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 چکیده
حل عددی در  پذیرفته است.انجام  ,موجی شکل با در نظر گرفتن انتهای آزاد آن حول استوانه سیالجریان  در مقاله حاضر حل عددی

در هر مورد جواب ها با اسررتوانه موجی شررکل نام د د و بد ن در نظر گرفتن  .جریان متالطم تراکم پذیر صررورگ گرفته اسررتدر شرررای  
ضریب پتا پارامتر مهم   کلیدی در بررسی تاثیر موجی  مقایته می گردد. انتهای آزاد آنبا در نظر گرفتن    اسرتوانه متتقیم  انتهای آزاد(

ای طی بررسی ه مطالعه شبکه صورگ گرفته است.  پس از ص ت سنجی با کار آزمایشگاهی الم   همکاران .نه می باشدشکل کردن استوا
  م د د کاهش داشته است. درصد نتبت به استوانه متتقیم 71پتا تا ضریب  در بهترین حالت انجام شده,

  

 5جریان تراکم ناپذیر-4جریان تراکم پذیر-3جریان متالطم -2ضریب پتا -7استوانه موجی شکل کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -9
 به عنوان مثال در طراحی  طوط لوله بررسرری جریان ر ی اجتررام با مقاطی دایره ای اهمیت  اصرری در مهندسرری دارد  

مطالعاگ زیادی ر ی کاهش ضررریب پترا ر ی اسررتوانه صررورگ   سرا تمانهای بلند   پل ها کاربرد دارد.  های انتقال حرارگلوله

 مورد مطالعه قرار کندکه قطر آن بصرورگ سرینوسی در جهت طول استوانه تیییر می   نمونه ای از سریلندر  گرفته اسرت. ا یرا 

 گرفته است.

توزیی فشار ر ی سطح استوانه موجی شکل را برای چهار طول موج  ]7[احمد   ماشمور  در زمینه کارهای آزمایشگاهی

صف ه  پتا ر ی جتم, بزرگتر از ضریبی گذرا از مقطی کوچکترا ر ی صف هضریب پتآنها دریافتند که  مختلف بدست آ ردند.

الم   همکاران  ه است.درصد نتبت به استوانه ساده کاهش داشت 33همچنین ضریب پتا تا  جتم می باشد. گذرا از مقطی بزرگتر

به بررسی تاثیر موجی کردن سطح استوانه ر ی کاهش ضرایب برا   پتا پردا ته است.  ی آزمایشهای  ود را در اعداد  ]2[

انجام داده است. آزمایش ها بر ر ی سه مدل استوانه با طول موج   دامنه متفا گ انجام شد که  ی  53333تا  23333رینولدز 

هم تا مقدار قابل توجهی کاهش داد   ش دهد.همچنین متوس  ضریب برا را درصد کاه 23توانتت ضریب پتا متوس  را تا 

سرعت متوس   نیر ی پتا ]3[لی   نوین  برای استوانه موجی شکل با استوانه ساده یکتان است. 6نشان داد که عدد استر هال

                                                           
1 .Wavy Cylinder 
2 .Drag Coefficient 
3 .Turbulent Flow 
4 .Compresible Flow 
5 .Incompresible Flow 
6 .Strouhal Number 
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 5333تا  5333بین  1داد رینولدزرا برای بازه  سیعی از اع موجی شکل   پر فیل های شدگ آشفتگی گردابه های پشت استوانه

𝜆 8موج  نتبت طول 73333درصد با عدد رینولدز  22آنها به حداکثر کاهش ضریب پتا تا بدست آ ردند.
𝐷𝑚
⁄ = دست پیدا  2

 کردند.

شبیه سازی جریان سیال تراکم ناپذیر سیال را ر ی سیلندر موجی شکل به ر ش  ]4[الم   لین  در حیطه کارهای عددی

درصد نتبت به استوانه  22مورد بررسی قرار دادند. آنها موفق شدند با موجی کردن استوانه ضریب پتا را  9های بزرگگردابه 

شبیه سازی گردابه های جریان سیال تراکم پذیر را ر ی یک سیلندر موجی شکل با ر ش  ]5[ز    همکاران  ساده کاهش دهند.

