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چکیده

صدمات وارده به ترانسفورماتورهای الکتریکی در زمینلرزههای قدرتمند گذشته ،منجر به خسارات اقتصادی غیرقابلجبران و شدیدی شده
است .ارزیابی عملکرد لرزهای با بررسی آسیب وارده به كاركرد مناسب ترانسفورماتور ،همراه است .در مطالعه حاضر سازههای ترانسفورماتور
جداسازیشده بهمنظور ارزیابی متغیرهایی كه بر عملکرد لرزهای و ویژگیهای دینامیکی ترانسفورماتور تأثیرگذار میباشند ،مدلسازی و
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موردبررسی قرار گرفتند .بر اساس مبانی احتماالتی و پارامترهای كلیدی تأثیرگذار بر عملکرد لرزهای ترانسفورماتورها ،قابلیت پذیرش عملکرد
لرزهای سازههای ترانسفورماتور الکتریکی جداسازیشده برای طیف وسیعی از پارامترها موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند .جهت دستیابی به
اهداف موردنظر در این مطالعه ،اثر حركات پالسگونه نزدیک گسل در جهات افقی و قائم ،ظرفیت جابجایی سیستم جداسازی لرزهای ،حالتهای
حدی بوشینگهای الکتریکی و جزئیات طراحی سیستم جداسازی بر عملکرد لرزهای لحاظ گردیدند .نتایج این مطالعه نشان میدهد كه
سیستمهای جداسازی لرزهای سهبعدی در مقایسه با سیستم جداسازی لرزهای افقی مؤثرتر عمل نموده و مقادیر  PGAمنجر به شکست را تا
حداكثر  80درصد در حركات پالسگونه حوزه نزدیک نسبت به جداسازی افقی ،افزایش میدهند .بنابراین ،عملکرد لرزهای سیستمهای
جداسازی لرزهای سهبعدی به ازای تمامی پارامترهای موردمطالعه ،بهبودیافته و احتمال شکست به حداقل تقلیل خواهد یافت.
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ترانسفورماتور الکتریکی ،جداسازی سهبعدی ،عملکرد لرزهای ،حركات پالسگونه ،منحنیهای شکنندگی
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ترانسفورماتورهاي الکتریکی جزء اعضاي اصلی شریانهاي حیاتی هستند .مشاهدات تجربی در زلزلههاي گذشته نشان میدهد
كه تجهیزات الکتریکی در برابر زلزله آسیبپذیر هستند و موارد مختلفی در سراسر جهان ،دچار آسیبهاي شدیدي شدهاند [.]5-1
عدم تأمین برق در پی وقوع زلزله باعث كاهش امنیت و كیفیت زندگی عمومی و خسارات اقتصادي میشود .خسارات اقتصادي آنی
تخمین زدهشده در زلزلههایی مانند كوشیرو اوكی 1ژاپن در سال  ،1993نورثریج 2ایاالتمتحده آمریکا در سال  ،1994كوبه 3ژاپن
در سال  ،1995قوجاایلی 4تركیه در سال  1999و چی چی 5تایوان در سال  ،1999در محدوده صدها میلیون دالر براي هر حادثه
بوده و منجر به قطع برق شده است [ 7و .]6
سیستمهاي برق قدرت شامل ایستگاههاي تولید ،خطوط انتقال و خطوط توزیع است .ترانسفورماتورهاي الکتریکی بهمنظور
افزایش و كاهش ولتاژ در بین این اعضا قرارگرفتهاند [ .]8عضو كلیدي ترانسفورماتور الکتریکی ،بوشینگ فشارقوي است كه در باالي
ترانسفورماتور نصب میشود و اتصال الکتریکی بین خطوط فشارقوي و ترانسفورماتور را ایجاد میكند [ .]9بوشینگها در برابر حركات
لرزهاي ،آسیبپذیري باالیی دارند [ 8و  ]7بنابراین تالشهاي زیادي در دانشگاه و صنعت براي گسترش ابزارهاي پشتیبانی لرزهاي
بوشینگها و ترانسفورماتورها انجامشده است [ 8و .]13-10
