزتیک )سلول واحد و شبکه بندی سه تایی  15-1شکل 

 

 بهره گیری از خاصیت های ماده های آگزتیک در کاربردهای گوناگون

ماده های آگزتیک افزون بر نسبت پواسون منفی به دنبال این خصوصیت در موقعیت های دیگری هم رفتارهای 

ایداری بیشتری در پایدار تری نشان می دهند. مثال این ماده ها در مقابل فروبرش و یا بارگذاری برشی و یا ضربه پ

 مقایسه با هندسه های رایجی با چگالی نسبی شبیه دارند.

واکنش های بهینه تری  ادغام ماده های هوشمند با ماده های آگزتیک می توان با پژوهش ها حاکی از آن است که

پیزوالکتریکی باعث  ردر تهیه حسگ گرفت. پژوهش های ژو و همکاران ثابت نمود که بهره گیری از ماده آگزتیک

 (.29شدن عملکرد و خروجی حسگر می گردد)زیاد 
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 (29حسگر پیروالکتریک حاصل از ادغام سرامیک های پیزو در حیطه آگزتیک ) 16-1تصویر 

ها، پژوهش های لی و همکاران بیان داشت که در یک از طرف دیگر در حیطه برداشت انرژی با پیزوالکتریک 

بایمورف پیروالکتریک در صورت بهره گیری از ماده های اگزتیک در بین دو وصله پیزوالکتریک در عوض ماده 

 17-1( شکل 30زیاد می شود) برابر 2.76تا  میانگینبه صورت  ج توان برداشتی تحت بارگذاری کششهای رای

یجه پایانی این پژوهش در تصویر تیک در اثر بارگذاری کششی را نمایش می دهد. نته گزبایمورف بیان شده با هست

 به نمایش درآمده است. 1-18

 

 (30یک بایمورف با هسته آگزتیک) 17-1شکل 
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 (30) (BS)رایج  ( و بالکAS)قیاس توان خروجی از وصله پیزوالکتریکی بر زیرالیه آگزتیک  18-1شکل 

تا تحت عنوان بالن در کاربردهای پزشکی بوهلر و همکاران یک سازه آگزتیک به حالت استوانه درست کردند 

 گردد و اجازه ندهد تومور سرطانی راه مری فرد را عروقی در مری فردی که درگیر سرطان مری است جایگذاری

کششی  یتحت بارگذار 0.963-تا0.87- ( این سازه که از فیلم پلی اورتان بود نسبت پواسونی نزدیک به 31ببند)

 از خود نمایش داد. در اصل جایگذاری استوانه آگزتیک در مری با رفتار آگزتیک آسان تر انجام شد.

 

 کاربرد بالن آگزتیک برای باز نمودن محل تنگ شده مری به علت سرطان 19-1شکل 

(. 32ندی آگزتیک صورت دادند)روزیتر و همکاران پژوهشی در خصوص ساخت پلیمری دارای حافظه با شبکه ب

شکل و بوجود آوردن حرکت احتیاجی به  یک، شکل پذیر بوده و برای عوض شدناین ساختار دارای حافظه آگزت

 سازوکار تحریک خارجی ندارد.
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 (32پلیمر دارای حافظه با شبکه بندی آگزتیک پادمتقارن ) 20-1شکل 

ری از این رفتار در تهیه میخ هایی می باشد که به آسانی نصب یکی از کارایی های چشمگیر رفتار آگزتیک بهره گی

شماتیکی از این کاربرد نشان داده شده است. در حوزه  21-1گردیده و به دشواری بیرون کشیده شوند. در تصویر 

 ( آنها33آنها پژوهش رن و همکاران می باشد) آخرینصورت گرفته که از پژوهش  دتهیه میخ های آگزتیک چن

در این پژوهش نمایش دادند که لزوما میخ های آگزتیک عملکرد مناسب تری در مقایسه با میخ های رایج ندارند 

سبب ایجاد چالش می و این مساله به طراحی وابسته است. البته طراحی میخ اگزتیک بهینه و ساخت آن باز هم 

 شود.

 

 (33ودن )رفتار میخ آگزتیک مناسب در نصب و خارج نم 21-1شکل 

استفاده های ایمنی و پوشش های با امنیت مثل کاله ایمنی یا زانو بند تحت عنوان جذب آگزتیک در ماده های 

کننده ضربه، فعالیت مناسبی دارند. فاستر و همکاران بیان داشتند بهره گیری از فوم آگزتیک با پایه پلی اورتان 
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باالتری ضربه منی سبب جذب انرژی باالتری گردیده است و در این وضعیت کاله توانایی این را دارد در کاله ای

 (.34( را تاب آورد)%5)تقریبا 

 

 و جوانبنمودارهای قیاس شتاب برخورد کاله ایمنی با فوم آگزتیک و رایج در دو سمت برخورد از روبرو  22-1شکل 

( بر اساس 10روی ماده های آگزتیک صورت دادند)آرگاتوف و همکاران، پژوهشی تحلیلی روی فعالیت فروبرش 

و یا فروبرش استقامت باالتری دارند )شکل  تیک در مقابل ضربه به حالت موضعیدانسته های آنها ماده های آگز

1-23.) 

