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 اوریگامی در کیسه هوا

کٌذ، پزتاب ضذى ٍ تزخَرد تِ  تزیي خطزاتی کِ جاى سزًطیٌاى را تْذیذ هی در تصادفات راًٌذگی تا سزعت تاال، یکی اس اصلی

حلی تزای ًجات جاى سزًطٌاى در ایٌگًَِ تصادفات تِ خَدرٍّا افشٍدُ  راُعٌَاى   ضیطِ جلَی اتَهثیل است. تکٌَلَصی کیسِ َّا تِ

سزعت  طَر کاهل تاد ضَد ٍ تزای هتَقف کزدى تذًی کِ تِ ای تاضذ کِ در چٌذ هیلی ثاًیِ تِ گًَِ طزاحی یک کیسِ َّا تایذ تِ ضذ.

در حال ضتاب گزفتي است، ًیزٍی کافی داضتِ تاضذ، در عیي حال آًقذر سخت ًثاضذ کِ تزخَرد تا آى، خَد هَجة آسیة 

ّای هختلف اتَهثیل ٍ  یذ تزای اتعاد هختلف تذى، کَدکاى ٍ تشرگساالى، در سزعترساًذى تِ فزد ضَد. ّوچٌیي کیسِ َّا تا

 خَتی کار کٌذ.  ّای هختلف تزخَرد در تصادفات تِ ساٍیِ

ساسی فزایٌذ تاد  ّای کاهپیَتزی است. ضثیِ ساسی ّای تجزتی ٍ ضثیِ طزاحی چٌیي هحصَلی هستلشم استفادُ ّوشهاى اس آسهایص

ّا تا تا کزدى کیسِ َّا ٍ تثذیل آى تِ یک تستِ کَچک، سپس قزار دادى  ساسی یچیذُ است. اها ّوِ ضثیِضذى کیسِ َّا قذری پ

ساسی تاد ضذى کیسِ َّا تایذ اتتذا جوع ضذى آى را ضثیِ  ضَد. تِ عثارت دیگز تزای ضثیِ آى در فزهاى یا داضثَرد اتَهثیل آغاس هی

 ساسی کزد.

، در صذد تزآهذ رٍش تْتزی تزای جوع کزدى کیسِ َّا پیذا کٌذ ٍ ایٌجا تَد کِ پای EASI یک ضزکت آلواًی تِ ًام هٌْذسی

ّا تزای تاس کزدى کیسِ َّا ٍ تثذیل آى اس ضکل سِ تعذی خَد تِ حالت دٍ تعذی،  اٍریگاهی تِ ایي هسألِ تاس ضذ. یافتي چیي

تعذی تِ یک ضکل سِ تعذی دارد کِ ایي هسألِ اصلی ّای السم تزای تا کزدى ٍ تثذیل یک کاغذ دٍ  ضثاّت سیادی تِ یافتي چیي

 تزای ّوِ طزاحاى اٍریگاهی است. 

ضٌاختِ ضذ. ایي  "هَلکَل جْاًی"ساسی الگَریتوی ارائِ داد کِ تا ًام  راتزت الًگ، یکی اس ٌّزهٌذاى تٌام اٍریگاهی، تزای ایي ضثیِ

طَر هستقین در هسألِ کیسِ َّا تکار  س اضکال تا ضذُ ارائِ دادُ ٍ تِّا، در هجوَعِ تشرگی ا الگَریتن راُ حلی تزای تاس کزدى چیي

 رفت. 


