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تحقیق درس اندازه گیری پیشرفته



مقدمه



همای پمووه در های مهم  آشکارسازی جریان، یکی از روش
هتمری تواند دیمد  بتجربی پیرامون جریان سیاالت است که می

. نسبت به میدان جریان به ما بدهد



 ان جریممظاهری شفاف هسمتدد  بدمابرای  دارای سیاالت اکثر
مشماهد  نیسمت، از ایم  رو، قابممم  چشم  ممومو ی بما ها آن

های گوناگونی برای آشکارسمازی جریمان سمیاالت ممورد روش
.گیرداستفاد  قرار می



ت های تاریخی آشکارسازی جریان، آزمایشی اسمیکی از نوونه
یدو دز ر. بی  از یک قرن پی  انجام شد« ریدو دز»که توسط 

یهای رنگ به داخ  جریمان سمیا ، بمه معا ممهبا تزریق رگه
.های جریان آرام و آشفته پرداخترژی 



 ممومموالَ در تونمم  باد آشکارسازی جریمان(WindTunnel) ،
Smoke)تونمم  دود  Tunnel ) یا تون  آب(Water Tunnel )

.شودانجام می



انواع تونل باد

سرعت باال

650سرعت باد بیشتر از )
(کیلومتر بر ساعت

هایپرسونیک

(5<Ma)

سوپرسونیک

(1.2<Ma<5)

ترانسونیک

(0.8<Ma<1.2)

سرعت پایین

650سرعت باد کمتر از )
(کیلومتر بر ساعت



تون  باد



تون  آب



تون  دود



 از آنجمما کممه بررسممی کونممی  دیدامیممک سممیاالت بممه ریا ممیات
توان یی جریان نکات بیشتری مپیشرفته نیاز دارد، از مشاهد 

های آشکارسازی جریمانآموخت  بدابرای  در ایدجا ارزش روش
.  شودمشخص می

  ای بمه جمآشکارسازی جریان به ما کوک می کدد که بتموانی
ا یک فهرست از اطالعات کونی، یمک تومویر ک می از جریمان ر

صورتی اسمت کمه قمادر اسمت بمه به زیرا ذه  کدی   مشاهد  
سرعت، مقدار بسیار زیمادی از اطالعمات تومویری را پمردازش

به قو  عووم، یک تومویر از همزاران ک ومه بما ارزش تمر . کدد
.است



انواع روش های آشکارسازی جریان
اُپتیکی های روش
اُپتیکیهای غیر روش

اُپتیکی و غیر اُپتیکی های تفاوت روش
غیر اُپتیکی، بر اساس خعوط اثمر، خعموط مسمیر وهای روش

ریمق خعوط جریان بود  یا برای آشکارسازی جریان نیازمدد تز
.هستدد...( ماندد دود، رنگ و )ذرات ردیاب قاب  مشاهد  

 ور های اُپتیکی از اختالف چگا ی و خواص انکساری نمروشدر
.شودبرای آشکارسازی و مشاهد  جریان استفاد  می



آشنایی با برخی روش های غیر اُپتیکی



 معروفاُپتیکی برخی از روش های غیر

 ای توسط الیه روغ  رنگیآشکارسازی جریان جدار
  ورسدتتارهای ف وئو میدیتارهای نای ون، ابریشم  از استفاد
  استفاد  از دود به کوک دستگا«Smoke Generator  »
 ز، همای گماآب با استفاد  از حبابآشکارسازی جریان در تون

استیرنتزریق رنگ، پودر آ ومیدی  یا ذرات پ ی 



 روش استفاده از تارهای نازک(Trufts )

تموان بمه جهت میدان جریان در اطراف یک سعح جامد را می
نمد، اهای نازکی که به سعح چسباند  شمد کوک تارها و رشته

روش برای مشاهد  پدید  جمدای  جریمان ای  . به دست آورد
.بسیار کارآمد است

ها نابماد تارها، نحو  توزیع تارها بر روی سعح و نحو  اتوا  آ
الَ ممث. به سعح، از عوام  مهوی است که باید به آن توجه شود

اسمت در می یوتمر باشمد، موکم  0/1اگر قعر تارها کوتمر از 
.فرایدد عکسبرداری مشک  به وجود بیاید









 های فلوئورسنت از رنگاستفاده(Fluorescent Dye )

