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 -1دانشیار ،دانشکده کشتی سازی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2و -7دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
 -4کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات تخصصی شناورهای سطحی سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی
چكیده
در این مقاله به بررسی دریامانی سه نوع بدنه مختلف می پردازیم .همانطور که می دانیم دریامانی قابلیت یک شناور یا سازه دریایی جهت
شناوری مطلوب به حساب می آید بطوری که اگر یک سازه شناور یا یک شناور ،دریامانی خوبی داشته باشد ،قادر است در شرایط دریای خراب
نیز عملکرد قابل قبولی را دارا باشد .با بررسی عددی حرکات جابجایی قائم 1و غلتش طولی 2سه بدنه ویگلی ،سری  06و شناور 7 DDG 51در
شرایط موج منظم مقابل و معتبر سازی نتایج عددی بصورت مقایسه با نتایج تجربی ،به پیش بینی دریامانی شناور ناوشکن در اثر تغییر نسبت
های ابعادی در نرم افزار مکسرف 4پرداخته ایم .الزم به ذکر است که حرکات کشتی تابع شکل و اندازه بدنه می باشد اما از نتایج حاصل از این
مقاله نمی توان در موارد مشابه استفاده نمود.

واژه های كلیدی
دریامانی -DDG -مكسرف -ویگلی

تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش مقاله :

37/11/20
34/67/11

1 - Heave
2 - Pitch
3 - US Navy ship DDG 51
4- Maxsurf
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راد به همراه سایر همکارانش نیز با استفاده از یک روش غیر
گذرا از حلگر  RANSاقدام به توسعه گروه موج منظم و
تست دریامانی کردند .اوضام] , S., [14بررسی کیفیت
دریامانی شناورهای تندرو را انجام دادند .گامون ] [15در
بررسی بهینه سازی شناورهای ماهیگیری از سه تابع هدف
استفاده کرده و دریامانی را بهبود بخشیده .باقری ()2614
] [16و همکارانش با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی
فرم بدنه از منظر دریامانی را انجام داد.
در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که کدام نوع فرم بدنه
رفتار دریامانی بهتری از خود نشان می دهد و با استفاده از
روش عددی که معتبر سازی روش نیز انجام خواهد شد ،به
پیش بینی رفتار دریامانی خواهیم پرداخت.

 -1مقدمه
پیش بینی عملکرد کشتی ها در آب های آرام و مواج از
دغدغه های همیشگی طراحان کشتی بوده و رفتار دریامانی
یکی از مهمترین نکات در طراحی است .بدنه های طراحی
شده همواره نیاز به بهینه سازی خواهند داشت تا از جنبه
های مختلف عملکرد آن ها بهبود یابد.
در بهینه سازی شناورها ،محققان معموال دو یا سه تابع هدف
را مد نظر قرار می دهند .در این زمینه از سال های قبل
کارهایی انجام شده که می توان به مواردی اشاره کرد.
ساریوز و همکارانش ] [1در زمینه بررسی عملی دریامانی در
طراحی اقداماتی را انجام دادند .جورنی ] [2برنامه رایانه ای
را بر پایه روش تئوری نوار باریک 1معمولی و اصالح شده را
توسعه داد .کاکنر ] [3بررسی بهینه سازی رفتار دریامانی
شناور تندرو را بررسی کرد .پیکوک و همکارانش] [4یک مدل
ریاضی بر پایه الگوریتم چند موضوعی برای شناورهای
جابجایی تک بدنه تعریف کرد .ویلسون ] [5بر روی هندسه
پارامتریک و بهینه سازی فرم بدنه اقداماتی را انجام دادند.
ساها ] [6با همکارانش برنامه های خطی و غیر خطی را
بعنوان تکنیک های بهینه سازی بکار بردند .ساریوز] [7روش
بهینه سازی جدید بر پایه حل مسائل غیر خطی از روش
جستجوی مستقیم را ارائه دادند .کالوس ] [8روش جدیدی را
جهت تولید امواج متوالی در شبیه سازی شرایط دریایی در
انجام آزمایش دریامانی ارائه دادند .سیمونسن ] [9و
همکارانش آنالیز حرکات جابجایی قائم و غلتش طولی را برای
یک کشتی 2 KCSدر امواج منظم انجام دادند .گریکو ][10
رابطه توسعه بیشتر روش جریان پتانسیل عددی در محاسبات
دریامانی یک مدل در امواج منظم و غیر منظم را بررسی
کردند .بوشان] [11به همراه همکارانش روش حجم سیال 7را
در بررسی اثر سطح آزاد جهت محاسبات دریامانی بکار بردند.
هوانگ ] [12و همکارانش پیش بینی عددی را با تست
دریامانی به تایید رساندند و اثر فشار ضربات غیرخطی و
اتفاقی اسالشینگ بر حرکات کلی 4 LNGCتحلیل کردند.
بونیک ] [13و همکارانش یک پروژه  CRS5که یک مطالعه
مقایسه ای مانند کارگاه های تست دریامانی  ITTCو بدست
آوردن نتایج از روش های مختلف است را انجام دادند .موسوی

