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چکیده
پژوهش حاضر به معرفي و مدلسازی اثرات ويسكواالستيك در جريانهای گذرا در لولههای پليمری رايج در شبكههاای
آبرساني ميپردازد .خواص ويسكواالستيك سبب بروز ترمهای جديدی در معادالت سازگاری حاکم بر جريانهاای گاذرا
ميشود که مدلها موجود فاقد آن هستند .بر اين اساس معادالت سازگاری برای خواص ويسكواالستيك بازنويسي شده
و با بهکارگيری روش خطوط مشخصه در ترکيب با تفاضل محدود تحليال مايشاوند .باهمنظاور واسانيي پارامترهاای
ميهول نظير ضرايب افت و خزش و صحتسنيي مدل عددی توسعه يافته ،يك مادل آزمايشاهاهي از شابكه آبرسااني
ويسكواالستيك در آزمايشهاه هيدروليك دانشاكده مهندساي علاوم آا دانشاهاه شاهيد ماران سااخته شاد .شابكه
آزمايشهاهي از شش حلقه مربعي که هر حلقه بهصورت يك مربع  3m X3mميباشد تشكيل شده است .لولاههاا از ناو
پلياتيلن با قطر اسمي  05ميليمتر و ضخامت  0/0ميليمتر است .در مدت زماان عباور جرياان گاذرا از شابكه لولاه،
نوسانات فشار ديناميكي توسط ترانسديوسرهای فشار جمعآوری ميشدند .با بهکارگيری روش تحليال معكاوس جرياان
گااذرا و اسااتفاده از روش الهااوريتم نتيااك ،پارامترهااای ميهااول مسااشله شااامل ضاارايب افاات ناماناادگار و ضاارايب
ويسكواالستيك برای شرايط مختلف محاسبه ميشوند .نتايج نشان ميدهد که مدل کالسيك ضربه قوچ به هيچ عناوان
قادر به شبيهسازی نوسانات فشار در لولههای پلياتيلن نميباشد .در واقع مدلسازی دو اثر دينااميكي افات نامانادگار و
ويسكواالستيك برای اين لولهها بسيار ضروری است .همچنين نتييه گرفته ميشود کاه اثارات ويسكواالساتيك نقاش
بسيار پررنگ و مهمتری نسبت به افت ناماندگار در شكلگيری سيهنالهای ضربه قوچ بازی ميکنناد تاا جاايي کاه در
نظر گرفتن آن به تنهايي ميتواند به پاسخهای قابل قبولي دست يافت.
کلمات کلیدی :افت غیرماندگار ،تابع خزش ،تحلیل معکوس ،لوله پلیاتیلن ،مدل کلوین-ویت.
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مقدمه
شناخت خصوصايات جرياان گاذرا از مهامتارين و
اساسيترين تحقيقات پايه در حاوزه مكانياك ساياالت
است .پديده هيدروليكي جريان گذرا ،شرايطي از جريان
است که در آن تغييرات سرعت و فشار جريان باا زماان
بسيار سريع مايباشاد .در سيساتمهاای خطاوط لولاه،
هرگونه اغتشاش ميتواناد باعا تغييار شارايط حالات
ماندگار و ايياد جريان گذرا شود .معموالً تغييراتاي کاه
در جريان گذرا در يك خط لوله پيش ميآياد باه علات
تغييرات در شرايط مرزی لوله است .از آن جملاه ماي-
توان به باز کردن و بستن ناگهاني شيرها و از کار افتادن
ناگهاني پما هاا اشااره کارد کاه مايتواناد باه تولياد
فشارهای بزرگي منير شود .در نتييه ايان امار ،اماوا
فشاری در طول لولهها شابكه منتشار شاده و باه طاور
دورهای ساابب افاازايش و کاااهش فشااار در سيسااتم
ميشوند .بر اثر رفت و برگشت مو در لولهها ،سايهنال
هااای نوسااانات فشااار در نقاااط مختلااف شاابكه حاااوی
اطالعات فراواني از کل سيستم در هر دو حوزه زماان و
مكان خواهند بود .اين اطالعاات مايتوانناد در ارزياابي
شرايط موجود سيساتم و تخماين پارامترهاای اثرگاذار
ديناميكي مورد استفاده قرار گيرند .اين مهم مناوط باه
مدل ساازی رياضاي باا دقات بااالی سيساتم اسات .از
مهاامتاارين پارامترهااايي کااه نقااش تعيااينکننااده در
شكلگيری و ميرايي نوسانات فشار در سيستم ايفا مي-
کنند و ممكن است خطای قابلتاوجهي باه نتاايج وارد
سازند ميتوان به زبری موجاود در خطاوط لولاه ،مادل
تخمين افت غيرماندگار ،ضرايب ويسكواالساتيك لولاه-
های پليمری و ميزان سرعت انتشار مو فشاری اشااره
نمود .بناابراين ،مطالعاه جرياانهاای گاذرا باه منظاور
ارزيابي عملكرد يك شبكه آبرساني و تخمين بيشاينه و
کمينه نوسانات فشار باه کماك حال عاددی معاادالت
غيرخطي سنت  -ونانت در پارو ههاای مهندساي خاط
لوله و ايستهاههای پمپاا از اهميات خاصاي برخاوردار
ميباشند.
در سالهای اخير اساتفاده از لولاههاای پليماری از
جمله پلياتيلن( )PEو پيویسي( )PVCبنا به برتری-
های فني و اقتصادی که نسبت به ساير لولهها از جملاه
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شده است .اين موضو لازوم شاناخت رفتاار ساازهای و
عملكرد هيدروليكي لولههای پليمری را بايش از پايش
ضروری ميسازد .روش مدلساازی لولاههاای پليماری
جهت تحليل جريانهای گذرا ناد تفااوت اساساي باا
لولههای غيرپالستيكي نظير فوالدی ،دني و ياا بتناي
