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ٍ ای اس َیذریذ تیتاویًم را 51 تار تا تشوىذ ي تا ساخت یک مزغ دروا  داوشمىذان مًفق شذٌ اوذ تا استفادٌ اس َىز صاپىی ايریگامی، صفح

 در مقیاس َای ریش، راٌ را تزای ساخت اتشارَایی در مقیاس میکزيمتز َمًار کىىذ

َای سیادی داشتٍ، مُىذسان َىًس در تالش تزای ساخته اجسامی َستىذ کٍ  تعذی در اتعاد واوً پیشزفت وشاوی سٍ کٍ الیٍ در حالی

َای  َای تاالیی خزد شذٌ ي تاعث کج شذن الیٍ ر چىیه اتعاد کًچکی، الیٍسىتی داشتٍ تاشذ. د 51تز اس یک سکٍ  ای کًچک اوذاسٌ

اوذ: اتتذا یک  حل جذیذ ي ًَشمىذاوٍ ارائٍ کزدٌ وًیش یک راٌ شًوذ. تزای حل ایه مشکل، محققان داوشگاٌ ایلی تز پاییىی می ضعیف

.صفحٍ صاف را آمادٌ کىیذ، سپس آن را تا تشویذ تا تٍ شکل دلخًاٌ خًد تزسیذ  

تٍ گشارش پاج سایىس، ایه تکىیک اس اریگامی، کٍ یک َىز قذیمی صاپىی است، الُام گزفتٍ شذٌ است. در ایه َىز، تا تا سدن کاغذ 

َای سیثایی اس اجسام مختلف، ماوىذ گل ي حیًاوات گًواگًن ایجاد کزد. ایه محققان تزای اثثات کارایی ريش خًد،  تًان شکل می

اوذ تٍ تکىیکی دست  اوذ. تٍ ایه تزتیة داوشمىذان تًاوستٍ شًد، ساختٍ را کٍ وماد َىز اریگامی محسًب مییک دروا )مزغ ماَیخًار( 

 یاتىذ تا تٍ کمک آن، تا استفادٌ اس تا سدن تٍ جای ريش الیٍ وشاوی، اتشار پششکی یا يسایل مکاویکی میکزيسکًپی تًلیذ کىىذ

 

فحٍ صاف َیذریذ تیتاویًم آغاس کزدوذ. ایه مادٌ تزای تا کزدن خیلی صلة محسًب وًیش کار خًد را تا یک ص محققان داوشگاٌ ایلی

تًان ایه صفحٍ را تٍ اوذاسٌ  شًد، می وشاوی واوً استفادٌ می َایی کٍ در ريش چاج ي الیٍ شًد، اما تا استفادٌ اس جًَز ي حالل می

تار تا کزدن صفحٍ صاف تا رسیذن تٍ پزوذٌ  51ش، ویاسمىذ کافی وزم کزد تا تتًان آن را تا کزد. ساخت دروای مذکًر تٍ ایه ري

.وُایی است  

پذیز است، اما اس استحکام کافی ویش تزخًردار است تا پس اس اتمام فزایىذ تاسدن،  َیذریذ تیتاویًم فزآيری شذٌ تٍ اوذاسٌ کافی اوعطاف

تکمیل کار تٍ تیتاویًم خالص فلشی تثذیل کزد. تٍ ایه تًان پس اس  شکل خًد را حفظ کىذ. عاليٌ تز ایه، َیذریذ تیتاویًم را می

وشًوذ.ای تثذیل کزد کٍ تًسط تذن پس سدٌ  تًان یک يسیلٍ پششکی را تٍ شکل دلخًاٌ تا سد ي سپس آن را تٍ مادٌ تزتیة، می  

 

 



 

 

تتًاوىذ یک ایمپلىت تًلیذ شذٌ اس داوشمىذان َىًس در اتتذای راٌ قزار داروذ، تىاتزایه مذتی طًل خًاَذ کشیذ تا پششکان ياقعا 

َیذریذ تیتاویًم را تٍ کار تزوذ. تٍ َز حال، یک افساوٍ صاپىی يجًد دارد کٍ اگز کسی َشار دروای اریگامی تساسد، یک دروای ياقعی 

زف یک سال، دروای دیگز تٍ ایه ريش تساسوذ ي آرسي کىىذ کٍ ظ 999کىذ. تىاتزایه کافیست کٍ محققان  آرسيی يی را تزآيردٌ می

 .تتًاوىذ ایه فىايری را تٍ مزحلٍ استفادٌ عملی تزساوىذ؛ خیلی راحت است

 مىثع:سایت خثز اوالیه

 

 

 

 

 