 -2حركات جابجایی قائم و غلتش طولی
اساس محاسبات ما در این مقاله تئوری نواری که روش
استانداردی در محاسبه دریامانی شناورهاست ،می باشد.
استریپ تئوری ،تئوری نوارهای باریک که از روش های دقیق
در پیش بینی دریامانی کشتی هایی با نسبت طول به عرض
کم 0است ،می باشد و بطور کلی روش پایدار و قابل اطمینان
در محاسبات دریامانی است که همواره در رقابت با سایر روش
های جدید و دقیق رقابت کرده ،که در مورد شناورهای تندرو
نیز نتایج قابل قبولی بدست آمده است .کشتی به عنوان یک
جسم صلب در نظر گرفته می شود که در یک سیال ایده آل
که یکپارچه ،غیرقابل تراکم ،بدون کشش سطح ،غیر چرخشی
و بدون ویسکوزیته است ،در حرکت است .اینگونه فرض می
شود که حرکات این جسم در امواج خطی یا قابل خطی شدن
است .در شناورهای جابجایی برای اعداد فرود نزدیک 6.4
نمودار رائوی حرکت جابجایی قائم شناور ،یک تشدید را نشان
خواهد داد .در حالیکه مقدمه کنترل حرکات ،کاهش شدت
حرکات در حالت های مختلف می باشد که اثرات حرکت را از
نیروهای وارد به بخش زیرین بدنه بررسی می کنیم و از
نیروهای دیگری که به بخش باالی سطح آب وارد می شوند
صرفنظر می کنیم.
همانطور که می دانیم دریامانی ،رفتار شناور در صفحه عمودی
است که شامل حرکات جابجایی قائم ،غلتش طولی و سرج
می شود .روابط حرکات جابجایی قائم و غلتش طولی به هم

1 - Strip Theory
2 - Kriso Container Ship
3 - VOF
4 - Liquefied Natural Gas Carrier
5 - Cooperative research ships

6 - Slender Bodies
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مرتبط می شوند و از یکدیگر تاثیر پذیرند .روابط این دو
حرکت را بصورت روابط  1و 2بیان می کنیم.

 -3سه نوع فرم بدنه
سه نوع فرم بدنه انتخابی دراین مقاله ،فرم های استاندارد
ویگلی ،سری 06و یک شناور ناوشکن مدرن می باشد .نتایج
آزمایشات تجربی بر روی مدل ویگلی که در آزمایشگاه
هیدرودینامیک دانشگاه دلفت انجام شده ،موجود است .ویگلی
یک فرم ب دنه با یک رابطه ریاضی برای شناورهای جابجایی
محسوب می شود که هندسه بدنه آن از رابطه  4قابل محاسبه
است.

() 1

() 2

() 4

 :ضریب جرم افزوده
 : mجرم کشتی

در این رابطه  yنقاط نیم عرض B ،عرض ماکزیمم شناورL ،
طول کلی شناور T ،آبخور z ،نقاط در ارتفاع و  xمختصات در
طول شناور می باشد.
آزمایشات بر روی  4مددل بدا ضدریب مقطدع میدانی  6.363و
 6.003و نسبت  L/B= 5, 10در سدرعت هدای متناسدب بدا
اعداد فرود  0.3 ،0.2و  0.4انجام گرفته است.
مدل انتخابی که نتایج آن نیز موجود است،Cm = 0.667 ،
 L=3m, L/B = 10می باشد که مشخصات کلی آن در
جدول  1ارائه گردیده است.

