
ORİGAMİ UZAYDA, MIURA, TREASE Katlamaları… 

MIURA FOLDING 

Tüm dünyada ünlü olan Miura katlama tekniği, Antik Japon origami geleneğinin bir 
parçasıdır ve stent yapımında kullanıldığı için tıptan, güneş panelleri inşasında kullanıldığı 
için uzay mühendisliğine kadar farklı uygulama alanları vardır. 

Bu tekniğin mucidi, Japon astrofizikçi Koryo Miura’dır. 

Katlama modeli, paralelkenarların örüntüsünden oluşur ve tüm yapı tek bir hareketle 
açılıp kapanır ve bir haritayı katlamak için farklı bir tasarım sağlar. Fikir 1995 yılında Japon 
Space Flyer Unit uydusunda kullanılmıştır. 

Miura kıvrımları şekil hafızalı origami olarak kabul edilir, çünkü katlama “hatırlanabilir” - 
yani açıldıktan sonra tabaka kolayca katlanabilir ve kompakt şekline geri döndürülebilir. 

MIURA'YI NEDEN UYDULARIN GÜNEŞ PANELLERİNDE KULLANIYORUZ? 

 
Working on the port overhead solar array wing of the International Space Station. Credit: NASA. 

 

Uzaya fırlatılan roketler, uçarken Güneş'in enerjisini kullanır. Bu enerjiyi toplayan cihazlar, 
güneş panelleridir, ancak bu paneller fırlatmadan önce açılamaz. Güneş panelleri , 
roketin içine en az yer tutacak şekilde yerleştirmek için mümkün olduğunca çok katlanır 
ve daha sonra roket uzay boşluğuna girdikten sonra hızla açılır.  Paneller,  
roket Dünya'ya dönerken katlanmalı ve tekrar istiflenmelidir. Miura katlama fikri, bu 
eylemin, insanlar tarafından değil, robotlar tarafından nasıl başarılabileceğini 
düşündükten sonra gerçekleştirildi.  
 



Detaylar için lütfen linkteki YouTube videosunu izleyin, 
NASA Mühendisleri Origami'yi Gelecekteki Uzay Aracını Tasarlamak için Nasıl Kullanıyor? 
https://www.youtube.com/watch?v=Ly3hMBD4h5E 
 

Bu katlama methodu, stentler ve katlanabilir araçlar gibi cerrahi cihazlar için de 
kullanılmaktadır. Araştırmacılar Miura katlaması, elektrikli yılan balıklarına benzer şekilde 
elektrik üreten hidrojel filmleri istiflemek için kullandılar. Moda tasarımcıları bile Miura-
Ori'yi elbiseler ve eşarplara dahil etmek için ilham aldı. 

NASIL: 

Miura'yı katlamak için temel olarak iki yöntem vardır. 

Küçük çocuklar için, web sitelerindeki, kesik çizgilerden katlayarak yapabilecekleri hazır 
şablonları kullanabilirsiniz. 

Bu şeklilde hazırlanmış bir şablon The Economist'ten 
https://infographics.economist.com/2018/xmas/Origami.pdf 
 
İkinci yol, açıkça kendi deseninizi oluşturmak ve katlamaktır. 
Burada, en önemli öneri, katlamayı kolaylaştırmak için en az A3 boyutunda bir kağıt 
kullanılmasıdır. 
 
Muira Fold'un talimatlarını çok net ve iyi açıklayan aşağıdaki makaleyi incelemenizi 
öneririm; 
 
https://ijpam.eu/contents/2012-79-2/8/8.pdf 
 

 
Bu görseller de makaleden alınmıştır. Ayrıntılı talimatlar için lütfen web sayfasını kontrol edin. 



 
Bu talimatları, belki de alüminyum folyo kullanarak model uzay aracınıza için gerçekçi 
güneş panelleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. 
 
Kendi güneş panellerinizi oluşturmak için Discovere.org'daki etkinliği de kullanabilirsiniz: 
https://www.discovere.org/sites/default/files/Design%20a%20Folding%20Solar%20Panel_
082616.pdf 
 
 
VE YA, 
 
Siz de bir sonraki doğum gününüz için, Smithsonian Müzesi* gibi olağanüstü bir davetiye 
oluşturabilirsiniz. Bu davetiye tasarımı, Muira katlaması tekniğini basitleştirerek oluşturulan 
formata sahip.  
 
* Bu sıradışı davetiye, Smithsonian Müzesi tarafından Cooper Hewitt'in 2018 Bahçe Partisi 
için tasarlanmıştır. 
 
 

 
 
 
Davetiye için Talimat Videosu: 
Orijinal Dvetiye Boyutu 35 x 20 cm; katlanınca 11,5 x 20 cm 
https://www.youtube.com/watch?v=vv_ofglVVDE 
 
 
Günümüzde; 

Günümüzde, güneş paneli yapımında başka bir katlama tekniği kullanılmaktadır. Bu 
yönteme Trease Yöntemi denir.  

Bu yeni katlamanın yaratılmasının arkasında ilham verici bir hikaye var. 



Japonya'daki bir eğitim programında bir lise öğrencisi olan Brian Trease, kitaplardaki 
farklı origami tekniklerini inceleyerek, çalıştığı fast-food restoranında,  burgerleri sarmak 
için yeni bir stil yarattı.  

Bugün, NASA'nın Pasadena, Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuarı'nda makine 
mühendisi olarak çalışan, Trease, origami prensiplerinin uzayda kullanılacak cihazlar için 
nasıl kullanılabileceğini araştırıp tasarlıyor. 

 
Trease ve meslektaşları, genel mekanik yapıyı 
basitleştiren ve daha kolay katlamalar sağlayan daha 
karmaşık teknikler deniyorlar. 
 
Geçen yıl, Zirbel ve Trease, origami uzmanı Robert Lang 
ve BYU profesörü Larry Howell ile iş birliği yaparak, çapı 
katlandığında çapı 2,8 metre olan açıldığında ise 25 

metreye ulaşan bir solar array geliştirdi. 

Trease ve meslektaşlarının kullandığı teknik, tam olarak Miura katlaması değil, fakat farklı 
bir çok katlama tekniğinin bir birleşimidir. Trease'in prototipi, büyük düz dairesel bir 
yüzeye genişleyen çiçek açan bir çiçek gibi görünür. 

Origami başlangıçta neredeyse hiç kalınlığı olmayan kağıtları katlamak için tasarlandı, 
bu nedenle Trease ve meslektaşları güneş panelleri  yapımı için gerekli daha hantal 
malzemelerle katlama yapmaya çalışırken daha yaratıcı olmak zorundalar. 

Detaylar için Nasa’nın sayfasını mutlaka inceleyin. 

  
 



 (a) Sıfır kalınlığı kabul eden model (b) Sonlu kalınlık kabul eden model için, katlanabilirliği sağlamak için ek 
diyagonal katlar bulunan kırışık deseni. 

Trease, Origami'nin yalnızca son 40 yılda, ciddi matematiksel analizlere tabi tutulduğunu 
söyledi. Bu analizler derinleştikçe, Origami kavramlarını modern teknolojilere entegre 

etmek gittikçe kolaylaşacaktır. 
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