دارد .اين تفاوتها عمدتاٌ به اندرکنش نوسانات سيال باا
مشخصات سازهای جداره لوله مربوط ميشوند .به طاور
کلي شدت ضربه قوچ به خصوصايات و سارعت سايال،
مشخصات فيزيكي و مادول االستيسايته لولاه و شادت
تغييار مومنتااوم سايال بسااتهي دارد .در کنااار شاارايط
فيزيكي و هيادروليكي حااکم بار مساشله ،خصوصايات
مكانيكي لولههای مورد اساتفاده نياز تاثثير بسازايي در
شدت فشارهای جريان گذرا دارند .نتاايج آزمايشاهاهي
نشان ميدهد لولههاايي باا مادول االستيسايته کمتار،
توانايي بهمراتب بيشتری در دفع نيروی مو نسابت باه
لولههايي با مادول االستيسايته بيشاتر دارا مايباشاند.
برخالف لولههای غير پليمری همچون فوالدی ،دني و
بتني که در مقابل بارهای وارد بهصورت االستيك عمال
ماايکننااد ،پليمرهااا بااهطااور کلااي رفتااار مكااانيكي
ويسكواالستيك از خود نشان ميدهند .به بيااني سااده،
خواص ويسكواالستيك مواد پليمری در حين ضربه قوچ
سبب ايياد يك تنش پسماند در جداره لوله مايشاوند
که بهموجب آن ،تغيير شكلهای ايياد شده دفعتاً پا
از باربرداری به حالت اوليه باز نميگردند .ايان موضاو
بر روی شدت ،شكلگيری و ميراياي نوساانات فشاار در
جريانهای گذرا اثر ميگذارد که بساته باه خصوصايات
پليمر مورد استفاده و شدت نوسانات جريان ،دامنه ايان
اثرات متفاوت است.
نه تنها در محاسابات معماول و سرانهشاتي ضاربه
قوچ ،بلكه در نرم افزارها و مادلهاای تيااری پيشارفته
همچاااون  WaterHammerو  Hytranنياااز اثااارات
ويسكواالستيك لولههاای پلاياتايلن دياده نمايشاود.
بنابراين در طاول ناد ساال گذشاته ،تاثثير خاصايت
ويسكواالستيك لولههای پليمری بر جريان گذرا بهطاور
گستردهای مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته اسات کاه
موضو اصلي اين پژوهش را نيز تشكيل ميدهد.
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با نهاهي اجمالي به گذشته ،نين استنباط ميشود که
از دهه  95مايالدی باه بعاد ،بررساي جرياان گاذرا در
طرحهای انتقال آا ،پرو ههای مربوط باه نيروگااههاای
آبي و سيستمهای انتقال تحتفشار سياالت ديهر ماورد
توجه خاص قرار گرفت و بهصورت گستردهای در طرح-
ها مطرح گرديد که در ادامه به اهام کارهاای تيرباي و
آزمايشهاهي که توسط محققاين انياام پذيرفتاه اسات
اشاره ميشود.
) Holmboe and Rouleau (1967آزمايشهاای
جريان گذرا را در ياك لولاه فلازی و ياك لولاه مساي
مدفون در بتن انيام دادند .هنهاميکه نتايج محاساباتي
با نتايج اندازهگيریها مقايسه شد ،مغاايرتهاای قابال-
توجهي در جابيايي دوره نوسان نمودار فشاار مشااهده
گرديد .اين مغايرتهاا عمادتاً ناشاي از معكاوس شادن
پروفيل سرعت و اغتشاش جريان در جدار لوله(به دليل
مقاومت کمتر در مقابل مو فشاری عبوری) اسات باه-
طوریکه فرض بر اين بود که ارتباط تنش برشي جداره
با سرعت متوسط در ساط مقطاع لولاه بارای جرياان
پايدار ،در حالت ناپايدار نيز صادق ميباشد بادين معناا
که روابط بيانکنناده تانش برشاي جاداره مرباوط باه
جريان پايدار برای هر گاام زمااني از جرياان گاذرا نياز
صادق مايباشاد Zielke (1968) .مادل تانش برشاي
غيرماناادگار خااود را باار پايااه حاال تحليلااي معااادالت
يكبعدی جريان آرام با استفاده از تبديل الپاالس اراهاه
داد .اين مدل ،مقدار افت غيار مانادگار در ياك مقطاع
محاسباتي را به شتاا موضعي و يك تابع وزني مارتبط
ميسازد .از آنياا کاه انتهارالگياری عاددی از معادلاه
 Zielkeنيازمنااد بااه حافظااه باااال و ي اك کااامپيوتر بااا
 C.P.Uقاوی مايباشاد محققيناي همچاون Trikha
) Vardy et al. (1993) ،(1975تاالش نمودناد کاه
عالوه بر سادهسازی تاابع وزناي  ،Zielkeمعادلاه آن را
برای جريانهای توربوالنت نيز بساط دهنادDaily et .
) al. (1965برای تخمين اصطكاک غيرماندگار سارعت
متوسط لحظه ای و شتاا محلي جريان از ياك ضاريب
تناسب تيربي بود استفاده کردند .مدلي که توسط آنها
اراهه شد ،در واقع پاياه بساياری از مطالعاات بعادی در
خصااوص شاابيهسااازی افاات غيرماناادگار در لولااههااا
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تحتفشار گرديد .به دليل وجود اختالف زياد بين نتايج
شاابيهسااازی و مشاااهداتي ،در ادامااه ماادل مشااهور
) Brunone et al. (1991برای شبيهسازی تنش برشي
جريان گذرای سريع اراهه شد .دليل موضاو  ،ساادگي و
توانايي آن در ايياد هماهنهي منطقي با نتايج هد فشاار
اندازهگيری شده در آزمايشهاه است .اين مدل با در نظر
گرفتن ترم شتاا جابيايي به شكل زير اراهه ميشود:

k V
V
(
a
)
()6
g t
x
در معادله باال ،که ميزان افات غيار مانادگار  Juدر
واحد طول k ،ضريب تيربي g ،شتاا ثقال V ،سارعت
جريان و  aسرعت مو فشاری در جريان گذرا ميباشد.
Ju 

) Ghidaoui et al. (2002بهمنظور ارزيابي اعتباار
مدلهای آشفتهي و افت غيرماندگار در جريان گاذرا در
يك سيستم ،پارامتر بدون بعد ( )Pذيل را اراهه دادند:
2 D fV
()2
L/a
بهطوریکه  Dقطار لولاه f ،ضاريب افات دارساي-
ويسااباو و  Lطااول لولااه اساات .آنهااا بيااان نمودنااد
درصورتيکه مقدار  Pدر يك سيستم آبرساني بزرگ تار
از يك باشد آشفتهي ايياد شاده در جادار لولاه ،زماان
بيشتری برای انتقاال باه مرکاز لولاه و تغييار پروفيال
سرعت آن نياز دارد بنابراين معادالت افت اراهه شده (باا
P

فرض شبهماندگار بودن پروفيل سارعت جرياان) بارای
تحليل جريان گذرا در آن سيستم ميتواند قابال قباول
باشد .زمانيکه مقدار  Pبرابر باا ياك باشاد آشافتهي و
گردابههای به وجاود آماده در نزديكاي جادار لولاه باه
سمت مرکز لوله توسعه پيدا ميکند از اينرو از صاحت
کاربرد مدلهای يكبعدی غيرماندگار موجود در جريان
گذرا کاسته ميشود .بنابراين نياز است ياك مادل افات
غيرماندگار دقيق در مدل ويسكواالستيك خطي لحاا
گردد.
در تحقيقات گذشته ،جداره لولاه از جان مصاال
فلزی و بتني بوده و رفتار مكانيكي لوله االستيك فارض
ميشد .در سالهای اخير استفاده روزافزون از لولههاای
پالستيكي منير به توسعه مدلهاای مكاانيكي جرياان
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گذرا با در نظر گرفتن رفتار ويسكواالستيكي اين مصال
شده است.
) Brunone et al. (1995آزمايشااتي را در ياك
لوله پلياتيلن  305متاری انياام دادناد .هادف از ايان
آزمايش ،تشري استهالک مو فشار توسط ضريب افت
غيرماندگاری بود که در رابطه برونون (رابطه  )6استفاده
شده است .اما نتايج عددی تعياين شاده در مقايساه باا
دادههای آزمايشهاهي اختالف قابل توجهي را اراهه کارد.
دليل ايان اخاتالف ،اثار دينااميكي ويسكواالستيسايته
ديواره لوله است که در روش برونون منظور نشاده باود.
اين اختالف زياد افت در سيستم هاای ويسكواالساتيك
با يك پارامتر  kدر نظر گرفته شد .نتايج نشاان داد کاه
در صورت ناديده گرفتن اثرات ويسكواالستيك ،ميتوان
از مقادير زياد و غيرواقعي  kبرای تخمين مقدار بيشينه
فشار استفاده کرد ولي شكل و فاز سيهنال مو فشااری
بهخوبي بر نتايج آزمايشهاهي منطبق نميشود.
تشااري روش ماادلسااازی رفتااار ويسكواالسااتيك
ديواره لوله در معادالت حاکم بر جريان گذرا ،با استفاده
از روش خطوط مشخصه توسط Covas et al. (2004,
) 2005اراهااه گرديااد .در اياان کارهااا کااه جدياادترين
پااژوهشهااا در زمينااه ضااربه قااوچ در لولااههااای
ويسكواالستيك به شمار ميروند ،نتايج يك مدل خطي
شده ويسكواالستيك با نتايج آزمايشات همراه ياا بادون
اثر افت ناماندگار مطابقت داده شد .ايان مقايساه نشاان
ميداد که سهم اثر کرنشهای محيطي ديواره لوله روی
ميرايي مو فشار و دگرگاوني سايهنال نوساان ،خيلاي
بيشااتر از اثاار اصااطكاک ناماناادگار اساات .در تحقيااق
کاملتری توسط ) Soares et al. (2008و Keramat
) et al. (2009اثر جادايي ساتون ماايع در لولاههاای
ويسكواالستيك به صورت عددی و آزمايشهاهي بررساي
شد.
) Duan et al. (2010بهمنظاور تفكياك تاثثيرات
يكسان افت غيرمانادگار و خاصايت ويسكواالساتيك در
افت هد فشاری در خطوط لوله ،معادالت شبه دوبعادی
پيوستهي و مومنتوم را برای جريان گاذرا بساط دادناد.
آنهااا باارای تعيااين مقاادار افاات غيرماناادگار از ماادل
آشفتهي  ĸ-ɛاستفاده نمودند .نتاايج نشاان داد کاه در
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يكساني بر افت هد مو فشاری دارند اماا در پريودهاای
بعادی ،سااهم اثار خاصاايت ويسكواالساتيك لولااه روی
ميرايي مو فشار خيلي بيشتر از اثر اصطكاک ناماندگار
است .همچنين آنها بيان نمودند که با بزرگتار شادن
مقياس شبكه ،خاصيت ويسكواالستيك تاثثير بيشاتری
بر ميرای مو فشاری خواهد داشت.
همچنين ) Evangelista et al. (2015مبادرت به
شبيهسازی آزمايشاهاهي جرياان گاذرا در ياك شابكه
شاخهای ويسكواالستيك -Yشكل نمودند .هدف از ايان
آزمايش ،بررسي درصد عبور مو فشاری جريان گذرا و
ميزان انعكاس آن در محل تقاطع لولهها است .نتايج باه
دست آمده نشان ميداد که زاويه قرارگيری لولاههاا در
محل انشعاا تثثيری بر مقدار ضرايب انتقال و انعكااس
مو فشاری جريان گذرا ندارد .بعاالوه ضارايب بدسات
آمده در اين آزمايش با مقاديری که از رواباط کالسايك
در شبكههای االستيك حاصل ميشود متفاوت است.
در ادامااه ايان مطالعااات مايتااوان بااه تااالشهااای
)Pezzinga et al. ،Apollonio et al. (2013
) (2014و ) Carriço et al. (2016در زميناااه
مدل ساازی رفتاار ويسكواالساتيك در جرياان ميارا باا
استفاده از روش تفاضل محدود و حل معادالت دوبعدی
جريان اشاره کرد.
باار اساااس منااابع موجااود ،تاااکنون مطالعااات
آزمايشهاهي بسيار محادودی دربااره واسانيي ضارايب
ويسكواالسااتيك ،ساارعت انتشااار مااو فشاااری ،افاات
ماندگار و غيرماندگار در خطاوط لولاه ويسكواالساتيك
صورت گرفته است و اکثر تحقيقات آزمايشهاهي در اين
زمينه در مورد يك سيستم ساده مخزن-لوله -شير بوده
است و تحقيقات ديهار در زميناه واسانيي نياز صارفاً
عددی بوده است .بناابراين هادف اصالي ايان تحقياق،
توسعه يك مدل آزمايشهاهي از شبكه لوله پلياتيلني و
پيادهسازی يك مدل عددی جريان گذرا بارای توصايف
رويدادهای گذرا ميباشد .در اين پژوهش ،روشي بر پايه
تحليال معكااوس جرياان گااذرا ( )ITAو بهينااهسااازی
الهااوريتم نتيااك ( )GAجهاات واساانيي هاامزمااان
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برهمنهي خطي بولتزمان برابار اسات باا ( Aklonis et