 :شتاب در راستای i
 :ضریب دمپ
 :سرعت در راستای i
 :ضریب بازیابی
 :حرکت i
 :نیروی قائم
 :ممان اینرسی طولی
 :فرکانس برخورد موج

جدول ( :)1مشخصات مدل ویگلی

 :زاویه برخورد موج نسبت به راستای i
 :ممان پیچشی
 :tزمان
هرچند که رابطه این دو حرکت زیاد قوی نیست ،اما رابطه ای
که وجود دارد مانند رابطه جرم و فنر است .این قیاس نسبتا
دقیق نیست زیرا ضریب در این معادالت در مقایسه با
معادالت معمولی که ضریب ثابت است ،فرکانس وابسته است.
با این وجود می توان بطور تقریبی فرکانس حرکات جابجایی
قائم و پیج را از رابطه  7بدست آورد.

ابعاد و مشخصات

مدل ویگلی

ردیف

0.6667
10
3

ضریب مقطع میانی
L/B
طول

1
2
3

0.3

عرض

4

0.1875

آبخور

5

0

تریم

6

0.078

حجم جابجایی

7

0.1875

مرکز چرخش در باالی خط مبنا

8

0.17

مرکز گرانش

9

0.75

شعاع اینرسی برای حرکت
غلتش طولی

10

با استفاده از رابطه ( )1و ابعاد اصلی مدل مورد نظر ،می توانیم
جدول آفست را استخراج کنیم .مدل ترسیم شده در نرم افدزار
بصورت شکل  1بدست می آید.

() 7

و ضریب اینرسی
که ضریب جرم افزوده جابجایی قائم
با توجه به فرکانس های طبیعی
اضافی غلتش طولی
مربوطه قابل ارزیابی هستند.
الف
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موسسه ملی مطالعات معماری دریایی ایتالیا 1مورد تست قرار
گرفته که نتایج تست تجربی و نمونه هایی از نتایج عددی
انجام شده بر روی آن در دسترس است .مشخصات این شناور
در جدول  7ارائه گردیده که با توجه به ابعاد و فرم بدنه ،نمونه
عددی را در نرم افزار بصورت شکل  7بدست آورده ایم.
جدول ( :)3مشخصات شناور DDG51
ب

0.974

ضریب مقطع میانی .
)(Cm

1

شكل( : )1مدل ترسیم شده در نرم افزار  Maxsurfالف -نمای

5.5

L/B

2

 Body planب -نمای isometric

93.4

طول

7

17

عرض

4

6.21

آبخور

5

3450

حجم زیر آبی

0

2.73

B/T

3

0.577

ضریب چاقی بدنه

1

بدنه دوم انتخاب شده در این مقاله ،شناور سری  06می باشد
که از سری های استاندارد تعریف شده برای بدنه های رایج
شناورهای تجاری است .با توجه به در دسترس نبودن نتایج
تجربی جاصل از مدل تست ،از نتایج تحلیل عددی باقری و
همکاران ( )2614که در عدد فرود  0.2انجام شده ،استفاده
کرده و نتایج را اعتبار سنجی می کنیم.
مشخصات این مدل در جدول  2ارائه گردیده است که از روی
ابعاد اصلی و با استفاده از سری بکارگرفته شده ،مدل خود را
در نرم افزار شبیه سازی کرده ایم و بصورت شکل  2بدست
آمده است.
جدول ( :)2مشخصات شناور سری06
ابعاد و
مشخصات
0.6667
7
3
0.7

مدل سری06

ردیف

ضریب مقطع میانی

1

L/B
B/T

2
3
4

ضریب چاقی بدنه

122

طول

5

0

تریم

6

شكل ( : )3نمای  body planشناورناوشكن

 -4شرح كلی روش
امروزه در طراحی انواع شناورها پیش بینی حرکات شناور در
صفحه عمودی اهمیت ویژه ای دارد .ابزارها و روشهای
مختلفی جهت پیش بینی رفتار دریامانی وجود دارد که
عبارتند از:


