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stereolithography 
 
 
 

 

 

 
 
 

Abstract  
Stereolithography (SLA) is one of the most important techniques used in rapid prototyping procesess.It 
has a great industrial interest because it allows dramatic time saving with respect to traditional 
manufacturing processes.One of the main sources of errors in finished part dimensions is curl 
distortion effect owing to the shrinkage of the resin during the SLA process.Numerical simulation can 
help understanding the interaction between behavior and distortion of cured resin and resin 
parameters and process parameters.In present study take into consideration that Young modulus is 
variable in cured section so the numerical analysis of SLA and composite beam theory are used to 
analyse this effect.The results show that a thick layer causes less curl distortion than a thin layer 
where the experimental that bulit with SLA5000 agree very well with simulated results. 
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چش كرل بوجود آمده در قطعات يها، در پهير ضخامت اليياثر تغ يبررس

  يتوگرافيوليساخته شده به روش استر

  
  

  

  

  

  

  

  

  چكيده 

ع مختلف به خاطر يع در صنايباشد، كه به طور وسيع ميسر يزنمونه سا يهان روشياز مهمتر يكي يتوگرافيولياستر

ن ياز منابع بزرگ خطا در  ا يكي. رديگيدارد، مورد استفاده قرار م يسنت يهاسه با روشيكه در مقا يكاهش زمان ساخت

جامد شدن ن در هنگام ياز انقباض رز يباشد كه خود ناشيكرل م يهار شكلييبوجود آمده از تغ يابعاد يروش، خطا

ن جامد شده با يرز يهار شكليين رفتار و تغيدر شناخت ارتباط ب ياديار زيكمك بس يعدد يهايه سازيشب .است

ر بودن مدول يدر نظر گرفتن متغ ق حاضر بايتحق .دارد يتوگرافيوليپروسه استر ين و پارامترهايرز يذات يپارامترها

و روابط  يتوگرافيوليروابط حاكم بر پروسة استر يز عدديده از آنالاستفا ن جامد شده ويسه در سطح مقطع رزيتياالس

ج بدست يت نتايپردازد و در نهايچش كرل ميها، در پهير ضخامت اليياثر تغق يدق يبه بررس يتيكامپوز يرهايحاكم بر ت

شود يو نشان داده م .رديگيسه قرار ميمورد مقاساخته شده اند  SLA 5000كه توسط دستگاه  يتجرب يهاآمده با داده

   .ابدييچش كرل قطعات كاهش ميها پهيش ضخامت اليكه با افزا

  

   يتوگرافيولياستر - يتيكامپوز يرهايت -يز عدديآنال - چش كرليپ -ها هيضخامت ال: هاي كليدي واژه

  

   همقدم -1

و  ياز مدل سه بعد ماًيستقمم ،استع يسر ينمونه ساز يهان روشياز پركاربردتر يكيكه  يتوگرافيولياسترروش در 

خته شده توسط و قطعه سا يوترين مدل كامپياختالف ب يل اصلياز دال يكي .افتيتوان دست يم يواقع يابه قطعه  يوتريكامپ

ن انحرافات كه به خاطر يا. باشدين در هنگام جامد شدن ميرزاز انقباض  يكه ناشاست  يش و انحرافات كرلچيپاين روش 

ا يچش كرل و يپ يكه بدرست يدر صورت. شوديم يمعرف) Curl Distortion(چش كرل يباشد، تحت عنوان پيم يداخل يروهاين

ر يكه نمونه استاندارد ت 1شكل  در قطعه نشان داده شده در .شودين رفتن قطعه كار ميباعث از ب ،دنكنترل نشو يداخل يروهاين

- گاههيساخته شده است به خاطر نبودن تك SOMOS11120ن يو رز SLA5000با دستگاه و  ]1[ باشديردار دوقلو ميك سرگي

كه با  يدر صورت .ن رفتن آن شده استيب ن ساخت باعث چرخش قطعه و ازيبوجود آمده در ح يداخل يروهايساخت، ن يها

