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 ساسی سزیع باد با رٍضْای ًوًَِ ّای تًَل هقایسِ طزاحی ٍ ساخت هدل

 (FDM, Poly jet) 
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 چكیدُ 

تشای ّای فلضی  ّای سٌتی ساخت هذل اهشٍصُ استفادُ اص سٍش

تاضذ. یىی اص تْتشیي  تاد تسیاس گشاى لیوت ٍ صهاًثش هی آصهایطات تًَل

ّای  تاد، استفادُ اص سٍش ّای تًَل ّای هفیذ خْت ساخت هذل سٍش

ساصی سشیع  ّای ًوًَِتشیي سٍش . اص پشواستشداستساصی سشیع  ًوًَِ

پَلی  ٍ  FDM (Fused Deposition Modeling)سٍضْای 

ضذُ  هی تاضذ وِ دس ایي همالِ هَسد تشسسی لشاس گشفتِ (Polyjet)خت

ّوچٌیي عشاحی، ساخت ٍ تست فشایٌذّا است. هعایة ٍ هضایای ایي  

ایي فشایٌذّا هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ ضذُ ّای استاًذاسد  استحىام ًوًَِ

ّای ساصًذُ هَاد هػشفی دس  ّای  اسسالی اص ضشوت ًتایح تست تا دادُ است.

پاساهتشّایی چَى دلت  ٍهمایسِ ضذُ  ٍ پَلی خت FDM فشایٌذّای

  اتعادی ٍ غافی سغح تش هثٌای ًوًَِ ّای ساختِ ضذُ تا سٍش ّای

FDM ضشایظ عشاحی یه تال فَق  است. تیاى ضذُ  ٍ پَلی خت

 ساصی سشیع تیاى ضذُ تش اساس پاساهتشّای ًوًَِ (Supersonic)تحشاًی

الواى هحذٍد تال تْیِ ضذُ ٍ دس   هذلدس ساستای تشسسی استحىام،   است.

تاد ٍ ّوچٌیي  هشصی تًَل  تا تَخِ تِ ضشایظ ( Abacus) ًشم افضاس آتاوَس

همادیش تیطیٌِ فطاس اعوال ضذُ تِ هذل هَسد تحلیل لشاس گشفتِ ضذُ است. 

دس ًتایح ایي تحلیل تیطتشیي همادیش تٌص ٍ خاخایی هذل تشسسی ضذُ ٍ 

س ٍ لثِ فشا( Leading edge) ُ لثِ حولًِوَداسّای خاتدایی دس هحذٍد

(Trilling edge ) تال دس ساستای عَلی دس ّش دٍ سٍش ًوًَِ ساصی هذل

  .هَسد همایسِ ٍ اسصیاتی لشاس گشفتِ ضذُ استسشیع 

حولِ، تال فَق  لثِ ،فشاس ًوًَِ ساصی سشیع، لثِ : ٍاصُ ّای كلیدی

 .تحشاًی

 

 هقدهِ 

سال است وِ دس همیاس غٌعتی  20تىٌَلَطی ًوًَِ ساصی سشیع اص حذٍد 

خْت ساخت لغعات فیضیىی هختلف هَسد استفادُ لشاس هی گیشد. دس ساال  

تا ووه سٍضْای ًوًَِ سااصی   UAVهیالدی هذلْایی اص َّاپیوای  2005

دس  2007تاا   2006سشیع عشاحی ٍ ساختِ ضذُ اسات ّوچٌایي دس ساال    

 هذل تًَل تاد لسوت اًتْایی هَتَس یه َّاپیوای   ONERAهشوض عشاحی 

 

تَستَ خت تا سٍضْای ًوًَِ ساصی سشیع عشاحی ٍ سااختِ ضاذُ اسات. دس    

هیالدی ًیض دس یاه اًساتیتَ ًوًَاِ سااصی اساشا یل       2010سالْای حذٍد 

هذل تًَل تاد یه َّاپیوای خٌگٌذُ عشاحای ٍ تاا سٍضاْای ًوًَاِ سااصی      

ّاای   سااصی ساشیع اص ًوًَاِ سٍش    ّای ًوًَِ سشیع ساختِ ضذُ است. سٍش

ِ     تَلیذ هی ِ    تاضاذ واِ فایال سا عاَس هساتمین تاا وواه      تعاذی عشاحای تا

ّاای   گاشدد. ایاي سٍش   وٌٌذُ تِ هذل فیضیىی تثذیل هی افضاسّای تثذیل ًشم

ِ     ًوًَِ تعاذی داسًاذ، تاِ     ساصی سشیع وِ ساص ٍ واسی ضاثیِ تاِ پشیٌتاش سا

دّذ تا دس صهاى ون ٍ تا لیوات هٌاساة    تاد اخاصُ هی ّای تًَل عشاحاى هذل

ّای آیشٍدیٌاهیىی ٍ تذست آٍسدى  عشح هَسد ًظش خَد سا خْت اًدام تست

ّااای  [. اص سٍش1ضااشایة هشتَعااِ، ساااختِ ٍ هااَسد تساات لااشاس دٌّااذ   

ساصی سشیع ّوچٌیي دس ساخت اتضاس ٍ لالاة ٍ ّوچٌایي لغعاات تاا      ًوًَِ

عٌاَاى ًوًَاِ چٌاًچاِ دس    ِ گیاشد. تا   پیچیذگی خاظ هَسد استفادُ لشاس هی

ساصی سشیع تِ هیضاى یه تاا   ّای ًوًَِ ساخت یه لغعِ تا استفادُ اص سٍش

ّاای   ّفتاد ساعت صهاى ًیاص تاضذ، ساخت ّویي لغعِ تاا اساتفادُ اص سٍش  

ِ   سٌتی هاًٌذ هاضیي ُ    واسی ضاایذ ّفتا [. 2ّاا تاِ عاَل اًداهاذ      ّاا یاا هاا