مدل تست



اندازه گیری مدل واقعی در دریا



محاسبه در دامنه فرکانس ( شبیه سازی در زمان)

 محاسبات با استفاده از جامعه آماری
استفاده از روش مدل تست ،روشی پر هزینه با نتایجی قابل
قبول می باشد که قابل اطمینان می باشد ،اما بدلیل هزینه و

شكل ( : )2نمای  body planشناور سری 06

سومین فرم بدنه انتخابی در این مقاله ،شناور  DDG51است
که توسط دیوید تیلور در مقیاس  1:24.824و همچنین
1 - INSEAN
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زمان بر بودن ،امروزه از روشهای عددی برای این کار استفاده
می گردد].[2
در مقاله ی حاضر با استفاده از نتایج تجربی بدست آمده برای
فرم های بدنه انتخاب شده جهت این پژوهش ،با استفاده از
داده های موجود در خصوص فرم های بدنه و مشخصات
ابعادی ،با استفاده از نرم افزار تخصصی مکسرف 1بدنه را مدل
کرده و پس از شبیه سازی شرایط تست تجربی ،نتایج عددی
را از این نرم افزار استخراج می کنیم .با مقایسه نمودارهای
مربوط به هر کدام از بدنه ها با نتایج تحلیل عددی که بر
مبنای تئوری نوار باریک از روش  salvesenکه یکی از روش
های استاندارد در محاسبه دریامانی شناورها است ،انجام می
گیرد ،درستی این نتایج را اثبات می نماییم ].[10

شكل( : )5نمودار مقایسه ای  RAOمربوط به حركت غلتش طولی
شناور ویگلی

 -5نتایج حاصل از تحلیل عددی
پس از مدل کردن نمونه ها در نرم افزار  ، Maxsurfشرایط
ت ست آزمایشگاهی را نیز در نرم افزار وارد می کنیم و نتایج
عددی نرم افزار را استخراج می کنیم .با مقایسه نتایج عددی
و نتایج تجربی میتوان به میزان خطای محاسباتی پی برد.
مطابق شکل های ، 4-3نمودار مقایسه ای رائو و فاز شناور
ویگلی بدست آمده است .شرایط موج برای این سری
آزمایشات بصورت موج مقابل 2با زاویه برخورد  116درجه و
ارتفاع موج  2cmمی باشد.

شكل ( : )0نمودار مقایسه ای  Phaseمربوط به حركت جابجایی
قائم شناور ویگلی

][2

شكل ( : )7نمودار مقایسه ای  Phaseمربوط به حركت غلتش
طولی شناور ویگلی

شكل ( : )4نمودار مقایسه ای  RAOمربوط به حركت جابجایی

مقایسه نمودارها نشان دهنده خطای تقریبی  %16که در
محاسبات عددی میزان قابل قبولی می باشد که نشان دهنده
قابل اطمینان بودن و تعمیم نتایج می باشد .نمودارها نشان
می دهند که مقدار ماکزیمم نمودارهای جابجایی قائم و
غلتش طولی در  λ/L=1.2اتفاق می افتد .برپایه این نتایج
رفتار دریامانی شناور ویگلی را برای اعداد فرود دیگر نیز می
توان پیش بینی کرد.

قائم شناور ویگلی

1 - Maxsurf
2 - Head sea wave
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شكل ( :)11نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی

