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 کىفراوس اوجمه هًافضاي ايران هیزدهمیس

 3131اسفىد  31تا  31 ه،يتهران، داوشگاٌ تهران، داوشکدٌ علًم ي فىًن وً
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 تلًك اوتقال مذاريدمشي مًتًر  مفًُميطراحي 
 

 4يسدان ػمادي وًري، 3راكري مصطفي، 2زادٌ ػليرضا وًيه، 1مُران وصرت الُي

 داًـگاُ خَاخِ ًصيشالذيي ؼَػي: داًـىذُ هٌْذػي َّافعا، تْشاى -2ٍ 1

 7567وذ  16765-1595ػاصهاى َّافعا: تْشاى، صٌذٍق پؼتي  -4ٍ 3

 

 

 چكيذٌ

دس ايي همالِ تا تَخِ تِ اؼالػات اٍليِ ٍسٍدي، الذام تِ ؼشاحي ػيؼتوي 

هَتَس تلَن اًتمال هذاسي ؿذُ اػت. دس اتتذا تا اػتفادُ اص تحليل هذاسي، 

همذاس صهاى ػَصؽ دس ّش يه اص ايوپالؼْا ٍ تشاػت هَسد ًياص هَتَس تلَن 

ٌاهيه گاص، اًتمال هذاسي تذػت هي آيذ، ػپغ تا اػتفادُ اص لَاًيي دي

ؼشاحي هَتَس تلَن اًتمال هذاسي اًدام هي پزيشد. دس ايي همالِ پيىشتٌذي 

هَتَس تلَن اًتمال هذاسي ًيض تياى ؿذُ اػت. ػثاساتي اص ايي همالِ، تا اػتفادُ 

اص ؼشاحي آهاسي چٌذيي ًوًَِ هَتَس تلَن اًتمال هذاسي تذػت آهذُ اػت. 

ػِ ٍاسياًت هختلف ًـاى دادُ ؿذُ دس اًتْا ًتايح حاصل اص ايي همالِ دس 

 اػت. 

ؼشاحي ػيؼتوي  –ؼشاحي هَتَس  –تلَن اًتمال هذاسي ياشٌ َاي كليذي:
 ديٌاهيه گاص–
 

 مقذمٍ 

دس  تاؿدذ.  هَتَس آًْا هي هْوتشيي تخؾ تواهي هَؿه ّاي حاهل ٍ تالؼتيه

ؿدذُ  اخز واسفشها ؼشيك  ّايي وِ اص ايي همالِ، ؼشاحي هَتَس تا اػتفادُ اص دادُ

اػت ٍ تا تىٌَلَطي ػاخت هَتَسّاي ػَخت هايغ دس داخل وـَس ّوخدَاًي  

داسد، صَست خَاّذ گشفت. تَخِ ؿَد وِ دس تخدؾ ؼشاحدي هَتدَس، ؼشاحدي     

ٍ تٌْدا پاساهتشّداي ػولىدشدي هَتدَس اص     تاؿدذ   اي ٍ يا ٍصًي هذ ًظش ًوي ػاصُ

س لثيل تشاػت، ظشتِ ٍيظُ، ػدؽ  گلَگداُ ٍ دتدي خشهدي گاصّداي خشٍخدي د      

. دس ايي همالدِ ؿدشم هحاػدثاتي ًوًَدِ اي     شدًذگ ؼشاحي ػيؼتوي تؼييي هي

 .]2[اٍليِ اص هَتَس تلَن اًتمال هذاسي تياى هي ؿَد

 

 تحليل مذاري تا تًجٍ تٍ ييصگي َاي مًتًر

اًتمال ّاّوي سٍؽ هَسد اػتفادُ دس اًتمال هذاسي اوثش تلَن ّاي اًتمال 

ض ػِ ايوپالغ هدضا، ػِ تاس ػوليات هذاسي هي تاؿذ. دس ايي اًتمال تا فش

تؼَيط ٍظؼيت تَػػ تلَن اًتمال هذاسي ٍخَد داسد. تاصُ تغييشات تشاػت 

، لزا ؼشاحي هذاس [6]     دس هَتَسّاي تلَن اًتمال هذاسي هحذٍد هي تاؿذ

تلَن اًتمال هذاسي تايذ تا تَخِ تِ همذاس تَاًايي هَتَس دس تغييش تشاػت تاؿذ. 

