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אנרגיה 
עולמית

לם מים בצנרת הוא תופעה של ה
היווצרות תנודות לחץ חיוביות 
שינוי  עקב  בצנרת,  ושליליות 
פתאומי במהירות וכיוון הזרימה בצנרת, 
שנגרם מאירועים כמו סגירה או פתיחה 

ממהירה של מגוף הפסקת משאבה, הפ
עלת משאבה, ואירועים דומים. תנודות 

מבלחץ דועכות עם הזמן עקב הפסדי חי
כוך אשר נוצרים בין דופן הצינור לבין 
גבוהות  לחץ  תנודות  בו.  הזורם  הנוזל 
ומהירות עלולות לגרום לשבר עד כדי 
חלשות  לחץ  תנודות  הצנרת.  קריסת 

מיותר עלולות לגרום לצנרת סדקים וש

ברים זעירים שאינם נראים.
החולות  והרעות  הפגעים  לכל  אבל 
האלה יש פתרון - כאשר הצינור ארוך 

מוזורם בו נוזל, יש לסגור את המגוף בא
טיות כדי למנוע את תופעת הלם המים 
מנתונים  שלה.  ההרסניות  והתוצאות 
שזורם  הנוזל  של  בסיסיים  פיזיקליים 
ניתן  עצמו,  הצינור  מנתוני  וכן  בצינור 

מלחשב את משך הזמן הקריטי שבו סגי
להיווצרותו  מגוף יגרמו  פתיחת  או  רה 
של גל לחץ. כמו כן, ניתן לחשב גם את 
אורך המשרעת ואת קצב התקדמותו של 

גל הלחץ בצינור. 

ככלל, חישובי הזמן הקריטיים הללו 
 � גרפי  פתרון  באמצעות  מבוצעים 
לרוב  נומרי,  פתרון  או  מקורב  אנליטי 

שפרס המאמרים,  שני  מחשב.  מבעזרת 
2020 וב�2021 בכתב העת הממ �מתי ב
 Pressure Vessels and Piping  דעי
מתווים   ,International Journal of
אנליטי  פתרון  על  שמבוססת  דרך, 
וכן  המגוף  סגירת  קצב  לחישוב  מדויק 
המשתנה  ההתפלגות  על  ההשפעה  את 

בזמן ובמקום של הלחצים בצינור.
במאמר סקרתי את הבעיה הקלאסית 
של זרימת נוזל בצינור ארוך, שנגרמת 

התנועה של חזית 
מעלה הזרם

התנועה של חזית 
מורד הזרם

מגוף בתהליך 
של סגירה

האזור הקרוב למגוף אזור הביניים של הזרימה החוזרת האזור המרוחק מהמגוף

כיוון הזרימה לפני תחילת סגירת המגוף

צינור "אינסופי"/ 
צינור ארוך מאוד

x = 0 xd(t)

xu(t)

ד״ר אריה פיסטינר / ממונה מניעת 
זיהום מדלקים במשרד להגנת הסביבה

זרימה בעלת 
דמיות עצמית 
 )Self-similar(

בצינור ארוך
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 )flow rates( בקצבים  מגוף  מסגירת 
בפתרון  שימוש  תוך  זאת  כל  שונים. 
המים  הלם  משוואת  של  תמידי  הלא 
Water Hammer Equation . באמצמ
עות הפתרון המוצג במאמרים אלו )ראו 
מראי מקום ]1[ ו ]2[( , מבוצע ניתוח של 
התופעות השולטות בזרימה בתוך צינור 

מוזאת בצורה מדויקת מבלי לבצע קרו
בים מתמטיים כלשהם.

משוואות גלי ההלם הן למעשה שתי 
משוואות, שמתארות את השינויים בזמן 
והלחצים  הנוזל  ספיקת  של  ובמקום 

מששוררים בו בעת זרימתו בצינור. מש
וואה ראשונה היא משוואת שימור המסה 
קובעת שסכום השינויים  זו  � משוואה 
)שזה  הנוזל  בעומד  חלים  אשר  בזמן 
הלחץ בנוזל ביחידות של מטרים( בתוך 
נפח בקרה מסוים בצינור ועוד גרדיאנט 
ספיקת הנוזל לאורך נפח בקרה מסוים 

 בצינור ארוך   similar-(Selfזרימה בעלת דמיות עצמית )

 הקדמה

תופעה של היווצרות תנודות לחץ חיוביות ושליליות בצנרת, עקב שינוי   ואהבצנרת הלם מים 

מאירועים כמו סגירה או פתיחה מהירה של  םשנגר ,בצנרתהזרימה וכיוון פתאומי במהירות 

דועכות עם הזמן בלחץ תנודות הפסקת משאבה, הפעלת משאבה, ואירועים דומים.  ףמגו

גבוהות לחץ  תנודות  אשר נוצרים בין דופן הצינור לבין הנוזל הזורם בו. עקב הפסדי חיכוך 

תנודות לחץ חלשות יותר עלולות  הצנרת. עד כדי קריסת לשברלגרום  לותומהירות עלו

 . סדקים ושברים זעירים שאינם נראיםלצנרת לגרום 

יש  כאשר הצינור ארוך וזורם בו נוזל,   -אבל לכל הפגעים והרעות החולות האלה יש פתרון 

. והתוצאות ההרסניות שלהכדי למנוע את תופעת הלם המים  באטיותמגוף לסגור את ה

ניתן לחשב את   ,עצמו הצינורבצינור וכן מנתוני  זורםשהנוזל  בסיסיים שלפיזיקליים מנתונים 

ניתן  כמו כן,  .גל לחץלהיווצרותו של סגירה או פתיחת מגוף יגרמו  בו הזמן הקריטי שמשך 

   אורך המשרעת ואת קצב התקדמותו של גל הלחץ בצינור. גם אתלחשב 

או   מקורב אנליטי – גרפי ן פתרוים הללו מבוצעים באמצעות זמן הקריטי הי ככלל, חישוב

  כתב העתב  2021-וב 2020-שפרסמתי ב ,יםהמאמרשני . לרוב בעזרת מחשב ,פתרון נומרי 

,  דרך, מתווים Pressure Vessels and Piping International Journal ofהמדעי  

על כן את ההשפעה  ב קצב סגירת המגוף וושיעל פתרון אנליטי מדויק לח תמבוסס ש

 בצינור.של הלחצים בזמן ובמקום ההתפלגות המשתנה 

סגירת מגוף  מאת הבעיה הקלאסית של זרימת נוזל בצינור ארוך, שנגרמת  במאמר סקרתי

את הלם ותוך שימוש בפתרון הלא תמידי של משושונים. כל זאת  (flow rates)ם בקצבי

)ראו מראי  אלו יםהמוצג במאמרבאמצעות הפתרון .  Water Hammer Equationהמים 

בצורה ניתוח של התופעות השולטות בזרימה בתוך צינור וזאת ( , מבוצע [2]ו  [1]מקום 

 .כלשהםמתמטיים מבלי לבצע קרובים מדויקת 

של ובמקום בזמן השינויים מתארות את ש ,למעשה שתי משוואות ןת גלי ההלם הומשווא

היא משוואת ראשונה משוואה  צינור.בעת זרימתו ב בו שוררים שספיקת הנוזל והלחצים 

עומד הנוזל )שזה  אשר חלים בבזמן השינויים סכום קובעת שמשוואה זו  –המסה  רשימו

הנוזל ספיקת גרדיאנט בתוך נפח בקרה מסוים בצינור ועוד הלחץ בנוזל ביחידות של מטרים( 

 )האיבר השני במשוואה( שווים לאפס. לאורך נפח בקרה מסוים 
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(1) 

)האיבר השני במשוואה( שווים לאפס. 