شكل (: )8نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی

شناور ویگلی

شناور ویگلی

از نمودارهای پیش بینی رفتار دریامانی می بینیم که در
سرعت های پایین ،ماکزیمم نمودارهای جابجایی قائم و غلتش
طولی در مقدار کمتر  λ/Lرخ می دهد و همچنین اختالف دو
نمودار افزایش می یابد.
شکل  1رائوی جابجایی قائم و غلتش طولی را برای عدد فرود
 0.2نشان می دهد که ماکزیمم رائو در  λ/L=1رخ می دهد
که  1.3برای جابجایی قائم و  0.95برای غلتش طولی می
باشد .شکل  3رائوی جابجایی قائم و غلتش طولی را برای عدد
فرود  0.4نشان می دهد .مقادیر ماکزیمم در  λ/L=1.3رخ
می دهد که برای جابجایی قائم مقدار  2.6و برای غلتش
طولی مقدار  2.3می باشد.
نتایج عددی رائوی جابجایی قائم و غلتش طولی برای زاویه
های دیگر برخورد موج در شکل های  16و  11نشان داده
شده است .نمودارها نشان می دهند که افزایش زاویه برخورد،
سبب کاهش مفدار رائو می گردد.
پس از شبیه سازی مدل و شرایط موج شناور سری ،06نتایج
استخراج شده از نرم افزار را با نتایج حل عددی باقری()2614
مقایسه می کنیم.
نمودار مقایسه ای محاسبات انجام شده را بصورت شکل های
 12و  17ارائه کردیم.

شكل ( : )9نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی
شناور ویگلی

شكل ( :)16نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی
شناور ویگلی
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شكل ( :)12نمودار مقایسه ای  RAOمربوط به حركت غلتش طولی

شكل ( :)15نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی

شناور سری06

شناور سری06

شكل ( :)13نمودار مقایسه ای  RAOمربوط به حركت غلتش طولی
شناور سری06
شكل ( :)10نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی
شناور سری06

موج ورودی در این تست از طیف برتشنایدر با زاویه 116
درجه می باشد .مطابق این نمودارها مقدار ماکزیمم در
 λ/L=1.2رخ می دهد اما در مورد نتایج غلتش طولی مربوط
به حل عددی باقری مقدار ماکزیمم در  λ/L=1.6اتفاق می
افتد .با توجه به خطای اندک محاسباتی ،میتوان شرایط را
برای اعداد فرود دیگر نیز محاسبه نمود.

شکل  14نتایج عددی رائوی جابجایی قائم و غلتش طولی را
برای عدد فرود  0.3را نشان می دهد .مقادیر ماکزیمم
جابجایی قائم و غلتش طولی در  λ/L=1.4که به ترتیب 2.3
برای جابجایی قائم و  1.45برای حرکت غلتش طولی می
باشد .در شکل  15نتایج مربوط به عدد فرود  0.4را بدست
آوردیم که مربوط به حالتی است که شناور سرعتی نزدیک به
یک شناور تندرو دارد .در این حالت ماکزیمم رائوی جابجایی
قائم و غلتش طولی به ترتیب مقادیر  2.8و  1.9خواهد بود.
شکل  10نتایج عددی رائو برای حالتیست که شناور شروع به
پرواز خواهد کرد .در عدد فرود  0.6مقدار ماکزیمم رائوی
جابجایی قائم و غلتش طولی در  λ/L=1.9رخ می دهد .با
توجه به مقدار زیاد رائو در این عدد فرود ،می توان نتیجه
گرفت که این فرم بدنه مناسب شناورهای تندرو نخواهد بود.

شكل ( :)14نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی
شناور سری06
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آخرین فرم بدنه مورد بحث در این مقاله ،شناور DDG51
است که پروفسور گریگوروپولس 1بر روی بهینه سازی فرم
بدنه آن تحقیقاتی را انجام دادند .با استفاده از نتایج موجود،
حل عددی روش ارائه شده را اعتبارسنجی می کنیم.
شرایط موج را در نرم افزار وارد می کنیم .موج ورودی از طیف
برتشنایدر با ارتفاع موج شاخص  H1/3=1mو پریود مودال
 10sمی باشد.

حال می توانیم اثر تغییرات ابعادی با حفظ جابجایی شناور را
را بررسی کنیم.
شکل  13نتایج عددی رائوی جابجایی قائم و غلتش طولی را
در اثر کاهش مقدار نسبت  B/Tنشان می دهد .در اثر این
تغییر ،مقادیر رائوی جابجایی قائم و غلتش طولی کاهش یافته
اما ماکزیمم نمودار در همان  λ/Lرخ می دهد .شکل 26
نتایج عددی رائوی جابجایی قائم و غلتش طولی را در حالتی
که نسبت  L/B=5می باشد نشان می دهد .در این حالت
ماکزیمم رائو در  λ/L=1.5رخ می دهد که مقادیر در اثر این
کاهش ،به مقدار  1.2کاهش پیدا کرده اند.

