
 

 کاربردهای اوریگامی

 



 

  کبسثشد اٍسیگبهی دس کیْبى ؿٌبػی (1

ػبل ّب داًـوٌذاى اص تلؼکَح ّبی فضبیی ٍ صهیٌی دس کٌبس یکذیگش ثْشُ ثشدُ اًذ، صیشا ساکت ّب قبدس ًیؼتٌذ تلؼکَح 

تلؼکَح فضبیی ٍ  کشدى foldّبی فضبیی ثب ػبیض تلؼکَح ّبی صهیٌی سا ثِ فضب پشتبة کٌٌذ. ساُ حل جذیذ یبفتِ ؿذُ، 

تلؼکَح ػبختِ ؿذُ ثِ ایي سٍؽ اػت. کـتی ّبی فضبیی ًیض ّن اکٌَى ثِ  "Eyeglass" .پشتبة آى ثِ فضب اػت

 .ّویي سٍؽ تب ؿذُ، ثِ فضب پشتبة هی ؿًَذ

 کبسثشد اٍسیگبهی دس سیبضیبت (2

ِ حل هؼألِ ػِ قؼوت کشدى صاٍیِ ساثطِ ی عویق ٍ تٌگبتٌگ سیبضیبت ٍ اسیگبهی اًکبس ًبپزیش اػت، اهب ثِ عٌَاى هثبل ث

 .دس ایٌجب اؿبسُ هی کٌین، کِ ػبل ّب رّي ّب سا دسگیش کشدُ ثَد ٍ ثبالخشُ ثیؼت ػبل پیؾ ثب سٍؽ اٍسیگبهی حل ؿذ

 کبسثشد اٍسیگبهی دس ثیَلَطی (3

Folding ٍ پشٍتئیي ّبDNA   ثؼیبسی ثب ، ثحثی اػت کِ اهشٍصُ ثؼیبس ثش سٍی آى کبس هی ؿَد ٍ تبکٌَى پشٍتئیي ّبی

 .تب کشدى ػبختِ ؿذُ اًذ

 کبسثشد اٍسیگبهی دس هٌْذػی (4

اتَهجیل اػت، کِ ثبیذ ًْبیت ظشافت ٍ دقت دس   air bagیکی اص ّضاساى کبسثشد اٍسیگبهی، اػتفبدُ اص آى دس ػبخت

 .ػبخت آى لحبظ ؿَد

 کبسثشد اٍسیگبهی دس صًذگی سٍصهشُ (5

Folding  - هطشح ؿذُ ٍ   ػیؼتن حول ٍ ًقل ؿْشی اص هَاسدی اػت کِ اهشٍصًُقـِ ّبی جغشافیبیی یب هثال ًقـِ ی

 .ثب کوک اٍسیگبهی هی تَاى ثِ عٌَاى هثبل توبم قؼوت ّبی یک جبدُ سا اص اثتذا تب اًتْب ثِ صَست هتصل هـبّذُ کشد

ثشای ّوِ چیض تئَسی اٍسیگبهی سا هی تَاًین »ٍ اػتبد اٍسیگبهی  "کیَتَ"هذسع داًـگبُ  "تبکتَؿی ًَجیوب"ثِ قَل - 

اٍ هشدم سا دس حبلی تصَس هی کٌذ کِ دس هجل ّبی تب ؿَ خَد ًـؼتِ اًذ ٍ دس ٌّگبم « اػتفبدُ کٌین، صیشا ّوِ جب ّؼت

صلضلِ، خبًِ ّبی آى ّب ثِ جبی فشٍ سیختي، فقط هقذاسی تب هی ؿَد. ًَجیوب ثب اػتفبدُ اص اصَل اٍسیگبهی، دس حبل کبس 

 .اًشطی دس هبَّاسُ ّب سا ثْیٌِ هی ػبصدسٍی طشحی اػت کِ اػتفبدُ اص 

داًـوٌذ طاپٌی، دس حبل پیذا ًوَدى ساّی اػت کِ قؼوت تبؿًَذُ ای دس خَدسٍ ّب ػبختِ ؿَد تب  "آچیشٍ ّبگیَاسا- "

 .اًشطی تصبدف ثِ جبی تخشیت، دس آى قؼوت ّب جزة ؿَد

ی دس ٌّگبم تصبدف ثبصؿذُ ٍ ػشًـیي ّب سا کیؼِ َّایی ثشای خَدسٍّب طشاحی ًوَدُ اػت کِ ثِ ساحت "ساثشت لٌگ- "

 .اص صذهِ دیذى هحبفظت هی کٌذ

ػبختوبى ثضسگتشیي تلؼکَح فضبیی جْبى ثِ ًبم چـن ؿیـِ ای، ثش اػبع قَاًیي اٍسیگبهی طشاحی گشدیذُ اػت؛ ایي - 

بل هی ثبؿذ. ایي تلؼکَح هثل یک گل ثبص هی ؿَد. هؼبحت ایي تلؼکَح دس حبلت ثبص، ثیـتش اص هؼبحت یک صهیي فَتج

ساثشت "ػبختِ ؿذُ اػت، کِ اػتبد ثٌبم اٍسیگبهی، ٍ پظٍّـگش ػبثق ًبػب، آقبی  "تشی هیکش"تلؼکَح ثش اػبع ًشم افضاس 



 .دس کبلیفشًیب ػبختِ ؿذ "السًغ لیَسهَس"آى سا طشاحی ًوَدُ اػت، ٍ ثب ّوکبسی داًـوٌذاى الثشاتَاس  "لٌگ

آلوبًی ٍ  "سم کَلْبع"ثش اػبع اٍسیگبهی ػبختِ ؿذُ اػت. طشاح ایي ثٌب،  "تلػیب"ػبختوبى کتبثخبًِ عوَهی ؿْش - 

 .ّؼتٌذ. یکی اص کبسثشدّبی اٍسیگبهی ػبخت ثٌبّبی صیجب ٍ هقبٍم دس ثشاثش صلضلِ اػت "جَؿب ساهَع"

 .اٍسیگبهی دس ػبخت ًقـِ ّب، چبدسّب، ظشف ّبی غزا ٍ گٌجذ اػتبدیَم ّب، کوک ؿبیبى تَجْی کشدُ اػت- 

 .سیبضیبت، هٌْذػی ٍ علَم ٍ ٌّشّبی دیگش سا دچبس تحَل کبس آهذتشی ًوَدُ اػت  اٍسیگبهی دًیبی- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