האות H מייצגת את העומד הפיאזומ 
הספיקה  היא   Q ,(m( בצינור  מטרי 
הזורמת בצינור )c ,(m3s-1 היא מהירות 
גל הלחץ בנוזל )g ,(ms-1 היא תאוצת 
דהכוב )A ,(ms-2 שטח החתך של הצימ

.)m2( נור
מראוי לציין שמהירות גל הלחץ  נקב
מעת על ידי האלסטיות של הצינור, דחי

סות הנוזל שבו וצפיפות הנוזל. מהירות 
מזו היא למעשה מהירות מעבר האינפור

ממציה בתווך הנוזלי ואינה קשורה בהעב
רת הנוזל ממקום למקום לאורך הצינור. 
המשוואה השנייה היא משוואת התנע 

היא הספיקה הזורמת בצינור  Q  ,(m)העומד הפיאזומטרי בצינור   מייצגת את H האות

)1-s3(m ,c  היא מהירות גל הלחץ בנוזל)1-(ms   g  היא תאוצת הכובד) 2-(ms A שטח

 . m)2 ,(החתך של הצינור 

 שבודחיסות הנוזל  ,האלסטיות של הצינורנקבעת על ידי  cמהירות גל הלחץ שראוי לציין 

ואינה   ימהירות מעבר האינפורמציה בתווך הנוזל מהירות זו היא למעשה  .וצפיפות הנוזל

 לאורך הצינור.   ממקום למקוםהנוזל בהעברת  הקשור

 וניתן לתאר אותה כך:המשוואה השנייה היא משוואת התנע של הנוזל בצינור 
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השינוי בספיקה הזורמת בצינור עם הזמן בתוך נפח  מבטא את האיבר הראשון במשוואה 

העומד בתוך נפח בקרה מסוים  גרדיאנט, האיבר השני במשוואה זו מבטא בקרה בצינור

עלים על נפח הבקרה של הנוזל. כוחות  פוש ,כוחות החיכוך והאיבר השלישי מבטא את 

קובעת בכללותה משוואה זו ו ם למהירות בריבוע של הנוזל בצינורי פרופורציונליהללו ך וחיכה

מעיד על כך שהמשוואה  QQ)יש לשים לב שהכיתוב שווה לאפס.   שבהכל האיברים שסכום 

 (.reverse flowתייחסת גם לזרימה הפוכה בצינור מ

 m , F)2 (הקוטר הפנימי של הצינור  D   - שאר המשתנים אשר מופיעים במשוואה הם

הם בהתאמה xו   tוויסבך )חסר ממד( -מקדם החיכוך של הצינור בהתאם לנוסחת דרסי

 . הקואורדינטות של הזמן והמקום לאורך ציר הצינור

טמפרטורה של הנוזל אינם משפיעים  ס וכי השינויים ב יאנו מניחים כי הנוזל הוא הומוגני, דח

הצינור  הוא אלסטי והצינור ממנו עשוי ש חומר הבנוסף לכך, אנו מניחים כי על תנועת הנוזל. 

 הוא עם חתך קבוע.  

חישוב ת  וכוללות שיטמשוואות הלם המים בצינור החישוב של אופן מבחינה היסטורית, 

היא ש( MOC - Method of Characteristics)נים יהאופי, שיטת ןביניהגרפיות ונומריות. 

שיטה זו וכן שיטות אחרות . אלההמשוואות ה לפתרוןאחת הטכניקות הפופולריות ביותר 

( באמצעות קרובים שונים 2מתמודדות עם האיבר הריבועי של הספיקה שבמשוואה )

  .שמשלבים בתוכם לינאריזציה של המשוואות השולטות 

 

תוך שתי המשוואות השולטות נפתרו לראשונה ציינתי ש   [2]ו   [1] שבמראי מקום יםבמאמר

קואורדינטות  את אפשרה להפוך שעובדה , (2( ו )1משוואות )תכונות הסימטריה של ניצול 

של הנוזל בצינור וניתן לתאר אותה כך:
האיבר הראשון במשוואה מבטא את 
השינוי בספיקה הזורמת בצינור עם הזמן 
השני  האיבר  בצינור,  בקרה  נפח  בתוך 
העומד  גרדיאנט  מבטא  זו  במשוואה 
בתוך נפח בקרה מסוים והאיבר השלישי 
מבטא את כוחות החיכוך, שפועלים על 
כוחות החיכוך  הנוזל.  נפח הבקרה של 
הללו פרופורציונליים למהירות בריבוע 
של הנוזל בצינור ומשוואה זו בכללותה 
קובעת שסכום כל האיברים שבה שווה 
 Q�Q� שהכיתוב   לשים לב  )יש  לאפס. 
מעיד על כך שהמשוואה מתייחסת גם 
.)reverse flow לזרימה הפוכה בצינור
משאר המשתנים אשר מופיעים במש

וואה הם - D הקוטר הפנימי של הצינור 
)F ,(ms2 מקדם החיכוך של הצינור בהמ
תאם לנוסחת דרסי�וויסבך )חסר ממד(  
של  הקואורדינטות  בהתאמה  הם   xו�  t

הזמן והמקום לאורך ציר הצינור.
אנו מניחים כי הנוזל הוא הומוגני, דחיס 
וכי השינויים בטמפרטורה של הנוזל אינם 
משפיעים על תנועת הנוזל. בנוסף לכך, 
אנו מניחים כי החומר שממנו עשוי הצינור 
הוא אלסטי והצינור הוא עם חתך קבוע. 

מבחינה היסטורית, אופן החישוב של 

כוללות  בצינור  המים  הלם  משוואות 
שיטות חישוב גרפיות ונומריות. ביניהן, 
 MOC - Method of( שיטת האופיינים
Characteristics( היא אחת הטכניקות 
המשוואות  לפתרון  ביותר  הפופולריות 

מהאלה. שיטה זו וכן שיטות אחרות מת
מודדות עם האיבר הריבועי של הספיקה 
2( באמצעות קרובים שומ )שבמשוואה 

לינאריזציה של  נים שמשלבים בתוכם 
המשוואות השולטות. 