:)al., 1972
)J (t 
(dt  )9
0
t 
)’𝑡( ،Jتابع خزش تطابقي در زماان ’𝑡 اسات کاه رفتاار
t

) (t )  J 0 (t )    (t  t 

مواد و روشها
معادالت حاکم
معادلههاای حااکم بار جرياان گاذرا در لولاههاای
ويسكواالستيك شامل معاادالت بقاای جارم و ماومنتم
ميباشد .اين معاادالت باا فارض ياك حيام کنتارل و
اسااتفاده از ق اايه انتقااالي رينولاادز باارای يااك جااز
ديفرانسيل از حرکت سيال قابل استخرا هستند که به
شااكل ذياال بيااان ماايگااردد ( ;Chaudhry, 2014
:)Soares et al., 2008
H a 2 Q 2a 2 d r
()3


0
t gA x
g dt
Q
H
()4
 gA
 gA( J s  J u )  0
t
x
در روابط باال H ،هاد پيزومترياك Q ،دباي جرياانA ،
سط مقطع لوله و  Jsافت اصطكاک در حالات مانادگار
ميباشد که برابر است:
f QQ
()0
D 2gA2
همچنين  r ،کرنش تثخيری لولههای پلياتيلني ماي-
باشد که در ادامه توضي داده شده است .الزم باه ذکار
است که  Qبهعناوان دوماين متغيار بياای سارعت در
معادالت باال در نظر گرفته ميشود( .) V  Q / A
Js 

همان گونه که اشاره شد لولههای پلاياتايلن باهواساطه
خاصيت ويسكواالستيك ديواره آنها ،هنهاميکه تحات
يك تنش آني مشخص قرار ميگيرند ،طبق قانون هوک
به آن پاسخ نميدهند .بنابراين عكا العمال لولاههاای
پالستيكي به يك تنش آناي  ،𝜎0باهصاورت ترکيباي از
يك پاسخ سريع االساتيك ( )𝜀0و ياك پاساخ تاثخيری
ويسكو ( )𝜀rبيان ميشود:
()1

 (t )   0   r

بنابراين ،با اعمال يك تنش پيوسته ) 𝜎(tبار ياك لولاه
پالستيكي ،ميزان کال کارنش () )𝜀(tمطاابق باا اصال

مصااال ويسكواالسااتيك را باار اساااس تغييارات زماااني
کرنش )𝑡(𝜀 برای يك تنش ثابات  𝜎0تشاري مايکناد
بهطوریکه اين تابع که به ساختار مولكولي مواد ،دماا و
تاريخچااه تاانش-زمااان وابسااته اساات و  𝐽0نيااز خاازش
تطابقي آني لوله ويسكواالستيك است.
بهمنظور مدلسازی مكانيكي رفتار ويسكواالساتيك
مصال (فرموله نمودن تابع خزش تطاابقي) ،ترکيباي از
المانهای فنر و ميراگر بكار گرفته ميشود .ساادهتارين
مدل مكانيكي ،يك فنر هوک است که رفتاار االساتيك
خالص را توصيف ميکند و با اعمال يك تنش آناي �0
به اين مدل ،کرنش لحظهای  �0در آن ايياد ميشاود.
ديهر مدل مكانيكي پايه ،المان ميراگر خالص است .اين
مدل بر اساس حرکت يك پيستون درون سيلندر که باا
مايعي با ويسكوزيته � پرشاده اسات ،ياك رفتاار لاز
خطي را مدلسازی ميکند .اين الماان از قاانون نياوتن
)𝑡𝜕 𝜎0=𝜇 (𝜕𝜀/پيروی ميکند .باا اتصاال الماانهاای
پايه بهصورت سری يا موازی مدلهای متفاوتي تشاكيل
ميشود .بر اساس اينكه رفتار غالب يك سيستم هوناه
باشد ،المانهای بهصاورت ماوازی ياا باهصاورت ساری
ترکيب ميشوند .تعداد و نو المانهاای ماورد اساتفاده
مبتني بر مقايساه باين دقات حال و زماان محاساباتي
است .برای مادلساازی ماواد ويسكواالساتيك تااکنون
ناادين ماادل تعمايميافتااه پيشاانهاد شاادهانااد .رفتااار
ويسكواالستيك ديواره يك لوله پليمری با مدل کلوين-
ويت تعميميافته توصيف ميشاود .در ايان مادل ،ناد
المان ويت (ترکياب ماوازی ياك فنار و ياك ميراگار)
بهصورت سری به هم متصل شده و يك فنار  �0بارای
واکنش االستيك آني مصال لوله به مادل اضاافه شاده
است (شكل .)6
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شکل( :)9مدل کلوین-ویت تعمیمیافته

با استفاده از مدل مكانيكي کلوين-ويت تعميميافته،
تابع خزش تطابقي با عبارت زيار تقرياب زده مايشاود
(:)Aklonis et al., 1972
n

()3

) J (t )  J 0   J k (1  e t / k
k 1

در رابطه باال 𝐽0 ،خزش تطابقي فنر اول و 𝑘𝐽 خازش
تطابقي فنر الماان کلاوين-ويات 𝑘 اسات و باه ترتياب
به صاورت  𝐽0=1/𝐸0و 𝑘𝐸 𝐽𝑘=1/تعرياف مايشاوند𝜏𝑘 .
)𝑘𝐸 (𝜏𝑘=𝜇𝑘/زمان تاثخير ميراگار الماان 𝑘 𝐸𝑘 ،مادول
االستيسيته فنر المان 𝑘 و 𝑘𝜇 ويسكوزيته ميراگر الماان
𝑘 است.
روابط ( )3و ( ،)4معادلههای ديفرانسايل غيرخطاي
با متغيرهای جزهي هستند که جز معادلههای هذلولوی
طبقهبندی ميشوند .اين معادلهها حل تحليلاي ندارناد
لذا برای حل اين معادلهها از روشهای مختلاف عاددی
اسااتفاده ماايشااود .روشهااای مختلفااي از قبياال روش
خطوط مشخصه( ،)MOCروش تفاضلهاای محادود و
روش اجزای محدود ،برای حال معادلاههاای حااکم بار
جريان گذرا به کار رفتهاند (کو كزاده و پرورشريازی،
.)6372
با ترکيبي از روشهای خطاوط مشخصاه و تفاضال
محدود ،معاادالت نهاايي در امتاداد خطاوط مشخصاه
مثبت( )C+و منفي( )C-به ترتيب به شرح زير ميباشد
(شكل :)2