 

 (35ماده های رایج در مقابل فروبرش) -: الف( ماده های آگزتیک بابقیاس رفتار 1-23شکل 

اساس بعضی یافته ها ماده های آگزتیک عموما در مقابل جذب انرژی، رفتار مناسب تری در مقایسه با بقیه ماده بر 

ها در مقیاس شبیه دارند. یانگ و همکاران گروهی محاسبه ها و شبیه سازی های عددی مقایسه ای میان دو 

ه بود و دیگری هسته ای آگزتیک داشت. از هسته فوم آلومینیومی تهیه شد ی(؛ یک36ساندویچ پانل صورت دادند)
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محاسبه های آنها ثابت کرد که پانل با هسته آگزتیک عکس العمل خیلی مناسب تری در مقابل ضربه موضعی 

 24ضخامت هسته ساندویچ پانل ها برابر  ومت باالتری داراست. در این پژوهشداشته و در مقابل پرتابه ها مقا

 آگزتیک از آلیاژ آلومینیومی تهیه میلیمتر مدنظر قرار گرفتند و ساختمان 0.6میلیمیتر و صفحه های رویه ها 

در نمودار تصاویر AXPو پانل با هسته آگزتیک  AFPفوم آلومینیوم رفتار دو پانل با هسته  شده است نتیجه های

یافته ها تحت ضخامت رویه های بیشتر و هسته های با قطر بیشتر نشان داده شده است. بعد  1-25 و 24-1

 ارزیابی گردید.

 

 (36ا ذکر سرعت برخورد و سرعت خارج شدن از پانل)و نمونه پانل بنوسان سرعت پرتابه در برخورد با د24-1شکل 

 

 (36قیاس جذب انرژی در سرعت های گوناگون پرتابه ) 25-1شکل 
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و همکاران هم پژوهش ها و آزمایش هایی در خصوص بهره گیری از فوم آگزتیک تحت عنوان جذب محسنی زاده 

 این پژوهش عالوه بر قیاس بینکننده انرژی تغییر شکل در فشار شبه استاتیکی محوری صورت دادند. آنها در 

( بوده و CFFST) یمعمول یم( و فوAFFST) رفتار سه لوله مربعی که دو عدد به ترتیب دارای هسته فوم آگزتیک

مورد نظر قرار گرفته شده، در فشار محوری شبه استاتیک نمایش دادند رفتار  (EST)یبدون هسته مرکز یگرید

 (. نتیجه های پژوهش های آن ها در تصویر های37نمونه با فوم آگزتیک تحت عنوان جاذب انرژی بهینه تر است)

 نشان داده شده است. 27-1و  26-1

 

 (37قیاس مقدار جذب انرژی تغیر شکل در سه نمونه آزمایش) 26-1شکل 

 

 (37و ج( بدون فوم )جهت برشی از نمونه های آزمایشی پس از تغیر شکل: الف( با فوم آگزتیک ب( با فوم معمولی  27-1شکل 

( 2017در حیطه ساندویچ پانل آگزتیک در ضربه سریع، پژوهش ایمبالزانو و همکاران )یکی از پژوهش های مهم 

و شبکه آگزتیک با این  (. در پژوهش ایمبالزاتو و همکاران، هندسه سه بعدی داخل رو انتخاب شده38بوده است )

اویه های پیوندها )سه زاویه گوناگون( و ماده هندسه شکل گرفته است. بعد از آن اثر ویژگی های این سلول مثل ز
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 گون ارزیابی گردیده است. در این پژوهشضربه با سرعت های گونا رپایه سازنده شبکه آگزتیک بر رفتار پانل زی

قسمتی از نتیجه نتیجه های رفتار پانل یک ورقه ضخیم با یک قسمت مادی زیر همان ضربه قیاس گردیده است. 