ו-]2[    ]1[ מקום  שבמראי  במאמרים 
מציינתי ששתי המשוואות השולטות נפ
מתרו לראשונה תוך ניצול תכונות הסי

ו�)2(, עובדה   )1( מטריה של משוואות 
משאפשרה להפוך את קואורדינטות המ

קום x והזמן t לקואורדינטה אחת
מובסופו של דבר להפוך את שתי המש

וואות הנ״ל למשוואה אחת אשר תלויה 
 בלבד. השם ׳דמיות 

 רדינטה אחתאולקו tוהזמן   xהמקום 
ct
x

= את שתי המשוואות בסופו של דבר להפוך ו

הדמיות  למשוואה אחת אשר תלויה במשתנה הנ"ל 
t
x
ˆ
ˆ

= נובע   'דמיות עצמית'השם  .בלבד

דומים   ,כלומר של הספיקה והעומד  ,מכך שההתפלגות המרחבית של המשתנים התלויים

את ניתוח  , עובדה שמפשטת מאוד לעצמם בכל עת במהלך התנועה של הנוזל בצינור

שהם מוגבלים לתנאי שפה הוא דמיות החיסרון העיקרי של פתרונות  . התופעה הנחקרת

בקטעים סופיים, אלא רק בקטעים  תנאי שפה לא ניתן למקם ו וכן לזמנים ארוכים  מיוחדים 

ניתן למקם תנאי שפה על גבולות נעים וזה בדיוק מה  יחד עם זאת . אינסופיים וחצי אינסופיים

  . שנעשה בעבודה זו

 הדמיות כדלקמן פונקציות  תים התקבלו לאחר שהוגדרו שהפתרונות האנליטיי

                     )ˆ,ˆ(ˆ)( txQtf = ,                                 )ˆ,ˆ(ˆ)( txHth =  

      

התקבל פתרון אנליטי סגור הן לפילוג   2ו   1לאחר ששתי המשוואות הנ"ל הוצבו בתוך 

כל זאת בהשפעה של קצבי סגירה שונים של מגוף   -הלחצים בצינור הספיקה להן לפילוג 

 הכניסה לצינור.

 t̂וזמן  x̂של אורךלא ממדיות לצורך הפשטות של הצגת הנתונים מגדירים קואורדינטות 

Dc
FgHtt

Dc
FgHxx cc

2
ˆ              , 

2
ˆ

2 ==   

סגירה מדורגת של מגוף שמורכב על פתח כניסת נוזל לצינור גורמת  כפי שנראה בהמשך, 

אשר , 1כפי שמתואר בציור הסכמתי מספר ליצירה של שלושה אזורי זרימה בצינור, 

 -  (moving boundaries) מופרדים האחד מהשני באמצעות גבולות נעים

הזרימה נשאר ללא שינוי )כפי שהיה לפני   כיוון ,הסוגר  מגוףל באזור הקרוב •

 .זהבמהירות הזרימה באזור האטה תחילת תהליך הסגירה(. כל זאת תוך כדי 

המשתנה  לבין חזית מורד הזרם אזור זה תחום בין נקודת כניסת הנוזל לצינור 

 . 1כפי שניתן לראות בציור בזמן 

הזרימה נשאר אף הוא ללא שינוי )כפי שהיה  כיוון ,הסוגר מהמגוף באזור המרוחק •

במהירות הזרימה באזור האטה לפני תחילת תהליך הסגירה(. כל זאת תוך כדי 

  נ"לכמתואר בציור הזה. אזור זה תחום בין חזית מעלה הזרם המשתנה בזמן 

 לבין קצה הצינור )שמרוחק מאוד מהמגוף(. 
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בכל  לעצמם  דומים  והעומד,  הספיקה 
עת במהלך התנועה של הנוזל בצינור, 

מעובדה שמפשטת מאוד את ניתוח התו
מפעה הנחקרת. החיסרון העיקרי של פת

רונות דמיות הוא שהם מוגבלים לתנאי 
שפה מיוחדים וכן לזמנים ארוכים ולא 
ניתן למקם תנאי שפה בקטעים סופיים, 

מאלא רק בקטעים אינסופיים וחצי אינ
סופיים. יחד עם זאת ניתן למקם תנאי 
מה  בדיוק  וזה  נעים  גבולות  על  שפה 

שנעשה בעבודה זו.  

 רדינטה אחתאולקו tוהזמן   xהמקום 
ct
x

= את שתי המשוואות בסופו של דבר להפוך ו

הדמיות  למשוואה אחת אשר תלויה במשתנה הנ"ל 
t
x
ˆ
ˆ

= נובע   'דמיות עצמית'השם  .בלבד

דומים   ,כלומר של הספיקה והעומד  ,מכך שההתפלגות המרחבית של המשתנים התלויים

את ניתוח  , עובדה שמפשטת מאוד לעצמם בכל עת במהלך התנועה של הנוזל בצינור

שהם מוגבלים לתנאי שפה הוא דמיות החיסרון העיקרי של פתרונות  . התופעה הנחקרת

בקטעים סופיים, אלא רק בקטעים  תנאי שפה לא ניתן למקם ו וכן לזמנים ארוכים  מיוחדים 

ניתן למקם תנאי שפה על גבולות נעים וזה בדיוק מה  יחד עם זאת . אינסופיים וחצי אינסופיים

  . שנעשה בעבודה זו

 הדמיות כדלקמן פונקציות  תים התקבלו לאחר שהוגדרו שהפתרונות האנליטיי

                     )ˆ,ˆ(ˆ)( txQtf = ,                                 )ˆ,ˆ(ˆ)( txHth =  

      

התקבל פתרון אנליטי סגור הן לפילוג   2ו   1לאחר ששתי המשוואות הנ"ל הוצבו בתוך 

כל זאת בהשפעה של קצבי סגירה שונים של מגוף   -הלחצים בצינור הספיקה להן לפילוג 

 הכניסה לצינור.

 t̂וזמן  x̂של אורךלא ממדיות לצורך הפשטות של הצגת הנתונים מגדירים קואורדינטות 

Dc
FgHtt

Dc
FgHxx cc

2
ˆ              , 

2
ˆ

2 ==   

סגירה מדורגת של מגוף שמורכב על פתח כניסת נוזל לצינור גורמת  כפי שנראה בהמשך, 

אשר , 1כפי שמתואר בציור הסכמתי מספר ליצירה של שלושה אזורי זרימה בצינור, 

 -  (moving boundaries) מופרדים האחד מהשני באמצעות גבולות נעים

הזרימה נשאר ללא שינוי )כפי שהיה לפני   כיוון ,הסוגר  מגוףל באזור הקרוב •

 .זהבמהירות הזרימה באזור האטה תחילת תהליך הסגירה(. כל זאת תוך כדי 

המשתנה  לבין חזית מורד הזרם אזור זה תחום בין נקודת כניסת הנוזל לצינור 

 . 1כפי שניתן לראות בציור בזמן 

הזרימה נשאר אף הוא ללא שינוי )כפי שהיה  כיוון ,הסוגר מהמגוף באזור המרוחק •

במהירות הזרימה באזור האטה לפני תחילת תהליך הסגירה(. כל זאת תוך כדי 

  נ"לכמתואר בציור הזה. אזור זה תחום בין חזית מעלה הזרם המשתנה בזמן 

 לבין קצה הצינור )שמרוחק מאוד מהמגוף(. 