  تزریق رنگ بممما روش در ایمم
تمموانمیمایع، یممک جریان درون 

را مشاهد  ا گوهممممای جریممممان 
کمه ایم ذکر است بمممه الزم . نوود

انجمامآب تونممم  روش بیشتر در 
.شودمی











 روش استفاده از الیه روغن(Oil Film )

 ماد ایجدر ای  روش یک فی   نازک از روغ  بر روی یک سعح
همایی گمررد، رگمهکددد  وقتمی جریمان از روی سمعح ممیمی

.دهددهد که جهت جریان را نشان میتشکی  می







 روش استفاده از دود(Smoke method )

  در ای  روش از دود برای آشکارسازی جریمان حمو  یمک جسم
ا برای آنکه خعوط دود، نشان دهدد  خعوط هو. شوداستفاد  می

ک باشد، الزم است که جرم ذرات مدفرد دود به انداز  کافی کوچم
ود، بمرای تو یمد د. باشد تا آزادانه با سرعت جریان حرکمت کددمد

.شوداستفاد  می« Smoke Generator»ممووالَ از دستگا  



 ای بمرپوسمید  نیمز ی حاص  از سوخت  چموب فی تر شد دود
.استهای آشکارسازی جریان مداسب آزمای 

وبت هموا دود حاص  از تتراک رید تیتانیوم هدگام واکد  با رط
برای ایدگونه تیتانیوم نیزو تشکی  اسیدهیدروک ریک و اکسید 

مداسب است اما ای  ماد  خاصیت خورنمدگی دارد آزمای  ها 
.و در استفاد  از آن باید دقت شود

هموا بدیهی است که روش استفاد  از دود،  بیشتر برای جریان
.داردکاربرد ( Smoke Tunnel)استفاد  شد  و در تون  دود 











های گاز روش استفاده از حباب(Gas Bubbles )

های گاز برای آشکارسازی جریمان حمو  در ای  روش از حباب
وش از ای  ر. شوداستفاد  می( مثالَ یک هیدروفوی )یک جس  

ممماد  استفبیشتر برای جریان سیا  ممایع ممثالَ در تونم  آب 
.شودمی







روش های اُپتیکی آشکارسازی جریان



دمی اص ی ای  تحقیمق، یممو وع در ای  قسوت قود داری  وارد 
ای هماز روش. های اُپتیکی آشکارسازی جریان سیاالت شوی روش

پمریر  های سیاالت تمراکتوان برای آشکارسازی جریاناُپتیکی می
ی هایی که در ادامه مورد بررسمروش. استفاد  کرد( چگا ی متغیر)

:گیرند، عبارتدد ازقرار می

 روش سایه نگاری(Shadowgraph)
 روش چی یرن(Schilieren)
 سدجی روش تداخ(Interferometer)
 روش بادسدج  یزری دوپ ر(LDA)
سدجی توویر ذرات روش سرعت(PIV)



بمر اسماس خاصمیت شکسمت نمور اسمتوار های اپتیکمی روش
عبمور دانی  که سرعتمباحث اُپتیک در فیزیک میاز . هستدد

ی دیگر متفماوت بمود  و حتمی در یمکنور از یک ماد  با ماد 
.ردماد  اگر چگا ی تغییر کدد،  سرعت نور ه  تغییر خواهد ک

  هوچدی  طبق قانون ا سمد(Snell’s Law  )دانمی  کمه ممی
ت وقتی نور از یک سیا ، وارد سمیا  دیگمر بما  مریب شکسم
 ی متفاوت شود، پرتوهای نور دچار شکست شد  و از مسیر اص

.شوندخود مدحرف می





سمایه نگماری و چی یمرن در های اپتیکمی، بمه خوموص، روش
سموس نقاطی که تغییرات چگا ی از مکانی به مکمان دیگمر مح

ی در جدو  زیر، عام  ایجاد تغییر چگما روند  است به کار می
.در جریان های مخت ف ممرفی شد  است

تغییر چگالیعامل ایجاد نوع جریان

اختالف دما  جایی طبیعیهای جابهجریان

اجزای مختلف سیال  های اختالطی جریان

ای و انبساطی امواج ضربه های مافوق صوت جریان



روش سایه نگاری
(Shadowgraph)