سیستم جداسازي توسعهیافته متشکل از جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه (triple FP) 6براي ایجاد جداسازي افقی است كه
بر پایه تکیهگاههایی متشکل از فنرهاي فوالدي مارپیچ ،میراگرهاي ویسکوز خطی و یک سیستم تلسکوپی براي حفظ حركت تنها در
جهت قائم در حین انتقال نیروي برشی و لنگر خمشی است كه توسط جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه ،محدودشده است .سیستم
7
جداسازي قائم موردمطالعه ،داراي فركانس  2هرتز و نسبت میرایی  0/50است .مطالعات پارامتریک تحلیلی ارائهشده در مقاله كیتایاما
و كنستانتینو 8براي انتخاب این پارامترها است .یک مدل در مقیاس بزرگ از یک ترانسفورماتور الکتریکی ساخته شد و روي میز لرزه
با حركات سهبعدي زمین در مقیاس زمان واقعی ،مورد آزمایش قرار گرفت .دادههاي آزمایشگاهی بهدستآمده ،جداسازي لرزهاي
مؤثر در تمام جهات را براي اكثر حركات نشان داد .همچنین از این دادهها براي اعتبارسنجی مدلهاي تحلیلی براي پیشبینی
تاریخچه پاسخ ترانسفورماتور جداسازيشده استفاده شد].[14
در مطالعه فوق ،دو نوع سیستم جداسازي ،موردبررسی قرار گرفتند .نوع اول كه اجازه حركت گهوارهاي آزاد ترانسفورماتور
جداسازيشده را میدهد و نوع دوم كه حركت گهوارهاي را محدود مینماید.
مطالعات گذشته در مورد عملکرد لرزهاي ترانسفورماتورهاي الکتریکی نشان داد كه جداسازي افقی میتواند عملکرد لرزهاي را
ازنظر كاهش شتاب افقی و جابجایی مربوطه بوشینگها و بدنه ترانسفورماتور بهبود دهد [ 17-15و  12و  11و  .]8بااینحال ،در
مطالعات مذكور تأثیر حركات قائم زلزله بر پاسخها منظور نگردید و به این موضوع اشاره داشتند كه حركت قائم زمین از طریق
سیستم جداسازي افقی با اعمال ضرایب تشدید به سازه منتقل میشود و كاهش شاخص عملکرد لرزهاي را به شکست بوشینگ یا
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شکست خود ترانسفورماتور ،مرتبط نمیكردند.
ارزیابی عملکرد لرزهاي ترانسفورماتورهاي قدرت الکتریکی جداسازيشده در مطالعات قبلی [ 18و  ]14كه بر مبناي FEMA
 ]19[ P695استوار است ،با محدودیتهایی همراه بوده است .این مطالعات فقط حركات حوزه دور را در نظر میگرفتند ،درحالیكه
در ارزیابی عملکرد لرزهاي ترانسفورماتور ،اثرات نزدیک گسل و حركات پالسگونه [ ]20نیز باید در نظر گرفته شود .غالباً حركات
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نزدیک گسل ،منتج به ظرفیتهاي جابجایی بزرگتري در سیستم جداسازي خواهد شد [ ]21و بنابراین ممکن است ارزیابی عملکرد
شکست را تحت تأثیر قرار دهد [ 23و .]22
در مطالعه انجامشده توسط كیتایاما و همکاران [ ]18جهت ارزیابی عملکرد ترانسفورماتورها ،از تحلیل دینامیکی افزایشی []24
با در نظر گرفتن حركات قائم زمین استفاده شد .در مطالعه مذكور ،تجزیهوتحلیل تاریخچه پاسخ غیرخطی براي هر مجموعه از
حركات مقیاس شده انجام شد و تعداد دفعاتی كه ترانسفورماتور به یک حالت حدي مشخص میرسد ،محاسبه گردید .نتایج براي
ایجاد منحنیهاي شکنندگی عملکردي بر اساس رویه مندرج در  FEMA P695مورداستفاده قرار گرفتند .مدل عددي
ترانسفورماتورهاي تحلیلشده بر اساس اطالعات بهدستآمده از آزمایشهاي تجهیزات ترانسفورماتورهاي الکتریکی است [ .]5حاالت