/ דפי מידע 20

אנרגיה 
עולמית

פי חיתוך של פרופיל הספיקה בפרק זמן 
ציר המרמ �xים שהוא  ציר ה עם  -נתון 

שנקבע  לאחר  כך  התקבל  הדבר  חק(. 
בשני הציורים הנ״ל שערכו של פרמטר 
מורד הזרם הוא 7/10=    ושל פרמטר 
]א[ )הערות:   

, נוצרת זרימה  חזיתות מעלה הזרם ומורד הזרםבאזור הביניים, אשר תחום בין 

טרם תחילת תהליך הסגירה )גם  ,בכיוון הפוך לזרימה המקורית שהייתה בצינור

כמתואר   התרחבות של אזור זהותוך כדי במהירות הזרימה  האטהכאן, תוך כדי 

 (.יבציור הסכמת

  מהירותיותר אזי  נהקטתנועת חזית מורד הזרם  מהירותשיש להדגיש שככל  •

 .  גדל עם הזמןואזור הביניים יותר גדולה תנועת חזית מעלה הזרם 

של  איטיתיחסית סגירה ת בהשפעלאורך הצינור   ותמציג את התפלגות הספיק 'א2ציור 

20המגוף ) =Q 0כאשר ( בשלושה פרקי זמן שוניםQ  הוא פרמטר לא ממדי אשר קובע

 . קצב סגירת המגוף

40בהשפעת סגירה יחסית מהירה של המגוף ) ותמציג את התפלגות הספיק 'א3ציור  =Q

  יםקטנ םלאורך הצינור ה  יםמתפתחהניתן לראות שערכי הספיקות . בשלושה פרקי זמן (

שני על פי  . כמו כן ניתן לראות 'א3כי הספיקות שבציור  רבהשוואה לע 'א2יותר בציור 

כלומר שבו הספיקה היא שלילית ) ,אזור הבינייםשל ך המשרעת אורהציורים הללו כי 

ל פי חיתוך  ניתן לראות זאת עא זהה )יבשני המקרים ה ,מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי(

הדבר התקבל ציר הספיקה(. שהוא  ים −xפרק זמן נתון עם ציר ה פרופיל הספיקה בשל 

ושל  d=10/7הוא    מורד הזרםבשני הציורים הנ"ל שערכו של פרמטר לאחר שנקבע כך 

du)הערות: ]א[   u=7/10 פרמטר מעלה הזרם הוא  ככל שערכם של ]ב[  ו =1/

. פרמטרים אלו גבוה מהירות החזיתות אשר קשורות לפרמטרים הנ"ל גבוהות אף הן(

40יחסית מהירה של המגוף התקבל אף הוא עם סגירה  'א4ציור לעומת זאת  =Q  אולם

. מתוך ( u=3/10)ולכן   d=10/3   עם קצב תנועה נמוך יותר של חזית מורד הזרם

הוא   (זרימה מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי)שבו קיימת  הציור ניתן לראות שאזור הביניים

   .'א3מתואר בציור שיותר גדול יחסית לאותו אזור 

מתארים את שינויי העומד לאורך הצינור בשלושה זמנים שונים.    'ב4ו    'ב3  , 'ב2ציורים 

והם   'א4ו   'א3, 'א2 ציורים אלו נבנו עם אותם פרמטרים שנעשה בהם שימוש בציורים  

 . מוצגים לצורך התרשמות בלבד וללא פרשנות 

 יניסולביצוע של דרך  תבהתווייהללו היא הפתרונות הלא ממדיים של התרומה המעשית 

מדידה של לחצים בצינור בעת תהליך  כוללזה שכ יסוי מבוקרהמודל. נלצורך כיול מבוקר 

בין והתאמה במספר קצבי סגירה של המגוף. לאחר מכן יש לבצע השוואה  סגירת המגוף

על סמך ב'. 4ב' ו 3', ב2עקומות של עומד מהסוג המתואר בציורים  ניסויי השדה הללו לבין 
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גוף  Q0=4 אולם עם קצב תנועה נמוך 
 יותר של חזית מורד הזרם 3/10=   )ולכן
(. מתוך הציור ניתן לראות שאמ

, נוצרת זרימה  חזיתות מעלה הזרם ומורד הזרםבאזור הביניים, אשר תחום בין 

טרם תחילת תהליך הסגירה )גם  ,בכיוון הפוך לזרימה המקורית שהייתה בצינור

כמתואר   התרחבות של אזור זהותוך כדי במהירות הזרימה  האטהכאן, תוך כדי 

 (.יבציור הסכמת

  מהירותיותר אזי  נהקטתנועת חזית מורד הזרם  מהירותשיש להדגיש שככל  •

 .  גדל עם הזמןואזור הביניים יותר גדולה תנועת חזית מעלה הזרם 

של  איטיתיחסית סגירה ת בהשפעלאורך הצינור   ותמציג את התפלגות הספיק 'א2ציור 

20המגוף ) =Q 0כאשר ( בשלושה פרקי זמן שוניםQ  הוא פרמטר לא ממדי אשר קובע

 . קצב סגירת המגוף

40בהשפעת סגירה יחסית מהירה של המגוף ) ותמציג את התפלגות הספיק 'א3ציור  =Q

  יםקטנ םלאורך הצינור ה  יםמתפתחהניתן לראות שערכי הספיקות . בשלושה פרקי זמן (

שני על פי  . כמו כן ניתן לראות 'א3כי הספיקות שבציור  רבהשוואה לע 'א2יותר בציור 

כלומר שבו הספיקה היא שלילית ) ,אזור הבינייםשל ך המשרעת אורהציורים הללו כי 

ל פי חיתוך  ניתן לראות זאת עא זהה )יבשני המקרים ה ,מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי(

הדבר התקבל ציר הספיקה(. שהוא  ים −xפרק זמן נתון עם ציר ה פרופיל הספיקה בשל 

ושל  d=10/7הוא    מורד הזרםבשני הציורים הנ"ל שערכו של פרמטר לאחר שנקבע כך 

du)הערות: ]א[   u=7/10 פרמטר מעלה הזרם הוא  ככל שערכם של ]ב[  ו =1/

. פרמטרים אלו גבוה מהירות החזיתות אשר קשורות לפרמטרים הנ"ל גבוהות אף הן(

40יחסית מהירה של המגוף התקבל אף הוא עם סגירה  'א4ציור לעומת זאת  =Q  אולם

. מתוך ( u=3/10)ולכן   d=10/3   עם קצב תנועה נמוך יותר של חזית מורד הזרם

הוא   (זרימה מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי)שבו קיימת  הציור ניתן לראות שאזור הביניים