ده را با استوانه ساده مقایته کردند. آنها دریافتند که موجی شکل کردن استوانه مورد بررسی قرار دادند   نتایج بدست آم بزرگ

  درصد نتبت به استوانه ساده , نیر ی پتا را کاهش دهند. 26ر ی کاهش ضریب پتای استوانه تاثیر دارد ,   توانتتند 

ت لیل باید اثر انتهای آزاد آن بررسرری ابراین در طول آن م د د اسررت   بن در بترریاری از کاربرد های اسررتوانه در صررنعت

احتراق قرار  هفظهتتند که در ن جریان سیال یا م یا فشار  73دما پر ب های گردد. از جمله کاربرد های صرنعتی این هندسه 

  د.نداده می شو

 .رفته استدر مقاله حاضرر حل عددی جریان سریال حول اسرتوانه موجی شرکل با در نظر گرفتن انتهای آزاد آن, انجام پذی    

ضریب پتا برای چند مدل استوانه موجی شکل در پژ هش سایرین بررسی نشده است.  اثر انتهای آزاداسرتوانه با در نظر گرفتن  

 با حالت استوانه ساده مقایته شده است. با طول موج   دامنه مختلف

  شبیه سازی و حل مساله -6
 شود:( بیان می 7هندسه استوانه موجی شکل توس  معادله و

𝐷𝑦 = 𝐷𝑚 + 2𝑎 cos(
2𝜋𝑦

𝜆
(7و         (  

𝐷𝑚قطر متوسر  که بصورگ   𝐷𝑚قطر م لی,  𝐷𝑦که در آن  =
(𝐷𝑚𝑎𝑥 + 𝐷𝑚𝑖𝑛)

2⁄ دامنه سطح  aتعریف می شود,  

( نشان دهنده جزئیاگ هندسه مورد نظر 7شکل و طول موج می باشرد.  𝜆   77موقعیت در جهت طول اسرتوانه  yمن نی شرکل,  

 می باشد.

 
 هندسه   مشخصاگ استوانه موجی شکل   استوانه ساده با طول م د د: 7شکل

 

  موقعیت  12ندموقعیت م وری قطر ماکزیمم با نام  مشرررخی میشرررود. 𝐷𝑚𝑖𝑛  قطر مینیمم با  𝐷𝑚𝑎𝑥قطر ماکزیمم با 

 انتخاب می شود. 𝐷𝑚با قطر   ص ت سنجی استوانه ساده برای مقایته شرنا ته می شود.  73سرادل م وری قطر مینیمم با نام 

                                                           
7 .Reynolds Number 
8 .Wavelength Ratio 
9 .Large Eddy Simulation(LES) 
10 .Temprature Probe 
11 .Spanwise Direction 
12 .Node 
13 .Saddle 
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در تمامی مدل ها طول اسررتوانه چهار برابر طول موج  در ضررمن شررکل انتهای آزاد اسررتوانه بصررورگ نیم کره انتخاب می شررود.

در  س  استوانه استفاده می  74نصف آن مدل می شود   از شرط تقارن که برای کمتر شدن زمان م اسباتی انتخاب می گردد

 در نظر گرفته می شود. 3,15 75  عدد ماخ 233333گردد. برای ایجاد شرای  جریان آشفته   تراکم پذیر نیز عدد رینولدز 

اسرتوانه متتقیم مقایته شده است. در  چند مدل مختلف اسرتوانه موجی شرکل م د د با   ضرریب درگ  در مطالعه حاضرر  

 ها مشاهده می شود.( مشخصاگ این مدل 7جد لو

 

 

 

 : مشخصاگ هندسی مدل های بررسی شده7جد ل

 𝝀/𝒂 (aدامنه) (𝝀طول موج) مدلهای بررسی شده شماره

 --- 𝐷𝑚 0 استوانه متتقیم نام د د 9

 --- 𝐷𝑚 0 استوانه متتقیم م د د 6

 𝐷𝑚 𝐷𝑚3,325 43 7مدل  3

 𝐷𝑚7,5 𝐷𝑚3,35 33 2مدل  4

 𝐷𝑚2 𝐷𝑚3,7 23 3مدل  5

 𝐷𝑚2,5 𝐷𝑚3,2 75 4مدل  2

 𝐷𝑚3 𝐷𝑚3,3 73 5مدل  7

 