روها ين نيها اگاههيتكن پروسه شود، بعد از جداكردن يدر ح يداخل يروهايساخت، مانع از آزاد شدن ن يهاگاههيكتاستفاده از 

قطعات در چش كرل بوجود آمده يپن يتخمن مقاله هدف يدر ا .شونديقطعه م يآزاد شده و باعث انحرافات ابعاد

با در نظر گرفتن تغييرات مدول باشد كه يمچش كرل يو پ يداخل يروهايها بر نهير ضخامت اليو تاث استريوليتوگرافي

انجام شده  يتيكامپوز يرهايك تيكالس يو با استفاده از تئور جامد شدهرزين طح مقطع االسيتيسه در مقاطع مختلف از س

  .است
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به   SLA 5000خراب شدن قطعه ساخته شده در دستگاه :شکل سمت چپ. ]۱[ب کرليمحاسبه ضر استاندارد اتقطع :شکل سمت راست: ۱شکل 

  در آن بوجودآمده يداخل يروهاين يبزرگدر اثر آن  يهااهگهيبه خاطر شکست تک آنها و چرخش هاهيال ييجابجال يدل

  

  صورت گرفته تاکنون يبر کارها يمرور-۲

 .صورت گرفته است يتوگرافيوليبهبود و باال بردن پروسه استر يبرا ياديز يهاشرفتيقات و پير تحقيدر طول چند سال اخ

روش بدست  ]3[ دمانيو. باشديزر ميل ياز درخشندگ يقطعات ساخته شده تابع يكينشان داد كه خواص مكان ]2و1[ جاكوب

 يروش ]4[ هانگ ..كردارائه را در حال ساخت  يه هاياز ال يساخته شده ، ناش يهاهيده به اليرس يزان درخشندگيآوردن م

سبه مدول محا يو چگونگ ط پروسه ارائه داديون تحت شرايمرزاسيت پليون، انقباض و حساسيمرزاسيك پليناميمحاسبة د يبرا

با استفاده از  ]5[ ليگابر .ابدييچش كرل كاهش ميها پهيش ضخامت اليو نشان داد كه با افزا ها ارائه دادهيسه در اليتياالس

چش كرل يزان پيها باعث كاهش مهيش ضخامت اليسه نشان داد كه افزايتيروش المان محدود و فرض ثابت بودن مدول االس

 يروهايقطعات بعد از بازپردازش انجام داد نشان داد ن يكه بررو يشات تجربياستفاده از آزما با ]6[م يك يدا يج .شوديم

 ييچش كرل نهايها پهيش ضخامت اليشود و با افزايها آزاد شده و باعث انحرافات كرل مگاههيتك يبعد از جداساز يداخل

  . ابدييكاهش م

  

  يچش كرل بصورت عدديپ نيتخم - 3

  در آن يکيو محاسبه خواص مکان د شده توسط ليزرپروفيل ايجا ۳-۱

 يپخته شدة متوال يهاهيتوان اليپس م. باشديم يسهم يزر بصورت تابعيل پخته شده توسط ليتک پروف ]۱[مطابق با جاکوب 

Cd(زر يدر شکل عمق پخت توسط ل. ه پشت سرهم استيال ش دهندة دوين شکل تنها نمايا. درنظر گرفت ۲را مطابق با شکل 

 ۲مطابق با رابطه  ]۲و۱[جاکوب . گر نشان داده شده استيکديه در يه در نفوذ دو الير ضخامت اليو تاث) Lw(پخت  ي، پهنا)

ن رابطه يهمانطور که از ا. ان نموده استيب )E( زريل يها را با درخشندگهيحاصله از پخت ال )Y( سهيتين مدول االسيارتباط ب

گر يکديجذب شده در نقاط مختلف با  يباشد، البته درخشندگيزر ميل ياز درخشندگ يابعسه تيتيمشخص است مدول االس

  . باشديگر متفاوت ميکديه با يک اليسه نقاط مختلف يتيکرد که مدول االس يريجه گيتوان نتيپس م. ]۱[باشند يمتفاوت م
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  SLAدر  زريپخته شده توسط لل يش دو پروفينمودار نما - 2شكل 