   .'א3מתואר בציור שיותר גדול יחסית לאותו אזור 

מתארים את שינויי העומד לאורך הצינור בשלושה זמנים שונים.    'ב4ו    'ב3  , 'ב2ציורים 

והם   'א4ו   'א3, 'א2 ציורים אלו נבנו עם אותם פרמטרים שנעשה בהם שימוש בציורים  

 . מוצגים לצורך התרשמות בלבד וללא פרשנות 

 יניסולביצוע של דרך  תבהתווייהללו היא הפתרונות הלא ממדיים של התרומה המעשית 

מדידה של לחצים בצינור בעת תהליך  כוללזה שכ יסוי מבוקרהמודל. נלצורך כיול מבוקר 

בין והתאמה במספר קצבי סגירה של המגוף. לאחר מכן יש לבצע השוואה  סגירת המגוף

על סמך ב'. 4ב' ו 3', ב2עקומות של עומד מהסוג המתואר בציורים  ניסויי השדה הללו לבין 

=10/3
זור הביניים )שבו קיימת זרימה מנוגדת 
לכיוון הזרימה המקורי( הוא יותר גדול 
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הדבר התקבל ציר הספיקה(. שהוא  ים −xפרק זמן נתון עם ציר ה פרופיל הספיקה בשל 

ושל  d=10/7הוא    מורד הזרםבשני הציורים הנ"ל שערכו של פרמטר לאחר שנקבע כך 

du)הערות: ]א[   u=7/10 פרמטר מעלה הזרם הוא  ככל שערכם של ]ב[  ו =1/

. פרמטרים אלו גבוה מהירות החזיתות אשר קשורות לפרמטרים הנ"ל גבוהות אף הן(

40יחסית מהירה של המגוף התקבל אף הוא עם סגירה  'א4ציור לעומת זאת  =Q  אולם

. מתוך ( u=3/10)ולכן   d=10/3   עם קצב תנועה נמוך יותר של חזית מורד הזרם

הוא   (זרימה מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי)שבו קיימת  הציור ניתן לראות שאזור הביניים

   .'א3מתואר בציור שיותר גדול יחסית לאותו אזור 

מתארים את שינויי העומד לאורך הצינור בשלושה זמנים שונים.    'ב4ו    'ב3  , 'ב2ציורים 
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 . מוצגים לצורך התרשמות בלבד וללא פרשנות 
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הפתרונות האנליטיים התקבלו לאחר 
שהוגדרו שתי פונקציות הדמיות כדלקמן

לאחר ששתי המשוואות הנ״ל הוצבו 
בתוך 1 ו”2 התקבל פתרון אנליטי סגור 
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הנתונים  הצגת  של  הפשטות  לצורך 
מגדירים קואורדינטות לא ממדיות של 

 

 רדינטה אחתאולקו tוהזמן   xהמקום 
ct
x

= את שתי המשוואות בסופו של דבר להפוך ו

הדמיות  למשוואה אחת אשר תלויה במשתנה הנ"ל 
t
x
ˆ
ˆ

= נובע   'דמיות עצמית'השם  .בלבד

דומים   ,כלומר של הספיקה והעומד  ,מכך שההתפלגות המרחבית של המשתנים התלויים

את ניתוח  , עובדה שמפשטת מאוד לעצמם בכל עת במהלך התנועה של הנוזל בצינור

שהם מוגבלים לתנאי שפה הוא דמיות החיסרון העיקרי של פתרונות  . התופעה הנחקרת

בקטעים סופיים, אלא רק בקטעים  תנאי שפה לא ניתן למקם ו וכן לזמנים ארוכים  מיוחדים 

ניתן למקם תנאי שפה על גבולות נעים וזה בדיוק מה  יחד עם זאת . אינסופיים וחצי אינסופיים

  . שנעשה בעבודה זו

 הדמיות כדלקמן פונקציות  תים התקבלו לאחר שהוגדרו שהפתרונות האנליטיי

                     )ˆ,ˆ(ˆ)( txQtf = ,                                 )ˆ,ˆ(ˆ)( txHth =  

      

התקבל פתרון אנליטי סגור הן לפילוג   2ו   1לאחר ששתי המשוואות הנ"ל הוצבו בתוך 

כל זאת בהשפעה של קצבי סגירה שונים של מגוף   -הלחצים בצינור הספיקה להן לפילוג 

 הכניסה לצינור.

 t̂וזמן  x̂של אורךלא ממדיות לצורך הפשטות של הצגת הנתונים מגדירים קואורדינטות 
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סגירה מדורגת של מגוף שמורכב על פתח כניסת נוזל לצינור גורמת  כפי שנראה בהמשך, 

אשר , 1כפי שמתואר בציור הסכמתי מספר ליצירה של שלושה אזורי זרימה בצינור, 

 -  (moving boundaries) מופרדים האחד מהשני באמצעות גבולות נעים

הזרימה נשאר ללא שינוי )כפי שהיה לפני   כיוון ,הסוגר  מגוףל באזור הקרוב •

 .זהבמהירות הזרימה באזור האטה תחילת תהליך הסגירה(. כל זאת תוך כדי 

המשתנה  לבין חזית מורד הזרם אזור זה תחום בין נקודת כניסת הנוזל לצינור 

 . 1כפי שניתן לראות בציור בזמן 

הזרימה נשאר אף הוא ללא שינוי )כפי שהיה  כיוון ,הסוגר מהמגוף באזור המרוחק •

במהירות הזרימה באזור האטה לפני תחילת תהליך הסגירה(. כל זאת תוך כדי 

  נ"לכמתואר בציור הזה. אזור זה תחום בין חזית מעלה הזרם המשתנה בזמן 

 לבין קצה הצינור )שמרוחק מאוד מהמגוף(. 

אורך   וזמן 
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סגירה מדורגת  כפי שנראה בהמשך, 
של מגוף שמורכב על פתח כניסת נוזל 

מלצינור גורמת ליצירה של שלושה אזו
בציור  שמתואר  כפי  בצינור,  זרימה  רי 
הסכמתי מספר 1, אשר מופרדים האחד 
mov� )מהשני באמצעות גבולות נעים 

- )ing boundaries
כיוון  הסוגר,  למגוף  הקרוב  באזור   �
שהיה  )כפי  שינוי  ללא  נשאר  הזרימה 
זאת  כל  הסגירה(.  תהליך  תחילת  לפני 

בא הזרימה  במהירות  האטה  כדי  מתוך 
זור זה. אזור זה תחום בין נקודת כניסת 

מהנוזל לצינור לבין חזית מורד הזרם המ
שתנה בזמן כפי שניתן לראות בציור 1.