 

 حل عددی روش-6-9

   استوکس-بنابراین معادالگ نا یر سه بعدی   جریان سیال به صورگ متالطم    پایا می باشد. متراله مورد مطالعه حاضرر  

ده فورترن استفاده شبرای مدلترازی جریان از یک برنامه کامییوتری   جریان نیاز می باشرد. برای مدلترازی   معادالگ آشرفتگی 

 حل از نواحی, باال سرعت با پذیر تراکم های جریان اغلب میدان در بهره می برد. 76ر  شارگترتته سازی   اسرت, که از ر ش 

 تراکم جریان فرضیاگ   داشته پایین بتیار سرعت به صرورگ موضرعی   آنجا در جریان سرکون( که  نقاط وهمانند دارد  جود

 بتیار سیال چگالی احتراق(,تیییراگ م فظه وهمانند پایین جریان سررعتهای   جود با نها میدا بر ی در .اسرت  برقرار ناپذیر

 این در . ورد می چشررم به معادالگ ناپذیری   تراکم پذیری تراکم ماهیت از تقابلی متررایل اینگونه تمامی در .باالسررت

تفاده شود. بنابراین در مقاله حاضر جریان سیال تراکم اس حل میدان کل در پذیر تراکم معادالگ سیتتم از اسرت  بهتر حاالگ

 پذیر در نظر گرفته میشود.

پذیرد.مثال های فرا انی از جریان متالطم جریان سریال در بیشرتر متائل مهندسی به صورگ متالطم صورگ می  همچنین 

جریان در  ,فضایی   رشته های مختلف میتوان نام برد.جریان آب ,گاز   نفت در لوله ها ,دریاشناسی,سریال در علم هواشرناسی  

مبدل های حرارتی   اتاق های احتراق ,جریان ر ی سررطوم مانند ایرفویل ها ,جریان در ر د انه ها   بترریاری مثال های دیگر 

در بخش ص ت  k-ε standard k-ω   SST.k-ωآشفتگی های برای مدلترازی تالطم از مدل   .همه از نوع متالطم هترتند 

در ادامه  . در سایر ت لیل ها بکار رفته است است مدل تالطمی که بهترین جواب را ارائه کرده   سرنجی اسرتفاده شرده اسرت    

 آ رده شده است.جریان انتخاب شده است  که به عنوان مدل آشفتگی مناسب برای مدلتازی SST.K-ωمعادله تالطم 

 

                                                           
14 .Symmetric 
15 .Mach Number 
16 .Roe 
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 مورد استفاده مدل آشفتگی -6-9-9

در نواحی نزدیک  𝜔-k توس  منتر   به منظور آمیختن فرمولبندی دقیق   قدرتمند مدل   𝜔-k 71مدل انتقال تنش برشی

در نواحی با  k- 𝜔توانایی باالی مدل ,در نواحی د ر از دیواره ارائه شده است. یعنی این مدل بطور همزمان  k-𝜀دیواره با مدل 

در نواحی با عدد رینولدز باال را در ا تیار گرفته است. برای ترکیب این د  مدل نیازمند  k-𝜀رینولدز پایین   توانایی باالی مدل  

 باشد:ر اب  این مدل بصورگ زیر می در بیا ریم .  k- 𝜔را بشکل مدل  k-𝜀آن هتتیم که فرمول بندی مدل 

𝜕

𝜕𝑡
(�̅�𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅�𝑢�̅�𝑘) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + �̃�𝑘 − 𝜌𝛽

∗𝑘𝜔                               2و)      

𝜕

𝜕𝑡
(�̅�𝜔) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅�𝑢�̅�𝜔) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜔
)
𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝜔 − 𝜌𝛽𝜔

2 + 𝐷𝜔                      3و)  

 بصورگ زیر تعریف می شوند: �̃�𝑘   𝐺𝜔   𝐷𝜔که در این ر اب  

�̃�𝑘 = 𝑚𝑖𝑛(𝐺 , 10𝜌𝛽
∗𝑘𝜔)        4و)  

𝐺𝜔 =
𝛼

𝜗𝑡
𝐺            5و)  