تْتشيي حالت ؼشاحي هذاسي، همذاس استفاع اٍج هذاس ٍاػػ تِ هٌظَس تؼييي 

 (1دس اًتمال هذاسي ّاّوي هتغيش فشض ؿذُ اػت. ؿىل)

لزا دس صَست اػتفادُ اص هَتَس تا پيچيذگي ووتش هي تَاى حالتي سا وِ داساي 

ووتشيي اختالف اًشطي تيي هاًَسّاي هذاسي اػت سا تا تَخِ تِ ًوَداس ؿىل 

ايي ًوَداس ّش گشاف ًـاى دٌّذُ همذاس اًشطي الصم تشاي  ( تؼييي وشد. دس2)

 يه تغييش صفحِ يا تغييش خْت هذاسي هي تاؿذ.

 سخَع وشد. [4]هي تَاى تشاي تذػت آٍسدى هؼادالت تغييش هذاسي تِ هشخغ 

تِ ػٌَاى ظشية  Kتا دس ًظش گشفتي پاساهتش  ΔViتشاي ايي ػِ تغييش اًشطي 

افت ػشػت )افت هَتَس، خارتِ، هغٌاؼيغ صهيي، تـؼـؼات خَسؿيذي ٍ ...( 

 داسين:

(1)          
 ايمپالس ديم ي سًم ايمپالس ايل

                      

 

 محاسثات جرمي ي تؼييه زمان سًزش

دس تواهي ؼشاحي ّاي تلَن اًتمال هذاسي ٍسٍدي اٍليِ همذاس خشم هحوَلِ ٍ 

يا همذاس خشم ول هي تاؿذ، وِ تا اػتفادُ اص ّشيه اص همداديش خدشم ودل ٍ يدا     

خشم هحوَلدِ هدي تدَاى حدذع اٍليدِ اي هٌاػدة اص ديگدشي تدا اػدتفادُ اص          

ػدات آهداسي   {. دس ايي همالِ تا اػدتفادُ اص اؼال 1اؼالػات آهاسي تذػت آٍسد}

( ًـداى دادُ ؿدذُ اػدت الدذام تدِ هحاػدثِ خدشم        3وِ ًوَداس آى دس ؿىل )

 خـه تلَن اًتمال هذاسي گشديذُ اػت.  

(2)                     

(3)             
                   

 UDMH/N2O4دسػثاسات فَق،ػثاست اٍل هخصَف تلَن ّاي تا پيـشاى 

هي تاؿذٍ دس ايي ػثاست  LH2/LOXٍ ػثاست دٍم تلَن ّاي تا پيـشاى 

( خشٍخي اػت. MF( ٍسٍدي ٍ خشم تلَن اًتمال هذاسي)Mpayخشم هحوَلِ)

پغ اص تؼييي همذاس خشم ٍسٍدي تا اػتفادُ اص ساتؽِ همذاس اًشطي هي تَاى، 

همذاس خشم واّؾ يافتِ دس اٍليي ايوپالغ هَتَس سا تذػت آٍسد. الصم تِ روش 

همذاس صهاى ػَصؽ هتٌاػة تا همذاس تشاػت دس هَتَس تلَن اًتمال هذاسي هي 

دس ايوپالغ اٍل ٍ  t1ليي صهاى ػَصؽ تاؿذ. لزا تٌا تش ًَع ؿشايػ وٌتشلي اٍ

يا همذاس تشاػت تٌا تش هحذٍديت اًتخاب هَتَس تايذ تِ ػٌَاى ٍسٍدي دس ًظش 

 تِ ػٌَاى ٍسٍدي اػت.t1گشفتِ ؿًَذ. دس ايي همالِ 

(4)                  ⁄   

(5)            