הסוגר,  מהמגוף  המרוחק  באזור   �
כיוון הזרימה נשאר אף הוא ללא שינוי 

הסגי לפני תחילת תהליך  מ)כפי שהיה 
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בקטעים סופיים, אלא רק בקטעים  תנאי שפה לא ניתן למקם ו וכן לזמנים ארוכים  מיוחדים 

ניתן למקם תנאי שפה על גבולות נעים וזה בדיוק מה  יחד עם זאת . אינסופיים וחצי אינסופיים

  . שנעשה בעבודה זו

 הדמיות כדלקמן פונקציות  תים התקבלו לאחר שהוגדרו שהפתרונות האנליטיי

                     )ˆ,ˆ(ˆ)( txQtf = ,                                 )ˆ,ˆ(ˆ)( txHth =  
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כל זאת בהשפעה של קצבי סגירה שונים של מגוף   -הלחצים בצינור הספיקה להן לפילוג 

 הכניסה לצינור.
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3 פרקי זמן שומ  מד לאורך הצינור עבור
,Q0=2 הפרמטרים עם  )לא ממדי(   נים 

.

, נוצרת זרימה  חזיתות מעלה הזרם ומורד הזרםבאזור הביניים, אשר תחום בין 

טרם תחילת תהליך הסגירה )גם  ,בכיוון הפוך לזרימה המקורית שהייתה בצינור

כמתואר   התרחבות של אזור זהותוך כדי במהירות הזרימה  האטהכאן, תוך כדי 

 (.יבציור הסכמת

  מהירותיותר אזי  נהקטתנועת חזית מורד הזרם  מהירותשיש להדגיש שככל  •

 .  גדל עם הזמןואזור הביניים יותר גדולה תנועת חזית מעלה הזרם 

של  איטיתיחסית סגירה ת בהשפעלאורך הצינור   ותמציג את התפלגות הספיק 'א2ציור 

20המגוף ) =Q 0כאשר ( בשלושה פרקי זמן שוניםQ  הוא פרמטר לא ממדי אשר קובע

 . קצב סגירת המגוף

40בהשפעת סגירה יחסית מהירה של המגוף ) ותמציג את התפלגות הספיק 'א3ציור  =Q

  יםקטנ םלאורך הצינור ה  יםמתפתחהניתן לראות שערכי הספיקות . בשלושה פרקי זמן (

שני על פי  . כמו כן ניתן לראות 'א3כי הספיקות שבציור  רבהשוואה לע 'א2יותר בציור 

כלומר שבו הספיקה היא שלילית ) ,אזור הבינייםשל ך המשרעת אורהציורים הללו כי 

ל פי חיתוך  ניתן לראות זאת עא זהה )יבשני המקרים ה ,מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי(

הדבר התקבל ציר הספיקה(. שהוא  ים −xפרק זמן נתון עם ציר ה פרופיל הספיקה בשל 

ושל  d=10/7הוא    מורד הזרםבשני הציורים הנ"ל שערכו של פרמטר לאחר שנקבע כך 

du)הערות: ]א[   u=7/10 פרמטר מעלה הזרם הוא  ככל שערכם של ]ב[  ו =1/

. פרמטרים אלו גבוה מהירות החזיתות אשר קשורות לפרמטרים הנ"ל גבוהות אף הן(

40יחסית מהירה של המגוף התקבל אף הוא עם סגירה  'א4ציור לעומת זאת  =Q  אולם

. מתוך ( u=3/10)ולכן   d=10/3   עם קצב תנועה נמוך יותר של חזית מורד הזרם

הוא   (זרימה מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי)שבו קיימת  הציור ניתן לראות שאזור הביניים

   .'א3מתואר בציור שיותר גדול יחסית לאותו אזור 

מתארים את שינויי העומד לאורך הצינור בשלושה זמנים שונים.    'ב4ו    'ב3  , 'ב2ציורים 

והם   'א4ו   'א3, 'א2 ציורים אלו נבנו עם אותם פרמטרים שנעשה בהם שימוש בציורים  

 . מוצגים לצורך התרשמות בלבד וללא פרשנות 

 יניסולביצוע של דרך  תבהתווייהללו היא הפתרונות הלא ממדיים של התרומה המעשית 

מדידה של לחצים בצינור בעת תהליך  כוללזה שכ יסוי מבוקרהמודל. נלצורך כיול מבוקר 

בין והתאמה במספר קצבי סגירה של המגוף. לאחר מכן יש לבצע השוואה  סגירת המגוף

על סמך ב'. 4ב' ו 3', ב2עקומות של עומד מהסוג המתואר בציורים  ניסויי השדה הללו לבין 

 7/10=    ו-10/7=
3א׳ ו3ב׳ - פילוג הספיקה והעומ  ציורים
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 . מוצגים לצורך התרשמות בלבד וללא פרשנות 

 יניסולביצוע של דרך  תבהתווייהללו היא הפתרונות הלא ממדיים של התרומה המעשית 

מדידה של לחצים בצינור בעת תהליך  כוללזה שכ יסוי מבוקרהמודל. נלצורך כיול מבוקר 

בין והתאמה במספר קצבי סגירה של המגוף. לאחר מכן יש לבצע השוואה  סגירת המגוף

על סמך ב'. 4ב' ו 3', ב2עקומות של עומד מהסוג המתואר בציורים  ניסויי השדה הללו לבין 

7/10=    ו-10/7=
הספיקה  פילוג   - ו4ב׳  4א׳  ציורים 
והעומד לאורך הצינור עבור 3 פרקי זמן 
  Q0=4, שונים )לא ממדי( עם הפרמטרים

.

, נוצרת זרימה  חזיתות מעלה הזרם ומורד הזרםבאזור הביניים, אשר תחום בין 

טרם תחילת תהליך הסגירה )גם  ,בכיוון הפוך לזרימה המקורית שהייתה בצינור

כמתואר   התרחבות של אזור זהותוך כדי במהירות הזרימה  האטהכאן, תוך כדי 

 (.יבציור הסכמת

  מהירותיותר אזי  נהקטתנועת חזית מורד הזרם  מהירותשיש להדגיש שככל  •

 .  גדל עם הזמןואזור הביניים יותר גדולה תנועת חזית מעלה הזרם 

של  איטיתיחסית סגירה ת בהשפעלאורך הצינור   ותמציג את התפלגות הספיק 'א2ציור 

20המגוף ) =Q 0כאשר ( בשלושה פרקי זמן שוניםQ  הוא פרמטר לא ממדי אשר קובע

 . קצב סגירת המגוף

40בהשפעת סגירה יחסית מהירה של המגוף ) ותמציג את התפלגות הספיק 'א3ציור  =Q

  יםקטנ םלאורך הצינור ה  יםמתפתחהניתן לראות שערכי הספיקות . בשלושה פרקי זמן (

שני על פי  . כמו כן ניתן לראות 'א3כי הספיקות שבציור  רבהשוואה לע 'א2יותר בציור 

כלומר שבו הספיקה היא שלילית ) ,אזור הבינייםשל ך המשרעת אורהציורים הללו כי 

ל פי חיתוך  ניתן לראות זאת עא זהה )יבשני המקרים ה ,מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי(

