مقدمهایبرموادهوشمند 

در سالهای اخیر تحوال ت یاادی در ووی های مختلف یندگی انسانها به وجود آمد است .اقتصاد پوااتر ،توجه
بیشتر به محیط یاست ،تحول فناوری ارتباطا ت ،افزااش طول عمر و بهبود کیفیت یندگی ای جمله موارد قابل توجه
در یندگی انسان معاصر است .اان موارد همگی در سااه فناوریهای جداد به دست آمد در صد اخیر محقق شد
است .اکی ای مهمتران فناوریها ای نظر تاثیر بر یندگی بشر ،فناوری مواد و کاربرد آنها است .مواد تا ودی مورد
توجه انسانها بود که اعصار مختلف یندگی بشر را بر اساس مواد در دسترس آنها برای ساخت ابزار نامگذاری
نمود اند (شکل  .)1در سه قرن اخیر گستر دسترسی به مواد ای سنگ و اا آلیاژهای بدوی آهن و مس به دنیاای
وسیع ای آلیاژها و کامپویاتهای پیچید و موادی با ساختار کامالً مهندسی شد  ،متحول شد است .مواد مورد
استفاد در عصر واضر بااد عالو بر قابلیت کاربرد در شرااط پیچید تنشی ،ومال ت مواد شیمیاای ،دمای باال و اا
پااین ،ضربه و  ...نیایهای انسان عصر ارتباطا ت برای ساخت تجهیزا ت و ادوا ت دقیق و بسیار کوچک و در عین وال
هوشمند را نیز برآورد کنند .همه جهشهای انسان در عصر واضر به نوعی وابسته به شناخت گسترد تر و عمیقتر ای
مواد و تواناای وی در مهار و به کار گرفتن خواص آن بود است.

شکل  .1سیر تحول مواد غالب در ابزار سایی
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به طور کلی مواد ساد بر اساس نوع پیوند بین ملکولی به سه دسته اصلی فلزا ت ،پلیمرها و سرامیکها تقسیمبندی
میشوند(شکل .)2هر اک ای اان خانواد ها خواص واژ و مشخص دارند .فلزا ت استحکام باال ،قابلیت
چکشخواری ،رسانش ورار ت و الکتراسیته و جالی فلزی دارند ،در والی که پلیمرها عااق ورار ت و الکتراسیته
بود و چگالی پااینی دارند .سرامیکها عموماً سختی ،پااداری شیمیاای و دماای باال داشته و عااق هستند .مواد
مرکب موادی هستند که شامل واژگیهای دو خانواد مختلف ای مواد باشند .برای مثال سرمتها شامل سرامیکها
و فلزا ت و CMCها کامپویاتهای یمینه فلزیاند.

شکل  .2دسته بندی اساسی مواد بر اساس نوع پیوند
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دستهبندی داگر مواد بر اساس خواص و اا کاربرد انجام میشود(شکل  .)3در اان دستهبندی مواد به مواد هوا-فضا،
مواد یاستسایگار ،مواد الکترونیک ،مواد ووی انرژی ،مواد مغناطیسی ،مواد اپتیکی و فوتونیکی ،مواد سای ای و
مواد هوشمند طبقهبندی میشوند .در بسیاری ای موارد مواد دو خانواد مجزا واژگی مشابهی دارند و در
دستهبندیهای کاربردی در اک گرو قرار میگیرند .برای مثال عااقهای الکتراکی میتوانند ای جنس سرامیک و
اا پلیمر و اا کامپویات باشند .در مثالی داگر مواد مقاوم در برابر سااش بسته به خواص داگر مورد نیای ای جنس فلز،
سرامیک و اا کامپویات انتخاب میشوند.