تاضاٌذ. دس   افضایطای های   ساصی سشیع خضء سٍضْای سااخت  ّای ًوًَِ سٍش

تاشداسی اص   ّای سٌتی هاًٌذ هاضیٌىاسی اص یه تلَن خام تا سٍش تشادُ سٍش

ساصی ساشیع هاَاد خاام     ّای ًوًَِ ضَد، ٍلی دس سٍش حدن هذل واستِ هی

[. 3ضاَد تاا خسان هاَسد ًظاش سااختِ ضاَد         الیِ اضافِ های  غَست الیِ تِ

سااصی ساشیع( اص ًظاش     ًوًَِالیِ )  تِ تىٌَلَطی ساخت تِ سٍش افضایطی الیِ

ًااَم هااَاد اٍلیااِ هػااشفی تااِ سااِ دسااتِ هااایع، پااَدس ٍ خاهااذ تمسااین    

ِ  چشخِ 1ضَد.ضىل  هی سااصی ساشیع سا    ای اص هشاحل ساخت تِ سٍش ًوًَا

 .دّذ ًطاى هی

تاد دٍ پاساهتش هْن حاایض   هغاتك تا عولىشد یه هذل دس حیي تستْای تًَل 

 اّویت است:
 سطحهیشاى دقت ابعادی ٍ صافی 

تاد صیشغَت وِ تِ عَس هعوَل خْت تست هَسد تاییاذ لاشاس    ّای تًَل هذل

هتاش   هیلای  1/0گیشًذ، تایذ دلت اتعادی ٍ دلت سااخت آًْاا دس حاذٍد     هی

هاشصی   تاضٌذ. دس سغَحی وِ دلت غافی سغح آًْا تِ عَس هستمین تش الیِ

دس ًظااش گشفتااِ   RMS 125-32گاازاسد، دس حااذٍد   خشیاااى تااامیش هاای 

 [.7 ضَد هی

 استحكام هَاد:

تاد اص اّویت  ّای تًَل استحىام هَاد هَسد استفادُ دس ساخت هذل 

تاد، استحىام هَاد ساصًذُ  تاضذ ٍ تا افضایص سشعت تًَل خاغی تشخَسداس هی

 هذل ًیض تایذ افضایص یاتذ.
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ّای هختلف تِ غَست صیش  تٌذی وِ تش اساس تاسگزاسی دستِ

 تاضذ: هی

ضَدوِ  ّای تاستش اعوال ًوی سٍی ساصُّایی وِ تش  تاسگزاسی -1

 هی تاضذ. 20KSIًشخ استحىام هَسد ًیاص حذٍد  

تادّای صیش غَت تَخَد  ّای ون وِ هعوَالً دس تًَل تاسگزاسی -2

 هی تاضذ. 50KSIآیذ ًشخ استحىام هَسد ًیاص حذٍد   هی

 

تادّای تاالی سشعت  ّای صیاد وِ هعوَالً دس تًَل تاسگزاسی -3

 125KSIًشخ استحىام هَسد ًیاص حذٍد   آیذ غَت تَخَد هی

 هی تاضذ.

عَس  تاد تِ ّای تًَل ّای اٍل ٍ دٍم هذل ّای دستِ دس تاسگزاسی

ّای ًَم سَم اص خٌس  هعوَل اص آلَهیٌیَم ساختِ ضذُ ٍ دس تاسگزاسی

ّای هاضیٌىاسی ٍ  ضَد وِ ّوِ لغعات فَق تا سٍش فَالد ساختِ هی

ضَد. دس  تَلیذ هی (Computer Numerical Control) وٌتشل عذدی

ساصی سشیع اًدام ضذُ است، دس  ّای ًوًَِ هغالعاتی وِ تش سٍی سٍش

ساستای سِ دستِ استحىاهی هَاد یاد ضذُ، لثل اص اًتخاب ًَم سٍش 

تایست آًالیضّای هختلفی دس  ساصی سشیع تشای ساخت یه هذل هی ًوًَِ

ِ عَس دلیك استحىام ساستای استحىام هَاد هَسد استفادُ اًدام ضَد تا ت

ساصی سشیع  لغعات ساختِ ضذُ هطخع ضَد. دس ایي همالِ پشٍسِ ًوًَِ

FDM  .پَلی خت  هَسد تشسسی ٍ آًالیض لشاس گشفتِ ضذُ است ٍ 

 