הדבר התקבל ציר הספיקה(. שהוא  ים −xפרק זמן נתון עם ציר ה פרופיל הספיקה בשל 

ושל  d=10/7הוא    מורד הזרםבשני הציורים הנ"ל שערכו של פרמטר לאחר שנקבע כך 

du)הערות: ]א[   u=7/10 פרמטר מעלה הזרם הוא  ככל שערכם של ]ב[  ו =1/

. פרמטרים אלו גבוה מהירות החזיתות אשר קשורות לפרמטרים הנ"ל גבוהות אף הן(

40יחסית מהירה של המגוף התקבל אף הוא עם סגירה  'א4ציור לעומת זאת  =Q  אולם

. מתוך ( u=3/10)ולכן   d=10/3   עם קצב תנועה נמוך יותר של חזית מורד הזרם

הוא   (זרימה מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי)שבו קיימת  הציור ניתן לראות שאזור הביניים

   .'א3מתואר בציור שיותר גדול יחסית לאותו אזור 

מתארים את שינויי העומד לאורך הצינור בשלושה זמנים שונים.    'ב4ו    'ב3  , 'ב2ציורים 

והם   'א4ו   'א3, 'א2 ציורים אלו נבנו עם אותם פרמטרים שנעשה בהם שימוש בציורים  

 . מוצגים לצורך התרשמות בלבד וללא פרשנות 

 יניסולביצוע של דרך  תבהתווייהללו היא הפתרונות הלא ממדיים של התרומה המעשית 

מדידה של לחצים בצינור בעת תהליך  כוללזה שכ יסוי מבוקרהמודל. נלצורך כיול מבוקר 

בין והתאמה במספר קצבי סגירה של המגוף. לאחר מכן יש לבצע השוואה  סגירת המגוף

על סמך ב'. 4ב' ו 3', ב2עקומות של עומד מהסוג המתואר בציורים  ניסויי השדה הללו לבין 

3/10=    ו-10/3=
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, נוצרת זרימה  חזיתות מעלה הזרם ומורד הזרםבאזור הביניים, אשר תחום בין 

טרם תחילת תהליך הסגירה )גם  ,בכיוון הפוך לזרימה המקורית שהייתה בצינור

כמתואר   התרחבות של אזור זהותוך כדי במהירות הזרימה  האטהכאן, תוך כדי 

 (.יבציור הסכמת

  מהירותיותר אזי  נהקטתנועת חזית מורד הזרם  מהירותשיש להדגיש שככל  •

 .  גדל עם הזמןואזור הביניים יותר גדולה תנועת חזית מעלה הזרם 

של  איטיתיחסית סגירה ת בהשפעלאורך הצינור   ותמציג את התפלגות הספיק 'א2ציור 

20המגוף ) =Q 0כאשר ( בשלושה פרקי זמן שוניםQ  הוא פרמטר לא ממדי אשר קובע

 . קצב סגירת המגוף

40בהשפעת סגירה יחסית מהירה של המגוף ) ותמציג את התפלגות הספיק 'א3ציור  =Q

  יםקטנ םלאורך הצינור ה  יםמתפתחהניתן לראות שערכי הספיקות . בשלושה פרקי זמן (

שני על פי  . כמו כן ניתן לראות 'א3כי הספיקות שבציור  רבהשוואה לע 'א2יותר בציור 

כלומר שבו הספיקה היא שלילית ) ,אזור הבינייםשל ך המשרעת אורהציורים הללו כי 

ל פי חיתוך  ניתן לראות זאת עא זהה )יבשני המקרים ה ,מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי(

הדבר התקבל ציר הספיקה(. שהוא  ים −xפרק זמן נתון עם ציר ה פרופיל הספיקה בשל 

ושל  d=10/7הוא    מורד הזרםבשני הציורים הנ"ל שערכו של פרמטר לאחר שנקבע כך 

du)הערות: ]א[   u=7/10 פרמטר מעלה הזרם הוא  ככל שערכם של ]ב[  ו =1/

. פרמטרים אלו גבוה מהירות החזיתות אשר קשורות לפרמטרים הנ"ל גבוהות אף הן(

40יחסית מהירה של המגוף התקבל אף הוא עם סגירה  'א4ציור לעומת זאת  =Q  אולם

. מתוך ( u=3/10)ולכן   d=10/3   עם קצב תנועה נמוך יותר של חזית מורד הזרם

הוא   (זרימה מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי)שבו קיימת  הציור ניתן לראות שאזור הביניים

   .'א3מתואר בציור שיותר גדול יחסית לאותו אזור 

מתארים את שינויי העומד לאורך הצינור בשלושה זמנים שונים.    'ב4ו    'ב3  , 'ב2ציורים 

והם   'א4ו   'א3, 'א2 ציורים אלו נבנו עם אותם פרמטרים שנעשה בהם שימוש בציורים  

 . מוצגים לצורך התרשמות בלבד וללא פרשנות 

 יניסולביצוע של דרך  תבהתווייהללו היא הפתרונות הלא ממדיים של התרומה המעשית 

מדידה של לחצים בצינור בעת תהליך  כוללזה שכ יסוי מבוקרהמודל. נלצורך כיול מבוקר 

בין והתאמה במספר קצבי סגירה של המגוף. לאחר מכן יש לבצע השוואה  סגירת המגוף

על סמך ב'. 4ב' ו 3', ב2עקומות של עומד מהסוג המתואר בציורים  ניסויי השדה הללו לבין 

, נוצרת זרימה  חזיתות מעלה הזרם ומורד הזרםבאזור הביניים, אשר תחום בין 

טרם תחילת תהליך הסגירה )גם  ,בכיוון הפוך לזרימה המקורית שהייתה בצינור

כמתואר   התרחבות של אזור זהותוך כדי במהירות הזרימה  האטהכאן, תוך כדי 

 (.יבציור הסכמת

  מהירותיותר אזי  נהקטתנועת חזית מורד הזרם  מהירותשיש להדגיש שככל  •

 .  גדל עם הזמןואזור הביניים יותר גדולה תנועת חזית מעלה הזרם 

של  איטיתיחסית סגירה ת בהשפעלאורך הצינור   ותמציג את התפלגות הספיק 'א2ציור 

20המגוף ) =Q 0כאשר ( בשלושה פרקי זמן שוניםQ  הוא פרמטר לא ממדי אשר קובע

 . קצב סגירת המגוף

40בהשפעת סגירה יחסית מהירה של המגוף ) ותמציג את התפלגות הספיק 'א3ציור  =Q

  יםקטנ םלאורך הצינור ה  יםמתפתחהניתן לראות שערכי הספיקות . בשלושה פרקי זמן (

שני על פי  . כמו כן ניתן לראות 'א3כי הספיקות שבציור  רבהשוואה לע 'א2יותר בציור 

כלומר שבו הספיקה היא שלילית ) ,אזור הבינייםשל ך המשרעת אורהציורים הללו כי 

ל פי חיתוך  ניתן לראות זאת עא זהה )יבשני המקרים ה ,מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי(