شکل( -)2خطوط مشخصه در صفحه x-t

()7

Qi ,t  C p  Ca H i ,t

C :

()65

Qi ,t  CN  Ca H i ,t

C :

بهطوریکه
()66
Q
 BH i1,t 1  CP 1  CP1  CP1
C p  i1,t 1
CP 2  CP2
()62
Q
 BH i1,t 1  C N 1  C N 1  C N1
C N  i1,t 1
C N 2  CN 2
B  CP2
Ca  
()63
1  CP 2  CP2
B  C N2
Ca  
()64
1  C N 2  C N 2
کااه در معااادالت باااال  Bبراباار  gA/ aو مقااادير
 CN1 ،CP2 ،CP1و  CN2نيز مطابق جدول ( )6مي-
باشد .الزم به ذکر اسات کاه زيرناوي اول ( )iشاماره
مقطع ،زيرنوي

دوم ( )tگام زماني و باالنوي های ′′ ،′

و  ′′′در معادالت فوق و در جدول ( )6بهترتيب افات در
جرياااان مانااادگار ،افااات غيرمانااادگار و خاصااايت
ويسكواالستيك را نشان ميدهد.
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جدول  :9ضرایب  CN1 ،CP2 ،CP1و CN2
افت اصطکاک ماندگار ][C′

بدون افت اصطکاک
تقریب مرتبه اول

افت اصطکاک غیرماندگار ][C′′

بدون افت اصطکاک

CN 1  CN 2  0

Cp1  CP 2  0

C N 1   Rt Qi1,t 1 Qi1,t 1

C p1   Rt Qi1,t 1 Qi1,t 1

C N 2  0

C p 2  0

CN 1  CN 2  0

Cp1  CP2  0

غیرماندگار
رابطه Brunone et al.
)(1991

) CN 1  k (Qi ,t 1  (1   )(Qi1,t 1  Qi1,t 2 )  Sign(Qi1,t 1 ) Qi ,t 1  Qi1,t 1

) Cp1  k (Qi ,t 1  (1   )(Qi1,t 1  Qi1,t 2 )  Sign(Qi1,t 1 ) Qi ,t 1  Qi1,t 1
Cp2  CN 2  k

رفتار ویسکواالستیک لوله ][C′′′

االستیک خطی
ویسکواالستیک خطی

CN1  CN2  0

Cp1  CP2  0

Jk


t  k
) H i ,t 1 
 C0 t (1  e



CP1  C N1  2aAt 
t  k
J
e



t

k 1
k
k
( H i ,t 1  H i , 0 ) 
 rk (i ,t 1) 
C0 t e
k


nKV
J

CP2  CN2  2aAt   k (1  e t  k )

k 1  t
 0 D0
C0 
2e0
nKV

در جدول ( ∆t ،)6گام زماني محاسباتي γ ،وزن
مخصوص سيال α ، R  f 2DA ،يك پارامتر بدون
بعد که به مقطع لوله و قيدهای محوری لوله بستهي
داشته e ،ضخامت لوله nKV ،تعداد المانهای کلوين
ويت و زيرنوي  0مقدار اوليه متغير را در حالت
ماندگار نشان ميدهد .الزم به ذکر است که  ضريب
تعديل بوده که مقدار آن در اين پژوهش با توجه به
توصيه ) Karney and McInnis (1992در مدل-
سازی جريان گذرا 5/30 ،در نظر گرفته شده است.
بهمنظور محاسبه ضرايب ميهول در اين پژوهش ،از
روش تحليل معكوس جريان گذرا ( )ITAاستفاده شده
است بهطوریکه ،با معلوم بودن مقادير فشار و دبي
جريان ،پارامترهای ميهول همچون ضرايب

ويسكواالستيك و سرعت مو بدست ميآيند .حل اين
نو مساهل ،بخصوص در مدلهايي با تعداد بااليي از
پارامترهای غيرقطعي همچون شبكههای آبرساني
ويسكواالستيك ،به روشهای عددی و الهوريتمهای
قوی بهينهسازی نيازمند است .فرايند بهينهسازی
توسط يك تابع هدف هدايت ميشود که در سادهترين
حالت ميتواند بهصورت متوسط حداقل مربعات خطا
( )LSE6بين پارامترهای مشاهداتي و محاسباتي بيان
شود که در اين پژوهش از همين تابع هدف استفاده
شده است:
N