شکل  .3دستهبندی مواد بر اساس خواص و کاربردها

پاسخ مواد برابر محرکها تقراباً مشابه است .برای مثال تقرابا همه مواد در برابر افزااش و کاهش دما رفتاری
انبساطی و اا انقباضی دارند .همه آنها در برابر اعمال تنش ،کرنش ای خود نشان میدهد و در برابر جراان الکتراسیته
هادی و اا عااقاند .در دهههای اخیر خواصی در برخی مواد مشاهد شد است که آنها را ای اان دستهبندی عمومی
خارج نمود است .اان مواد در برابر محرکها پاسخی کامالً متفاو ت ای خود نشان میدهند .اان بخش ای مواد را
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مواد هوشمند مینامند .مواد هوشمند در برابر محرکهاای همچون نور ،گرما ،رطوبت ،میدان الکتراکی و اا
مغناطیسی pH ،و تنش ،رفتاری خاص ای خود نشان میدهند.
هوشمند بودن اان مواد به معنی وجود قدر ت تصمیمگیری نیست ،بلکه آنها در برابر محرکهای بیرونی واکنشی
قابل ثبت و اندای گیری نشان میدهند که آنها را برای ساخت وسگرهای محیطی و اا استفاد در کاربردهای خاص
داگر بسیار مناسب میساید .مواد هوشمند با نامهای داگری نیز مانند مواد پاسخد  1و اا عملگر 2نیز شناخته
میشوند .بسته به شرااط ممکن است خواص (مکانیکی ،الکتیراکی اا ظاهری) ،ساختار و اا ترکیب اان مواد در
مقابل محرک خارجی خاصی تغییر کند .بررسی اان مواد با توجه به نبود مشابهت فیزاکی ،شیمیاای و اا ساختاری
آنها بدون تمرکز بر دستهبندی بر اساس نوع پاسخ دراافت شد در مقابل محرکها ،ممکن نیست .بنابراان در
بررسی مواد هوشمند تاکید نه بر آلیاژ و ترکیب ساختار فیزاکی بلکه بر نوع رفتار خاص ماد است و ممکن است
اک آلیاژ فلزی در کنار اک پلیمر خاص قرار گیرد چرا که هر دو رفتاری مشابه دارند.
برخی ای مواد هوشمند ای سالهای بسیار دور شناخته شد اند .برای مثال ترموکوپلها ای موادی ساخته میشوند که
در برابر تغییر دما اختالف پتانسیل الکتراکی ااجاد میکنند .با اندای گیری اان اختالف پتانسیل میتوان به میزان تغییر
دما پی برد .کشف خاصیت ترموکوپلها به قرن  11بای میگردد .بنابراان کاربرد مواد هوشمند در یندگی بشر
موضوع جدادی نیست .اما در بسیاری موارد تحقیقا ت سه دهه اخیر باعث طرح کاربردهاای جداد برای اان مواد
شد است.
کاربردهای متصور برای اان گرو ای مواد بسیار وسیعتر ای هر خانواد ی داگری ای مواد میباشد .ای اان مواد در
تولید الکتراسیته ،ساخت ماشینهای الکتراکی و مکانیکی بسیار ظراف و اا بسیار قدرتمند ،ساخت انواع وسگرهای
وفاظتی ،ادوا ت جراوی ،اامپلنتهای پزشکی ،ماهوار ها ،ماهیچههای مصنوعی و بسیاری موارد داگر استفاد
میشود .اتومبیل ،هواپیما و ساختمانهاای که با استفاد ای اان مواد ساخته شد باشد را هوشمند محسوب میکنند .با
استفاد ای انواع وسگرها و ااجاد واکنش مطلوب در ماشین ،اان وساال قابلیت واکنش سراع به شرااط بیرونی با
دقت باالای را دارند.
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Functional material
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بندیها بر اساس عملکرد ،برخی
مواد هوشمند را میتوان به شیو های مختلفی دستهبندی نمود .برخی ای اان دسته 
داگر بر اساس خواص و برخی بر اساس مشخصا ت ماد پااه است .در بسیاری موارد برهم پوشانی بین روشهای
دستهبندی وجود دارد .در اکی ای اان دستهبندیها ،مواد هوشمند را به چهار دسته یار تقسیمبندی میکنند:
 مواد هوشمند تغییر رنگ دهند مواد منور (نور دهند ) مواد متحرک (ورکتکنند ) مواد تغییر دما دهنددر اان دستهبندی موادی مانند سلولهای خورشیدی جا نگرفتهاند .در اک دستهبندی قدامیتر مواد هوشمند به دو
دسته مواد هوشمند فعال و غیرفعال طبقهبندی میشوند .مواد هوشمند فعال در معرض میدان مغناطیسی ،الکتراکی و
اا گرماای قابلیت تغییر خواص و اا شکل هندسی خود و در نتیجه تبدال انواع انرژی به اکداگر را دارند .مواد
پیزوالکتراک ،آلیاژهای وافظهدار ،مواد مگنتو راستراکتیو و مااعاتی که با اعمال میدان الکتراکی رفتار رئولوژاک
خود را تغییر میدهند ،ای اان گرو اند .ای اان مواد برای اعمال نیرو و اا به عنوان محرک ( )Actuatorاستفاد
میشود .گرو دوم مواد هوشمندی هستند که غیر فعال نامید میشوند و قابلیت تبدال انرژی ندارند .اان نوع ای مواد
هوشمند به عنوان وسگر به کار برد میشوند.
با تسلط بیشتر بر خواص مواد و طبقهبندی دقیقتر آنها و شناخت و توسعه مواد جداد در دهههای اخیر تنوع مواد
هوشمند بیشتر و کاربرد آنها به واقعیت نزداکتر شد است .در گزارشهای بعدی برخی ای دستههای مواد هوشمند
معرفی و توضیحا ت مختصری در خصوص کاربرد آنها ارائه خواهد شد.
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