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Abstract: 
The vibrated pipe conveying fluid with sudden enlargement and exposed to heat flux is 
studying in this paper. The governing equations of motion for this system are derived by using 
beam theory. The effect of external force that applied at the mid length (at the enlargement) of 
the pipe is studied. The transfer matrix method is a technique that used in this study. From 
this technique it can be compute the natural frequencies, mode shapes, deflection, slope, 
bending moment, shear force, velocity, and pressure for different cases of pipe conveying 
fluid (with and without heat flux), also the effect of forced vibration on these parameter are 
presented. Different types of supports are used to show the effect of changing the support's 
type on the behavior of this system at different fluid velocities and heat flux. Also the effect 
of change the values of fluid velocities and heat flux on the Coriolis and compressive force 
are studied. The results of this study are compared with the results that found from ANSYS 
program, also another comparison is made with the last investigation. Those comparisons 
show good agreement. 
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  تحليل االهتزازات في انبوب ذو توسع مفاجئ بنقل مائع بوجود فيض حراري
  الخالصة

معادلة الحركـة   . تم دراسة االهتزاز النبوب ذو توسع مفاجيء ويجري فيه مائع ومعرض الى فيض حراري             
 عنـد (تم دراسة تاثير القوة الخارجية المسلطة في منتصف الطـول           . (beam)لهذا النظام اشتقت من نظرية      

من خالل هذه التقنية يمكن     . طريقة المصفوفة االنتقالية هي التقنية المستخدمة في هذا البحث        . لالنبوب) التوسع
الـسرعة والـضغط    , قوة القـص  , عزم االنحناء , الميل, االنحراف, نسق االهتزاز , حساب الترددات الطبيعية  

كذلك تم عـرض تـاثير      , )ض حراري بوجود وعدم وجود في   (لمختلف حاالت االنبوب الذي يجري فيه مائع        
انواع مختلفة من التثبيتات استخدمت لتبين تاثير تغيير نوع التثبيت علـى          . االهتزاز القسري على هذه الثوابت    

كذلك درس تاثير تغيير قـيم سـرع المـائع    . سلوك النظام عند قيم مختلفة من سرع المائع والفيض الحراري     
تمت مقارنة النتائج التي تم الحصول عليهـا  . (Coriolis and compressive)والفيض الحراري على قوى 

كذلك تم عمل مقارنة اخرى مع      , (ANSYS)من هذه الدراسة مع النتائج التي تم الحصول عليها من برنامج            
  .    هذه المقارنات بينت تطابق جيد. بحث سابق
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