 یمما نگممماری روش سممایهShadowgraphو تریمممم  قممدیوی
.تری  روش اُپتیکی برای آشکارسازی جریان استساد 

 بمر قمرن هفمده  بممه ی ع وی از ای  روش تاریخچه استفاد
ی یو برای نخستی  بار به شم« رابرت هوک»  زمانیکه گرددمی

.  نگاری پرتوهای خورشید را انجام داد، سایهع وممی

«نیز برای معا مه بمر روی آتم  از ایم  روش « ژان پ  مارات
.  بهر  برد

 ه بم« سمت ز. گری اس»قرون اخیر نیز دانشوددانی از جو ه در
.اندشیو  مدرن به معا مه سایه نگاری پرداخته



 سیا  در جهمت عومود بمر شک  زیر جریان جریان در میدان
پرتمو . در حا  حرکت است( Zیمدی در راستای محور )صفحه 

نور ورودی به مقعع آزمای ، در اثمر تغییمرات چگما ی تحمت
. استمدحرف شد ϵزاویه 



یمه های چگا ی کوچک، زاوتوان نشان داد که برای گرادیانمی
:انحراف برابر است با

ای پرتمو نمور با توجه به مماد ه فوق، انحمراف زاویمه( یمدمیϵ )
رتمو در واقع، انحراف پ. متداسب با گرادیان چگا ی جریان است
.نور، ممرف گرادیان چگا ی جریان است



 جهمترا در نظمر بگیریمد کمه در شک  زیر میدان جریانیy 
.تغییرات چگا ی باشددارای 



ای خمار  شمد  و توسمط پرتوهای نور از یک چشوه نور نقعه
ی یک عدسی به صورت موازی بر جریان سیا  و از آنجا بمر رو

، بمر اسماس شکسمت نمور در سمیا . شمودتابید  میپرد  یک 
روشم  بمر روی-تغییرات چگا ی آن به صورت نمواحی سمایه 

.  شودمشاهد  میپرد  

 هایی که تغییمرات چگما ی وجمودقسوتدر مقعع آزمای  در
. دددکندارد، پرتوها به صورت مستقی  و بدون انحراف عبور می

دچمارپرتوهمما تغییرات چگا ی وجود دارد، کممه اما در نواحی 
.شوندمیانحراف 



ایه سم»شمود، به عکسی که به روش سایه نگاری برداشته ممی
بایمد توجمه . شمودگفتمه ممی« Shadowgram»یا « نگاشت

ه فقمط داشت که ای  نوع عکس، یک توویر واقمی نیست ب کم
.یک سایه است



3که با عدد ماخ سانتیوتر 3ای به قعر کر نگاری توویر سایه 
.کددمیدر هوا حرکت 



یبدارخعوط اثر تو ید شد  توسط سایه نگاری جریان روی یک صفحه ش



1/9ای یک گ و ه با عدد ماخ حدود توویر سایه نگاشت از اموا   ربه



روش چیلیرن
(Schilieren)



 در سما « رابمرت هموک»روش چی یرن نخستی  بار توسمط
وع استفاد  از یک عدسی مقمر بزرگ و دو شمیالدی با 1665

.ابداع شد

«دسمتگا  مخووصمی بمرای 1859در سما  « ژان  ئون فوکو
.مشاهد  تواویر چی یرن ابداع کرد

 تگا  روی ایم  دسم« آگوسمت تماپ ر»بمدها فیزیکدانی به نمام
.را تکوی  نووداصالحاتی انجام داد و آن

 ا  بمر اسماس دسمتگچی یرن مرسموم های امروز  اکثر سیست
.کدددتاپ ر کار می



 چیدمان اجزای روش چی یرن توویر شواتیک



وجود  به تیمز بمرای تشمکی  تومویر چ یمرن  مروری اسمت  
ه برخورد پرتوهایی که از مدبع نور مدتشر می شوند، به ای  تیغ

م  می کددد و در نتیجه، شدت نور صفحه ثبمت کددمد  کاهم
. می یابد



وط پرتوها در اثر عبور از سیا ، دچار انحراف شد  و توویر مرب
. به آنها نیز جابه جا می شود

غمه پرتوهایی که به سوت باال مدحرف ممی شموند، از بماالی تی
ود عبور کرد  و باعث می شوند شدت نور روی پرد  بیشمتر شم