 لزانو و همکاران در قسمت بعدی بیان گردیده است.های بدست آمده از تحقیق ایمبا

 

 (38)اثر زاویه میان پیوندهای سلول در رفتار ساندویچ پانل 28-1شکل 

ثانیه و در مقابله مقدار جذب انرژی شبیه با  متر بر 200در پایان این پژوهش ثابت کرد در مقابل سرعت پرتابه 

کم شده است. ایمبالزانو و همکاران عالوه  %56پانل های غیر آگزتیک در پانل آگزتیک خیز رویه پشتی زیر ضربه 

تیک صورت دادند توان جذب انرژی فجار یک ساندویچ پانل با هسته گزروی پایداری مقابل ان بر پژوهش هایی که

زیاد عالوه بر پالستیک شدن هسته مقاوم پانل را نمایش داده و اثر تعداد الیه های سلول های بین پانل و 

(. در نتیجه 39ژی و پایداری در مقابل انفجار ارزیابی نمودند)سی سلول ها را بر میزان جذب انرپارامترهای هند

تغیر شکل کاهش  %30ک در پانل ها در انفجار تا های این پژوهش بیان گردیده است که با کمک هسته آگزتی

از نتیجه های حل عددی آن قسمتی  29-1جذب انرژی بیشتر انجام شده است تصویر  %50ورقه پشتی پانل و تا 

 ها را نمایش می دهد.
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 (39میلی ثانبه پس از آن ) 0.36تغیر شکل و تحدب پانل در اثر موج انفجار  29-1شکل 

 ف بر هندسه های دو بعدیست معطوژی سازه های شبکه ای ارائه شده ابیشتر مقاله هایی که در حیطه جذب انر

یک سازه شبکه ای بر  تیک گستردگی باالتری دارند و برای بوجود آوردنمی باشند. هندسه های دو بعدی آگز

ع هندسه ها باید سطح مقطع هندسه را در جهت صفحه حجم داد تا یک سازه سه بعدی فراهم آید اساس این نو

دیگر شبیه جهت های اصلی هندسه نمی باشد و در ضخامت های کم که البته رفتار آن در راستای حجم دهی 

دیواره های غشایی تهیه می گردند و شکل رایج سازه های شبکه ای شامل مفصل و میله دیده نمی شود. در شکل 

 ک مشاهده می گردد.یرخی از هندسه های دو بعدی آگزتب 12-2

 

 (9چند نمونه هندسه دو بعدی آگزتیک الف( داخل رو، ب( پیکانی، ج( پادمتقارن چهار وجه، د( پادمتقارن سه بعدی ) 12-2شکل 

الف که  12-2ها در کاربردهای جذب انرژی مورد استفاده قرار نمی گیرند. هندسه تصویر  البته همه این هندسه

به هندسه داخل رو معرفی می گردد در پژوهش کاری و همکاران تحت عنوان هسته پانل مورد استفاده قرار گرفته 

که هندسه داخل رو در عوض هندسه النه (. در این پژوهش نمایش داده شده است که در صورتی 48شده است )

رتابه معین پایداری مناسب در مقابل نفوذ یک پ اده قرار گیرد،ساندویچی مورد استفزنبوری با مربعی در هسته پانل 

 می گذارند.تری را از خود به نمایش 
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 (48قیاس هندسه های دو بعدی در برخورد یک پرتابه) 13-2شکل 

کانی شناخته می شود هم در پژوهش ب که تحت عنوان هندسه پی 12-2هندسه نمایش داده شده در تصویر 

( در این پژوهش رفتار 40ست )چی مورد ارزیابی قرار گرفته ایوانل ساندیانگ و همکاران تحت عنوان هسته یک پ

چی با طرح های گوناگون هسته با بهره گیری از سه هندسه دو بعدی پیکانی در زمان برخورد سطح یوپانل ساند

 تنش فون میزز در رویه پشتی پانل در مقایسه با دئ پانل دیگر با هسته درون رو و النه زنبوری کمتر می باشد.

 

در مقایسه با نمونه های  ای سه بعدی آگزتیک از گسترش هندسه های دو بعدی بوجود آمده اند وبیشتر هندسه ه

گستردگی پایین تری دارند. در این قسمت از پژوهش حاضر با تحقیق و جمع آوری هندسه های سه  دو بعدی

 د.بعدی آگزتیک ارائه شده پیش از این سه مورد از آنها برای ادامه کار برگزیده می گرد
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هندسه دو بعدی داخل رو در بیشتر پژوهش هایی که مربوط به جذب انرژی ضربه بوده اند رفتار مناسبی از خود 

نمایش داده است. به این ترتیب انگار هندسه های سه بعدی داخل رو هم توان جذاب انرژی زیاد داشته باشند. بر 

ه است. کریشلی و همکاران در سترش پیدا کرداساس سلول دو بعدی در ونرو چندین هندسه سه بعدی در ونر گ

وهش عملی عالوه بر مدلسازی سه بعدی یک هندسه سه بعدی داخل رو با نرم افزار رایانه ای آرایه ای از یک پژ