][17

شكل ( :)17نمودار مقایسه ای  RAOمربوط به حركت غلتش طولی
شناور

DDG
شكل ( :)19نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی در
اثر كاهش نسبت  B/Tبه 2

شكل ( :)18نمودار مقایسه ای  RAOمربوط به حركت غلتش طولی
شناور

DDG

در روش های بکار برده شده ،نتایج فرانک با تئوری نواری از
روش  ،Close-fitروشی قدیمی تری نسبت به کد پانل سه
بعدی  SWAN2-2002و روش تئوری نواری سالوسن می
باشد که نمودارها نشان دهنده دقت محاسبات می باشد].[17
بر پایه نتایج ،خطای تقریبی  %5جهت روش ارائه شده بدست
می آید که دقت نسبتا خوبی در حل عددی می باشد .در این
نمودارها مقدار ماکزیمم در  λ/L=1.4رخ می دهد.

شكل ( :)26نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی در
اثر كاهش نسبت  L/Bبه 5
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رفتار دریامانی شناور تندرو استفاده نمودیم .این روش نسبت
به مدل کردن شناور و تست در حوضچه کشش دارای مزایایی
است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :


کاهش هزینه های مالی و زمانی در فرآیند تست مدل



این روش ،روشی بسیار مناسب در فرآیند حلقه طراحی
جهت سرعت بخشیدن به آن می تواند باشد.

 با توجه به قابل اعتماد بودن این روش ،می توان از آن
در فرآیند بهینه سازی فرم بدنه نیز بهره مند شد و اثرات
تغییرات را با کمترین هزینه پیش بینی نمود.
در تحلیل انجام شده بر روی شناور های ویگلی و سری 06
که اثرات تغییرات سرعت و زاویه برخورد موج را بررسی
کردیم ،مشاهده کردیم افزایش زاویه برخورد مقدار ماکزیمم
نمودار رائو را کاهش می دهد که اثر مطلوبی خواهد داشت.
این اثرات در شناور سری  06نیز مشاهده گردید.
در شناور ناوشکن  ،DDG51کاهش نسبت عرض به آبخور ،
سبب کاهش مقادیر رائوی جابجایی قائم و پیچ گردید که این
اثر در رفتار دریامانی حرکت پیچ بیشتر است .با کاهش نسبت
طول به عرض ،رائوی جابجایی قائم بمقدار ناچیز کاهش می
یابد .اما با افزایش نسبت طول به عرض شناور ،حرکت
جابجایی قائم شدت بیشتری پیدا می کند و در نمودار
ماکزیمم مقدار رائو افزایش می یابد ولی حرکت پیچ عملکرد
مناسب تری در اثر افزایش این نسبت از خود نشان می دهد.
این تغییرات را در بهینه سازی فرم بدنه شناور از جهت بهبود
رفتار دریامانی می توان مد نظر قرار داد.

شكل ( :)21نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی در
اثر كاهش نسبت  L/Bبه 6

شكل ( :)22نتایج عددی رائو برای جابجایی قائم و غلتش طولی در
اثر كاهش نسبت  L/Bبه 7

در شکل  21در اثر افزایش نسبت ابعادی  L/Bبه مقدار،6
رائوی جابجایی قائم و غلتش طولی به مقدار ناچیز افزایش
یافته اما مقدار ماکزیمم رائوی غلتش طولی در مقدار
 λ/L=1.6رخ می دهد .شکل 22نتایج عددی رائو برای
نسبت ابعادی  L/B=7را نشان می دهد .ماکزیمم رائوی
جابجایی قائم در  λ/L=1.2و ماکزیمم رائوی پیچ در
 λ/L=1.3رخ می دهد .رائوی جابجایی قائم در اثر این تغییر
افزایش یافته و شناور در این حرکت مانند یک چوب پنبه بر
روی آب عمل خواهد کرد اما رائوی پیچ کاهش را نشان می
دهد.
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