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  چكيده 
هايي با قابليت پيشرفت و توسعه تكنولوژي نياز به طراحي و ساخت سازهبا 

با استفاده از  اين تحقيق درشود. بيشترين مقدار جذب انرژي احساس مي
 Fused Depositionب ذوبي مدلسازي رسو روش ساخت افزودني

Modelling (FDM) هاي به تحقيق پيرامون طراحي و ساخت سازه
ابتدا ساختارهاي   است.سلولي به منظور جذب بيشترين انرژي پرداخته شده  

(خارج از  دو جهت افقي  دروجهي  هاي مثلثي، مربعي و شششبكه  با  سلولي
  ، در نظر گرفته شده و ميزان جذب انرژي(در داخل صفحه)و عمودي  صفحه)

اي با است. نمونهها مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته آن بر واحد جرم
در دو ) PLA( الكتيك اسيدپلي وجهي با استفاده از فيالمنتتوپولوژي شش
قطعات پرينت شده با پرينتر سه بعدي چاپ شده و سپس  جهت متفاوت

نتايج آزمايشگاهي بدست است. قرار گرفته  تحت آزمايش خمش سه نقطه،
، تير با ساختار سلولي در هر دو جهت افقي و عموديآمده نشان داد كه 

اند. بودهترين ساختار وجهي و مربعي به ترتيب قويترين و ضعيفشش
ز تاثير زيادي روي همچنين نشان داده شده كه جهت اليه رسوب دهي ني

   .ميزان جذب انرژي دارد
   واژه هاي كليدي 
  المان محدود  -ساختار سلولي  -سازيبهينه  -جذب انرژي  -پرينت سه بعدي   

  
  مقدمه

ساختارهاي ساندويچي و سلولي، ساختارهاي جديدي هستند كه وزن سبكي 
نمود. از  توليد ساختارها را به وسيله پرينتر سه بعدياين توان داشته و مي

قابليت  همچنين سختي به وزن باال و نسبتتوان به ميمزاياي اين ساختار 

با پيشرفت و گسترش علوم در حوزه . ]١[اشاره نمود جذب انرژي بسيار باال
يكي از مسائلي كه زمينه فضا،  -هوا  وسازي و صنايع مرتبط با خودرو

باشد، تحقيق و بررسي ظرفيت ارزشمند در اين حوزه ميتحقيقاتي مهم و 
گذشته با در در دهه  مهندسين. ]٣-٢[است جذب انرژي در وسايل نقليه

هاي النه هايي مانند سازهنظر گرفتن و استفاده از موادهاي مختلف و سازه
شته، مورد هاي جدار نازك كه ظرفيت جذب انرژي ويژه دازنبوري و سازه

توان به هاي ضربه مياولين جاذب . از]٤[پرداختند تحقيق و مطالعه 
ساختارهاي النه زنبوري اشاره نمود كه از اين ساختارها در حالت بهينه براي 

ها و از ويژگيو  شودنيز به كار گرفته مي ساختار استخوان و مفاصل
است كه از نظر مكانيكي با تغيير خصوصيات  خوب ساختارهاي سلولي اين 

دادن هر يك از پارامترهاي سلول نظير ضخامت، طول، زاويه داخلي آن نتايج 
در  ]٥[و همكاران  )Kucewicz(كسويچ . ]٤[گرددمتفاوتي حاصل مي

- زنبوري شش  النهاي  با سلولهسه توپولوژي مختلف    بررسي  مطالعات خود به
با چگالي نسبي مشابه وجهي اصالح شده و مارپيچ زنبوري ششوجهي، النه 

چاپ كردند. در نهايت راحي و ط ABS از مواد  ذوبيسازي رسوب با مدل
را نسبت  زنبوري بهترين خواص جذب انرژي ساختار النهها دريافتند كه آن

  باشد.دارا ميرا  وجهي اصالح شده و مارپيچزنبوري ششبه النه 
به منظور بررسي جذب انرژي ساختارهاي  ]٦[و همكاران ) Ye(يي      

 FDMالكتيك اسيد، ساختار مورد نظر كه به روش  ساندويچي از جنس پلي

هسته قطر ها دريافتند كه چاپ شدند را تحت ازمايش فشار قرار دادند. آن
و همچنين  شكست داردو نيروي جذب انرژي ويژه  بيشترين تأثير را بر

بعدي چاپ شدند ظرفيت كه به روش پرينت سهساختار شبكه دريافتند 
  باشند.هاي فلزي و كامپيوزيتي را دارا ميجذب انرژي باالتري نسبت به سازه