حدي مورداستفاده براي توصیف شکست و عدم عملکرد مناسب ترانسفورماتورها بر اساس اطالعات مربوط به عملکرد تجهیزات
الکتریکی در زلزلههاي گذشته است [.]28-25
مطالعه حاضر ،محدودیتهاي مطالعات گذشته با در نظر گرفتن تحلیلهاي مربوط به حركات پالسگونه نزدیک گسل را بررسی
مینماید و تحریکات پالسگونه نزدیک گسل را بر روي احتمال شکست ترانسفورماتور ارزیابی میكند .در انجام تحلیلها ،از
ترانسفورماتورهایی با وزنهاي مختلف و بوشینگ هایی با فركانس نصب متفاوت در حاالت جداسازيشده و جداسازينشده،
استفادهشده است .همچنین شتاب در مركز جرم بوشینگ و در موقعیتهاي مختلف ،ازجمله پایه ثابت ،جداسازي افقی و سیستم
جداسازي لرزهاي سهبعدي تحت حركات پالسگونه نزدیک گسل مقایسه میشود .در نوع جداسازي نشده ،مدل ترانسفورماتور داراي
میرایی ذاتی بحرانی  3درصد در تمامی حاالت است .در مدل تحلیلی با افزودن المانهاي میراگر ویسکوز انتقالی و چرخشی در
مکانهاي انتخابی ،میرایی اعمال گردید .همچنین نتایج تحلیلی عملکرد ترانسفورماتورهاي جداسازي نشده با ترانسفورماتورهاي
جداسازيشده فقط در جهت افقی و همچنین با ترانسفورماتور با سیستم جداسازي لرزهاي سهبعدي داراي حركت گهوارهاي با در
نظر گرفتن حركات پالسگونه نزدیک گسل ،مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یکی از مهمترین اهداف این مطالعه ،ایجاد منحنیهاي شکنندگی تحت حركات پالسگونه حوزه نزدیک و مقایسه نتایج با حركات
حوزه دور در سازههاي جداسازي شده و فاقد جداسازي است .در تمام موارد ،منحنیهاي شکنندگی تحت حاالت جداسازيشده و
جداسازي نشده ،با یکدیگر مقایسه گردیده تا اثر جداسازي لرزهاي در حالتهاي مختلف بر احتمال شکست ،بررسی شود .درنهایت،
تحلیل دینامیکی افزایشی با استفاده از حركات پالسگونه نزدیک گسل براي سه نمونه بوشینگ نصبشده و سه نمونه مختلف
ترانسفورماتور با ظرفیتهاي جابجایی ) (Dcapacityمتفاوت ،انجام میشود و تأثیر حركات نزدیک گسل با ویژگیهاي پالسگونه بر روي
ظرفیت جابجایی سیستمهاي جداسازي لرزهاي ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 -2اصول ارزیابی عملکرد شکست ترانسفورماتورهای جداسازیشده
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ارزیابی عملکرد شکست مبتنی بر دستورالعمل و راهکارهاي ارائهشده در  FEMA P695است .راهکارهاي مذكور به انجام تحلیل
دینامیکی افزایشی )IDA( 9و یافتن شکست اجزاي اصلی از طریق شبیهسازي لرزهاي ،وابسته است [.]35-29
روش تحلیل دینامیکی افزایشی ( ،)IDAبراي به دست آوردن دادههایی در مورد تعداد شکستها براي هر سطح از شدت لرزهاي
در نظر گرفتهشده است .شدت حركت زمینبر حسب حداكثر شتاب زمین ) (PGAو یا بر اساس متغیرهاي مورداستفاده در استاندارد
) ،]36[ IEEE Std 693(2018اندازهگیري میشود.
در استاندارد ) IEEE Std 693(2018كه مربوط به مجموعه الزامات موردنیاز براي طراحی لرزهاي تجهیزات فشارقوي پستهاي
انتقال نیرو است ،سه سطح ارزیابی لرزهاي باال ،متوسط و پایین تعریفشده است .هدف این استاندارد آن است كه تجهیزات ارزیابی
شده در یک سطح مشخص پس از وقوع زلزلهاي متناظر با دو برابر زلزله بهكاررفته در ارزیابی تجهیز قادر به تداوم كارایی خود باشند .

