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 صنعت فضانوردی



 

دیده از اوریگامی در عرصه فضا نوراستفا  

قثیِ ٍؾیلِ زهیسى تاز زض  ای تیَب هاًٌس زض آهطیکا هَفق تِ ؾاذت ٍؾیلِ هحققاى زاًكگاُ تطیگْن یاًگ

هرتلف، اؾتفازُ قسُ اؾت. قسًس کِ زض آى اظ اٍضیگاهی، ٌّط غاپٌی تا کطزى کاغص تطای ایجاز اقکال  آٌّگطی

جؼثِ ذالء ًام زاضز ٍ ؾاذتاضـ تطاؾاؼ اٍضیگاهی اؾت، قاتل فكطزُ قسى ٍ کَچک قسى ِ اتعاض ؾاذتِ قسُ ک

تاقس ٍ کاضتطزّای ظیازی اظ جولِ اتصال پل یک جت تِ زضب تاظ یک َّاپیوا  ام اًساظُ اٍلیِ ذَز هی تِ یک ؾی

ًس اظ اقیا کَچکی کِ زض زاذل ذَز قطاض زاضز، هحافظت کٌس. ایي اذتطاع تَا ضا زاضز ٍ زض فضا ًیع ایي ٍؾیلِ هی

 .ای ایسُ آل تطای هطید ًَضزاى ًاؾا ذَاّس تَز قک ٍؾیلِ جسیس تی

زض تركی اظ تجْیعات ذَز زضیلی زاضز کِ هرصَل   "یکٌجکاٍ"تطیي هطید ًَضز کًٌَی ًاؾا تا ًام  پیكطفتِ

ؾیاضُ هطید اؾت. زضیل ٍ اجعاء آى زض زاذل یک جؼثِ ذالء فلعی قطاض زاضز. ّای  ًوًَِ تطزاضی اظ هَاز ٍ ؾٌگ

ًام زاضز، ًیع تِ ایي اتعاض جؼثِ ذالء هجْع ذَاّس گطزیس. زض ػیي حال  "0202هاضؼ " هطید ًَضز تؼسی ًاؾا کِ

سُ ّؿتٌس. ّای اکتكافی آیٌ هحققاى زضحال کاض کطزى تط ضٍی ٍضغى اٍضیگاهی جسیس ایي ٍؾیلِ تطای هأهَضیت

یک ٍؾیلِ جؼثِ ذالء هاًٌس تایس قاتلیت فكطزُ قسى ٍ تاظ قسى زض هَاقغ ضطٍضی ضا زاقتِ تاقس. جؼثِ ذالء 

، تِ ایي یک تِ ّكت ضا زاضز اظ آى اؾتفازُ ذَاّس کطز قاتلیت فكطزُ قسى " 0202هاضؼ " فلعی کِ هطید ًَضز

آى زض حالت فكطزُ قسگی اؾت. اها اگط تتَاًین ایي  هؼٌی کِ طَل تاز زم زض حالت تاظ ٍ ػازی ّكت تطاتط طَل

 تط تکٌین چطَض ذَاّس تَز؟ ًؿثت ضا کَچک

طَض کِ گفتِ قس اٍضیگاهی ٌّط تا کطزى کاغص اؾت. جای تؼجة ًساضز کِ تأثیط ٍ کاضایی آى هٌجط تِ  ّواى

زاًكگاُ تطیگْن یاًگ زض گطزز. یکی اظ هحققاى یک تِ ؾی  تط تا ؾاذت جؼثِ ذالء تا ًؿثت فكطزگی کَچک

 :گَیس تَضیح پػٍّف ذَز تط ضٍی اٍضیگاهی هی

اگط تتَاًین هقساضی اظ حجن ذالء ضا کاّف زّین فكطزگی آى تیكتط هی قَز. ّوچٌیي هی تَاًین طَل هیلِ ّا 

 ٍ هحَضّا ضا کِ تطای پط کطزى جؼثِ ذالء اؾتفازُ هی قَز، کاّف زّین تا حجن ٍؾیلِ کاّف یاتس.

 "کطؾلیٌگ"ى حققاى تؼس اظ تصوین گیطی زض هَضز الگَی تا کطزى تطای ؾاذت جؼثِ ذالء کِ الگَی تا کطزه

قطاض زازًس. تا تَجِ تِ هحیط ذكي اتیلي ضا هَضز آظهایف  پصیط اظ جولِ پلی چٌسیي هَاز صٌؼتی اًؼطافًام زاضز 

 طایط جَی ذكي هَجَز زض آى ؾیاضُ ضا ؾیاضُ ؾطخ، پػٍّكگطاى زض پی ؾاذت جؼثِ ذالئی ّؿتٌس کِ تتَاًس ق



 

 

 

تحول کطزُ ٍ اتعاضّا ٍ اقیا زاذل ذَز ضا اظ گطز ٍ ذاک طَفاى ّای هطید ٍ ّوچٌیي پطتَّای یَ ٍی هحلفظت 

تاقس. کٌس. الظم تِ شکط اؾت کِ کاضتطز جؼثِ ذالء اٍضیگاهی فقط زض ػطصِ فضاًَضزی ٍ هٌْسؾی اٍضیگاهی ًوی 

ػالٍُ تط تازتاى ّای ذَضقیسی کِ تِ ؾفیٌِ ٍ کاٍقگط کوک پٌل ّای ذَضقیسی هَجَز زض ؾفیٌِ ّای فضایی 

هی کٌس تا اًطغی الظم تطای حطکت ضا اظ ططیق ًَض ذَضقیس زضیافت کٌس،تایس تِ اًساظُ ای کَچک قَز کِ تتَاى 

 آى ضا تِ فضا پطتاب کطز.

جؿتجَگطاى حیات فطاظهیٌی اهیسٍاضًس زض آیٌسُ ًعزیک قاّس ؾاذتاض جسیسی تاقٌس کِ تتَاًٌس اظ هعیت ّای 

تِ اؾتفازُ اظ اؾتاضقیس یا چتط ؾتاضُ تِ قکل گل هی تَاى اٍضیگاهی زض فضاًَضزی اؾتفازُ کٌٌس. تِ طَض هثال 

فتِ قَز تا ًَض یک ؾتاضُ تعضگ ضا فیلتط کطزُ ٍ اقاضُ کطز کِ هی تَاًس زض ؾاذتاض تلؿکَج تِ کاض گطآفتاتگطزاى 

تِ تلؿکَج اجاظُ زّس تا تط ضٍی ًَضّای ذیلی ضؼیف کِ اظ ؾیاضُ ّای زٍضزؾت هٌکؼؽ هی قَز، توطکع کطزُ 

ٍ کاٍـ کٌس. چتط ؾتاضُ یا اؾتاضقیس چیعی حسٍز زٍ ًین هتط قطط ذَاّس زاقت. تا ایي حال اظ ًظط هحققاى 

 ایي ؾطح تکٌَلَغی ٌَّظ یک زِّ فاصلِ زاضین. تطای زؾتیاتی کاهل تِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