 FDMبزرسی تكٌَلَصی ساخت رٍش 

تاضذ  یه پشٍسِ افضایطی هی FDMساصی ٍ ساخت تِ سٍش هذل 

هیالدی گستشش یافت ٍ دس حذٍد سالْای  1980وِ ایي پشٍسِ اص سالْای 

تا CAD  اص فایل FDM هیالدی تِ غَست تداسی دس آهذ، دستگاُ  1990

وٌذ. ایي دستگاُ  تعذی استفادُ هی تشای ساخت هذل سِ STLفشهت 

وٌذ. دس تعضی اص  دّی هَاد واس هی الیِ ٍ اص عشیك سسَب غَست الیِ تِ

غَست دستی ًیض لاتل تغییش است. هعوَالً  ّا تِ ّا ضخاهت الیِ اُدستگ

تاضذ. ٍلی دس  هیلیوتش هی 356/0تا   162/0ّا حذٍد  ضخاهت الیِ

ّای خذیذ ایي ضخاهت تاتَخِ تِ دلت ٍ ضىل لغعِ واس تَسظ  دستگاُ

لغعات   FDMتاضذ. دس پشٍسِ غَست اتَهاتیه لاتل تٌظین هی دستگاُ تِ

ضَد ٍ خٌس هَاد اص پلیوشّای تشهَپالستیه  د تَلیذ هیسٍش اوستشٍ تِ

تاضذ وِ تا ووه  تاضذ. دستگاُ آى ضاهل ًاصلی صاًَیی ضىل هی هی

غَست  دسخِ گشم ضذُ ٍ هادُ خام سا تِ 90ّای حشاستی تا حذٍد  الوٌت

وٌذ.ضىل  خویشی ضىل ٍ دس ساستای عوَدی تِ سوت هیض واس ّذایت هی

هَاد  دّذ. سا ًطاى هی FDMصل دس پشٍسِ ًحَُ تاسدّی ٍ سیستن ًا 2

 X  ٍYگذاختِ ضذُ اص داخل ًاصل خاسج ضذُ ٍ هیض دستگاُ دس ساستای 

غَست دٍتعذی تش سٍی سغح لشاس گیشًذ. هَاد دس  ّا تِ حشوت وشدُ تا الیِ

غَست خاهذ دسآهذُ ٍ تعذ اص  ماًیِ تش سٍی لغعِ واس تِ 1/0صهاى حذٍد 

توام ضذ، هیض دستگاُ تِ اًذاصُ  X  ٍYایٌىِ الیِ گزاسی دس ساستاّای 

)دسساستای تاسدّی هَاد خام(  Zضخاهت تعشیف ضذُ دس ساستای هحَس 

اص هطخػات  FDMهَاد خام هَسد استفادُ دس سٍش  ضَد.  خاتدا هی

تا ایي سٍش ساختِ  تاضٌذ. لغعاتی وِ فیضیىی ًسثتاً خَتی تشخَسداس هی

ّویي  تاضٌذ تِ دسغذ استحىام هَسد ًظش سا داسا هی 85ضًَذ تا حذٍد  هی

ّا دس غٌایع َّا فضا هَسد استفادُ تاالیی داسد. دس  دلیل دس ساخت هذل

وِ تِ غَست سیوی دس  ABSایي سٍش دستگاُ اص هَاد تشهَپالست هاًٌذ 

ًاصل عولیات سصیي سیضی سا اًذ هعوَالً دٍ  ّای دٍوی ضىل تاتیذُ ضذُ حلمِ

وٌٌذُ  دّذ، وِ یىی اص آًْا تِ هَاد اغلی ٍ دیگشی تِ هَاد تمَیت اًدام هی

افضاسّای آًالیضی وِ تا دستگاُ دس استثاط  تاضذ. لثل اص اخشای ًشم هتػل هی

دّذ  الیِ هَسد تشسسی لشاس هی غَست الیِ ًظش سا تِ هَسد STLّستٌذ، فایل 

ّا سا ًطاى  ػشفی ٍ ّوچٌیي هَلعیت ایداد الیِوٌٌذُ ه ٍ همذاس تمَیت

تَاى صهاى تَلیذ ٍ لیوت ٍ همذاس هَاد هػشفی سا  دّذ. تش ایي اساس هی هی

ّای  علت سادگی ٍ سشعت تاال تیص اص تمیِ سٍش هحاسثِ وشد. ایي سٍش تِ

عشح  3تاد واستشد داسد. ضىل  ّای تًَل ساصی سشیع دس ساخت هذل ًوًَِ

 [.8دّذ   سا ًطاى هی FDMولی پشٍسِ پشٍسِ 

 

 فزایٌد پَلی جت

هی تاضذ تا ایي  FDMسٍش پَلی خت  ًیض اص صیش ضاخِ ّای سٍش 

استفادُ هی ضَد  UV تفاٍت وِ اص سصیٌْای هایع ٍ تشای ّوثٌذی اص اضعِ

سٍش عول تذیي غَست است وِ یه سصیي فَتَپَلیوش اص ّذ دستگاُ خاسج 

ظ الهپ تِ سصیٌْا تاتیذُ هی ضَد. تَس UVهی ضَد ٍ تِ عَس ّوضهاى ًَس 

دس ایي ٌّگام سصیٌْا خاهذ ضذُ ٍ الیِ ّا تِ عَس هتعذد ایداد هی ضَد دس 

ایي فشایٌذ ًیض تِ عَس ّوضهاى ساپَستْای هتشاون ایداد هی گشدد دس ضىل 

 ًوایی اص فشایٌذ پَلی خت  ًطاى دادُ ضذُ است. 4

 

