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  متولد شد.ميالدي  1961در سال فيزيك دان آمريكايي رابرت جي لنگ 

  

  او يكي از هنرمندان  و نظريه پردازان در زمينه اوريگامي است. شهرت لنگ براي طرح هاي پيچيده و ظريف او است كه
  مهمترين آن حشرات و حيوانات است.

 بزرگي در ساخت برنامه امي پرداخته است و به پيشرفت هاياوريگهاي اضيات و كاربرد كامپيوتر و تئورياو به مطالعه ري
  هاي كابردي دنياي واقعي اوريگامي در مشكالت هندسي دست يافته است.

  سابقه علمي رابرت لنگ : 

  مهندسي برق را از دانشگاه كاليفرنيا  
  1983كارشناسي ارشد مهندسي برق از دانشگاه استنفورد در سال  
 دكتراي فيزيك كاربردي  
 1988در سال  شروع پيش رانش جت ناسا در آزمايشگاه  



 

  اختراع ثبت شده در زمينه ليزر  و فيزيك 46نشريه و  80بيش از  
  كار در زمينه مهندسي را رها كرد و به يك هنرمند اوريگاميست تبديل شد. البته هنوز ارتباط با رشته  2001او در سال

  بوده است. 2010تا  2007تحصيلي خود را حفظ كرده است و ويراستار ارشد مجله كوانتوي الكترونيك از 
  سالگي توسط معملمش كه از روش هاي ديگر به جهت سرگرم نگه داشتن او در سر  6رابرت لنگ براي اولين بار در

  كالس خسته شده بود با دنياي اوريگامي آشنا شد.
 آورد و ميوي در زمان تحصيل در مقطع كارشناسي او به عنوان يك راه فرار از فشارهاي مطالعات مهندسي به اوريگامي ر

  با استادان ديگري چون جان مونترال از طريق مركز اوريگامي آمريكا در تماس بود.
 در جنگل سياه شيفته يك فاخته شدند و پس از  ،زماني كه او به همراه همسرش براي كارهاي فوق دكترا در آلمان بودند

  ساخت. ساعت تا زدن با موفقيت نمونه كاغذي اين فاخته را 6ماه طراحي و  3
  رابرت لنگ به عنوان يكي از نظريه پردازان برجسته رياضيات اوريگامي به رسميت شناخته شده و الگوريتم كردن فرايند

  طراحي اوريگامي را توسعه بخشيده است.
 هاي مختلف اوريگامي و توسعه آن است. به ربردي در دنياي واقعي براي نظريهلنگ متخصص در يافتن برنامه هاي كا

  ن مثال : طراحي يك الگوي تا شو براي يك توليد كننده كيسه هواي ماشين در آلمانعنوا
 ي  يك تلسكوپ فضايي ي در الرنس ليورمور در كالفرنيا، كه در آن يك تيم، در حال توسعهاو توسط يك آزمايشگاه مل

گ مشغول به فعاليت در تيم دعوت به همكاري شد. لن ري در يك فرم با غشاء نازك بودند،مت 100قدرتمند با يك لنز 
براي توسعه يك راه جهت متناسب كردن اين لنز فوق العاده با يك راكت كوچك كه بتواند در فضا باز شود و هرگونه شد، 

  عالئم دائمي يا چين نيز در آن يافت نشود.
 نويسنده يا نويسنده مشترك چندين كتاب و مقاله در زمينه اوريگامي 

  به نمايش در  2012مارس  14كه در  ي آكيرا يوشيزاوا توسط رابرت لنگ،سالگ 101طراحي لوگوي گوگل براي تولد
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