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Create three-dimensional structure with 
origami folding art 

 



 کاربردی بعدی سه ساختار تولید برای اوریگامی از استفاده

پژوهشگران هلند با استفاده از روش نانولیتوگرافی، سطوح صافی را الگودهی کرده و سپس با الهام از اوریگاایی،  

 .های خاص ایجاد شودای تا زدند که ساختارهای سه بعدی با ویژگیگونهها را بهآن

اسات، روشای بارای     ژاپا   با الهام از اوریگایی که نوعی تا زدن کاغذ در هلند انشگاه صنعتی دلفت دریحققان د

های یختلف تولید کرد تاا  توان ساختارهایی با قابلیتبا استفاده از آن ییایجاد ساختار سه بعدی ارائه کردند که 

 .هاااااااااااایی نسیااااااااااار پ شااااااااااا ی اساااااااااااتفاده کااااااااااارد   از آن در بخااااااااااا 

یاواد شاهرد دارد کاه دارای خاواص فی ی ای، ی اانی ی و زی اتی        ساختار یورد استفاده در ای  روش به شاهه 

ها نه در ی ای  ویژگیدید انرژی ه تند. ریشهیواد ب یار سهک، ی تح م و جاذب شغیریعمولی است. ای  شهه

 .هاساااااتخاااااود یااااااده، بل اااااه در پی یااااادگی شااااا   هندسااااای سااااااختار شاااااه ه آن      

 باا  را هاا آن عمل ارد  شد کاه بعدی ایجاد ییای تنها با استفاده از چاپ سهتا پی  از ای ، ای  ساختارهای شه ه

ژه به رههری اییر زادپور، برای اولی  باار نشاان   پرو ای  یحققان یش  ، ای  ح  برای. کردیی یواجه یحدودیت

 .های صاف اساتفاده کارد  ای از روی ورقهای شه هتوان از روش اوریگایی برای تا زدن ای  ساختاردادند که یی

ای تغییار کناد   گونهای باید بهیواد داده شود، سطح ساختار شه ههای خاصی هم به ای  شههبرای ای  که ویژگی

هاایی  ها نانوالگوهایی قرار داده شود. باا اساتفاده از روش  ها در آن ظاهر شود. برای یثال، روی آنگیکه ای  ویژ

 .تااااوان روی ایاااا  سااااطوح را نااااانوالگودهی کاااارد  نسیاااار نااااانولیتوگرافی پرتااااو ال تاااارون یاااای  

ا الهاام از  های الگودهی، نانوالگودهی کردند و سپس با ای  گروه تحقیقاتی روی سطح صاف را با استفاده از روش

توان به تمام ساطح  های صاف الگودار را به ساختارهای پی یده تهدی  کردند. با ای  کار ییاوریگایی، ای  صفحه

 .سااااختار نهاااایی دسترسااای داشااات و براساااال نیااااز روی آن الگاااوی یاااورد نسااار را قااارار داد          

های صاف الگودار به یاک    که ورقای  گروه در ی ی از راههردهای خود از خودآرایی استفاده کردند، به ای  ش 

هاا تاا خاورده و    عای  خارجی نسیر تغییر دیا ح ال بوده و درصورد تأیی  شرایط یورد نسر دیایی، ایا  ورق 

 .دهدبعدی ییتش ی  ساختار سه

 printing and origami techniques combined inای بااا عنااوان نتااایا ایاا  پااروژه در قالاا  یقالااه

development of self-folding medical implants  در نشاریه Science Advanced     باه چااپ رسایده

 .است
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