(. بعد تحت اثر بارگذاری کششی و با 49این سلول بوجود آورده است و با کمک تهیه افزودنی آن را ساخته است)

بت پواسون ی نسبت پواسون کلی سازه را استخراج نموده است. در این پژوهش پایین ترین نسابزارهای عکس بردار

 است. -1. 18اندازه گیری شده 

 

هندسه سه بعدی در ونرو معرفی گردیده در پژوهش کریشلی و همکاران؛ الف( مولفه های طراحی ب( سلول واحد ج(  15-2شکل 

 (49شبکه سلولی )
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 (49رفتار آگزتیک شبکه سلولی کریشلی در کشش) 16-2شکل 

ولی بر پایه انجام شده است  شبکه yدر پژوهش کریشلی و همکاران بارگذاری در امتداد  16-2بر اساس تصویر 

می ار رفتار آگزتیک در امتداد های دیگر مشاهده هم انگ xرفتار هندسه دو بعدی داخل رو با بارگذاری در جهت 

 گردد.

 

سلول واحد سه بعدی داخل رو معرفی گردیده در پژوهش کریشلی و همکاران که دوباره مدلسازی و شبکه بندی  17-2شکل 

 گردیده است

بانک لی و همکاران به مدلسازی و بارگذاری فشاری ساده روی یک هندسه سه بعدی داخل در یک پژوهش دیگر 

روی گوناگون که بر پایه هندسه دو بعدی داخل رو گسترش پیدا کرده بود پرداختند. در این پژوهش عالوه بر 

کی این سلول و نسبت آن با مولفه مدلسازی تحلیلی سلول داخل رو سه بعدی با تئوری تیرها، خصوصیات مکانی

 (50های هندسی سازه ارزیابی گردیده است)
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 (50سلول سه بعدی داخل رو معرفی گردیده در پژوهش بانگ لی و همکاران ) 18-2شکل 

چند گروه طراحی با مولفه های هندسی گوناگون برای سلول سه بعدی داخل رو عنوان گردیده  1-2در جدول 

از رابطه های تحلیلی گسترش یافته در این پژوهش گرفته شده است. به  سازه ها نیا 𝑣𝑧𝑥است. نسبت پواسون 

جدا است و در مقابل میله های سازنده  (RDسازه ) ینسب ی( از چگالPR) ین ترتیب نتیجه های نسبت پواسون ا

 (. 50رابطه مستقیم دارد) H/Lارتباط عکس و با   𝐻/𝐿(، نسبت پواسون با Lو طول ثابت ) (𝑡)با ضخامت 

 (50مولفه های طرح های گوناگون از سلول واحد معرفی شده در پژوهش لی و همکاران) 1-2جدول 

Designed sample 

dimensions 
       

Design 𝐻( mm) 𝐿( mm) 𝜃( ∘) 𝐻/𝐿 𝑡( mm) 
RD 

(%) 
PR value 

1 5.5 4.2567 70 1.29 0.8 12.77 −0.367 

2 4.125 3.1925 70 1.29 0.8 19.96 −0.367 

3 7.737 3.7802 45 2.05 0.8 23.30 −1.899 
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4 6.457 3.1537 45 2.05 0.8 31.09 −1.899 

 

عدی داخل روی پایدار شده بر اساس پژوهش لی و همکاران با جیانگ و همکاران عالوه بر ارائه یک سلول سه ب

(. سلول تازه هم 25شیوه تحلیلی به استخراج ویژگی های االستیک کششی سلول در امتداد اصلی آن پرداختند)

خط های پررنگ  19-2رفتار آگزتیک دارد و مقدار آن با تغیر مولفه های هندسی سازه متغیر می باشد. در شکل 

طه چین کردن اتصال هایی که با خط های نقسه بعدی ساده را تولید می کند. با اضافه ی سلول درون رو اتصال ها

 20-2آن در تصویر رخ درست می شوند سلول درون روی تقویت گردیده مورد نظر بوجود می آید که عکس سه 

 ند.به نمایش درآمده است. اتصال های تقویتی با رنگ گوناگون نمایش داده شده ا

 

 (25)مولفه های طراحی هندسه داخل روی تقویت گردیده 19-2شکل 
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 (25عکس سه نما از سلول واحد داخل رو سه بعدی تقویت گردیده ) 20-2شکل 

های گوناگون افزون بر آن که به ویژگی هندسی کلی سازه و جنس ی در جهت خاصیت های سازه شبکه ای تقویت

خاصیت های  2-2ماده سازنده آن ارتباط دارد، به جنس و پایداری میله های تقویتی هم مرتبط است. در جدول 