  

( 1)

max( , ) ( ( , ), ) (1 )(1 )c

E
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−= = − −  
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 ماً متناسب بايکه مستقاست  يبعد يب تثاب βبيشتر مقدار مدول االسيتيسه قابل دسترسي براي رزين،  Ymaxدر اين رابطة 

  . باشدثابتي بي بعد مي α و باشديم)  Ec( درخشندگي بحراني رزين 

ها جمع هيخود ال ين با درخشندگيريز يهاهيباالتر به ال يهاهيده از اليزر رسيل ينشان داده است که درخشندگ ]۳[دمان يو

مدول . نشان داده شده است ۲همانطور که در شکل . شودين ميريز يهاهيسه اليتيش مدول االسيت باعث افزايشده و در نها

شده در رزين جامد  ۲ولي در منطقه . باشدمي ]۱[مطابق با روابط ارائه شده توسط جاکوب ) Y1,Y3( ۳و۱االسيتيسه مناطق 

گونه نيتوان ايم آن ده بهيرس يزان درخشندگيبدست آوردن م يبرا. گيردت درخشندگي ليزر قرار ميمرحله قبل دوباره تح

را  ۲ده به نقاط مختلف منطقه يزر رسيل يتوان مقدار درخشندگيشوند، پس ميگر جمع ميکدي ها بايفرض نمود که درخشندگ

  .ن زديتخم ۳مطابق با رابطه 

  

)۳(  2 0 0

( )
( , ) ( , ) exp( ) ( , ) exp( )

p p

Frist Exposure Second Exposure

z z d
E x y E x y E x y

D D

− − +
= +

������� �����������

  

    

با استفاده . باشديه دوم ميمقدار تشعشع در سطح ال E0ها و هيضخامت ال dه دوم، يزر در اليل يعمق نفوذ پرتو zن رابطه يدر ا

  .را محاسبه نمود ۲ه يسه هر نقطه داخل ناحيتيتوان مدول االسيم ۱در رابطه آن قرار دادن رابطه و ن ياز ا

ان يها بهيب مقدار انقباض اليتقر ين برايرز يو پارامترها) E(زر يل ين درخشندگيرا در ارتباط ب ۴رابطه مطابق با  ]۴[هانگ 

  .نموده است

  

max( , ) (1 exp[( ( ) ][1 exp( ]a b c

c

E
E t t t

E
ε ε α α α= − − − − −  

)۴( 
 

  

ميزان کرنش رزين ،εدر اين رابطه
maxε نياض رزن انقبيشتريب ، aα درخشندگي ةبيانگر ميزان نرخ واكنش در اولين مرحل ، 

bα و  نيرز انقباضبراي مدل كردن  يبيضرcα انقباض  يمبنا ن رابطه بريا. باشدمي انقباضبراي نشان دادن منحني  يبيضر

محاسبه  يبرا يستيذکر شده بازر ارائه گشته است که با توجه به موارد يک بار عبور لي يل ساخته شده و درخشندگيمرکز پروف

این درحالی است که درکارهای قبلی این مدنظر قرار  .ه نقاط محاسبه شوديچش کرل انقباض کليزان پيق مين دقيتخمو 

  . ]۵[ گیردینم
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   يتيكامپوز يرهايحاكم بر ت ي كالسيكتئور-3-2

توان خواص قطعات را باشد، میای قطعات میبه الیهماهیت ساخت در استریولیتوگرافی ساخت الیه ،با توجه به اینکه

و از روابط حاکم برآنها برای محاسبه خواص قطعات استریولیتوگرافی استفاده  ]۶[ها فرض نمود مشابه با خواص کامپوزیت

و ) M(و گشتاور خارجي ) N(در تئوري کالسيک تيرهاي کامپوزيتي هنگامي که الماني از تير تحت نيروي خارجي .نمود

