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 تلفیق اوریگامی با تکنولوژی

کزدى یک  چیغت، با اعتفادُ اس تاکزدین ٍ حتی بذٍى ایٌکِ بذاًین ًام ایي کار  ّوِ ها در دٍراى کَدکی اس اٍریگاهی اعتفادُ هی

عاختین. حاال بعذ  ّای گًَاگَى ٍ بذٍى اعتفادُ اس چغب ٍ قیچی اؽکال هختلفی اس قبیل َّاپیوا، قایق ٍ قَرباغِ هی کاغذ بِ رٍػ

ُ تَاى اعتفاد اًذ کِ اٍریگاهی فقط هخصَؿ کَدکاى ٍ عزگزهی ًیغت ٍ هی ّا داًؾوٌذاى بِ ایي ًتیجِ رعیذُ اس گذؽت عال

ای  بیؾتزی اس ایي ٌّز کزد. حاال دیگز اٍریگاهی در علَم هختلفی اس قبیل کیْاى ؽٌاعی، ریاضیات، بیَلَصی ٍ هعواری جایگاُ ٍیضُ

عاسًذ یا کزیگاهی  دارد ٍ اًَاع هختلفی ّن بِ خَد گزفتِ اعت؛ اس قبیل هاًیگاهی کِ با اعتفادُ اس تاکزدى پَل اؽکال ٌّذعی هی

ّای خَرؽیذی اعت کِ  ّای ایي ًَع اٍریگاهی طزاحی صفحِ ؽَد. یکی اس ًوًَِ ى کاغذ اس بزػ ًیش اعتفادُ هیکِ عالٍُ بز تاکزد

کٌٌذ. اٍریگاهی ّواًگًَِ کِ در علَم هختلف جای  اًذ ٍ ّوگام با خَرؽیذ ٍ رٍ بِ آى حزکت هی ای عاختِ ؽذُ با عاختار ؽبکِ

ب ًگذاؽتِ اعت. در اداهِ بِ چٌذ ًوًَِ اس تلفیق ٌّز اٍریگاهی با تکٌَلَصی ًصی خَد را باس کزدُ، دًیای تکٌَلَصی را ّن بی
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ؽَد  دیذى فعال هی  هتز اعت، ابتذا بِ ؽکل ٍرقِ پالعتیکی هغطح بَدُ کِ پظ اس حزارت ایي رٍبات کِ ابعادػ حذٍد یک عاًتی

دار ٍ  تَاًذ ؽٌا کٌذ، رٍی عطَح ؽیب گزم ٍسى دارد هی ایي رٍبات کِ کوتز اس ًینتَاًذ خَدػ را در عزض چٌذ ثاًیِ تا کٌذ.  ٍ هی

رباعت کِ  هتصل بِ ایي رٍبات یک آّي  ًاّوَار راُ بزٍد ٍ ّوچٌیي اجغاهی را کِ دٍبزابز خَدػ ٍسى دارًذ، حول کٌذ. تٌْا قطعِ

 اتوام اس پظ. ؽَد کٌتزل آى اس حاصل هغٌاطیغی ّای هیذاى عَی اس عاسُ ایي حزکات ؽَد هی باعث  حکن قلب رٍبات را دارد ٍ

 .رفت خَاّذ بیي اس اٍریگاهی هیکزٍرٍبات ایي هاهَریت،

 

 هدست واقعیت مجازی

دًٍالذ اعت. ایي   کزدى ّذعت ٍاقعیت هجاسی با اعتفادُ اس جعبِ هک ّای جالب اعتفادُ اس اٍریگاهی درعت  یکی اس ًوًَِ

( طزاحی ؽذُ کِ با اعتفادُ اس گَؽی َّؽوٌذ ٍاقعیت Happyّایی بِ اعن ّپی ) اس عزی جعبِّای هقَایی با اعتفادُ  ّذعت

 1دًٍالذ عزضِ ؽًَذ کِ ّزیک اس آًْا ّن  ؽعبِ هک 41ّای ّپی قزار اعت تا پایاى اعفٌذ در  کٌٌذ. جعبِ عاسی هی هجاسی را ؽبیِ

دًٍالذ ّن عزضِ ؽَد. البتِ اٍریگاهی ّذعت  ّای دیگز هک دالر قیوت دارد. قزار اعت در صَرت اعتقبال هؾتزیاى در ؽعبِ

اػ  ّای ًَؽابِ بٌذی جعبِ دًٍالذ، کَکاکَال ّن طزاحی کزدُ بَد. ایي ؽزکت طزحی را بزای بغتِ ٍاقعیت هجاسی را پیؼ اس هک

  کٌذ. VRّا را تبذیل بِ عیٌک  اجزا کزدُ بَد تا کاربز بتَاًذ بِ راحتی ٍ ؽبیِ بِ باسی اٍریگاهی، جعبِ
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این، بذ ًیغت عزی بشًین بِ پیتشاّات؛ رعتَراًی کِ ؽعبِ  حاال کِ ٍارد دًیای هَاد غذایی ٍ عالقِ صاحباى آًْا بِ فٌاٍری ؽذُ