اما پرتوهایی که به سوت پمایی  مدحمرف ممی شموند موجمب 
. کاه  شدت نور روی پرد  می گردند

تر، در واقع پرتوهای انحرافی با ایجاد نواحی روشمدتر یما تماریک
.باعث تشکی  توویر چ یرن می شوند







ان امموا  تواویر چی یرن به طور گسترد  به مدظور تمیی  مک
های ممافوقالیه مرزی در جریانهای پیچید ای و پدید  ربه

.  گیردصوت مورد استفاد  قرار می

تومممویر چی یمممرن از 
ممممد  یمممک شمممات  

3فضایی که بما مماخ 
در تون  بماد حرکمت 

.کددمی



برقیپز و ار جایی حرارتی ناشی از کبابتواویر چی یرن جابه



ک تجایی طبیمی حرارت روی یک موتورسیتوویر چی یرن از جابه



هوای خروجی از یک سشوارتوویر چی یرن 



چیلیرن رنگی

د  امروز  امکان ایجاد تواویر چی یرن رنگی نیمز بمه وجمود آمم
گمی بدی  صورت کمه اگمر  بمه تیمز را بما یمک فی تمر رن. است

از یک جایگزی  کدی  و( ممووالَ با  خامت یک یا دو می یوتر)
ی اشممه، مدبع نور سفید استفاد  کدی ، بسته به جهت خویدگ

رخی در ادامه، ب. توویری با رنگ های مخت ف تشکی  می شود
.از ایدگونه تواویر آورد  شد  است



«  پزیفر کیک»از یک چی یرن رنگی توویر 



از حرارت ناشی از یک هیتر برقیچی یرن رنگی توویر 



آت از حرارت ناشی از چی یرن رنگی توویر 



روش تداخل سنجی
(Interferometer)



 زنممدر -سممدج ممماختممداخ(Mach-Zehnder ) یکمممممی از
. برای آشکارسازی جریان استتری  روش ها دقیمق



 نور خار  شد  از مدبع نور، توسط عدسیL1 موازی شد  و بما صمفحه
.کددبرخورد میS1تفکیک کددد  

 ای  صفحه، نوف نور را به آیدمهM2 و نومف دیگمر را بمه آیدمهM1
.  کددمدمکس می

1پرتو(Beam1 )2کدمد در حا یکمه پرتمواز مقعع آزمای  عبمور ممی
(Beam2 ) مسمیر دیگمر بما طمو  تقریبماَ از درون هوای محمیط یمک

S2  ای  دو پرتو توسمط صمفحه تفکیمک کددمد. کددمساوی را طی می
.دشوندوبار  به یکدیگر م حق شد  و نهایتاَ روی پرد  متورکز می

 وجمود انکساری اجزای مخواص د ی  اکدون حا تی را فرض کدی  که به
ت را بما طمو  متفماوای  دو پرتو نور، مسمیرهایی در مسیرهای اپتیکی، 

.  ای  دو پرتو دارای اختالف فاز خواهدد شدکددد  در ای  حا ت، طی 



دانی  که پرتوهای نور، در واقع اموا  ا کترومغداطیس هستددمی.

ی زمانیکه دو پرتو نور در آیدهS2 تمداخ  ه  دچار با ه  می رسدد، به
ه آید که بموجود میبمه و روشدی تاریک نواحی شد  و در مح  تداخ ، 

ای  تمداخ  هما در واقمع نشمان دهدمد  . شودگفتممه میfringeها آن
.تغییرات چگا ی هستدد



 کمد  الیمه ممرزی از بمره سدجمممی تداخ شک  های زیر، تواویر
هوا و جریان حو  یمک جایی آزاد در سه استوانه داغ در ممرض جابه

.دهدرا نشان میایرفوی  



روش بادسنج لیزری دوپلر
(Laser Doppler Anemometer)



 ک وهAnemometer به ممدای
بادسدج اسمت و وظیفمه بادسمدج
ای  است که بردار سرعت در یک

.نقعه از جریان را مشخص کدد

 اید  اص ی در طرز کار ایم  روش
کمه نیز تقریباَ مشابه کاری اسمت

.یک بادسدج انجام می دهد



 گیری سرعت در یمک میالدی برای انداز 1950در اواخر دهه
سمدجدبمی»نقعه خاص از جریان سیا ، از دستگاهی بمه نمام 