הדבר התקבל ציר הספיקה(. שהוא  ים −xפרק זמן נתון עם ציר ה פרופיל הספיקה בשל 

ושל  d=10/7הוא    מורד הזרםבשני הציורים הנ"ל שערכו של פרמטר לאחר שנקבע כך 

du)הערות: ]א[   u=7/10 פרמטר מעלה הזרם הוא  ככל שערכם של ]ב[  ו =1/

. פרמטרים אלו גבוה מהירות החזיתות אשר קשורות לפרמטרים הנ"ל גבוהות אף הן(

40יחסית מהירה של המגוף התקבל אף הוא עם סגירה  'א4ציור לעומת זאת  =Q  אולם

. מתוך ( u=3/10)ולכן   d=10/3   עם קצב תנועה נמוך יותר של חזית מורד הזרם

הוא   (זרימה מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי)שבו קיימת  הציור ניתן לראות שאזור הביניים

   .'א3מתואר בציור שיותר גדול יחסית לאותו אזור 

מתארים את שינויי העומד לאורך הצינור בשלושה זמנים שונים.    'ב4ו    'ב3  , 'ב2ציורים 

והם   'א4ו   'א3, 'א2 ציורים אלו נבנו עם אותם פרמטרים שנעשה בהם שימוש בציורים  

 . מוצגים לצורך התרשמות בלבד וללא פרשנות 

 יניסולביצוע של דרך  תבהתווייהללו היא הפתרונות הלא ממדיים של התרומה המעשית 

מדידה של לחצים בצינור בעת תהליך  כוללזה שכ יסוי מבוקרהמודל. נלצורך כיול מבוקר 

בין והתאמה במספר קצבי סגירה של המגוף. לאחר מכן יש לבצע השוואה  סגירת המגוף

על סמך ב'. 4ב' ו 3', ב2עקומות של עומד מהסוג המתואר בציורים  ניסויי השדה הללו לבין 

, נוצרת זרימה  חזיתות מעלה הזרם ומורד הזרםבאזור הביניים, אשר תחום בין 

טרם תחילת תהליך הסגירה )גם  ,בכיוון הפוך לזרימה המקורית שהייתה בצינור

כמתואר   התרחבות של אזור זהותוך כדי במהירות הזרימה  האטהכאן, תוך כדי 

 (.יבציור הסכמת

  מהירותיותר אזי  נהקטתנועת חזית מורד הזרם  מהירותשיש להדגיש שככל  •

 .  גדל עם הזמןואזור הביניים יותר גדולה תנועת חזית מעלה הזרם 

של  איטיתיחסית סגירה ת בהשפעלאורך הצינור   ותמציג את התפלגות הספיק 'א2ציור 

20המגוף ) =Q 0כאשר ( בשלושה פרקי זמן שוניםQ  הוא פרמטר לא ממדי אשר קובע

 . קצב סגירת המגוף

40בהשפעת סגירה יחסית מהירה של המגוף ) ותמציג את התפלגות הספיק 'א3ציור  =Q

  יםקטנ םלאורך הצינור ה  יםמתפתחהניתן לראות שערכי הספיקות . בשלושה פרקי זמן (

שני על פי  . כמו כן ניתן לראות 'א3כי הספיקות שבציור  רבהשוואה לע 'א2יותר בציור 

כלומר שבו הספיקה היא שלילית ) ,אזור הבינייםשל ך המשרעת אורהציורים הללו כי 

ל פי חיתוך  ניתן לראות זאת עא זהה )יבשני המקרים ה ,מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי(

הדבר התקבל ציר הספיקה(. שהוא  ים −xפרק זמן נתון עם ציר ה פרופיל הספיקה בשל 

ושל  d=10/7הוא    מורד הזרםבשני הציורים הנ"ל שערכו של פרמטר לאחר שנקבע כך 

du)הערות: ]א[   u=7/10 פרמטר מעלה הזרם הוא  ככל שערכם של ]ב[  ו =1/

. פרמטרים אלו גבוה מהירות החזיתות אשר קשורות לפרמטרים הנ"ל גבוהות אף הן(

40יחסית מהירה של המגוף התקבל אף הוא עם סגירה  'א4ציור לעומת זאת  =Q  אולם

. מתוך ( u=3/10)ולכן   d=10/3   עם קצב תנועה נמוך יותר של חזית מורד הזרם

הוא   (זרימה מנוגדת לכיוון הזרימה המקורי)שבו קיימת  הציור ניתן לראות שאזור הביניים

   .'א3מתואר בציור שיותר גדול יחסית לאותו אזור 

מתארים את שינויי העומד לאורך הצינור בשלושה זמנים שונים.    'ב4ו    'ב3  , 'ב2ציורים 

והם   'א4ו   'א3, 'א2 ציורים אלו נבנו עם אותם פרמטרים שנעשה בהם שימוש בציורים  

 . מוצגים לצורך התרשמות בלבד וללא פרשנות 

 יניסולביצוע של דרך  תבהתווייהללו היא הפתרונות הלא ממדיים של התרומה המעשית 

מדידה של לחצים בצינור בעת תהליך  כוללזה שכ יסוי מבוקרהמודל. נלצורך כיול מבוקר 

בין והתאמה במספר קצבי סגירה של המגוף. לאחר מכן יש לבצע השוואה  סגירת המגוף

על סמך ב'. 4ב' ו 3', ב2עקומות של עומד מהסוג המתואר בציורים  ניסויי השדה הללו לבין 

 Pistiner, A., A self-similar .2
solution for the water hammer

 equation used in an infinite long
pipeline, International Journal of
 Pressure Vessels and Piping, 192,

.August 2021
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שלושת  של  סכימטי  תאור   -  1 ציור 
סגירה  בהשפעת  בצינור  הזרימה  אזורי 

מדורגת של מגוף עם כיוון הזרימה.
2א׳ ו2ב׳ - פילוג הספיקה והעומ  ציורים

ההתאמה הנ״ל ניתן לבצע חיזוי במרחק 
יתרה  הצינור.  לאורך  לחצים  של  ובזמן 
מכך, ניתן למדוד גם כן את הקבועים של 
דהיינו את מקדם החיספוס של  הצינור, 
¾ הצינור, מהירות גל הלחץ ועוד. 
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