 FDMبزرسی استحكام قطعات تَلید ضدُ در پزٍسِ 

ساصی  ّای ساخت ًوًَِ پس اص آضٌایی تا ًحَُ عولىشد ولی پشٍسِ

ٍ پَلی خت اص ًمغِ  FDMسشیع، دس ایي لسوت تِ تشسسی پشٍسِ ّای 

تاد پشداختِ ضذُ  ًظش دلت ٍ استحىام ٍ واستشد آى دس ساخت هذل تًَل

ساصی  ّای ًوًَِ است.استحىام ٍ خَاظ تواهی هَاد هَسد استفادُ دس سٍش

ذیگش تشاتش ًثَدُ ٍ لثل اص ضشٍم تِ استفادُ اص پشٍسِ ّای سشیع تا یى

ساصی  ّای ًوًَِ تایست اص استحىام هَاد هَسد استفادُ دس سٍش ساخت هی

ّای  سشیع  اعویٌاى حاغل وشد. ّوچٌیي پشٍسِ ساخت، تا یىی اص سٍش

ّای هختلفی تشای لغعات تَلیذ ضذُ ایداد  ساصی سشیع ًیض استحىام ًوًَِ

. دس ایي لسوت استحىاهْای ایداد ضذُ دس ًوًَِ ّای هَسد [9وٌذ  هی

ٍ پَلی خت هَسد تشسسی لشاس گشفتِ ضذُ است.  FDMتست دس سٍضْای 

ّودٌیي ًتایح آصهایطات عولی اًدام ضذُ اسا ِ گشدیذُ است. هغاتك تا 

وٌٌذُ هَاد اٍلیِ  ّای تَلیذ هطخػات استحىاهی تذست آهذُ اص ضشوت

ٍ پَلی خت هطخػات هىاًیىی ایي  FDMسِ ّای هَسد استفادُ دس پشٍ

 اسا ِ ضذُ است. 2ٍ  1هَاد هغاتك خذاٍل 
 FDM مقادیر استحکام مطابق با مشخصات مواد در فراینذ  -1جذول 

 

Metric Imperial 
Test 

Method 

Mechanical 

Properties 

22 MPa 3200 psi  ASTM D636 
Tensile Strength. 

Type 1. 0.125 

1627 MPa 236000 

psi 
ASTM D636 

Tensile Modulus, 

Type 1,0.125 

6%  6 %  STM D638 

Tensile 

Elongation. Typt 

1,0.12 

 
 مقادیر استحکام مطابق با مشخصات مواد در فراینذ  پولی جت -2جذول 

 

Metric Imperial 
Test 

Method 

Mechanical 

Properties 

60 MPa 8700 psi ASTM D636 
Tensile Strength. 

Type 1. 0.125 

3000MPa 435000psi ASTM D636 
Tensile Modulus, 

Type 1,0.125 

15% 15 % STM D638 

Tensile 

Elongation. Typt 

1,0.12 

 

تاد ٍ ّوچٌیي اعویٌاى  علت حساسیت ساخت لغعات هذل تًَل تِ 
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Testing of  Material ) ASTM D638  یه ًوًَِ تست وطص دس ،

ّای عشاحی ضذُ تِ تعذاد  عشاحی گشدیذ. ًوًَِ (CATIA) واتیاًشم افضاس 

ٍ پَلی خت ساختِ  FDMسِ عذد تا استفادُ اص سٍش ّای ًوًَِ ساصی 

وایی اص ً 5ضذُ ٍ سپس دس آصهایطگاُ هَسد تست وطص لشاس گشفت. ضىل 

 دّذ. ًوًَِ تست وطص عشاحی ضذُ سا ًطاى هی

 

 ٍ پَلی جت FDMّای  دٍ رٍش   فزایٌدتست كطص ًوًَِ

ًوًَِ تستی ساختِ ضذُ تا سٍش ّای  6هغاتك تا ضىل ضواسُ 

FDM ّای دستگاُ تست وطص لشاس دادُ ضذ.  ٍ پَلی خت دس تیي فه

ّن هَاصی تاضٌذ تا اص داسًذُ ًوًَِ واهالً تا  ّای ًگِ تایذ دلت وشد تا فه

ایداد پیچص دس ًوًَِ خلَگیشی ضَد دس ایي هشحلِ پتاًسیَهتش سا دس هحل 

گشدد. پتاًسیَهتش هَسد ًظش دس ایي تست داسای وَسس  هَسد ًظش ًػة هی

ضذى  تاضذ، لزا تایذ تَخِ وشد وِ تشای ون هیلیوتش هی 5/2گیشی  اًذاصُ

تیطتش ًطَد. ایي تست تاصهاى خغا سعی ضَد همذاس اصدیاد عَل اص ایي حذ 

ضىست ًوًَِ ّای ساختِ ضذُ اداهِ پیذا وشد. الصم تِ روش است وِ ایي 

تست تشای سِ ًوًَِ ساختِ ضذُ تىشاس گشدیذ تا اص غحت آصهایص 

 اعویٌاى حاغل ضَد. 

 

  FDMًتایج تست كطص ًوًَِ ّای ساختِ ضدُ در فزایٌد 

ًوًَِ ای اص ًتایح تست ًوًَِ ّای ساختِ ضذُ تا  3خذاٍل ضواسُ 

سا ًطاى هی دّذ ایي همادیش دس همایسِ تا همادیش خذٍل  FDMسٍش 

 اص ًمغِ ًظش استحىام لاتل لثَل هی تاضذ. 1ضواسُ 
 A:  نتایج تست نمونه 3جذول 

 

دس حذٍد   FDMپس اص تست، هذٍل االستیسیتِ ًوًَِ ّای 

ًوایی اص ًوًَِ ّای تعذ اص  7هگا پاسىال  تذست آهذ ضىل ضواسُ  1530

 تست وطص سا ًطاى هی دّذ.

