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Abstract 
      This paper investigates the effect of end conditions on the vibration characteristics 
of a pipe conveying fluid with different cross sections such as (sudden enlargement 
and sudden contraction). The governing equation of motion for this system is derived 
by using beam theory. Three types of end pipe supports (flexible, simply and rigid) 
were adopted to investigate their effects on the vibration characteristics. Also, the 
effect of some design parameters like pipe diameter, length, pipe material, and the 
effect of fluid velocity were investigated. 
      Two different pipe systems of different diameters were investigated, model-1 
[12.7mm,   25.4mm, 12.7mm] and model-2 [6.35mm, 12.7mm, 6.35mm] with length 
[0.25m, 0.5m, 0.25m] and model-3 with same diameter for model-1 but with length 
[0.5m, 0.5m, 0.5m]. Three pipe materials were tried, copper, steel and aluminum. The 
effect of Reynolds number between (500 - 1500) was also investigated. The dynamic 
behavior of a pipe conveying fluid is described by means of transfer matrix method. A 
Matlab- R2007 language computer program has been developed in this study to predict 
the vibration response. 
      The results of Matlab program were compared with those from ANSYS-11 
program and it is found that there is a good agreement between them. 
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    مختلف مقاطع وظروف نھایة اتذ ألنابیبھتزاز ألخصائص ا

                                                                                                         
    الخالصة

خصائص األهتزازألنبوب ذي مساحة مقطـع  تم في هذا البحث دراسة تأثيرالشروط الحدية على       
معادلة الحركة لهذا النظام أشـتقت مـن نظريـة    . يستخدم لنقل مائع )توسع وتقلص مفاجئ(مختلفة 

)(beam  . حيث تم استخدام عدة أنواع من المساند لألنبوب )لمعرفة تأثيرهـا  ) مرن، بسيط وصلب
ظري ، كما تم دراسة تـأثير تغيـر بعـض    على قيم الترددات الطبيعية وطور نسق األهتزاز بشكل ن

، نوع معدن األنبوب وسرعة جريان المائع، ) القطر، الطول( المحددات التصميمية مثل أبعاد األنبوب
والنموذج , mm12 [ 12.7 mm , 25.4 mm 7. [النموذج األول بأقطار . و تم اعتماد أقطار متغيرة

 0.25mm , 0.5mm  [ وكالهما بطول 6.35 mm , 12.7 mm ]     , mm 6.35 [الثاني بأقطار
, 0.25mm  [    .  

كما تم دراسة تأثير الطول على قيم الترددات الطبيعية حيث أعتمد النموذج الثالث بنفس أقطـار        
أختيـار    ولمعرفة تأثير نوع معدن األنبوب تم. ] [ m , 0.5m , 0.5 m 0.5النموذج األول وبطول 
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كما تم دراسة تأثير وجود مائع يجري جريانا . ]الفوالذ والنحاس واأللمنيوم  [ ثالثة أنواع من المعادن
 ≤ 1500  500( مستقرا في المنظومة على قيم الترددات الطبيعية للمنظومة لمختلف قيم عدد رينولدز

Re ≤  .(    اتبعت طريقة المصفوفات األنتقالية لتوضيح تأثير األهتزاز علـى الخصـائص الديناميكيـة
مقطع على طول األنبوب الناقل للمائع وتم تحديد الخصائص الديناميكيـة   20وب الذي قسم الى لألنب

تم بناء برنـامج  . لكل موقع) األنحناء ، الميل ، العزم ، قوى القص ، السرعة ، الضغط(متمثلة بــ 
ـ  ] R2007 ]  MATLABبلغة ه ألنجاز الجانب النظري وللتأكد من عمل هذا البرنامج تمت مقارنت

  .وقد اظهرت النتائج توافقا جيدا بين نتائج كال البرنامجين  ] ANSYS-11 [               مع برنامج
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