ژوهش ذکر شده استفاده گردیده است، صلی و تقویتی که در تحلیلی قسمت های محدود پاالستیک اتصال های ا

𝐸𝑆مدول یانگ قسمت های اصلی سازه و  𝐸𝑆 .آورده شده است
مدول یانگ اتصال های تقویتی می باشد و مورد  ′

ضرب گردیده است نمایش می دهد که  یتیماده تقو انگیکه در مدول 𝛾می تواند فرق داشته باشد. ضریب دوم 

 دار آن بر رفتار کلی سازه موثر است.ین مولفه قابل تغییر می باشد و مقا

 (25خاصیت های االستیک اتصال های اصلی و تقویتی در سلول سه بعد داخل روی تقویت گردیده) 2-2جدول 

 𝐸s(MPa) 𝐸𝑠
′(MPa) 𝑣s 

Original part 1000000 1 0.3 

Augmented part 1 1000000 × 𝛾 0.3 

 

𝐸)نسبت مدول یانگ برابر سازه  22-2نمودار تصویر   𝛾کلیدی را بر اساس ضریب  ماده سازنده انگیبه مدول  (′

اساس دستگاه مختصات تصویر  در امتدادهای بارگذاری اصلی نمایش می دهد. جهت های بارگذاری کلیدی بر

ند. در محور افقی مدنظر قرار گرفته شده است. در این نمودار پارامترهای هندسی ثابت مدنظر قرار گرفته ا 20-2

این نمودار عدم وجود اتصال های تقویتی با صفر و اتصال های تقویتی با پایداری االستیکی شبیه بقیه اتصال های 

سازنده با یک معین گردیده است. هر میزان پایداری اتصال های تقویتی باالتر رود و به میزان ماده کلیدی میل 

به پایداری اتصال های تقویتی هم  1و حساسیت استحکام سازه در جهت کند پایداری کلی سازه باالتر می رود 

 می باشد. 2بیشتر از استحکام آن در امتداد 
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 (25نسبت مدول یانگ سازه به مدول یانگ ماده تشکیل دهنده هندسه داخل روی سه بعدی تقویتی ) 21-2شکل 

𝑣)پواسون برابر سازه  هم اثر پایداری اتصال های تقویتی بر نسبت 22-2نمودار تصویر  نمایش می دهد. سازه  را(′

𝑣23پایدار گردیده در امتداد
هم ارز پایداری های گوناگون اتصال های تقویتی به طور کامل آگزتیک بوده و تنها   ′

𝛾 ولی در جهت های دیگر هم ارز مقدارهای باالتر از  شدت آن متغیر است = دیگر رفتار آگزتیک دیده  0.5

 نشده است.

 

 (25اثر پایداری اتصال های تقویتی بر نسبت پواسون شبکه درون روی سه بعدی تقویتی) 22-2شکل 

 فصل سوم تهیه شبکه آگزتیک

 در فصل حاضر اول به معرفی شیوه های تهیه افزودنی پرداخته می شود.
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 نواع آن:تهیه افزودنی و ا

نند ابهره گیری از شیوه های ساخت عادی م برای تهیه هندسه های پیچیده و با اندازه ها و نسبت های بخصوص

ریخته گری، براده برداری، کشیدن و... کارآمد نیست و یا بدون بازده محسوب می شود و یا اینکه قیمت و زمان 

باشند که اگر نیاز باشد به تهیه  ساخت زیادی خواهد داشت. سازه های شبکه ای سه بعدی مانند هندسه ها می

یکپارچه و یک تکه و در صورت بودن جزئیات با بعدهای کم و نسبت های متفاوت امکان تهیه به روش های سنتی 

 و یا حتی ماشین کاری های به خصوص را ندارند.

ندسه های گوناگون سریع تهیه افزودنی که به پرینت سه بعدی هم مرسوم است یک روش جدید برای تهیه ه

است. در حال حاضر این شیوه در مصرف های نمونه سازی با تحقیقات علمی و یا تهیه تولیدات تبلیغاتی و نمایشی 

باالترین استفاده را دارد. هر چند این صنعت اول برای تهیه نمونه های نخستین برای یاری به رویه اصالح طراحی 

تخمین کیفیت میزان و تفکیک روش هایی گسترش یافته اند که عالوه بر استفاده می شد ولی در حال حاضر 

پذیری بهینه و فراهم آوردن خاصیت های مکانیکی پایانی مناسب در تهیه قطعه های صنعتی با اهمیت و پر هزینه 

 استفاده شوند.

