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ÖSSZEFOGLALÁS. Az additív gyártás 
lehet vé teszi tetsz leges tulajdonságú 
tartószerkezetek el állítását. Az alkalmazott 
rácsoptimálási eljárások matematikai és 
konstrukciós aggályokat is felvetnek. 
Kutatásunk analitikus módszerek helyett nem-
hagyományos optimalizációs eljárások 
alkalmazását vizsgálja. Összehasonlítással 
igazoltuk, hogy a Voronoj-diagrammal képzett 
hálógeometria hatékonyabb lehet az 
eddigieknél.  
 
ABSTRACT. Additive Manufacturing enables 
us to make support structures with custom 
properties. Analytic lattice optimization 
methods used so far raise mathematical and 
design concerns as well. Our research 
approaches this subject with unconventional 
optimisation techniques instead. By 
comparison, we proved that our Voronoi 
diagram based support structure preform better 
than the ones used until now. 
 
1. BEVEZETÉS 
Életünk minden területére bejutott már a 
számítógép. Legyen szó ipari vagy fogyasztói 
felhasználásról – az egyre olcsóbb technológiának 
köszönhet en – napról napra újabb 
helyzetekben találkozhatunk okos eszközökkel, 
automatizált megoldásokkal. Néhányan 
hajlamosak az informatika térnyerését 
szakmánk elhalványulásának értelmezni, ám a 
számítógép nem több mint egy eszköz, amellyel 
újabb lehet ségek nyílnak meg el ttünk. 

Az additív gyártás sem jöhetett volna 
létre számítógépek nélkül: segítségével 
gyorsan, olcsón, szerszámköltségek nélkül 
próbálhatunk ki érdekes új formákat. A 
technológia eleinte csak a nagy ipari szerepl k 
privilégiuma volt – ám az egyre olcsóbb 
számítógépeknek és elektronikai 
komponenseknek hála – mára már sokkal 
szélesebb körben elterjedt. Szabadúszó 

tervez k, m vészek és hobbisták körében 
nagyon népszer  lett az elmúlt években. [1] 

Tervezéskor – az eljárás nagy geometriai 
szabadságának köszönhet en – sokkal kevesebb 
technológiai korláttal kell számolnunk, ez 
azonban még bonyolultabbá teszi a 
számításokat, ha a technológia teljes kör  
kihasználására törekszünk. Vannak módszerek 
az additív gyártástechnológiához való 
optimalizálásra, ám a lehet ségek még 
nincsenek teljes kör en feltárva. 

El adásunkban additív gyártással készül  
alkatrészek bels  tartószerkezetei 
optimalizálásának egy szakirodalomban még 
nem tárgyalt, újszer  megközelítését mutatom 
be.  

 
2. ADDITÍV GYÁRTÁSSAL KÉSZÜL  
TARTÓSZERKEZETEK 
A 3D nyomtatás egyik nagy el nye, hogy az 
alkatrészek küls  héja alatt nem feltétlenül kell 
homogén anyagnak lennie. Használhatunk 
olyan rácsos vagy cellás bels  tartószerkezetet, 
amely sokkal kisebb tömeg mellett nyújt közel 
ugyanolyan jó teljesítményt, mintha az eredeti 
tömör anyagot használnánk.  

Bels  tartószerkezeteket már a 3D 
nyomtatás megjelenése el tt is használtak az 
iparban. Méhsejtrácsos szendvicsszerkezeteket 
és fémhabokat is el szeretettel alkalmaznak 
olyan területeken, ahol az alkatrészeknek a 
lehet  legkisebb tömeg mellett nagy 
terheléseknek kell megfelelniük. Az ilyen 
szerkezetek egyik fontos jellemz je a relatív 
s r ség. Ez a tartószerkezet térfogatának és a 
szerkezetet befoglaló térfogatnak a hányadosa [2]. 

Additív gyártással egyszer en hozhatunk 
létre pontosan megszabott mechanikai, optikai, 
h tani vagy épp akusztikai tulajdonságokkal 
rendelkez  térbeli rácsos és cellás 
tartószerkezeteket. Az ilyen struktúrák rudakból 
vagy lapokból álló egységcellákból épülnek fel. 
Ahhoz, hogy megtaláljuk azt a tartószerkezet 
elrendezést, amely az általunk meghatározott 
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