𝐷𝜔 = 2(1 − 𝐹1)𝜌𝜎𝜔2
1

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
(6و         

 از رابطه زیر بدست می آید:  (1و در معادله ∞𝛼در این مدل 

𝛼∞ = 𝐹1𝛼∞1
+ (1 − 𝐹1)𝛼∞2

(1و           

𝑇ℎ𝑎𝑡:                  

{
 
 

 
 
𝛼∞1

=
𝛽𝑖1
𝛽∞
∗ −

0.412

𝜎𝜔1√𝛽∞
∗

𝛼∞2
=

𝛽𝑖2
𝛽∞
∗ −

0.412

𝜎𝜔2√𝛽∞
∗

(8و        

  

  𝑣𝑡  :لزجت سینماتیکی آشفتگی میباشد 

𝜇𝑡 =
𝜌𝑘

𝜔

1

𝑚𝑎𝑥(
1

𝛼∗
,
𝑆𝐹2
𝑎1𝜔

)
        ,       𝑎1 = (9و         0.31  

   𝐹2 = tanh(𝑎𝑟𝑔2
2)  , 𝑎𝑟𝑔2 = max [

2√𝑘

0.09𝜔𝑦
 ,
500𝑣

𝜔𝑦2
(73و      [  

𝐹1 = tanh(𝑎𝑟𝑔1
4), 𝑎𝑟𝑔1 = min (max [

√𝑘

0.09𝜔𝑦
 ,
500𝑣

𝜔𝑦2
] ,

4𝜌𝑘

𝜎𝜔2𝐷𝜔
+𝑦2
(77و     (  

                                                           
17 .Shear Stress Transport. k- 𝜔(SST.k-ω) 
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𝐷𝜔
+ = 𝑚𝑎𝑥 [2𝜌

1

𝜎𝜔2

1

𝜔

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
, (72و                       [10−10  

 معتبر تر است  داریم: k_ 𝜔مدل  کهمقدار مطلق چر ش میباشد.در نزدیکی دیواره ها  Ω  همچنین 

𝜎𝑘1 = 1.176    , 𝜎𝑤1 = 2   , 𝛽1 = 0.075  , 𝛽∞
∗ = 0.09 , 𝛼1 =

5

9
  

𝜎𝑘2 = 1  , 𝜎𝑤2 = 1.168 , 𝛽2 = 0.0828, 𝛽
∗ = 0.09 , 𝛼1 = 0.872      

 همچنین داریم:

𝜀 = 𝛽∗𝜔𝑘                73و)                    

 

 

 صحت سنجی-6-6

 ی در آزمایش های  ود از سه مدل مختلف اسرتفاده شده است.   ]2[برای صر ت سرنجی برنامه از آزمایش الم   همکاران  

برای طول موج   دامنه اسررتوانه موجی شررکل اسررتفاده کرده اسررت که در این مقاله برای صرر ت سررنجی از مدل ا ل یعنی    

𝐷𝑚𝑖𝑛 = 18𝑚𝑚  𝐷𝑚𝑎𝑥 = 26𝑚𝑚  λ=32mm   a=2mm .الزم به ذکر است که در آزمایشهای  استفده شده است

به همین منظور در حل عددی در د    ی اسرتوانه بلند در نظر گرفته شرده است و بد ن در نظر گرفتن اثر انتهای آزاد استوانه(.  

( نمای شماتیک مجموعه آزمایشگاهی  ی را مشاهده می 2در شکل و اسرتفاده می شرود.   78سرر سریلندر از شررط مرزی تقارن   

 کنید.

 
 در تونل باد ]2[: شماتیکی از آزمایش الم   همکاران2شکل

 

سلول م اسباتی  789183  با تعداد شبکه م اسباتی  k-ε standard k-ω   SST.k-ωتالطم  های حل عددی با مدل

عددی با ( نتایج مقایته حل 3در شکل و .می باشد O-Hاز توپولوژی  سرازمان یافته  انجام گرفته اسرت.شربکه در نظر گرفته  

 نتایج آزمایشی را می توان مالحضه کرد.