زان ين ميارتباط ب ،ن المانيا يبعد از نوشتن روابط تعادل برا ،رديگقرار  )tM(و گشتاور داخلي ) �t(نيروي داخلي  ينهمچن

( يانيه ميزان کرنش الي، م) K( چش قطعهيپ
0ε (۷[ شودزير بيان مي تگاه معادالتمطابق با دس اعمالي با بارهاي[  

  

در مورد قطعات . باشدي ميخمش يضريب سخت Dي و خمش – يکوپلينگ کشش B ي،فشار - يکشش يضريب سخت  Aکه

ه باعث باشد کشود و اين نيروهاي داخلي ميتوان فرض نمود که نيروهاي خارجي به قطعات وارد نمياستريوليتوگرافي مي

  . شودانحرافات ابعادي مي

  

  چش کرل يزان پين ميتخم -۳-۳

ن نکته توجه نمود که در هنگام ساخت يبه ا يستيبا يتيکامپوز يرهايک تيکالس يچش کرل با استفاده از تئورين پيتخم يبرا

 يهامماناز آزاد شدن ها گاههيکشود، اما توسط تين پروسه آزاد ميها در حهيجاد شده از انقباض اليا يفشار يروهايها نهيال

از  يچش کرل را ناشيپ ييتوان علت نهايپس م. شودين پروسه ميچش در حياز پ انعشود و ميم يريجاد شده جلوگيا يداخل

  . شونديره ميها ذخگاههيشوند و در تکيجاد ميدانست که در طول پروسه ا ييهاآزاد شدن ممان

  ،ح نمودين گونه توجين را ايريز يهاهيزر در اليل ينفوذ پرتو يبررو ،ها راهير ضخامت اليتاث توانيم ۲اما با توجه به شکل 

جاد انقباض يه و ايسه آن اليتير در مدول االسيين نفوذ کرده و کمتر باعث تغيريه زيزر کمتر در اليها لهيش ضخامت اليبا افزا 

  . شوديدر آن م

  .شودمیاستفاده  ]۵[  ۶ها از رابطه هير طول ساخت الجاد شده ديا يمحاسبه ممان داخل يبرا

  

( )
t t

M Y t bzdzεα α= ∆ +∫  )۵( 

  

. باشديمقدار انقباض المان م εαد و يآيمبدست  ۲باشد که از رابطه يم يالمان مورد بررسسه يتيمدول االس Yن رابطه يدر ا

داشته باشد، ترم نوجود  يرات دماييشود تغيم يقطعات سعساخت هنگام نکه در يبا توجه به ا
t tα -ياز معادالت حذف م ∆

  .شود

  .ديآيبدست م ۶چش کرل با استفاده از رابطه يا پيجاد شده و يا يکه مقدار انحنا

  

2 1 2

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

t
t

s s s

s s s

s s s

M
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B
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A
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x t t
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2 1tk ن رابطه يدر ا .ديآيها از جسم جدا شوند بوجود مگاهن لحظه تکهيکه در ا يباشد که در صورتيم يلقائا ييانگر انحنايب −

1, 2, 3s s sB  1و, 2, 3s s sD  1و, 2, 3s s sAم آن يمن رابطه و تعيبا استفاده از ا. باشنديم ۲در شکل  ۳و۲و۱مناطق  يکي، خواص مکان

  .را بدست آورد ييچش نهايتوان مقدار پيبه کل جسم م

  

   شكل يليقطعه مسطت يچش كرل براين پيتخم -4

 ]۶[م يک يدا يارائه شده توسط جشکل  يليمدل مسطتچش کرل از مدل يپ يها بر روهير ضخامت اليو تاث يبه منظور بررس

ه يک اليتنها ضخامت  يبررس يکه برا. باشديم mm 10 mm×200 mm×1.5 در ابعاد يلين قطعه مسطتيا. استفاده شده است

با استفاده از روش  يکيخواص مکانمحاسبه  يهاانتگرال. آن انتخاب شده است يمتر برايليم ۱.۵ضخامت  ،ييچش نهايپ يبررو

