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  الخالصة
تزازات الناتجة عـن  اول هذا البحث دراسة نظرية الستقصاء تأثير الفيض الحراري في االهيتن  

طـول  . (10.7mm)وقطره الـداخلي   (12.7mm)قطره الخارجي  جريان مائع خالل أنبوب من النحاس
يحتوي على حاجز عبـارة عن مقيــاس  ) مسند بسيط ومسند مرن(ومسند من النهايتين (1m)األنبوب 

الجريـان  تم اعتمـاد  .(kW/m2,10 kW/m2 20) مقدارهتـدفق فـوهي ومـعرض الـى فيض حراري 
كما تم حل معادلة الحركة االهتزازية الحرة والقسرية في االتجاهين لحـالتي  , متكامل النمو في األنبوب 

اتبعت طريقة المصفوفات االنتقالية لتوضيح تـأثير االهتـزاز فـي الخصـائص     . المسند البسيط والمرن
بوب الناقل للمائع وتـم تحديـد   نقطة على طول األن) 21(مقطع و) 20(الدينامية لألنبوب الذي قسم الى 
لكل )  االنحراف ، الميل ،عزم االنحناء ،قوى القص ، السرعة ، الضغط(الخصائص الدينامية متمثلة بـ 

الجانب النظري والتحليلي وللتأكد من عمـل هـذا    للتعامل معموقع وتم أيضاً بناء برنامج بلغة فورتران 
الذي يتبع طريقة العناصر المحـددة   (Ansys.Ver.9)ج البرنامج بصورة صحيحة تمت مقارنته مع برنام

(F.E.M).  
أن طريقة انتقال المصفوفة تعد فعالة وناجحة في تحديد الخصـائص الديناميـة    النتائجاثبتت 

 االجهاداتكما أن . ألنبوب ينقل مائعاً وحساب مقدار الترددات الطبيعية ودراسة نسق االهتزاز لألنبوب
لفيض الحراري المسلط على األنبوب تؤثر في قيم الترددات الطبيعية والسـعات  الحرارية الناتجة عن ا

االهتزازية اذ أن زيادتها تؤدي إلى تقليل قيم الترددات الطبيعية وان زيادة مقدار السـعات االهتزازيـة   
ان على طول االنبوب يكون في حالة مساوات او اقتراب الترددات االهتزازية من الترددات الطبيعية اذ 
  .تأثير هذا االقتراب هو الفعال في زيادة مقدار السعات المذكورة اكثر من تأثير الفيض الحراري المسلط

 
Abstract 

 In this work theoretical study is carried out to the effect of heat flux on induced 
vibrations from a fluid flow in a simply and flexible supported pipe with a 
restriction.The  water flow  in the  pipe  is  assumed to be  fully developed  region . The 
dynamics of a pipe conveying fluid is described by the transfer matrix approach. It 
provides a numerical technique for solving the equations of motion of forced and free 
vibrations for simply and flexible support .The pipe is divided into (21) nodes and (20) 
element along its length.Then, from the pipe analysis equation, a fortran Language 
computer program has been built to embrace the theoretical and analytical work. And 
then to ensure that the program developing is suitable, it has been compared with 
another program called (ANSYS Ver.9) which it use FEM.The Obtained results show 
that the transfer matrix method is a suitable technique to compute the eigen modes in 
addition to the natural frequency of vibration systems.From this research it has been 
found that the heat flux affects the natural frequencies and the amplitude of vibration . 
So the increasing the thermal force results in the decreasing of the magnitude of the 
natural frequencies. The amplitudes of vibration along the pipe increase as the excitation 
frequency is so close to the natural frequencies of the system, and this effect is 
predominate than the effect of the heat flux . 
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