(6)      ⁄   ̇ 

(7)          ̇ 

خشم ًْايي ٍ Mk1 ٍMp1تشاي ػَختْاي هختلف، تمشيثا ثاتت ٍ Ispهمذاس 

خشم واّؾ يافتِ دس ايوپالغ اٍل ّؼتٌذ، وِ تا اػتفادُ اص همذاس صهاى 

تذػت هي  Tهمذاس تشاػت fػَصؽ همذاس دتي خشٍخي ٍ تَػػ ظشية افت 

اصى ػالٍُ تش ػَخت هصشفي، آيذ. الصم تِ روش اػت دس ؼشاحي حدن هخ

ؿَد. ايي همذاس سا تا تَخِ تِ  همذاسي ػَخت ًيض تشاي گاساًتي هحؼَب هي

. تا تىشاس [6]گيشين خشم پيـشاى دس ًظش هي 7.73اؼالػات تدشتي دس حذٍد 

سًٍذ هحاػثات فَق، همذاس صهاى ػَصؽ دس صهاًْاي ايوپالغ دٍم ٍ ػَم ٍ 

تلَن اًٌمال هذاسي تذػت هي ّوچٌيي همذاس خشم ػَخت ٍ خشم خـه 

آيذ.

 اػتادياس  -1ٍ2

 (mostafa.zakeri5@gmail.com) 79155586783؛ داًـدَ دوتشي -3

 واسؿٌاػي اسؿذ -4
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(8)                         ⁄   

(9)                 

(17)          ̇ 

(11)                             ⁄   

(12)                     

(13)          ̇ 

خشم ػَخت، خشم خـه ٍ صهاى ول تا اػتفادُ اص سٍاتػ صيش هي تَاى همذاس 

 ػَصؽ هَتَس تلَن اًتمال هذاسي سا تذػت آٍسد:

(14)         

(15)                 

(16)             

 

 طراحي مًتًر

ّواًؽَسوِ دس همذهِ تحث ػٌَاى ؿذ، هٌظَس اص ؼشاحي هَتَس تؼييي تشاػت، 

هـخصدات ًداصل ٍ هحفظدِ     ظشتِ ٍيظُ، ػؽ  گلَگداُ ٍ دتدي خشهدي هَتدَس،    

، فـداس   تدا داؿدتي ظدشية حشاستدي ٍيدظُ گداص خشٍخدي         تاؿذ. احتشاق هي

هاخ خشياى خشٍخدي  تَاى  هي ePٍ فـاس خشٍخي گاصّا  cPهحفظِ احتشاق 

(eM ًؼثت ػؽ  خشٍخي ،) تدِ گلَگداُ )   ًداصل
t

e

A

A
( ٍ ظدشية تشاػدت )  

fCسا تا فشض خشياى ايضًتشٍپيه اص سٍاتػ صيش تذػت آٍسد ): 

(17)    √
 

   
[(

  
  

)

   

 

  ] 

(18)   

  

 
 

  

[
 

   
(  

   

 
  

 )]

   

      

 

 لزا داسين:Pc=0تٌا تش هحيػ ػولىشدي تلَن اًتمال هذاسي دس خالء  

(19)       (
 

   
)

   

          
 

  

√  
   

 
  

 

 

 تا تَخِ تِ ساتؽِ تشاػت اصػثاست صيش تذػت آٍسد: (Atػؽ  گلَگاُ ) تؼييي

 (27)     
 

    
 

( لؽش خشٍخي ًاصل 18تا اػتفادُ اص ًؼثت اًثؼاغ ًاصل تا تَخِ تِ ساتؽِ )

ًاصل تاثيشي دس ظشتِ ٍيظُ ًذاسد، تلىِ فمػ ؿَد. لؽش خشٍخي  هحاػثِ هي

ٍ دس ًتيدِ تا تَخِ تِ  [7]دّذ تشاػت ٍ دتي خشهي سا تحت تاثيش لشاس هي

. ؼشاحي فَق دس وٌذ پيىشتٌذي خشهي، صهاى ػَصؽ هَتَس سا ون ٍ صياد هي

حالتي واستشدي اػت وِ اهىاى ؼشاحي ٍ ػاخت هَتَس خذيذ ٍخَد داؿتِ 

ّاي هختلفي اص ًيشٍي تشاػت، هَخَد ٍ  تلفي دس تاصُتاؿذ ٍ يا هَتَسّاي هخ

لذست اًتخاب تاال تاؿذ. ٍلي دس صَستي وِ لذست هاًَس صيادي دس ؼشاحي 

همذاس تشاػت هَخَد ًثاؿذ ٍ يا ؼشاحي تِ هٌظَس اػتفادُ اص هَتَسي خاف 

تاؿذ، تْتش اػت وِ همذاس تشاػت تِ ػٌَاى ٍسٍدي هذ ًظش لشاس گيشد ٍ ػپغ 

ى ػَصؽ تا اػتفادُ اص ؿشايػ وٌتشلي تَظي  دادُ ؿذُ تذػت هي همذاس صها

 آيذ.