خت قطعات با جنس های گوناگون روش های گوناگونی دارد ولی تهیه افزودنی بر پایه نحوه الیه نشانی و توان سا

ت. ایده کلیدی تهیه افزودنی تهیه یک قطعه با الیه نشانی با ضخامت های ایده کلیدی همه این رویه ها شبیه اس

و کیفیت  معین و سرعت پیشروی و دمای تهیه از قبل تنظیم گردیده است. در شیوه های تهیه افزودنی دقت

ازنده ایی افزون بر ماده اولیه درگروی تنظیمات و فرایند ساخت قطعه است. الیه های سساخت و پایداری قطعه نه

هندسه قطعه مختصات در الیه و قطعه پایانی در طول ذوب و منجمد شدن مرتب ماده نخست تهیه می شود 

ده می شود. فرق های عملی تکنولوژی ضخامت آنها بر پایه طرح رایانه ای الیه بندی گردیده و به دستگاه فرستا

های گوناگون تهیه افزودنی در ماده اولیه ورودی و نحوه ذوب و منجمد شدن دوباره ماده نهفته است. این مولفه 
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ساخت و کوچکترین ها معین کننده کیفیت پایانی ساخت، اندازه های قابل ساخت، هزینه پایانی، تکرارپذیری 

 سایز قابل تهیه است.

 52900استاندارد  بعضی از شیوه های تهیه افزودنی را به حالت نموداری نشان می دهد. این عکس بر اساس 1-3عکس 

ISO/ASTM.می باشد 

 

 (52بعضی از شیوه های تهیه افزودنی) 1-3شکل 

 در ادامه چند شیوه تهیه افزودنی پرکاربردتر معرفی می شود

 شیوه مدلسازی رسوب گذاری گداخته 3-2-1

شیوه مدلسازی رسوب گذاری گداخته در حال حاضر تحت عنوان پرکاربردترین و بی آالیش ترین و کم هزینه 

. شیوه مدلسازی رسوبگذاری گداخته در مصرف های تجاری و نمونه سازی خاصه ترین شیوه تهیه افزودنی است

استفاده را دارد. ماده هایی که در این شیوه مورد استفاده قرار می گیرند  نرشته های گرافیک و طراحی باالتریدر 

تخریب پذیر پلی رفتار ترموپالستیک دارند و به حالت فیلمان های پی در پی در دسترس می باشند. ماده زیست 



27 
 

الکتیک اسید و پالستیک ای بی اس از پر استفاده ترین ماده های اولیه در این شیوه می باشند. در شیوه مدلسازی 

ار دارد یک فیلمان پیوسته از جنس ماده ترموپالستیک با ن ماده قررسوب گذاری گداخته که در گروه اکستروژ

ن در مقابل حرارت نازل در امله در سر دستگاه حرکت می کند. فیکمک قرقره ها به طرف نازل حرارتی قرار گرفت

هر الیه بر اساس نقشه رایانه ای تهیه می شود و الیه ها در جهت صفحه کار دستگاه و تزریق فیلمان نیمه مذاب 

اتاق سرد گردیده و با هم جوش می خورند. بعد سر دستگاه به سایز ضخامت یک الیه زیاد شده و الیه بعدی دمای 

می توان تنظیم نمود و این مولفه معین با ضخامت خروجی نازل حرارتی را را تولید می کند. ضخامت هر الیه 

وابسته به زاویه قرار گرفتن فیلمان  کننده میزان تفکیک پذیری تولید است. خاصیت های مکانیکی قطعه پایانی

 (.53ها در کنار هم در هر الیه ، ضخامت الیه ها و مقدار تخلخل است )

 

 (54شماتیک شیوه مدلسازی رسوب گذاری گداخته) 2-3تصویر 

درجه در مقایسه با افق و  45طول زیاد و ضخامت کم زاویه کمتر از  ایی بادر صورتی که هندسه قطعه قسمت ه

یا به حالت اتصال یک سر آزاد داشته باشد در زمان تهیه و پیش از منجمد شدن الیه امکان دارد تحت تاثیر جاذبه 

نمودن  که این حالت حدودا در همه شیوه های تهیه افزودنی رواج دارد. برای برطرف یر کندیو وزن شکل آن تغ

قطعه  ر شکلیاین مساله در طرح قطعه قسمت هایی تحت عنوان افزونه های پشتیبان افزوده می گردد تا از تغی

قیمت کم کاربری ساده ممانعت به عمل آورد. در پایان این قسمت های مازاد تفکیک می گردند. سرعت زیاد، 

ی ترموپالستیک، ویژگی های مکانیکی ضعیف نقاط قوت شیوه مدلسازی رسوی گذاری گداخته و تنوع کم ماده ها
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قطعه های پایانی، ظاهر الیه ای و کیفیت سطح پایانی و تلرانس باز در بعدها، نقاط ضعف این شیوه می 

( در ضمن در شیوه مدلسازی رسوب گذاری گداخته در هر دفعه تهیه تنها یک قطعه تهیه می شود 56و55باشند)

دوباره آماده گردد به این ترتیب تکرارپذیری ویژگی های قطعه های ساخته  و برای قطعه بعدی بایستی دستگاه

 شده بعدی خیلی به موقعیت ساخت و کیفیت دستگاه بستگی دارد.