 

 ًتایج تست كطص ًوًَِ ّای ساختِ ضدُ فزایٌد پَلی جت 

تست ًوًَِ ّای ساختِ ضذُ تا ًوًَِ ای اص ًتایح  4خذاٍل ضواسُ 

سٍش پَلی خت سا ًطاى هی دّذ الصم تِ روش است وِ ایي  ایي همادیش دس 

اص ًمغِ ًظش استحىام تسیاس پاییي تش هی  2همایسِ تا همادیش خذٍل ضواسُ 

تاضٌذ وِ ایي اختالف ساتغِ هستمین تا ضشایظ دستگاُ ٍ ّوچٌیي ًَم 

ل تًَل تاد عشاحی ضذُ همادیش ٍالعی هتشیال هػشفی داسد لزا دس آًالیض هذ

 تذست آهذُ اص تست دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
 A:  ًتایح تست ًوًَِ 4خذٍل 

 

ساختِ ضذُ دس فشایٌذ هذٍل االستیسیتِ ًوًَِ ّای  ،پس اص تست

ًوایی اص  8هگا پاسىال  تذست آهذ ضىل ضواسُ  800دس حذٍد   پَلی خت

 ًوًَِ ّای تعذ اص تست وطص سا ًطاى هی دّذ.

 

 بزرسی دقت ابعادی

 FDMدس ساستای تشسسی دلت اتعادی ًوًَِ ّای تَلیذ ضذُ تا سٍش ّای 

دلت ساخت ّش دٍ ًوًَِ  CMMٍ پَلی خت، تاووه دستگاُ اًذاصُ گیشی 

اًذاصُ گیشی ضذ. دلت اًذاصُ گیشی ضذُ دس ًوًَِ ساختِ ضذُ تا سٍش 

FDM  هیلیوتش گضاسش ضذُ است. پس اص اًذاصُ گیشی  06/0تا  03/0تیي

تا  6/1دس هحذٍدُ  FDMهمذاس غافی سغح ًوًَِ ساختِ ضذُ تا سٍش 

تفادُ دس هیىشٍ هیلیوتش هطاّذُ ضذُ است. ایي همادیش خْت اس 2/3

ساخت هذلْای تًَل تاد لاتل لثَل هی تاضذ. دلت اًذاصُ گیشی ضذُ دس 

هیلیوتش گضاسش  08/0تا  03/0ًوًَِ ساختِ ضذُ تا سٍش پَلی خت تیي 

ضذُ است. پس اص اًذاصُ گیشی همذاس غافی سغح ًوًَِ ساختِ ضذُ تا 

. هیىشٍ هیلیوتش هطاّذُ ضذُ است 4/6تا  2/3سٍش پَلی خت دس هحذٍدُ 

ایي همادیش خْت استفادُ اص ایي سٍش دس ساخت هذلْای تًَل تاد ًیض لاتل 

ًتیدِ اًذاصُ گیشی ًوًَِ ساختِ ضذُ تا  9لثَل هی تاضذ. ضىل ضواسُ 

 سٍش پَلی خت سا ًطاى هی دّذ.

 

 ساسی هدل تًَل باد طزاحی ٍ هدل

 SC-410تحشاًی تا ًام ًظش، اص سشی ایشفَیل فَق همغع تال هَسد

دسغذ هی تاضذ. عولىشد  10تاضذ، وِ داسای حذاوثش ضخاهت  هی

آیشٍدیٌاهیه ایي ایشفَیل تِ سٍش عذدی تا ًشم افضاس فلَ ٌت آًالیض ضذُ ٍ 

تاد هَسد ًظش  تَصیع فطاس استخشاج ضذُ است. سشعت خشیاى دس تًَل

ّای اتعادی وِ دس  تاضذ. تا تَخِ تِ هحذٍیت هتش تش ماًیِ هی 90حذاوثش 

سٍضْای ًوًَِ ساصی سشیع ٍخَد داسد، هذل تال هَسدًظش تِ  ساخت

ًوایی اص لغعات  10ضواسُ   غَست سِ تىِ دس ًظش گشفتِ ضذُ است. ضىل

 دّذ. تاد عشاحی ضذُ سا ًطاى هی هذل تًَل

 

 طزاحی هكاًیشم ًصب هدل 

خْت چشخص هذل حَل هحَس ٍ ًػة آى دس ساستای همغع تًَل 

ال استفادُ ضذُ است. دس هَاسد هطاتِ دیذُ اص دٍ هیلِ دس دٍعشف هذل ت

ّای چپگشد ٍ  ضذُ وِ اتػال ایي دٍ هیلِ تِ هذل تال تا ووه سصٍُ

گشد دس دٍ عشف هذل تَدُ است، ٍلی دس عول دیذُ ضذ وِ تغییشات  ساست

ّویي  گشدد. تِ ای دس حیي تست تاعث ضعیف ضذى ایي دٍ اتػال هی صاٍیِ

گی دس دٍ عشف هذل دس  غَست ًش ٍ هادُهٌظَس دٍ همغع هشتع ضىل سا تِ 

گشدد.  ًظش گشفتِ ضذُ است، وِ اص تاال تَسظ دٍ پیچ تِ یىذیگش هتػل هی

تِ ایي تشتیة دس هىاًیضم عشاحی ضذُ، احتوال ضل ضذى هذل تش امش 

تاسّای ًَساًی ٍاسدُ دس حیي تست تسیاس پاییي خَاّذ تَد. ضىل ضواسُ 

تاد  ضذُ دس هحل اتػال تِ تذًِ تًَل ًوایی اص عشیمِ ًػة هذل عشاحی 11

 .دّذ سا ًطاى هی

 