 ۱۰۰کرون و يم ۱۲۵کرون، يم ۱۵۰ ياهيضخامت ال يمحاسبات سه مرتبه برا. اندمحاسبه شده ]۸[ يمربع يعدد يريانتگرال گ

ن قطعه در يساخت ا يقيحق يلحاظ شده در محاسبات براساس پارامترها يپارامترها. کرون تکرار شده استيم

کرون، سرعت اسکن يم ۱۲۰: ميلي وات، قطرپرتو ليزر ۱۶۳:ن پارامترها عبارتند از توان ليزر يا. باشنديم  SLA5000دستگاه

ميلي ژول بر سانتي متر  Ec:۱۱.۵ميليمتر، درخشندگي بحراني رزين  Dp:۰.۱۶زرمتر بر ثانيه، عمق نفوذ لي ۵:هااليه

که اين شرايط  باشدمی% ۰.۲۵: مگاپاسکال و بيشترين ميزان انقباض رزين  Y:۲۶۵۰مربع،بيشترين مدول االسيتيسه رزين

  .آورده شده است ۴شکل در  شده يرياندازه گ يهاهمراه با دادهزها يج آنالينتا. باشدمي  ۱۱۱۲۰somosمربوط رزين 

  

  چش كرليزان پيم يتجرب يريگاندازه -5

ن يقاً با شراط ذکر شده در حالت تخميرا دق ياچش کرل، قطعات نمونهين پيج حاصل شده از تخميبر نتا يگذاربه منظور صحه

-گاههيکرون، تکيم ۱۵۰و ۱۲۵و۱۰۰ ياهيساخته و بعد از ساخته شدن قطعات با سه ضخامت ال SLA5000در دستگاه  يتئور

 يريگباشند که با اندازهيم ۳قطعات ساخته شده مطابق با شکل  .اندات بازپردازش قرار گرفتهيآنها جدا شده و تحت عمل يها

  .حاصل شده است ۴ج نمودار شکل يآنها نتا

  

  
  متفاوت ياقطعات ساخته شده با ضخامت اليه ۳شکل 

  

آنچه که . زندين ميچش کرل را تخميمقدار پ يار خوبيب بسيبا تقر يج تئوريامشخص باشد، نت ۴همانطور که از شکل 

  .ابدييکاهش م ياچش کرل بطور قابل مالحظهيساخت، مقدار پ ياهيش ضخامت اليباشد، با افزايمشخص م



  رانيد ايساخت و تول يمهندسكنفرانس  نينهم

  رجند يــدانشـگاه ب -رجنديـب   1387اسفند 

   

  
 يهاهيانگر تعداد اليب ينمودار افق. هاهياثر ضخامت ال يبررس يقطعات ساخته شده برا يريگچش کرل و اندازهين پيج محاسبات تخمينتا -٤شکل 

  متر استيليم ١.٥که معادل  يمتريليم ٠.١٥ه يال ١٠به عنوان مثال . باشديدن به ضخامت قطعه ميرس يمورد نظر برا ياهيساخت از ضخامت ال

 

  يگيريجه نت - ۴

 يکيباشند، خواص مکانيگر متفاوت ميکديا ها بهيجذب شده در نقاط ال ينکه مقدار انرژيبه خاطر ا يتوگرافيوليدر قطعات استر

از . باشديدر قطعات م يداخل يروهاين اختالفات باعث بروز نيا. باشديگر متفاوت ميکديها با هيو مقدار انقباض نقاط مختلف ال

ساخت  يهاهيهر چقدر ضخامت ال. باشديساخت م يهاهيشود، ضخامت الين اختالف در خواص ميکه باعث بروز ا يعوامل

  .ابدييز کاهش ميقطعه ن يين اختالف کمتر و به تبع آن انحرافات نهايشتر شود، ايب
  

  تشکر و قدرداني

هاي عملي و ساخت قطعات امکانات سازي سريع شرکت ساپکو که براي انجام تستبخش نمونه يهادانم که از کمکيالزم م

  .ورمالزم را در اختيار قرار دادند کمال تشکر را به عمل بيا
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