تير با  يك بر واحد جرمميزان جذب انرژي در مقاله حاضر به بررسي      
كه تحت بارگذاري  النه زنبوري شش وجهي، مثلثي و مربعي يسلولساختار 

ها تحت آزمايش خمشي قرار گرفته، پرداخته شده است. در اين بررسي نمونه
  است. خمش سه نقطه قرار داده شده

    
  و ذكر اهداف ، نوآوريبيان مسئله

در اين پژوهش مساله طراحي بهينه يك سازه با ساختار سلولي به منظور 
جذب بيشترين انرژي تحت بارگذاري خمشي، مورد بررسي قرار خواهد 

وجهي، مثلثي و مربعي مورد گرفت. لذا در ابتدا سه توپولوژي مختلف شش
هاي ايجاد ي سلولمنظور از توپولوژي، هندسهتحقيق  قرار خواهد گرفت. 

  .باشدشده در ساختار سلولي مي

  تحقيقروش 
  بررسيهاي مورد ساخت و آزمايش نمونه

- براي ساخت اين قطعات به منظور تست خمش سه نقطه، از فيالمنت پلي
ابعاد   است. شدهاستفاده  ]٧[ ASTM C 393اسيد و استاندارد الكتيك 

 اده شده است.قرار د ١ونه تحت آزمايش در جدول نم

  
  ابعاد نمونه تحت آزمايش خمش سه نقطه  -١جدول 

  )mm( مقدار كميت 
  ١٠٠  طول تير 

  ٧/١٢ عرض تير 

  ٥ ضخامت تير 

  ١    طول ضلع مياني سلول

  ٥/٠ ضخامت سلول 
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 با پرينت سلول  نمونه هاي آزمايشي با ساختار سلولي شش وجهي ١شكل 
 ي. به منظور انجام آزمايش خمشدهددو جهت افقي و عمودي را نشان مي  در

فاصله دو تكيه گاه از يكديگر به منظور ثابت نگه داشتن قطعه   ٢طبق شكل  
ميليمتر و فكي كه به عنوان اعمال جابجايي مورد استفاده قرار  ٥٠برابر با 

است. سرعت انجام آزمايش خمش ميگيرد دقيقا در وسط قطعه قرار گرفته 
 ميليمتر بر دقيقه در نظر ٣سه نقطه با توجه به جنس ماده و ساختار آن 

 تنش ي چونهايتعيين كميت به منظورآزمايش كشش است. گرفته شده 
  .نيز انجام شدو مدول يانگ  تسليم

  

  
  قطعات پرينت شده آزمايش خمش سه نقطه  -١شكل

  

  
 نقطه  نحوه قرارگيري نمونه تحت آزمايش خمش سه -٢شكل

  
  شبيه سازي عددي

جاي ترسيم قطعه كامل جويي در هزينه محاسباتي و زمان به  به منظور صرفه
افزار اباكوس به دليل متقارن بودن ساختار، ربعي (يك چهارم) از قطعه در نرم

ها در حالت افقي با تيري به طول است . قرارگيري سلول سازي شدهشبيه
ميليمتر در نظر گرفته شده  ٥ميليمتر و ضخامت  ٣٥/٦ميليمتر، عرض  ٥٠

ميليمتر،  ٥٠به طول  تيري ودي باها در حالت عماست. قرار گيري سلول
 به منظور است. ميليمتر ترسيم شده ٣٢/٤ميلمتر و ضخامت  ٣٥/٦عرض 

ضخامت به    ايهاي مورد نظر(هسته)، صفحهقرارگيري صفحه بر روي سلول

ميليمتر نيز ترسيم شده است. در حالت عمودي مجموع ضخامت  ٣٤/٠
ميليمتر  ٥قرار ميگيرد برابر با هسته و ضخامت دو صفحه كه بر روي هسته 

قرار  ٢در جدول  يو مثلث يوجهي، مربعهاي ششبود. ابعاد سلول خواهد
به دليل   hexa - structuredاين پژوهش از تكنيك  دراست. ه داده شد

ها داشته، انتخاب شده پاسخ مناسب و دقت كافي و بيشترين كنترل بر المان
كاهش دهنده  C3D8Rباشد. مش مي C3D8R  مكعبي از نوع الماناست. 