                                                           
18 .Symmetric 
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 ]2[با داده های آزمایشگاهی الم   همکاران و مدل های مختلف تالطم(: مقایته ضریب پتا در حل عددی3شکل 

 

درصررد  9حد د  SST.k-ωبا مدل تالطم متوسرر   طای حل عددی   53333تا  23333طبق نتایج بدسررت آمده در اعداد رینولدز 

 را به داده های آزمایشگاهی ارائه کرده است.ها باشد   جواب های این مدل نزدیکترین جواب می

 

 مطالعه شبکه-6-3
 Oیعنی هم در راستای جریان   هم در راستای م ور استوانه از شبکه  می باشرد  O-Oشربکه   شربکه مناسرب برای اسرتوانه م د د   

 نماهایی از این نوع شبکه حول استوانه موجی شکل م د د مشاهده میشود.( 4در شکل و استفاده می گردد.

 
 حول استوانه م د د O-O: شبکه نوع 4شکل

 

ی زیرا در ابتدا   انتها می توان تنها به اندازه یک طول موج از استوانه را مدلتازی کرد  قتی طول استوانه نام د د در نظر گرفته شود

 اسرتوانه از شررط تقارن استفاده می گردد.  لی در حالتی که انتهای آزاد استوانه در نظر گرفته شود الزم است کل استوانه مدلتازی گردد  

 کلموجی شبرای استوانه  همچنین به  اطر تیییراگ جریان در راسرتای م ور  بنابراین تعداد شربکه م اسرباتی بیشرتری نیازمند اسرت.    

( نشان دهنده جزئیاگ 5شکل و تر باشد تا مدلتازی جریان دقیقتر صورگ گیرد.شر تعداد شربکه در این راسرتا باید از اسرتوانه مترتقیم بی    

 استفاده شده است. 3دستیابی به ضریب پتای متتقل از شبکه می باشد. برای این بخش از مطالعه از استوانه مدل 
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 : مطالعه شبکه5شکل

 

تیییر زیادی در ضریب پتا بوجود نیامده است. بنابراین این   257658مشاهده می شود که با بیشتر کردن تعداد سلول م اسباتی از 

  در شبکه انتخابی مشاهده می  در مقطی استوانه +Y( تیییراگ 6در شکل و تعداد سلول م اسباتی برای ت لیل عددی مناسب می باشد.

 نیز مناسب می باشد. +Yه م د ده مالحضه می شود ک شود.

 
 (Dm)ر ی مقطی با قطر متوس  +Y: نمودار تیییراگ 6شکل

 
 

 بحث روی نتایجو  نتایج  -6-4

با  O-O  شرربکه نوع  SST.k-ωبا اسررتفاده از مدل تالطم   3-2   2-2بنابر بررسرری های صررورگ گرفته در قتررمت های 

در شکل  به حل   برپایی متاله پردا ته شده است., با استفاده از برنامه کامییوتری موجود  245533تعداد سرلول م اسرباتی   

 (ترسیم شده است.7نتایج ضریب پتا برای استوانه های ذکر شده در جد ل و( 1و
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 : ضریب پتا برای مدل های مختلف استوانه م د د1شکل

 

مالحظه می  .ضرریب پترا در استوانه م د د از استوانه نام د د بیشتر می باشد   (1ارائه شرده در شرکل و  با توجه به نتایج 

درصد افزایش داشته 8تا  ضریب پتا با م د د کردن طول استوانه   با انتهای کر ی  شرود که در شررای  جریان مورد مطالعه  

در سایر مدل ها ضریب پتا کاهش داشته است که  7بجز مدل مدل بررسی شده برای استوانه موجی شکل م د د  5در  است.

( نشان دهنده 8شکل و کمترین ضریب پتا را نشان می دهد. نتربت به اسرتوانه مترتقیم م د د    صرد کاهش رد 71با  3مدل 

 گردابه های تشکیل شده پشت استوانه می باشد.