.شداستفاد  می« حرارتی

ی  ای  دستگا  دارای حسگرهای بسیار کوچکی بمه شمک  سم
میکرومتر بودند کممه برای0/1ف زی نازک با  خامت کوتر از 

ای در همر نقعمه از جریمان ممورد گیمری سمرعت  حظمهانداز 
.  گرفتدداستفاد  قرار می



 دارای ای  حسگرها بسیار ظریف و شکددد  بودند و اگر سمیا
ن سرعت زیاد یا حاوی ذرات مخت ف بود، باعمث شکسمته شمد

. شدای  حسگرها می

  تفاد  اسمبزرگ تر ف زی همای تیغهدر چدی  حاالتی از بدابرای
ی بما ها نیز سعح اشتراک بیشمتراما بزرگ بودن آن. کردندمی

ی جزئیمات شد بمرای معا ممهکرد و باعث میجریان ایجاد می
.دقیق جریان مغشوش مداسب نباشدد



 بدممابرای  نیمماز بممود تمما از روشممی
جاد استفاد  شود که بدون نفوذ و ای

اغتشاش در جریمان سمیا ، بتموان 
.خووصیات جریان را معا مه کرد

 ی  نور ابزار مداسبی برای اپرتوهای
رفتدممد  زیممرا هممدف بممه شمموار مممی

  قاب یت عبور از داخ  جریان سمیا
.  دبدون برخورد با سیا  را دارا بودن



 سدجسرعت»میالدی، دستگاهی به نام 1960ی اواسط دههدر
داختممه ش« بادسدج  یزری دوپ ر»اغ ب با نام که «  یزری دوپ ر

.شدشود، اختراع می

Laser Doppler Anemometer

(LDA)

 جریان به د ی  داشت  دقت بسیار باالیی که ه  برایای  روش
.تاسای به دست آورد گاز و ه  مایع دارد، مقبو یممت گسترد 



 های در توامی سیستLDA یک مدبع انرژی  یمزری وجمود
نئمون بما تموان خروجمی -دارد که مموموالَ یمک  یممزر ه می 

10mW 20تاWاست .

امالَ رنمگ کمعو کرد ای  روش بر پایه ارسا  یک پرتو نور تمک
ه آوری نور بازتاب شد  بمیکپارچه به سوت نقعه هدف و جوع
یمر بدی  صورت کمه تغی. وسی ه ذرات ریز در سعح هدف است

را «اثرر دوپلرر»سمبب بممممه فرکانس تشمشع بازتاب شمد  
یا  در گیری کرد  و ای  تغییرات فرکانس را به سرعت سانداز 

.دهددسعح هدف ربط می



می یوتر 0/1گون با قعر حدود نقعه هدف ممووالَ به صورت یک بیضی
.  شودمی یوتر در نظر گرفته می0/5و طو  



کاربردها و مزایای روش بادسنج لیزری دوپلر

بدون ایجاد اغتشاش در جریان، سرعت در یک حجتواند ای  روش می  
.نوایدگیری بسیار کوچک را به صورت دقیق انداز 

کردجا جریمممان جابهرا در ک  ق ورو هیچ نفوذی، آنتوان بدون می  .
 گیری سه مو فمه سمرعت بما ایم  روشهای اخیر، توانایی انداز سا در

.شد  استنشان داد 
مدبمع ممایب ای  روش، هزیده نسبتاَ باال، نیاز بمه شمفافیت کمافی بمی  

بماق  یزر، مکان مورد نظر در جریان و ردیاب نور و هوچدی ، نیاز به انع
.باشددقیق پرتوهای ساطع شد  و بازتاب شد  می







روش سرعت سنجی تصویر ذرات
(Particle Image Velocimetry)



PIV تاس« سدجی توویر ذراتسرعت»ممدای مخفف عبارت زیر به.

Particle Image VelocimetEry

PIV یک روش مدرن آزمایشگاهی است کمه از خعموط مسمیر بمرای
.  کددگیری میدان سرعت در جریان استفاد  میانداز 

 ا نمور، توان ذرات ممیدی از سیا  را با رنگ یهای فیزیکی میآزمای در
از ذرات مجاور متوایز کرد  حما  اگمر توسمط دوربمی ، مسمیر ذرات را 

.نامددعکسبرداری کدی ، مدحدی حاص  را خط مسیر می



گرفتمیالدی مورد استفاد  قرار 1980ی ای  روش از اواسط دهه.