(Min OF   ( H k ,Obs  H k ,Cal ) 2 / N )60
k 1

Least square error

1

13

که در آن  OFتابع هدف HCal ،و  HObsبه
ترتيب مقادير محاسبه شده و مقادير مشاهده شده هد
فشار و  Nتعداد دادههای اندازهگيری شده ميباشند.
بديهي است که بهمنظور تعيين دقيق ضرايب ميهول
بايد مقدار تابع هدف کمينه شود يعني مقادير محاسبه
شده توسط مدل رياضي بايد اختالف نا يزی با مقادير
برداشتهشده از آزمايشهاه داشته باشند.
به منظور واسنيي و تعيين ضرايب تصحي  ،حل
تابع هدف بيان شده توسط الهوريتم نتيك انيام
گرفته است .الهوريتم نتيك مورد استفاده از نو
پيوسته بوده و شامل مراحل استاندارد توليد جمعيت
اوليه ،محاسبه مقدار تابع هدف نظير هر کرومزوم،
انتخاا طبيعي والدين (به روش تورنومنت) ،تبادل ني
و توليد فرزندان (به روش يكنواخت) و جهش ني مي-
شود .در روند بهينهسازی از  655کرومزوم به عنوان
جمعيت اوليه و  05کرومزوم به عنوان جمعيت نسل-
های تكاملي استفاده شده است .تبادل ني به صورت
يكنواخت و جهش ني به صورت خطي از  5/50در
اولين نسل تا  5/52در نسل انتهايي در نظر گرفته شده
است.
مدل فیزیکی
بهمنظور واسنيي همزمان پارامترهای شبكه در
حين وقو جريان گذرا ،تصميم بر ساخت مدلي
فيزيكي از يك شبكه آبرساني در آزمايشهاه هيدروليك
دانشكده مهندسي علوم آا دانشهاه شهيد مران اهواز
گرفته شد تا ضمن واسنيي پارامترهای با اثرگذاری
ديناميكي همچون ضرايب افت ماندگار و غيرماندگار،
ضرايب خزش ويسكواالستيك و سرعت مو فشاری در
سيستمهای پيچيده ،از نتايج آن جهت ارزيابي روش
پيشنهادی در شرايط گذرا استفاده گردد .شبكه
آزمايشهاهي مطابق شكل ( )3از شش حلقه مربعي که
هر حلقه بهصورت يك مربع  3m X3mميباشد
تشكيل شده است .لولهها از نو پلياتيلن ( )PE80با
قطر اسمي  05ميليمتر ،ضخامت  0/00ميليمتر
( )SDR9و با فشار مياز اسمي  61بار است .جهت
جلوگيری از حرکت طولي و عرضي لوله ،خطوط لوله به
فواصل يك متر به يك متر توسط بسطهايي به زمين
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توليد فشارهای منفي در سيستم و پديده جدايي ستون
سيال ،از يك تانك تحتفشار به حيم  955ليتر
بهعنوان شرط مرزی باالدست شبكه استفاده شد.
همچنين از يك شير توپي برای ايياد جريان گذرا در
شبكه لوله و يك شير سوپاپي 6که بعد از شير توپي
قرار داشته برای تنظيم دبي ورودی به شبكه استفاده
شد.
در اين تحقيق ،برداشت دادههای فشار از سه مكان
(به ترتيب در پشت شير خروجي ،ابتدا شرو شبكه
جريان و در مخزن تحتفشار) توسط مبدلهای فشاری
انيام ميگيرد .مبدلهای فشار مورد استفاده در اين
تحقيق ،مدل  WIKA S-11دارای دامنه اندازهگيری
صفر تا  61بار و با خروجي  4تا  25ميليآمپر ميباشد.
همچنين جهت ثبت دادههای مربوط به فشار در هنهام
وقو جريان ميرا ،يك دستهاه ديتاالگر طراحي شد .اين
دستهاه ميهز به هشت کانال مبدل آنالوگ به ديييتال
ميزا بوده و قابليت برداشت  65هزار داده در ثانيه را
دارد که در اين آزمايش ،فرکان نمونهبرداری متناسب
با نياز تحقيق و محدوديتهای مبدلهای فشار برابر
 055داده در ثانيه بوده است .معموالً سيهنالهای فشار
اندازهگيریشده در مدل فيزيكي بهعلت شرايط محيطي
دارای مقداری نويز با فرکان باال ميباشند .برای اين
منظور اطالعات فشار اندازهگيریشده در ابتدا از فيلتر
پايينگذر باترورث 2عبور دادهشده و سپ در مدل
حل معكوس فراخواني ميشوند .آزمايش در دبي اوليه
 6/23ليتر بر ثانيه با عدد رينولدز تقريبي  45555انيام
شده است.
مراحل انيام آزمايشها بدينگونه است که پ از
روشن نمودن پم و کمپرسور آزمايشهاه و تثبيت بار
آبي مخزن تحتفشار ،مقدار دبي ورودی به خط لوله
توسط شير سوپاپي و به روش حيمي تنظيم ميگردد.
با ايياد جريان گذرا به کمك شير توپي،
سپ
فشارهای ناشي از حالت گذرايي در نقاطي از سيستم
تحت عنوان مكانهای اندازهگيری نمونهبرداری مي-

Globe valve
Butterworth Lowpass Filter

1
2
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شوند و اين مقادير اندازهگيری شده بهعنوان دادههای
شاهد در حل معكوس سيستم مورد استفاده قرار مي-
گيرند .سايتهای اندازهگيری بهتر است در نقاطي که
فشار بيشترين حساسيت را نسبت به پارامترهای
ميهول دارد در نظر گرفته شوند.

شکل( :)3نمای کلی تجهیزات آزمایشگاه

نتایج و بحث
انيام آزمايشات جريان گذرا ،نوسانات فشار بهعنوان
مشخصات جريان جمعآوری و ثبت شد .در حالت کلي
برای واسنيي پارامترهای جريان گذرا شامل افت
اصطكاکي لولهها ،سرعت مو و شرايط مرزی بهعالوۀ
تابع خزش و ضرايب افت ناماندگار ،از حلکننده
معكوس جريان گذرا با ارتباط مدل رياضي با يك
الهوريتم بهينهسازی استفاده ميشود .روش ايدهآل در
واسنيي پارامترهای ميهول توسط حل معكوس اين
است که اين پارامترها بر اساس دادههای مسشله
بهصورت همزمان تخمين زده شوند .اما برخي پارامتر
در نحوه ايياد؛ مقادير و شكل نوسانات فشار گذرا دارای
اثرات موازی و تداخلي هستند بهعنوان مثال اصطكاک
سيال و رفتار مكانيكي ويسكواالستيك ديواره لولههای
پلياتيلني ،بهصورت همزمان در استهالک مو فشاری
شرکت ميکنند .همچنين حلکننده جريان گذرا
حساسيتهای مختلفي نسبت به هر پارامتر دارند به-
طوريكه از بين پارامترهای مورد اشاره ،مبدلهای
فشاری بيشترين و کمترين حساسيت را به ضرايب
ويسكواالستيك و ضريب زبری دارند .بنابراين تعيين
همزمان همه پارامترهای با روش حل معكوس جريان
گذرا منير به تخمين غير واقعي و نادرست پارامترها
ميشود.
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افت فشار گذرای ناشي از اصطكاک ماندگار ،در
مقايسه با ميرايي مكانيكي حاصل از ويسكواالستيك
ديواره لوله (در لولههای پالستيكي) و همچنين
اصطكاک سيال و اثرات اينرسي ناشي از معكوسشدن
پروفيل سرعت قابل اغماض است .بنابراين ،ضريب
اصطكاک ماندگار بايد بر اساس شرايط ماندگار تخمين
زده شود .ميتوان اين مقادير را برای جريانهای ورقه-
ای ( )Re < 2000توسط رابطه هيهن-پوازی (حل
دقيق) ،و برای جريانهای آشفته ( )Re > 2000از
رابطه کلبروک-وايت محاسبه کردCovas et al. .
) (2004با ايياد جريان در خط لوله پلياتيلن
آزمايشهاه امپريال کالج ،هد پيزومتريك را در ندين
ايستهاه در طول خط لوله اندازهگيری کرده و با
محاسبه مقدار افت هد در واحد طول و زبری لوله
برحسب دبيهای مختلف ،دريافت که مقدار ضريب افت
محاسبه شده به عدد رينولدز وابسته است .به دليل
صيقلي بودن سط داخلي لوله پلياتيلن ،افت جريان
تقريباً مستقل از زبری لوله است و لزجت سيال تثثير
بيشتری در ميزان افت انر ی دارد .بنابراين ضريب افت
اصطكاک دارسي وايسباو  fsرا ميتوان با معادلهای
وابسته به مشخصات جريان و مستقل از زبری لوله
تعريف کرد .بالسيوس بر اساس رابطه پرانتل برای
مقادير  ،2000<Re<105رابطه بين فاکتور اصطكاک و
عدد رينولدز را بهصورت رابطه زير اراهه داد ( White,
:)1999
()61