 

 

 
در  3(استوانه مدل b(استوانه متتقیم  a: گردابه های تشکیل شده پشت استوانه م د د  8شکل

در مقطی ماکزیمم   4(استوانه مدلdدر مقطی مینیمم   3(استوانه مدلcماکزیمم مقطی 

eدر مقطی مینیمم 4(استوانه مدل 
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 ت.اندازه گردابه ها در مدل های ارائه شده برای استوانه موجی شکل متفا گ اس ( مشرخی اسرت  8همانطور که از شرکل و 

که ضریب پتا کاهش  3گردابه ها توضریح داد. در  اقی در مدل   دلیل کاهش ضرریب پترا را می توان با توجه به تیییراگ اندازه  

را دیده پدلیل این  .توانه به تا یر افتاده استداشرته اسرت اندازه گردابه ها کوچکتر شده اند   یا به عبارتی جدایش در پشت اس  

( پیداست در استوانه موجی شکل 9همانطور که از شکل و میتوان در بررسری متریر  طوط جریان ر ی اسرتوانه مشخی کرد.   

جریان در راسرتای م ور اسرتوانه نیز دارای سررعت می باشردوحرکت عرضی(. این امر به  اطر تیییراگ موجی شکل در سطح     

 انه می باشد.استو

 
   م د د پشت استوانه موجی شکل( a   یا م ور استوانه(  zودر راستای م ور : کانتور حرکت عرضی9شکل

bاستوانه متتقیم م د د (پشت  

 

جریان پشت استوانه حرکت سیال از سمت قطر کمتر به سمت قطر  ( پیداست در استوانه م د د موجی شکل9همانگونه که از شکل و

ه ها در . این امر سبب کوچکتر شدن گرداببیشتر می باشد. یعنی شتاب   انرژی جنبشی سیال در نواحی پشت قطر بزرگتر بیشتر می شود

اکزیمم با اندازه گردابه در قطر مینیمم مشررهود ( نیز تفا گ اندازه گردابه ها در قطر م8در شررکل و مقطی اسررتوانه با قطر ماکزیمم میگردد.

 است.

 

 

 گیرینتیجه -3
حل عددی جریان تراکم پذیر   آشفته سیال حول استوانه موجی شکل با در نظر گرفتن انتهای آزاد آن, انجام این مقاله در 

عددی برنامه با داده های برای صرر ت سررنجی برنامه کامییوتری مورد اسررتفاده, از مقایترره جواب های حل    پذیرفته اسررت. 

 ر ی اسررتوانه موجی شررکل بلند و بد ن در نظر گرفتن اثر انتهای آزاد( اسررتفاده شررده اسررت.  ]2[آزمایشررگاهی الم   همکاران

-k-ε standard ,kهمچنین برای پی بردن به مدل مناسرب تالطم برای مدلتازی جریان تراکم پذیر ر ی استوانه, مدل های  

ω   SST.k-ω  برای مقایته با داده های الم   همکاران استفاده شد, که مدلSST.k-ω مناسب ترین مدل تشخیی داده شد. 

ر ی استوانه م د د انجام گرفته است که در نهایت شبکه مناسب برای دستیابی به جواب های متتقل از  ,سیس مطالعه شبکه

مورد ارزیابی قرار گرفتند    43تا  73ای طول موج به دامنه مدل اسرتوانه موجی شکل با نتبت ه  5 شربکه تعیین شرده اسرت.   

( ارائه شده 1که نتایج آن در شکل و ضرریب پترای آنها با اسرتوانه متتقیم م د د   استوانه متتقیم نام د د مقایته گردیدند   

با   لی ,تر می باشددر نهایت مشراهده شرد که ضرریب پترای اسرتوانه متتقیم م د د از استوانه متتقیم نام د د بزرگ      اسرت. 

یعنی مدل با نتبت طول  3مدل  ,را کاهش داد. در مدل های بررسی شده سرینوسری کردن سطح استوانه می توان ضریب پتا  

a b 
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( 9(   و8دلیل این امر در شکل و کاهش را نشان داده است. درصد 71یعنی  ,در ضریب پتا بیشرترین کاهش  ,23موج به دامنه 

حرکت عرضی ر ی سطح   همچنین درست در  ,در  اقی با سینوسی کردن استوانه   توضری اگ مربوط به آن ارائه شرده است.  

در نتیجه کوچکتر شدن سیال در نواحی پشت قطر ماکزیمم می گردد. که سربب افزایش انرژی  ,پشرت اسرتوانه ایجاد می گردد  

 دهد.را نتیجه میضریب پتا  کاهش شده   گردابه های تشکیل
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