 ّای هدل طزاحی درپَش

تاد  گیشی دستست تًَل خْت لشاسگیشی ٍ ًػة حسگشّای اًذاصُ

ای تش سٍی هذل دس ًظش گشفتِ ضذُ است، لزا خْت پَضاًذى ایي  حفشُ

تاد  ساصی سغح هذل تًَل حفشُ ًیاص تِ عشاحی یه دسپَش خْت یىٌَاخت

ّایی تش سٍی  وٌٌذُ وشدى دسپَش اص تمَیت تاضذ.دس ساستای تمَیت هی

ساختِ ضذُ  FDMساصی  ِ ضذ ٍ تا سٍش ًوًَِدسپَش دس ًظش گشفت

 اًذ: ّا تِ دٍ علت دس عشاحی هذل دسپَش تِ واس سفتِ وٌٌذُ است.تمَیت

دّی ٍ خلَگیشی اص اعَخاج دسپَش دس هشحلِ  خْت استحىام -

 ساخت ٍ هًَتاط.

 خْت تٌظین ٍ ّواٌّگی دسپَش تا سغَح دیگش تال. -

Stress(Mpa) Extension Force Results 

2786/24  2198/2  108/459  Peak 

0283/23  8131/4  466/435  Break 

Stress(Mpa) Extension Force Results 

6488/22  3985/15  617/409  Peak 

6488/22  3985/15  617/409  Break 
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اختِ ضذُ سا عشاحی ٍ س  ًوایی اص دسپَش  12ضىلْای ضواسُ 

 ًطاى دادُ است.
 

 پذیزی هدل طزاحی هًَتاص

 FDMّایی وِ تا سٍش  خْت هًَتاطپزیشی هذل تش سٍی ًوًَِ

ّا سا هذ ًظش لشاس  ّای پیچ ّای سَساخ تایست هحل ساختِ ضذُ است، هی

هتش  هیلی 3/0داد، تشای لشاسگشفتي ٍ عثَس پیچْا لغش سَساخْا تِ هیضاى 

اًذ. پس اص ساخت سِ لغعِ عشاحی ضذُ دٍ ُ تش دسًظش گشفتِ ضذ تضسي

   ّای ًطاى دادُ ضذُ دس ضىل  هیلیوتش دس دٍ سَی هذل 5پیي تِ لغش 

وٌذ. دس ساستای اتػال لغعات  دّی هی آًْا سا تش سٍی یىذیگش هَلعیت10

تاد ٍ واّص  ساختِ ضذُ تِ یىذیگش ٍ ّوچٌیي افضایص استحىام هذل تًَل

ّای فلضی فَالدی  هذل دس حیي تست اص ّستِ (Deflect)هیضاى خاتدایی

ًوایی اص هَلعیت ّستِ ّای فلضی تش  13استفادُ ضذُ است. ضىل ضواسُ 

 سٍی هذل سا ًطاى هی دّذ.

 

 باد آًالیش هدل تًَل

تاد، ٍ اعویٌاى اص استحىام  تعذ اص عشاحی هذل، خْت اهٌیت تًَل

وچٌیي دس غَستی تاضذ. ّ هذل عشاحی ضذُ، آًالیض هذل الصم ٍ ضشٍسی هی

وِ هیضاى خاتدایی هذل تال عشاحی ضذُ، دس حیي تست صیاد تاضذ )تیص 

ّای عشضی دس سٍی سغح تال  هتش( احتوال تَخَد آهذى خشیاى اص سِ هیلی

تاد تا خغای تسیاسی  ٍخَد خَاّذ داضت. دس ایي غَست ًتایح تست تًَل

ّستِ فلضی ٍ یه ّا یه تاس تا ٍخَد  تَد. دس ایي تخص تحلیل ّوشاُ خَاّذ

ٍ  FDMتاس تذٍى ّستِ فلضی تا استفادُ اص همادیش استحىاهی سٍضْای  

پَلی خت  اًدام ضذُ است تا دس ّش سٍش، همادیش خاتدایی ٍ همادیش تٌص 

 دس ًماط هختلف تال عشاحی ضذُ، تاّن همایسِ ضَد.
 