0.25

f  0.316Re

بهمنظور کاهش خطا در مدلسازی شرايط مرزی
مانند مانور شير توليد جريان گذرا و فشار مخزن هوا،
سيهنالهای فشار در محلها مورد اشاره بهطور مستقيم
اندازهگيری و در مدل عددی استفاده ميشوند.
برای تخمين و واسنيي پارامترهای با اثرات
متداخل ديناميكي يعني ضريب افت ناماندگار و ضرايب
خزش  ،سه سناريو با استفاده از حلکننده معكوس
جريان گذرا و نتايج آزمايشهاهي تعريف شده است .ابتدا
در دو رويكرد ميزا ،يكي از دو اثر ديناميكي افت
ناماندگار يا ويسكواالستيسيته ديواره لوله در مدل
جريان گذرا در نظر گرفته ميشود .در سناريوی سوم،
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تابع خزش و افت غيرماندگار بهطور همزمان واسنيي
ميشوند.
مدلسازی جریان گذرا بر اساس افت غیرماندگار
همانگونه که قبالً بيان شد ،روابط پيشنهادی
مختلفي برای تخمين افت ناماندگار در لولههای
االستيك وجود دارد و در اين تحقيق ،برای جريان
آشفته از مدل پيشنهادی )Brunone et al. (1991
در مدل عددی جريان گذرا استفاده ميشود.
ضريب اصطكاک مدل )،Brunone et al. (1991
 kرا ميتوان به روش سعي و خطا در آزمايشهاه يا به
روش تحليلي و با استفاده از ضريب استهالک برشي
معرفي شده توسط ) Reddy et al. (2012برای لوله-
های االستيك تخمين زد:
*C
()69
2
که در اين معادله ،ضريب استهالک برشي برابر است با:
k

()63

 0.012
Re 2000


C*= 
11.80
R >2000

log(15.29/( Re ^0.087)) e
R
 e

مطابق شكل ( )4حل کالسيك ضربه قوچ (افت
ماندگار) به وضوح دارای اختالفي شمهير با دادههای
آزمايشهاهي است و با گذشت زمان در دورههای بعدی
نوسان ،اين اختالف بيشتر نيز ميشود .با لحا کردن
اثر افت غيرماندگار در مدل عددی ،نتايج بهبود يافته
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واسنيي شده برابر با  k=5/66بهدست آمد که بسيار
بيشتر از مقادير معمول برای مدلهای افت غيرماندگار
در لولههای االستيك ( 4برابر مقدار معمول) است.
بنابراين ميتوان اينگونه بيان نمود که مدل بهينهساز
بهمنظور کمينه کردن تابع هدف در شبكه
ويسكواالستيك ،مقادير غير واقعي برای ضريب افت
غيرماندگار لحا مينمايد .همچنين الزم به ذکر است
که با مقايسه نتايج شبيهسازی عددی در اين پژوهش و
تحقيقات ) Covas et al. (2004بر خط لوله
ويسكواالستيك  355متری مشاهده ميشود که با
بزرگ شدن مقياس مدل ،تثثير خاصيت ويسكواالستيك
لوله بر استهالک مو فشاری از اهميت بيشتری
برخوردار است بهطوریکه با مدلهای افت غيرماندگار،
فقط مقادير بيشينه و کمينه فشار در دورههای اوليه
نوسان با نتايج آزمايشهاهي تطابق دارد ولي از نظر
شكل منحني نوسانات و شدت فشار در دورههای باالتر،
تطابق مناسبي بين نتايج محاسباتي و آزمايشهاهي
ديده نميشود (شكل  .)0مطابق با جدول ( ،)2متوسط
حداقل مربعات خطا در مدلسازی عددی جريان گذرا
بر اساس افت ماندگار و غيرماندگار همچنان مقدار
بزرگي ميباشد .بنابراين بايستي اثرات ديناميكي
ديهری از جمله خصوصيات ويسكواالستيك ديواره لوله
نيز بهعنوان پديدههای مؤثر در شكلگيری و ميرايي
نوسانات فشار در اين نو لولهها در فرايند مدلسازی
لحا شوند.

شکل  :4مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدل عددی در سناریو اول
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شکل  :0مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدلهای عددی غیرماندگار در دبی یک لیتر بر ثانیه(برگرفته از ))Covas et al. (2004

جدول  :2متوسط حداقل مربعات خطا در مدلسازی بر اساس اصطکاک ماندگار و غیرماندگار

 LSEدر مقایسه با نتایج آزمایشگاهی()m2

مدلسازی جریان گذرا با اثرات ویسکواالستیک

در رويكردی که در اين سناريو برای واسانيي تاابع
خزش دنبال ميشود ،اثرات اصطكاک غيرماندگار ناديده
گرفته ميشود .پارامترهاای 𝑘𝜏 (زماان تاثخير) قبال از
واساانيي و مطااابق بااا پيشاانهادات مطالعااات پيشااين
مشااخص م ايشااود و پارامترهااای 𝑘𝐽 (ضاارايب خاازش
تطابقي المانهای کلوين-ويت) با کمينه کردن اخاتالف
مربعات بين هد پيزومتريك محاساباتي و انادازهگياری
شده در محلهای مورد اشاره تخمين زده مايشاود .در
اين تحقيق از يك الماان کلاوين-ويات اساتفاده شاد و
ضريب تاثخير زمااني برابار  5/50در نظار گرفتاه شاد.

بر اساس حل کالسیک

بر اساس افت غیرماندگار

619/1

1/3

همان طور که پيشتر اشاره شاد ،بارای بهيناهساازی از
روش الهوريتم نتيك در ارتباط با مدل رياضي استفاده
ميشود.
شكل ( )1نشان ميدهد که باا اضاافه کاردن ياك
المااان کلااوين-وياات باارای لحااا نمااودن اثاارات
ويسكواالستيك ديواره لوله ،مقادير محاسباتي باا دقات
قابل قبولي به مقاادير آزمايشاهاهي نزدياك مايشاود.
مقدار ضريب خزش بهيناه و متوساط حاداقل مربعاات
خطاااا ( )LSEدر ايااان ساااناريو باااهترتياااب برابااار
-10 1
 J1 = 1/ 5 ×10 Paو  5/4 m2ماااااايباشااااااد.