 شیوه تف جوشی انتخابی بوسیله لیزر

ذره های خیلی ریز این روش یکی از شیوه های گداخت بستر پودر می باشد. در این شیوه الیه ها از پودرهایی با 

تهیه شده است. این ذره ها بوسیله یک لیزر با توان زیاد گداخته گردیده و در کنار هم جوش می خورند سینتر 

می گردند. در این شیوه ستون لیزر بر اساس نقشه معین رایانه ای روی الیه پودر حرکت نموده و با گداخته شدن 

ه از قطعه پایانی را می سازد. بعد صفحه کار دستگاه به مقدار معین و چسباندن ذره های پودر به هم طرح یک الی

ریزی می گردد و دوباره  ودرل صفحه کار با یک ابزار غلتان پ)ضخامت ذره های پودر( کم می شود و باز سطح ک

ودر به نحوی است که قطعه کار در پ لیزر آغاز به تهیه ساخت الیه بعدی می نماید. ساخت قطعه ها در این شیوه

 غرق است و بعد از تمام شدن ساخت و سرد شدن بایستی پودر مازاد از قطعه با برس یا سمباده زنی برداشته شود.

 

 (57مرحله های تهیه یک قطعه در شیوه های تف جوشی انتخابی با لیزر و ذوب انتخابی با لیزر) 3-3شکل 

در این شیوه ذره های پودر به طور کامل ذوب نمی شود و توان و سرعت لیزر طوری تنظیم می گردد تا میان ذره 

های پودر در راه حرکت لیزر و به اندازه ضخامت ستون لیزر بهترین پیوستگی ایجاد شود به نحوی که ذره های 
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فتن دقت ابعاد نگردد. ویژگی یان ریزر پایین ترین اثرپذیری را داشته و سبب از منبی و خارج از حوزه حرکت لجا

پایانی افزون بر خصوصیت های ماده پایه به سرعت حرکت لیزر، توان لیزر، یکپارچگی مکانیکی قطعه ی ای ه

(. شیوه تف 58اندازه ذره های پودر، اندازه های ذرات پودر و دقت و کنترل پذیری و حرکت لیزر ارتباط دارد)

لی اتر اترکتون را داراست. جوشی انتخابی با لیزر توان ساخت قطعه های پلیمری مانند پلی اورتان و پلی آمید و پ

همچنین این شیوه توان ساخت قطعه های فلزی را دارد ولی پودر نخست بایستی با یک فاز چسب باشد که در 

 پایان این ماده مازاد تفکیک می گردد.

 

 (59شماتیک شیوه ساخت تف جوشی انتخابی با لیزر و ذوب انتخابی با لیزر) 4-3شکل 

تهیه بسته به اندازه صفحه کار، می توان با لیزر در هر دفعه آماده سازی دستگاه برای  در شیوه تف جوشی انتخابی

ن شرایط تهیه، خصوصیات این قطعه ها که با هم تهیه چند قطعه را به حالت همزمان تهیه کرد. به علت برابر بود

شده اند خیلی به هم شباهت دارند و تکرار پذیری رفتاری زیادی دارند. جدایی پذیری و خصوصیات مکانیکی باال 

و توان تهیه قطعه های پیچیده از نکته های مثبت در این شیوه است. چون در این شیوه احتیاجی به فزونه های 

می باشد. ولی طرف دیگر سرعت کم هزینه زیاد و احتیاج به کاربر متخصص برای تهیه از نکته های پشتیبان ن

 ضعف آن می باشد.
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 شیوه ذوب انتخابی بوسیله لیزر

شیوه ذوب انتخابی با لیزر هم یک شیوه گداخت بستر پودر می باشد این شیوه خیلی شبیه به شیوه تف جوشی 

ن متد ماده نخست فقط محتوی بعضی از فلزات مانند آلیاژهای فوالدی، ولی در ای انتخابی لیزر می باشد

ه در شیوه ذوب انتخابی با لیزر، ذرتخابی لیزر (. برعکس تف جوشی ان57است ) کلین هیو پا ومیتانیت ،یومینیآلوم

های پودر فلز به طور کامل ذوب می گردند و با هم ترکیب می شوند که این رویداد سبب پیوستگی زیاد و تقویت 