Incremental Dynamic Analysis
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این سطح زلزله را سطح عملکرد تجهیز مینامیم .سطح عملکرد باال براي زلزلههاي با شتاب اوج تا  ،1gسطح عملکرد متوسط براي
زلزلههاي با شتاب اوج تا  0.5gو سطح عملکرد پایین براي زلزلههاي با شتاب اوج تا  0.1gتعریف میگردد .طیفهاي پاسخ موردنیاز
در سطوح عملکرد باال 10و متوسط 11در شکل  1نشان دادهشده است .طیفهاي مربوطه در جهت قائم ازنظر شکل مشابه طیفهاي
افقی هستند ،اما در دامنه با ضریب  0/8مقیاس میشوند.

شکل  :1طیفهای پاسخ موردنیاز [( : ]36الف) سطح عملکرد باال (سمت راست) (ب) سطح عملکرد متوسط(سمت چپ)

)Figure 1. Required response spectra[36] : High performance level(right), Moderate performance level(left
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تحلیل دینامیکی افزایشی ( ،)IDAبراي مجموعهاي از حركات انجام میشود كه هركدام شامل حركات افقی و قائم است كه در
ابتدا شامل ركوردهاي اصلی زلزله هستند و شدت آنها بهتدریج افزایش مییابد .تحت تحلیل دینامیکی افزایشی ،نسبت اصلی
حداكثرشتاب قائم به حداكثر شتاب افقی حفظ گردیده و معیار اندازهگیري شدت با مقدار حداكثرشتاب زمین) ، (PGAمشخص
میشود .شکست ترانسفورماتور زمانی رخ خواهد داد كه یکی از سه مود شکست كه در زیر بیان گردیده ،زودتر اتفاق بیفتد .در مود
اول بر اساس كالیبراسیون دادههاي تجربی مدل ،شتاب در جهت عرضی بوشینگ به  1gیا ( 2gوابسته به حالت حدي اصلی بوشینگ)
و یا در جهت طولی بوشینگ به  5gبرسد.
حاالت حدي مذكور بر اساس مشاهدات میدانی در زلزلههاي گذشته است [ 28و ]27و در برخی مطالعات گذشته نیز موردبررسی
آزمایشگاهی و تحلیلهاي عددي ،قرارگرفته است[ 3و  .]2نتایج حاصل از آزمایش بوشینگهاي  230 kvبا پایه غیر صلب نشان داد
كه در بوشینگ بدون مقاومسازي در شتاب هدف  ،1.4gنشت روغن و در شتاب  ،2gلغزش بوشینگ رخ میدهد[ .]3یکی از موضوعات
موردبررسی در تحقیقات انجامگرفته توسط محققین ،مطالعه اثر تشدیدكنندگی بدنه ترانسفورماتور و ضریب تشدید مربوطه است.
تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده است كه چنانچه نحوه استقرار بوشینگ بر روي ترانسفورماتور به دلیل انعطافپذیري ورق بدنه
ترانسفورماتور و یا اجزاي اتصال غیر صلب باشد ،پاسخهاي لرزهاي بوشینگ تشدید شده و خرابیهایی كه در حالت استقرار صلب رخ
نمیداد ،با استقرار غیر صلب به وقوع خواهد پیوست[ .]37استاندارد ) IEEE Std 693(2018توصیه میكند ،مقدار ضریب تشدید
ناشی از بدنه ترانسفورماتور به میزان  2در نظر گرفته شود و آزمایش میز لرزان بر روي بوشینگ ها به دلیل حساسیت اتصال فلنج به
بوشینگ ،در سطح عملکرد (دوبرابرسطح ارزیابی) انجام شود[.]36
در زلزلههاي حوزه نزدیک كه مقادیر حداكثر شتاب قائم باالیی دارند ،اثرات تشدیدكننده بدنه ترانسفورماتور و اتصاالت غیر صلب،
سبب افزایش چندین برابري شتاب قائم در مركز جرم بخش باالیی بوشینگ می گردد .بررسیهاي آزمایشگاهی بوشینگهاي 230
 kvو 3[ 550 kvو  ]2و مشاهدات میدانی در زلزلههاي گذشته [ ]28-25نشان داده است كه چنانچه شتاب در مركز جرم بخش