دس صَست اػتفادُ اص اؼالػات آهاسي چٌذيي هحفظِ احتشاق هي تَاى ساتؽِ 

 تدشتي صيش سا وِ داساي دلت تااليي اػت، تياى وشد.

 

(21)  
  

  

       
          

 .[3]دس همالِ تذػت هي آيذاتؼاد ًاصل ٍ هحفظِ احتشاق تٌا تش ػثاسات هَخَد 

 

 1طراحي وازل

هخشٍؼي ؿىل تَدُ ٍ پاساهتشّاي اتؼادي آى ػؽ  گلَگاُ، ػؽ   ًاصلپَػتِ 

تَاى ؼثك هحذٍدُ صيش تذػت  تاؿذ. صاٍيِ ًاصل سا هي خشٍخي ٍ ؼَل ًاصل هي

 [3] آٍسد:

             هحذٍدُ صاٍيِ ًاصل
تا اًتخاب همذاس صاٍيِ هخشٍؼي ًاصل ٍ تا تَخِ تِ ؿىل ٌّذػي، همذاس ؼَل 

 [3] آيذ: اص ساتؽِ صيش تذػت هي (Le) 2ًاصل

      
     

    

 (22) 

 ؼَل ًاصل تشاتش اػت تا: همذاسدس ًتيدِ 

                (23) 

اػت، وِ اص ساتؽِ صيش تذػت  3ي ًاصل همذاس ظشية ًاصل هْوتشيي هـخصِ

 [1] آيذ: هي

λ  
 

 
            (24) 

ًاصل ػالٍُ تش داسا تَدى خصَصيات تذػت آهذُ دس ؼشاحي هَتَس، تايؼتي 

تَاًايي ػولىشدي دس هذت صهاى واوشد هَتَس تا تَخِ تِ دها ٍ فـاس 

 هحصَالت احتشالي سا داؿتِ تاؿذ.

 

 4طراحي محفظٍ احتراق

آى اػت، وِ  5پاساهتش ؿٌاػايي هحفظِ احتشاق، هـخصِ ؼَليهْوتشيي 

ي هَسد اػتفادُ دس تلَن داساي هحذٍُ  تٌاتش ًَع ػَخت ٍ اوؼيذوٌٌذُ

تاؿذ. دس صيش هحذٍدُ اًتخاب پاساهتش ػثاست ؼَلي هحفظِ  هـخصي هي

 ّاي هختلف آٍسدُ ؿذُ اػت. پيـشاىاحتشاق تشاي 
پيشران َاي مخت1جذيل) : مشخصٍ طًلي   [5]لف( 

 سًخت ي اكسيذ

    )مشخصٍ طًلي 

كمتريه 

 مقذار

تيشتريه 

 مقذار
Liquid fluorine/ hydrazine 0.61 0.71 

Liquid fluorine/ gaseous    0.56 0.66 

Liquid fluorine/ liquid    0.64 0.76 

Nitric acid / hydrazine 0.76 0.89 

      / hydrazine 0.60 0.89 

Liquid   / liquid    0.76 1.02 

Liquid   / RP-1 1.02 1.27 

 

ي ؼَل ًـاى دٌّذُ ًؼثت تيي حدن هحفظِ احتشاق ٍ همذاس ػؽ   هـخصِ

تاؿذ، لزا ايي پاساهتش تيـتشيي همذاس ؼَل هحفظِ احتشاق سا دس  گلَگاُ هي

تاؿذ سا  صَست اػتفادُ اص ووتشيي ػؽ  احتشاق وِ تشاتش تا ػؽ  گلَگاُ هي

 [1] دّذ. ًـاى هي

                                                                            
1
Nuzzle design 

2
Conical nozzle Length 

3
Nozzle efficiency 

4
Thrust chamber design 

5
Characteristic Length 
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(25)    
  

  

 
 ̇ 

     

 

اي ؿىل تَدى هحفظِ احتشاق، ساتؽِ صيش تيي حدن ٍ ػؽ   دس صَست اػتَاًِ

 [1] تاؿذ: احتشاق تشلشاس هي هحفظِ

(26)    
  
  

 
   

 

 
 