 بارگذاری بز رٍی هدل در ًزم افشار آباكَس 

عشاحی ضذُ ٍاتستِ تِ همذاس تاسی  هیضاى تاسگزاسی تش سٍی هذل

ضَد. تشای تذست  تاد تش سٍی هذل دس حال تست ٍاسد هی است وِ دس تًَل

افضاسّای آیشٍدیٌاهیىی همغع هذل  آٍسدى هعادلِ همذاس تاس هاوضیون، دس ًشم

تال دس صٍایای هختلف، تحت تاسّای آیشٍدیٌاهیىی لشاس دادُ ضذُ است. تا 

ضذُ، حذاوثش تاس ٍاسدُ تش ایشفَیل دس صاٍیِ حولِ  تَخِ تِ آًالیضّای اًدام

دّذ. دس ایي صاٍیِ حولِ تَصیع فطاس سٍی سغح ایشفَیل  دسخِ سخ هی 14

تشای اعوال تاس ٍاسد ضذُ دس ًشم  ًطاى دادُ ضذُ است. 14 ضواسُ دس ضىل

تاضذ  افضاس آتاوَس، ًیاص تِ هذل سیاضی تَصیع فطاس سٍی سغح ایشفَیل هی

 13ظَس هعادلِ سیاضی هٌحٌی تَصیع فطاس اص ضىل ضواسُ تشای ایي هٌ

است. دس  تذست آهذُ ٍ تش سٍی هذل تال دس ًشم افضاس آتاوَس اعوال ضذُ

ًوایی اص تاسگزاسی تش سٍی هذل دس ًشم افضاس آتاوَس ًطاى  15ضواسُ   ضىل

 .دادُ ضذُ است

 

 الواى بٌدی بز رٍی هدل در ًزم افشار آباكَس 

هٌظن تش سٍی ّش لسوت  (Mesh) آٍسدى یه الواىتشای تَخَد 

تٌذی ًیض دس الواى  تاضذ. هیضاى داًِ ّای صیادی هی تٌذی هذل ًیاص تِ ضثىِ

ّا، حدن  ایي هذل تسیاس اّویت داسد، صیشا دس غَست صیاد تَدى تعذاد الواى

ّویي هٌظَس ًوًَِ تال تا اًذاصُ  ضَد. تِ فایل هذل تسیاس تضسي هی

س ّش هَسد آًالیض اًدام گشفتِ ضذُ تٌذی ضذُ ٍ د ّای هختلف الواى الواى

است تا اًذاصُ تْیٌِ الواى هَسد ًظش تذست آیذ. ّوچٌیي تشای آًالیض 

تٌذی ٍ  لسوت تمسین وشدُ تا عولیات ضثىِ 6هذل تال آى سا تِ  ًین

ّا  دسستی اًدام گشدد. پس اص ّوگشایی الواى تٌذی تش سٍی هذل تال تِ الواى

ّای هَخَد دس ایي هذل پس اص  الواى دس ًشم افضاس آتاوَس تعذاد ول

عذد ٍ تعذاد ًَدّای تَخَد آهذُ پس اص ّوگشایی،  324755ّوگشایی  

تٌذی هذل تال  ًوایی اص الواى  16ضىل ضواسُ  تاضذ. عذد هی 472953

 دّذ. هَسد ًظش سا ًطاى هی
 

 ًتایج آًالیش هدل بال

ّای  شّای تست دس سٍ تش هثٌای هَاد هختلف ٍ ضشایظ ساخت ًوًَِ

ساصی سشیع ٍ تا دس ًظش گشفتي هیضاى تاس، الواى ٍ ضشایظ  هختلف ًوًَِ

ضذُ دس ًشم افضاس  ّای هختلفی اص تال عشاحی گاّی یىساى، هذل تىیِ

 FDMآتاوَس تحلیل ضذُ است. الصم تِ روش است وِ ّش یه اص سٍضْای 

ٍ پَلی خت تاٍخَد ّستِ فلضی ٍ تذٍى ّستِ فلضی آًالیض ضذُ است وِ 

 5گشدد. خذٍل ضواسُ  ّای اًدام ضذُ اسا ِ هی دس ایي تخص ًتایح آًالیض

تاد هَسد  هطخػات هذٍل االستیسیتِ ٍ ضشیة پَاسَى تشای لغعات تًَل

 .دّذ آًالیض سا ًطاى هی
 :  هطخػات هتشیال هذل تال آًالیض ضذ5ُخذٍل 

Poission ratio Young modulus (Mpa) Material 

11/0  767/1536   FDM  

11/0  800 Poly jet 

33/0  200000 Steel 

ًطاى دادُ ضذُ است، تیطتشیي  17ّواًغَسوِ دس ضىل ضواسُ 

تاضذ وِ دس هحذٍدُ ًضدیه  هگا پاسىال هی 30همذاس تٌص دس ایي ًوًَِ 

گاُ هذل لشاس گشفتِ است. ایي همذاس تٌص اص همذاس  تِ ّستِ فلضی ٍ تىیِ

تش است، لزا اص ًظش استحىام ایي هذل خْت  تٌص حذی فَالد تسیاس پاییي

 17ّواًغَس وِ دس ضىل ضواسُ  ذ.تاض تاد لاتل لثَل هی تست دس تًَل

ّا تَخَد  ًطاى دادُ ضذُ است، تیطتشیي همذاس خاتدایی دس ًاحیِ دسپَش

تاد  ّای تًَل آهذُ است دس تمیِ ًَاحی هذل وِ هْوتشیي آًْا دس تست

 4/2تا  0تاضٌذ. همادیش خاتدایی اص  ّای فشاس  هی ّای حولِ ٍ لثِ لثِ

تاضذ.  تاد لاتل لثَل هی ش خْت تست تًَلوٌذ. ایي همادی هتش تغییش هی هیلی

ًوَداسی اص خاتدایی هذل دس ساستای عَلی لثِ فشاس  19دس ضىل ضواسُ 

ًوَداس هیضاى خاتدایی تاٍخَد ّستِ  ًطاى دادُ ضذُ است ّوچٌیي دس ایي

ّواًغَسوِ دس ضىل  فلضی ٍ تذٍى ّستِ فلضی ًطاى دادُ ضذُ است.