مکانیکی قطعه (. در بیشتر شیوه های تهیه افزودنی خصوصیات 60پررنگ خصوصیات مکانیکی می گردد)

وان مثال پایداری کششی قطعه در امتداد تهیه به حالت زیادی کمتر از دو امتداد به عن ،ناهمسانگرد می باشد

برای قطعه قیصه را می توان نادید گرفت. کلیدی دیگر می باشد. ولی در شیوه ذوب انتخابی بوسیله لیزر این ن

درجه می باشند و یا فقط از یک جهت متصل  45هایی که محتوی دیواره با میله هایی با زاویه های کمتر از 

هستند. برای ممانعت از تغیر شکل در زمان ساخت به افزونه های پشتیبان احتیاج می باشد که بعد از تهیه قطعه 

دقت، جدایی پذیری و کیفیت زیادی  ،خت بستر پودرکلیدی حذف گردند. این شیوه شبیه دیگر شیوه های گدا

است. این شیوه در صنعت های پزشکی، هوا و فضا و دارد ولی هزینه و سرعت تهیه نسبت به بقیه راه ها زیادتر 

 صنعت های نظامی کاربرد دارد.

 

 (61نمونه ای از یک قطعه کاربردی در صنعت های پزشکی تولیدی با شیوه ذوب انتخابی با لیزر) 5-3شکل 
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 شیوه استریولیتوگرافی 3-2

گسترش یافته  1986یکی از قدیمی ترین شیوه های تهیه افزودنی می باشد که طی سال  شیوه استریولیتوگرافی

ه تهیه افزودنی با کمک فتوپلیمریزاسیون به حساب می آید. در این شیوه از نور ( این شیوه از خانواد62است)

ر می گیرد. در تفاده قراای روی الیه های زیرین مورد اس فرابنفش یا ستون الکترونی برای آغاز یک رویه زنجیره

رزین هایی با اساس لپوکسی یا آکریلیک می باشند دارای اصل ماده های مورد استفاده در این شیوه که اصوال 

زنجیره های کربن مونومری است و در مقابل نورفرابنفش فعال گردیده است و به زنجیره های پلیمری مبدل می 

لیتوگرافی، یک صفحه کار متحرک غرق در مخزن رزین به فاصله یک الیه تهیه از سطح در شیوه استریو گردند.

 یابنفش روی رزین درست ممایع وجود دارد. الیه نخست قطعه کار بر اساس طرح رایانه ای با کمک پرتوی فر

شود. بعد صفحه کار یک قدم به طرف پایین می رود و رزین تازه روی آن قرار می گیرد و باز با پرتوافشانی الیه 

یک قطعه نیمه جامد که عموما سبز می باشد درست می شود. بعدی مهیا می گردد. بعد از ساخت همه الیه ها، 

بعد از این مرحله بعد از از بین بردن رزین مازاد با پرتوافشانی دوباره بر همه قطعه سازوکار تکمیل شده و قطعه 

کال جامد می گردد. در مصرف هایی که صنعتی نیستند و دستگاه ها اندازه های کمتری دارند و دقت پایین تری 

یاز دارند پرتو افشانی از زیر مخزن رزین صورت می گیرد و صفحه کار از پایین به سمت باال می آید. در این شیوه ن

بیشتر طرح ها احتیاج دارند سازه های پشتیبان افزوده شوند تا اتصال های افقی و یا اتصال های با زاویه های 

ر شکل یچار وارفتگی نگردند و در زمان تهیه تغیدرجه با یک سردرگیر و یا قسمت های نازک، د 45کمتر از 

 نداشته باشند. سازه های پشتیبان بعد از سفت شدگی قطعه جدا می گردند و بعد سطح قطعه پرداخت می گردد.
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 (54شماتیک تهیه افزودنی به شیوه استریولیتوگرافی از سمت باال به پایین ) 6-3شکل 

ی قابل ساخت در این (. بعدها63میکرو برخوردار است) 10شیوه استریوگرافی از دقت و جدایی پذیری زیادی تا 

شیوه به سایز دستگاه سازنده بستگی دارد از طرف دیگر این شیوه سرعت ساخت کمی دارد و دامنه ماده هایی که 

برای ساخت استفاده می شوند برای سخت بازه و هزینه ساخت زیاد است. این شیوه در صنعت های جواهرسازی 

 (.64رفته می شود)پزشکی و تهیه نانوکامپوزیت های پیشرفته بهره گ

 

 (65شتیبان در آن مشهود می باشد)ه استریولیتوگرافی که سازه های پنمونه قطعه ی تهیه شده با شیو 7-3شکل 


