
 

 اوریگامی برای نجات

استفاده از تکنیک اوریگامی در 

 استنت لوله ای



 

 

 ای اوریگامی در استنت لوله

پذیز است کِ قادر است بِ ابعاد بسیار کَچکی تا ضذُ، در بذى هَجَد سًذُ حزکت کزدُ ٍ بِ  ای اًعطاف استٌت یک ساختار لَلِ

ّا  دّذ. استفادُ اس استٌت ضذُ ٍ ٍظیفِ خَد را بزحسب ًَع بیواری اًجام هیساس بزٍد. در ایي ًقاط، استٌت باس  ًقاط هطکل

ٍجَد آٍردُ است. ّا بِ ّا ٍ ًجات جاى اًساى پیطزفت هْوی در تطخیع ٍ درهاى بیواری  

اس الگَّای  ضَد. بز ایي اساس یک خاًَادُ ّای ًاسک، ًقص اٍریگاهی ظاّز هی در پیذا کزدى الگَّای کاراهذ بزای تا کزدى ایي لَلِ

ضًَذ، استٌت  ّایی کِ بِ ایي رٍش تا هی ساسد. استٌت پذیز هی ای را اهکاى اٍریگاهی یافتِ ضذُ است کِ تا کزدى یک استٌت لَلِ

اًذ. اٍریگاهی ًاهیذُ ضذُ  

اًذ، ٍ  ّن عوَد ضذُ اًذ: دٍ هجوَعِ اس تاّای هارپیچ کِ بز ّای اٍریگاهی، اس سِ ًَع تا تطکیل ضذُ کار رفتِ در استٌت الگَّای بِ

دٌّذ. در ایي استٌت اس یکی اس الگَّای تا ضًَذُ با تاّای  ّا را ًطاى هی ّای سیز یک ًوًَِ اس ایي استٌت تاّای هتقاطع. ضکل

طَر کاهل تاخَردُ ٍ بستِ  طَر کاهل باس ٍ در ضکل سوت راست، بِ هارپیچ استفادُ ضذُ است. در ضکل سوت چپ، ایي استٌت بِ

ساسد تا با ّواٌّگی باالیی  ضَد، ٍجَد تاّای هارپیچ طَیل، استٌت را قادر هی ّواًطَر کِ در ضکل هطاّذُ هی ضذُ است.

 گستزش پیذا کٌذ

 تَاى بِ هَارد سیز اضارُ کزد: ّا، هی ّای اٍریگاهی ًسبت بِ اًَاع دیگز استٌت اس هشایای اغلی استٌت

 ِتز در بذى بٌذی کَجک بزای عبَر آساى حجن بست 

 کپارچگی بیطتز بذًِ ٍ عذم ًیاس بِ پَضص اضافیی 

 ّای ساختاری سادُ بزای گستزش ٍ باس ضذى ایوي در بذى ضکل 

 ّا  ّای خاظ ٍ اضکال آًاتَهی هختلف، کِ هوکي است سایز استٌت قابلیت تغییز ٍ اغالح آساى بزای کار کزدى در هکاى

 .قادر بِ کار در ایي ضزایط ًباضٌذ

 

 

 

 

 