ّایی ٍیضُ بِ  کٌگ آى دعت بِ ابتکارعول جالبی سدُ اعت. ایي ؽزکت بزخی پیتشاّای عفارؽی خَد را داخل جعبِ ٌّگ

ّا هحلی بزای ایجاد  ؽذى بِ پزٍصکتَر پخؼ فیلن دارًذ. بِ طَری کِ رٍی ایي جعبِ لدّذ کِ قابلیت تبذی هؾتزیاًؼ تحَیل هی

کَچکی کِ رٍی پیتشا در داخل جعبِ   یک حفزُ تعبیِ ؽذُ اعت کِ ًَر اس آى قغوت عاطع ؽَد. ایي ؽزکت حتی اس پایِ

فزُ گذاؽت. حاال کافی اعت تلفي َّؽوٌذ خَد گذارًذ ّن اعتفادُ کزدُ ٍ لٌش را رٍی آى قزار دادُ اعت کِ بایذ داخل ّواى ح هی

 را  QRرا داخل جعبِ بگذاریذ ٍ ًوایؾگز هَبایلتاى را رٍی دیَار بیٌذاسیذ. پیتشاّات حتی بزای فیلن ؽوا ّن فکزی کزدُ ٍ یک کذ 



ّای  د کٌیذ. ایي جعبِرٍی جعبِ گذاؽتِ کِ کافی اعت آى را با گَؽی خَد اعکي کٌیذ تا بتَاًیذ فیلن را بِ صَرت رایگاى داًلَ

   پیتشا چْار هذل هتفاٍت دارًذ کِ ّزیک هزبَط بِ صاًز خاصی اس فیلن اعت.

 

 پهپاد

 Orozuru کِ پْپاد ایي. اعت ؽذُ عاختِ اٍریگاهی رٍػ با کِ کزدُ طزاحی را پْپادی  RHOMاخیزا یک ؽزکت صاپٌی با ًام

کٌذ. در ایي پْپاد یک هیکزٍکاهپیَتز تعبیِ ؽذُ اعت کِ  سًذ ٍ پزٍاس هی ًام دارد، اس کاغذ عاختِ ؽذُ ٍ ؽبیِ یک پزًذُ بال هی

بعذی چاپ  تَجِ در ایي پْپاد ایي اعت کِ ایي پزًذُ تَعط پزیٌتز عِ کٌذ. ًکتِ جالب اًزصی السم بزای پزٍاس پزًذُ را تاهیي هی

گزم ٍسى دارد ٍ بذًِ آى  14ّایؼ  تز کٌذ. کل ایي پْپاد با حغگزّا ٍ باتزی ٍػ اٍریگاهی را بزای آى راحتدّی بِ ر ؽذُ تا ؽکل

  هتز اعت.  عاًتی 07ّن 

 

 شکوفه های رباتیک

اًذ. ایي  اًذ کِ هاًٌذ اٍریگاهی تا خَردُ گل رٍباتیک درعت کزدُ 477ای ؽاهل  هحققاى هَعغِ فٌاٍری هاعاچَعت اخیزا باغچِ

ًَیغی  ّایی ؽبیِ گیاّاى ٍاقعی دارًذ. ایي باغچِ رٍباتیک با ّذف تؾَیق کَدکاى بِ یادگیزی بزًاهِ ّای رٍباتیک حزکت گل

ؽَد.  ؽاى در هحیط فیشیکی اجزا هی بیٌٌذ کِ دعتَرات آهَساى در ایي باغچِ هی اعت. بِ ایي تزتیب کِ داًؼ کاهپیَتز درعت ؽذُ 

ّای هَجَد در باغچِ با کوک  َط دًیای کذًَیغی را بِ دًیای ٍاقعی پیًَذ سدُ اعت. گلدر ٍاقع، ایي باغچِ بِ ؽکلی هلو

ّای  ّای خَد را بِ یکی اس رًگLEDتَاًٌذ  بعذی قابلیت باس ٍ بغتِ ؽذى را دارًذ. ّوچٌیي هی هَتَرّای چاپ ؽذُ با پزیٌتز عِ

َاًات رٍباتیک هاًٌذ اردک ٍ گَعفٌذ ًیش در ایي هحیط در کواى درآٍرًذ. ًکتِ جالب دیگز در ایي باغچِ ایي اعت کِ حی رًگیي

 اًذ. بعذی عاختِ ؽذُ ّای تا سدى اٍریگاهی ٍ چاپ با پزیٌتز عِ گیزی اس تکٌیک ّا با بْزُ حال حزکت ّغتٌذ کِ آًْا ّن هاًٌذ گل

 هٌبع: عایت دًیای اقتصاد
 

 

 

 