ًـاى دٌّذُ ػؽ ، ؼَل ٍ لؽش هحفظِ احتشاق    ٍ    ،   دس ايي سٍاتػ 

Lاي ٍ  اػتَاًِ
ي فَق  پاساهتش هـخصِ ؼَلي تش حؼة هتش اػت. تٌاتش ساتؽِ *

 [7] تَاى ػؽ  آى سا تذػت آٍسد. دس صَست داؿتي ؼَل هحفظِ احتشاق هي

     هحذٍدٍُ ًؼثت ⁄      
  

  

     

همذاس حدن هحفظِ احتشاق هتٌاػة تا همذاس صهاى هاًذى هحصَالت احتشاق 

 هاًذًوحصَالت احتشاقهمذاس صهاى  دس ساتؽِ فَق تاؿذ،  دس داخل آى هي

 :ؿَد هياص ساتؽِ صيش هحاػثِ  تاؿذ. همذاس  دس هحفظِ هي

(27) τ  
    

 ̇ 

 

دتي ٍسٍدي تِ هحفظِ هَلذ گاص ٍ  tmحدن هَلذ گاص،  cVدس ساتؽِ فَق 

co  تاؿذ. دس صَستي وِ  هحفظِ احتشاق هيًيض چگالي تشويثات داخل

صهاى هاًذى هحصَالت احتشاق هتٌاػة تا خشٍج هَاد اص هحفظِ احتشاق ٍ  

ّاي هَؿىي تا ّواى ػَخت  هذت صهاى هاًذى هحصَالت احتشاق ديگش تلَن

تَاى تا تغييش همذاس هـخصِ ؼَلي دس تاصُ دادُ  ًثاؿذ، هيٍ اوؼيذوٌٌذُ 

وِ اص پاساهتشّاي  6تشي سا تذػت آٍسد.ػشػت هـخصِ ؿذُ، صهاى هاًذ هٌاػة

 [2]آيذ: تاؿذ اص ساتؽِ صيش تذػت هي ؿٌاػايي هحفظِ احتشاق هي

(28) 
   

    

 ̇
 

فيضيىي  ساتؽِ .تاؿذ ساتؽِ ًؼثت ػؽ  هحفظِ احتشاق تِ ػؽ  گلَگاُ هي

خوغ ؿذگي هحفظِ احتشاق تش حؼة خصَصيات ديٌاهيه گاص چٌيي 

 [7] تاؿذ: هي

(29)   

  

 
 

  

[(
 

   
) (  

   

 
  

 )]

   

      

 

            هحذٍدُ هاخ هحفظِ احتشاق

دس صَست اػتفادُ اص اؼالػات آهاسي هحفظِ احتشاق ساتؽِ تدشتي صيش سا وِ 

 [6] آيذ. هي داساي دلت تااليي اػت، تذػت

(30)   

  

       
          

تَاى همذاس ؼَل  تا اػتفادُ اص يىي اص ايي سٍاتػ ٍ پاساهتش هـخصِ ؼَلي هي

 هحفظِ احتشاق سا اص ػثاست صيش تذػت آٍسد:

(31) 
     

  

  

 

( تا تَخِ تِ هـخصِ ؼَلي هحفظِ 26دن ًؼثي هحفظِ احتشاق دس ساتؽِ )ح

احتشاق تياى ؿذُ اػت، حدن دليك هحفظِ احتشاق تا تَخِ تِ همذاس صٍايِ 

ө[1] آيذ: اص ساتؽِ صيش تذػت هي 
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6
Propellant characteristic velocity 

 : ًؼثت اًثؼاغ  

 

 تخميه جرمي ي اتؼادي مًتًر

اؼالػات آهاسي چٌذيي هَتَس هَسد اػتفادُ دس تلَن ّاي اًتمال  تا اػتفادُ اص

هذاسي، وِ دس ؿشايػ خالء فؼاليت هي وٌٌذ، هدي تدَاى تخويٌدي هٌاػدة اص     

تاتؼي اص همذاس تشاػدت  (DG)ٍ لؽش هَتَس  (LG)، ؼَل (mG)همذاس خشم هَتَس

تذػت آٍسد. ايي ًتايح تمشيثي تدَدُ ٍ تٌْدا لاتليدت تيداى هحدذٍدُ خشهدي ٍ       

اتؼادي هَتَسّداي ػداختِ ؿدذُ خْدت اػدتفادُ دس تلدَن اًتمدال هدذاسي سا         

 .[2]داسد

(34)    
 

