
 سه بعدی مواد هوشمند با قابلیت تغییر شکل رینتپ

برای آن ها فراهم کرده  یبعد سه پرینت ی کهیبا سطح کنترل هاطراحان می توانند تمام انواع مختلف توابع را 

اجازه راتگرز در نیوجرزی آمریکا  دانشگاهمحققان هوشمند به  این موادکنند. استفاده از  یزیمواد برنامه راست در 

مواد براساس درجه  این یند. سختنک جادیرا ا یریمتغهای  یبا سخت ءایاشبا پرینت سه بعدی  داده است که

و در دمای باال همانند چوب سخت اسفنج  کیبه  هیشب آن ها در زمان سردی یکند و نرم یم رییحرارت آنها تغ

 یاه مپلنتیا ایهوا و فضا  جدید و نو آورانه در صنعتمواد با چنین ویژگی هایی سبب ایجاد طرح های  می شود.

 .می شود یپزشک

 در معرض حرارت زسه بعدی مواد هوشمند با قابلیت تغییر شکل و سای پرینت

، دما رییغبا ت جهی. در نتاین مواد هوشمند، تغییر شکل منظم این مواد بین این حالت ها می باشد قابل توجهنکته 

ین ا یدهند. به گفته محققان، سخت رییرا تغ یسخت متناسب باو سطح جذب شوک اهداف توانند  یماین مواد 

( تیفارنها درجه 73درجه حرارت اتاق )میان خواص و حالت ها  نیکند. ا تغییر ربراب 100 تاتواند  یهوشمند م مواد

کاربردها از  یگسترده ابرای قالب گیری در طیف مواد این متفاوت است.  تیدرجه فارنها 194و درجه حرارت 

 .مناسب می باشد
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ی مهندسم وعل تعامل بی نظیر نیکه ا معتقدیمما "گفت:  و هوافضا کینمکا یگروه مهندس اریاستاد ،یهاون ل

راهم ف زیانگ جانیه یاز کاربردها یگسترده ا فیط یبرا یدیراه جد یسه بعد پرینتتکنولوژی و  کیمواد، مکان

  ".دیرا بهبود خواهد بخش یزندگ تیفیو ک یمنیسالمت، ا ،یکه فناورمیکند 



ن محققان نشاسبب جذابیت بیشتر این مواد هوشمند می شود. وجود دارد که  یگرید یژگیو ،یاز سخت ریغ به

ض قرار گرفتن در معرخود را پس از  یشکل و بازگشت به شکل اصل رییتغ ییتوانا این مواد هوشمند داده اند که

مواد  نیاز مواد، ا یاریبر خالف بس .دشوار است از تغییرپس  هیحالت اولمواد بازگشت به  اغلببرای  رند.حرارت دا

 طیف وسیعی از بازسازی و تغییر را نشان داده اند. 

پس از تغییر شکل بازگشت به شکل و  یحتبرابر وزن خود را تحمل کنند.  300این مواد هم چنین می توانند تا 

وناگون گکال گرفتن اش ییتوانا نیهوشمند همچناین مواد  .ساده است ای بسیار مسئله اندازه اولیه برای این مواد

 یم یژگیو نیا خود توانا هستند. وزن باال بردن قطعات هم در مدیریت وو  دارا می باشنددرجه را  90 هیمانند زاو

در زمان نرمی برای قرار گرفتن این مواد تحت فشار در مکان های کوچک و یا در زمان سختی برای استفاده تواند 

 جهت ساختن اشیا گوناگون و ایجاد اشکال مختلف، مفید باشد. 

جاد چگونگی ایهستند،  استفاده از این مواد هوشمند برای تولید آن که محققان به دنبال ییها تیاز قابل یکی

سبک و با دوام اجزای بال در صنایع هوافضایی می باشد. این مواد هم چنین برای ایجاد طراحی های قطعات 

ممکن  هندیآدر  قاتیتحقمناسب می باشند.  نرم های در ربات انعطاف پذیر دارای کشش بسیار زیاد برای استفاده

 .وشمند ارائه دهدمواد ه یرا برا ی و کاربرد های بیشتری ریانعطاف پذ با یحت یاست طرح ها
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