زمان آناليز، كنترل كننده پديده ساعت شني و كاهش دهنده نقاط انتگرال 
شش وجهي مربعي  تير با ساختارهاي النه زنبوري ٣شكل  باشد. گيري مي

  دهد.را نشان مي در جهت افقي (خارج از صفحه)  و مثلثي

   

 
وجهي، مربعي و مثلثي در جهت هاي شش سلولنحوه قرارگيري  -٣شكل

  افقي در تير مورد مطالعه

  
  اسيدكتيك ي الخواص مكانيكي مربوط به پليمر پل -٢جدول 

  طول ضلع مياني سلول  ساختار
)mm(  

 )mm( ضخامت سلول

 ٥/٠ ١  النه زنبوري شش وجهي 

 ٥/٠  ٧/١ مربعي 

 ٥/٠  ٨/٢  مثلثي 

 
بعدي به صورت ماده شده سه  در اين تحليل، با فرض بر اينكه قطعات پرينت  

، از پالستيك-و به دليل دارا بودن رفتار االستيك  ]٨،  ١[باشد  همسانگرد مي
است. براي تعريف  سازي اباكوس استفاده شدهدر شبيه مايسزونمعيار 

جرم از و براي تعريف چگالي ]١[مقاديري همچون ضريب پواسون از مقاله 
براي بررسي شكست قطعه مورد  است. استفاده شده ]٩[و  ]٨[ مقاالت

است. در اين معيار چهار پذير استفاده شده مطالعه، از معيار آسيب شكل
نرخ كرنش و جابجايي در نقطه  پارامتر، تنش سه محوري،كرنش شكست،

است. تنش سه محوري كه شكست براي ايجاد شكست در نظر گرفته شده 
باشد. تنش سه مي مايسزونبه تنش  هاي هيدرواستاتيكبيانگر نسبت تنش

توان نوع محوري كاربردهاي مهمي در مكانيك شكست دارد و غالبا مي
خواص مكانيكي  ٣جدول  شكست (شكل پذير يا ترد) را پيش بيني نمود.

  .پليمر پلي الكتيك اسيد را نشان ميدهد
  

  اسيدكتيك ي الخواص مكانيكي مربوط به پليمر پل -٣جدول 
 مقدار   كميت 

ρ (g/mm چگالي  ) ٠٠١٢٥/٠ 

 E  (Mpa)٢٥١٢ مدول يانگ 

 ٣٨/٠    ضريب پواسون

 𝒀 (Mpa)٣٢  تنش تسليم 

 
  نتايج و بحثارائه 

وجهي در جهت افقي و چهار چهار نمونه از تيرها با ساختار سلولي شش
وجهي در جهت عمودي به منظور انجام نمونه تير با ساختار سلولي شش

دي و آزمايشگاهي در هر نتايج عدآزمايش خمش سه نقطه چاپ شدند. 
 -منحني نيرو  ٤طبق شكل  است. .حالت ميانگين تقريبا نزديك بهم بوده 

شده در جهت افقي در دو حالت عددي و هاي چاپجابجايي تير با سلول
نتايج عددي و اختالف بين  درصدآزمايشگاهي در حالت ميانگين است. 
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بيشترين نيرو و جابجايي در نقطه شكست به آزمايشگاهي در دو پارامتر 
مقايسه منحني  ٥شكل  باشد.ميدرصد  ٥٧/٣درصد و  ١٣/٠ترتيب برابر با 

جابجايي عددي و آزمايشگاهي و با چاپ سلول در جهت عمودي در  -نيرو 
بيشترين نيرو و جابجايي در دو پارامتر اختالف بين    باشد.حالت ميانگين مي

درصد  ٢درصد و  ١٤/٢نقطه شكست در حالت عمودي به ترتيب برابر با 
  باشد.مي
 

  
مقايسه نتايج عددي و تجربي در حالت ميانگين (پرينت سلول در جهت  -٤شكل

 افقي)
 

 
مقايسه نتايج عددي و تجربي در حالت ميانگين (پرينت سلول در جهت  -٥شكل

 ) عمودي
  

بصورت  اي سازي خمش سه نقطهنتايج حاصل از شبيه ٦در شكل 
وجهي، زنبوري ششبراي سه توپولوژي النه  جابجايي -نمودارهاي نيرو 

. بيشترين مقدار نيروي است مثلث و مربع در حالت افقي نشان داده شده
وجهي، مثلث و مربع در حالت افقي به ترتيب زنبوري ششسه توپولوژي النه  

است. وقتي كه هندسه توپولوژي از كيلونيوتن  ٤٩/٥٠و  ٩٩/٨٢، ٠٠/٩٦
و انرژي به دهد، نيروي بيشينه، سفتي وجهي تغيير حالت ميمربع به شش