                     
 

(35)                   
(36)                    

هماديش ؼَل ٍ لؽش هَتَس سا هي تَاى تَػػ ػثاسات تذػت آهذُ دس هَتَس ًيض 

 هحاػثِ وشد:

(37)                   
(38)       

همذاس دليك خشم هَتَس سا هي تَاى تا اػتفادُ اص خذٍل فَق ٍ ساتؽِ صيش 

 تذػت آٍسد:

( ارامترَاي جرمي مًتًر1جذيل  پ :  ) 

 ريش تؼييه
 رديف وام پارامتر

 اوتخاب محاسثٍ

* 
 

 1 خشم ًاصل

* 
 

 2 خشم هحفظِ احتشاق

 
سگالتَسّاخشم ؿيشآالت ٍ  *  3 

* 
 

 4 خشم واًالْاي استثاؼي

 
 5 خشم اًظوتَسّا *

 
 6 خشم تَستيي ٍ هَلذ گاص *

 
 7 خشم تَستَ پوپ ّا *

 

 خشم هَتَس سا هي تَاى تا اػتفادُ اص سٍاتػ صيش تذػت آٍسد:

(39)                              

(47)             

: خشم هَتَس         

        : خشم ًاصل هَتَس

       : خشم هحفظِ احتشاق

       : خشم تَستَپوپ ٍ تَستيي ٍ ؿافت هشتثػ

: خشم واًالْاي استثاؼي            

           : خشم ؿيشآالت وٌتشل فـاس ٍ وٌتشل دتي

اخضاء: خشم اػتاستش، هيىؼش، اًظوتَسّا ٍ ػايش         

: ظشية خشهي صيش ػيؼتن دهـي تٌا تش اؼالػات آهاسي    
       هحذٍدُ ظشية
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 تررسي ي تحليل

تا اػتفادُ اص سٍاتػ تاال هي تَاى ٍاسياًت ّاي هختلف اص هَتَس تلَن اًتمال 

هذاسي تٌا تش ٍسٍدي ّاي هتفاٍت تذػت آٍسد. ؼشاحي فَق اهىاى ػٌدي 

 هحذٍدُ ؼشاحي هَتَس تلَن اًتمال هذاسي سا ًتيدِ هي دّذ.اٍليِ ٍ تشآٍسد 

 

 وتايج 

ًتايح حاصل اص ايي دٍس ؼشاحي سا تشاي چٌذيي ٍاسياًت هختلف هَسد تشسػي 

 لشاس داُ، حاصل تِ صَست خذٍل صيش تِ ًوايؾ گزاؿتِ ؿذُ اػت.

 َاي مختلف طراحي مًتًر ( يارياوت2)جذيل

 مشخصات يارياوت ايل يارياوت ديم يارياوت چُارم

 فـاس هحفظِ 8 8 7

 فـاسخشٍخي 0.008 0.008 0.008

 گاها 1.4 1.5 1.4

 صهاى اٍل 400 300 450

 خشم هحوَلِ 2 2 2

 اًشطي اٍل 1612 1300 1850

 اًشطي دٍم 2277 3000 2200

 اًشطي ػَم 1600 1400 1000

 ايوپالغ 440 440 440

 خشم ًْايي 3.4405 4.248 4.248

 خشم ول 12.271 15.91 13.68

 خشم ػَخت 8.83 11.66 9.48

 اًثؼاغ ًاصل 38.75 38.75 27.67

 ظشية تشاػت 1.685544 1.6812 1.625

 دتي خشٍخي 0.9561 0.013792 0.0106

 تشاػت 41.26 59.53 45.76

 صهاى ول 923.64 845.6 890.6

 لؽش خشٍخي 0.6152 0.7389 0.59

 ًاصلؼَل  0.9 1.08 0.84

 ؼَل هَتَس 1.62 1.945 1.51

 لؽش 0.67 0.81 0.654

 هَتَسخشم  312.94 451.42 347.42

 

ّاي تذػت آهذُ تٌاتش چاست ؼشاحي هَتَس تَدُ  الصم تِ روش اػت وِ ٍاسياًت

 وِ دس اصل همالِ تِ تفصيل آٍسدُ ٍ تياى ؿذُ اػت.

 
 شكل َا ي ومًدارَا
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