ًطاى دادُ ضذُ است، تیطتشیي همذاس تٌص دس ایي ًوًَِ سٍش  20ضواسُ 

تاضذ وِ دس هحذٍدُ ًضدیه تِ ّستِ فلضی ٍ  هگا پاسىال هی 39پَلی خت 

ًوَداسی اص خاتدایی  21ضىل ضواسُ دس  گاُ هذل لشاس گشفتِ است. تىیِ

هذل دس ساستای عَلی لثِ فشاس ًطاى دادُ ضذُ است ّوچٌیي دس ایي 

خاتدایی تاٍخَد ّستِ فلضی ٍ تذٍى ّستِ فلضی ًطاى دادُ ًوَداس هیضاى 

 ضذُ است.
 

 گیزی   ًتیجِ

هطاّذُ هی ضَد هذل تًَل تاد  19ٍ  17ّواًغَس وِ دس ضىلْای 

دس لثِ فشاس هذل تیطتشیي خاتدایی  FDM ساختِ ضذُ تا ووه فشایٌذ 

هیلیوتش است ٍلی هذل ساختِ ضذُ تا فشایٌذ پَلی خت تیص اص  9/0حذٍد 

ّای دسلسوت لثِ فشاس داسد ّوچٌیي دیذُ ضذ وِ  هیلیوتش خاتدایی 5/1

هذٍل االستیسیتِ هذلْای تَلیذ ضذُ تا فشایٌذ پَلی خت تسیاس ووتش اص 

هی تاضذ لزا اص ًمغِ ًظش استحىام  FDMهذلْای تَلیذ ضذُ تا فشایٌذ 

خْت ساخت هذلْای تًَل تاد هٌاسثتش است. پاساهتشّای  FDMفشایٌذ 

چَى سشعت ساخت، ٍخَد حالل خْت اصتیي تشدى ساپَست، تیػذا دیگشی 

ٍ غیش سوی تَدى هَاد اٍلیِ هَسد استفادُ دس ایي  FDMتَدى دستگاّْای 
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تیص اص فشایٌذ پَلی خت دس ساخت  FDMپشٍسِ تاعث ضذُ وِ اس فشایٌذ 

هذلْای تًَل تاد هَسد استفادُ لشاس گیشد. الصم تِ روش است وِ اص سٍش 

ْت ساخت سغَح وٌتشل هذلْای تًَل تاد هثتَاى تْشُ تشد پَلی خت خ

ٍلی دس ساخت تذًِ ّای تضسي لغعات تًَل تاد تِ علت پیچص صیاد 

 لغعات دس ایي سٍش تَغیِ ًوی ضَد.

 

 
 ساسی سزیع سیكل عولكزدی تَلید بِ رٍش ًوًَِ -1ضكل 

 

 
 FDMًحَُ باردّی ٍ سیستن ًاسل در پزٍسِ   -2ضكل

 

 
 FDMطزح كلی پزٍسِ -3ضكل 

 

 
 ًوایی اس فزایٌد پَلی جت  -4ضكل 

 

 
 ًوًَِ تست كطص طزاحی ضدُ  -5ضكل 

 

 
 ٍ پَلی جت FDM  تست كطص ًوًَِ ّای فزایٌد -6ضكل 

 

 
 پس اس تست كطص FDMًوًَِ ّای فزایٌد   -7ضكل 

 

 
 ًوًَِ ّای فزایٌد پَلی جت پس اس تست كطص  -8ضكل 

 

 
 اًداسُ گیزی ابعادی ًوًَِ پَلی جت:  ًتایج 9ضكل 
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 قطعات اصلی هدل تًَل باد   -11 ضكل

 

 
 هكاًیشم اتصال هدل بِ بدًِ تًَل باد  -11ضكل 

 

 
 

 
 FDMًوایی اص دسپَش عشاحی ٍ ساختِ ضذُ تا سٍش   -12ضىل 

 

 
 ًوایی ّستِ فلضی عشاحی ضذُ تش سٍی هذل تال   -13ضىل 

 

 
 فطار رٍی سطح ایزفَیلًوَدار تَسیع  -14ضكل 

 
 ًوایی اس بارگذاری بز رٍی هدل تًَل باد  -15ضكل 

 

 
 ًوایی اس الواى بٌدی هدل تًَل باد  -16ضكل 

 

 
 تا ّستِ فلضی FDMهمادیش تٌص دس ًوًَِ هذل تال   -17ضىل 

 

 
 با ّستِ فلشی FDMهقادیز جابجایی در ًوًَِ هدل بال  -18ضكل 

 

 
 بدٍى ّستِ فلشی جابجایی هدل با ّستِ فلشی ًٍوَدار  -19ضكل 
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 هقادیز تٌص در ًوًَِ هدل بال رٍش پَلی جت  -21ضكل 

 

 
 بدٍى ّستِ فلشی ًوَدار جابجایی هدل با ّستِ فلشی ٍ -21ضكل 
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