افزايش و وقتي كه درصد  ٧٩/١٧٠درصد و  ٧١/٥١درصد،  ١٣/٩٠ترتيب 
دهد نيروي بيشينه، تغيير حالت مي  وجهيهندسه توپولوژي از مثلث به شش

درصد  ٢٢/١٩درصد و  ٥٢/١٧درصد،  ٦٧/١٥ بسفتي و انرژي به ترتي
د كه دهاست. اين درصد تغييرات در نيروي نهايي نشان ميافزايش يافته 

ها، نقش بسيار مهمي در رفتار ها و توپولوژي سلولنحوه قرار گيري سلول
  الكتيك اسيد دارد.خمشي تيرهاي پلي

جابجايي خمش سه نقطه براي تير با سه توپولوژي   -نمودارهاي نيرو    ٧شكل  
بيشترين مقدار باشد. وجهي، مربعي و مثلثي در حالت عمودي ميشش

وجهي، مثلث و مربع زنبوري شش سه توپولوژي النهشكست تير با نيروي 
وقتي كه  است. ٠٨/٦٩و  ٠٣/٩٧، ٨١/١٠٤ به ترتيب عموديدر حالت 

دهد نيروي تغيير حالت ميوجهي به شش يژي از مربعهندسه توپولو

 ٣٨/٢١، درصد ٧٢/٥١به ترتيب تي و انرژي در نقطه شكستفبيشينه، س
وقتي كه هندسه توپولوژي از مثلث به افزايش و  درصد ٣٩/١١٢و  درصد
تي و انرژي در نقطه فدهد نيروي بيشينه، سمي تغيير حالت وجهيشش

 افزايش يافته  درصد  ٦٣/٢٢و    درصد  ٦٥/١٢،  درصد  ٨/  ٠١شكست به ترتيب  
 -ها نيز در منحني نيرو همانطور كه ذكر شد، نحوه قرار گيري سلول. است

باشد. تير با ساختار سلولي در جهت عمودي، جابجايي بسيار حائز اهميت مي
است و در نتيجه نسبت ده نيروي بيشتري نسبت به حالت افقي متحمل ش

هاي دهد. با توجه به توپولوژيبه شكست، مقاومت بيشتري از خود نشان مي
وجهي در دو جهت افقي زنبوري ششبه كار رفته در اين پژوهش، تير با النه  

  است.و عمودي نيروي بيشتري را به منظور شكست متحمل شده 
  

 

-زنبوري شش جابجايي سه توپولوژي النه -نمودارهاي نيرو  -٦شكل
 جهي، مربعي و مثلثي در جهت افقيو

  
 

  
-زنبوري شش توپولوژي النهجابجايي سه  -نمودارهاي نيرو  -٧شكل

 عموديجهي، مربعي و مثلثي در جهت و

  
  گيرينتيجه

پليمري  ساختارهاي تاثير توپولوژي در ميزان جذب انرژيتحقيق در اين 
به ست. ساخته شده به روش پرينت سه بعدي مورد مطالعه قرار گرفته ا

بصورت وجهي زنبوري شش  ابتدا تيري با ساختار سلولي النهدر  همين دليل  
آزمايش خمش سه نقطه جذب انرژي آن با استفاده از آزمايشگاهي ميزان 

و سپس بر مبناي نتايج تجربي بدست آمده يك گرفته  اي مورد بررسي قرار  
بر اساس داده اي ست. توسعه يافته اصحت سنجي شده  المان محدود مدل
 تير با ساختار النهكه  آمده از شبيه سازي عددي نشان داده شدت بدس

 شد.مي باوجهي به عنوان ساختاري با بيشترين جذب انرژي زنبوري شش
نقش كه توپولوژي هسته در ساختارهاي سلولي نتايج نشان داد عالوه بر 

، روش پرينت نيز بسيار بسيار مهمي در مكانيزم شكست و جذب انرژي دارد
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٤ 
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تير با ساختار سلولي   در رفتار جذب انرژي موثر مي باشد. لذا نشان داده شد
تير از  ذب انرژي بسيار بيشتري  جشده در جهت عمودي  زنبوري پرينت   النه

همچنين نشان داده  .داردزنبوري پرينت شده در جهت افقي  با ساختار النه
ترين در هر دوجهت افقي و عمودي، تير با ساختار سلولي مربعي ضعيفشد  

وجهي قويترين ساختار بوده زنبوري ششساختار و تير ساختار سلولي النه 
   است.
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