 شموند  سمپس بمه ای  روش، ذرات ردیاب کوچکی در سیا  رها ممیدر
کددد تما از حرکمت ذرات متحمرک کوک مدبع نور، جریان را روش  می

.عکسبرداری شود

 ی امموا  روردیاب برای خعوط مسیر ایجاد شد  توسط ذرات شک  زیر
.  دهدسعح آب یک مخزن را نشان می



 روشPIVت با افزودن ذرات مداسب به جریان، به مدظور ردیابی حرکم
.  شودسیا  آغاز می

 یمان را بخ  باریکی از میدان جر« صفحه نور  یزر»یک پا س از سپس
روش  کرد  و سمپس بما شداسمایی نمور پخم  شمد  توسمط ذرات، بما 

رفته، ی نوری قرار گاستفاد  از یک دوربی  دیجیتا  که عوود بر صفحه
.شوندهای ذرات در آن صفحه، مشخص میمکان

  بمد از یک باز  زمانی بسیار کوتا∆𝑡(مموموالَ بمر حسمب میکروثانیمه )
  و ی صمفحه نمور  یمزر روشم  شمددوبار  ذرات به وسی ه پا س ثانویمه

.  شودها مشخص میهای جدید آنمکان



 گرفتمه استفاد  از اطالعات مربوط به ای  دو توویر که توسط دوربیبا  
آید و مقمدار سمرعت به دست می𝑠∆جایی شد ، برای توام ذرات، جابه

.  گرددمم وم می𝑠/∆𝑡∆ذرات در صفحه نور  یزر از رابعه 

 ،هوچدی  جهت حرکت ذرات نیمز بما اسمتفاد  از  دو موقمیمت ممرکور
مد  مشخص شد  و بدی  ترتیب، بردارهای سرعت در صفحه به دست آ

.و بر روی صفحه نوای  رایانه قاب  مشاهد  خواهدبود

  اجزای مخت مف یمک سیسمت  اسالید بمد، شکPIVی بمرای معا ممه
.دهدپایداری شم ه را نشان می







PIVاجزای مختلف دستگاه 

 رگمون، مخت فی از مدابع نور  یمزری از قبیم  آانواع : منبع نور لیزری
.استفاد  می شود... و YAGبخار مس،  یزر 

 ا س شمد  ی  یزر پمتو ید و توزیع صفحهبرای : سیستم توزیع پرتو
.استفاد  می شودسیست  توزیع پرتو از 

 ذرات باید بتواند خط مسمیر موجمود در جریمان را ای  : ذرات ردیاب
باشمد چگما ی ذر  بما چگما ی سمیا  برابمربدمابرای  بایمد دنبا  کددد 

تا ( مترممووالَ در ابماد میکرو)ذرات باید بسیار کوچک باشدد هوچدی  
.  باشدها نسبت به سیا  غیرقاب  توجه حرکت آن



PIVمخت ف سیست  اجزای



PIVروش توسط ای سرعت  حظهایجاد میدان 



 مزایای روشPIV

دقت باال
انمعاف پریری
 ک  میدان جریان از توویر برداری قاب یت
 ای میکروثانیهمادون توویر برداری سرعت

 روش کاربردهایPIV

های مافوق صوتمعا مه جریان
انفجارها
انتشار شم ه
های غیردائ  جریان



بادتون  برای مد  یک خودرو در PIVاستفاد  از روش 





PIVسه بُعدی

همایاخیر در ای  زمیده، امکان بمه دسمت آوردن پروفیم های پیشرفت
. سرعت سه بمدی در یک سعح مقعع جریان را نیز فمراه  آورد  اسمت

سه بمدی را بما دو دوربمی  بمرای PIVیک سیست  اسالید بمد، شک  
.دهدمعا مه اختالط یک جت هوا با یک جریان عر ی نشان می

و ای  کار با ثبت توماویر صمفحه بمه صمورت هوزممان بما اسمتفاد  از د
جاد دوربی  در زوایای مخت ف و ویرای  اطالعات برای اطالعات برای ای

هما بمه مدظمور ایجماد دو توویر سرعت دوبمدی جداگانمه و ترکیمب آن
.رودای به کار میمیدان سرعت سه بمدی   حظه
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