شکل  :1مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدل عددی در سناریو دوم
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در شكل ( )9نياز ،تغييارات کارنش جاانبي کال و
تثخيری به همراه تغييرات تابع خزش تطابقي ،محاسابه
شده از رابطه ( ،)3برای جريان گذرای عباوری از نقطاه
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محل قرارگيری مبدل فشاری شماره يك در مدت زمان
 3/0ثانيه آورده شده است.

شکل  :7تغییرات کرنش جانبی و تابع خزش با زمان در مدل جریان گذرا در سناریو دوم

مدلسازی جریان گذرا بر اسااس هار دو پدیاده
دینامیکی
در اين بخش ،برای واسانيي مادل عاددی جرياان
گااذرا تحاات اثاارات ديناااميكي افاات ناماناادگار و
ويسكواالستيسيته ديواره لوله به صاورت تاو،م ،از مادل
کلوين-ويت با يك المان و با زماان تاثخير  5/50ثانياه
استفاده شد .با استفاده از ايان مادل ،ضارايب خازش و
ضريب افت نامانادگار در مادت زماان مادلساازی 3/0
ثانيااه و جريااان اوليااه  6/23ليتاار باار ثانيااه واساانيي
شد.ضريبميرايي واسنيي شده  k=5/530بدسات آماد
که در بازه مورد انتظار مقاادير بارای جرياانهاای تاك
فازی قرار دارد .همچنين مقدار ضريب خازش بهيناه و
متوسط حداقل مربعات خطا ( )LSEدر اين سناريو به-
-10 1
ترتيب برابار  J1 = 1/03 ×10 Paو  5/0 m2ماي-
باشد.

با استفاده از ضرايب خزش و افت نامانادگار بدسات
آمده ،جريان گذرا به کمك مدل رياضي تحليل شاده و
نتايج عددی تعيين شاده در شاكل ( )3ترسايم و اراهاه
شده است .مالحظه ميشود کاه نتاايج عاددی بدسات
آمده با استفاده از ترکيب هر دو مدل ،افات اصاطكاکي
ناماندگار و اثرات ويسكواالستيسيته ،مطابقت مطلوبي را
با دادههای مشاهداتي نشان ميدهد.
به منظور بررسي تغييرات تابع خزش تطاابقي لولاه
ويسكواالستيك در اين سناريو ،منحني تاابع خازش در
شكل ( )7نمايش داده شده است .باا مقايساه نتاايج دو
سناريو اخير ميتوان نتييه گرفت که باه دليال اثارات
موازی اصاطكاک غيرمانادگار سايال و رفتاار مكاانيكي
ويسكواالستيك ديواره لولههای پلياتيلني در اساتهالک
مو فشاری ،تابع تطابقي و ضريب خزش در اين سناريو
کمتر از مقادير متناظر آن در سناريو دوم است.
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شکل  :1تغییرات تابع خزش با زمان در مدل جریان گذرا در سناریو سوم

نتیجهگیری
در اين پژوهش برای محاسبات جريان گذرا در خط
لوله ،يك مدل عددی شامل اثرات اصطكاکي و اينرساي
سيال و ويسكواالستيسيته خطاي دياواره لولاه ،توساعه
داده شد .اين مدل ،با تعريف جريان گاذرای ياكبعادی
در ميرای بسته و شرايط مارزی ،معاادالت ديفرانسايل
جزهي حاکم بار آن را در باازه زمااني باا روش خطاوط
مشخصه حل ميکند .برای تخمين پارامترهای ميهاول
نظير ضرايب افت غيرماندگار و خزش ،ياك حالکنناده
معكوس جريان گذرا توسعه داده شاد .ايان حالکنناده
برای تخمين پارامترهای ميهاول ،از الهاوريتم نتياك

جهت کمينه کردن تابع هدف تعريف شده استفاده مي-
کند.
مقايسه نتايج عددی با مقاادير آزمايشاهاهي نشاان
داد که مدلهای معمولي کالسيك قادر به شابيهساازی
ضربه قوچ در لولههای پليمری نبوده و اساتفاده از ايان
روابط برای مدلسازی اين نو از لولهها با خطای زياادی
همراه است .در خطوط لوله پليمری ،باه دليال کارنش
تثخيری لوله ،بيشينه و کمينه نوسانات فشار به سارعت
تحلي ال ميارود و اي ان پدياده نمايتوانااد فقااط بااا اثاار
ديناميكي افت غيرماندگار توصيف شود که اين موضاو
ناشاي از وجااود خصوصايات ويسكواالستيسايته پليماار
اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات.
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Numerical Modelling of Transient Flow in Viscoelastic Pipe Network
Sajad Kiani9, Manoochehr Fathi Moghadam*2, Ahmad Fathi3, Ali Haghighi4

Abstract
The present research deals with the introduction and simulation of viscoelastic effects in
transient flows in polymeric pipes widely used in pipe network. The viscoelastic properties
result in appearing new terms in transient flow governing equations which are generally absent
in available models. In this study, the governing equations are rewritten and manipulated for
considering the viscoelastic properties. The equations are then solved using the method of
characteristics coupled with the finite difference method. In order to calibrate the unknown
parameters including the unsteady friction and creep coefficients as well as to verify the model,
a model of viscoelastic pipe network was made at the hydraulics laboratory of Water Sciences
Engineering department of Shahid Chamran University. The configuration of the experimental
set-up consists of a pipe network with six square loops, having each loop 3m×3m. The pipes are
made of PE with 50 mm nominal diameter and 5.5 mm of wall thickness. The data of dynamic
pressure oscillation during these transient events were collected by Pressure transducers.
Appling the inverse transient analysis method and with the aid of a genetic algorithm, the
friction and creep coefficients of the experimental pipe are determined. The results show that
the classical water hammer solver cannot accurately analyze the transient flows in polyethylene
pipes. In fact, modeling both dynamic effects of unsteady friction losses and viscoelasticity for
such pipes is quite necessary. However, it is also found that the viscoelasticity is obviously
more effective than the unsteady friction effects in formation and attenuation of transient signals
so that, considering onlyviscoelastic effects would result in acceptable responses.
Keyword: Creep Function, Inverse Analyses, Kelvin-Voigt Model, Polyethylene Pipe,
Unsteady friction.
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