High performance level required response spectrum
Moderate performance level required response spectrum
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باالیی بوشینگ در جهت طولی به حدود  5gبرسد ،بلند شدگی 12بوشینگ از روي فلنج رخ میدهد كه یکی از حاالت اصلی شکست
بوشینگ است.
در مود دوم ،جابجایی جانبی جداسازها از ظرفیت جابجایی جانبی سیستم جداساز افقی بیشتر خواهد شد .مود سوم شکست در
حالتی است كه در سیستم جداسازي قائم ،كشش ایجاد گردد .هركدام از سه مورد مذكور كه زودتر اتفاق بیفتد ،بهعنوان عامل
شکست در نظر گرفته میشود .منحنیهاي شکنندگی احتمال شکست را در مقابل حداكثر شتاب زمین ( )PGAنشان میدهند كه
در آن احتمال شکست در هر سطح از  ،PGAبهوسیله تعداد تحلیلهاي منجر به شکست تقسیمبر تعداد كل تحلیلها ،مشخص می
شود[ 38و .]37
حداكثرشتاب زمین ) ،(PGAبهعنوان معیار شدت لرزهاي در مقیاس سازي حركات مورداستفاده در تحلیل دینامیکی افزایش ی
براي ساخت منحنیهاي شکنندگی انتخاب گردید .توجه داشته باشید كه منحنیهاي شکنندگی ارائهشده در این تحقیق ،بر اساس
استفاده از  PGAبهعنوان معیار شدت است و دالیل انتخاب  PGAبهعنوان معیار اندازهگیري شدت عبارتاند از:
 ،PGA )1معیار اندازهگیري شدت حركت زمین است كه معموالً در تجزیهوتحلیل شکنندگی تجهیزات الکتریکی استفاده میشود
[ 38و .]37
 )2هنگامیكه سیستم تحلیلشده ،داراي دو حالت مختلف ارتعاش در دو فركانس بسیار متفاوت در جهات افقی و قائم باشد،
استفاده از  PGAدر تجزیهوتحلیل منحنیهاي شکنندگی ،مفیدتر است.
 )3نتایج منحنیهاي شکنندگی در هر مکانی قابلاستفاده است و فقط به  PGAبستگی دارد.
براي تولید منحنی شکنندگی باید یک توزیع براي پارامترهاي تقاضاي مهندسی كه از تحلیلهاي دینامیکی غیرخطی به دست
میآید در نظر گرفت ،كه معموالً براي این امر از توزیع نرمال استفاده میشود .براي به دست آوردن مقدار احتمال یک توزیع نرمال
زیر محاسبه میشود [:]24
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از مساحت سطح زیر منحنی توزیع نرمال موسوم به تابع توزیع تجمعی نرمال استفاده میكنند .تابع توزیع تجمعی نرمال توسط رابطه

dx

()1

2

1  x 
x  

2  

e
0

1
Fx  x  
 2

كه در آن  μو  σبه ترتیب میانگین و انحراف معیار مقادیر است.

در تحلیل شکنندگی ،مقادیر  (PGA)Fو  βمحاسبه میشوند [ ،]38-40بهنحويكه  ،(PGA)Fاندازهگیري شدت  PGAاست كه
حداقل  ٪50از تحلیلها دچار شکست شده باشد (مقداري از  PGAاست كه احتمال شکست براي آن  0/50است) و ضریب پراكندگی
) ،(βبهعنوان انحراف استاندارد لگاریتم طبیعی مقادیر  PGAاست كه باعث شکست ترانسفورماتور یا شکست بوشینگ و یا شکست

SC

سیستم جداسازي میشود .الزم به ذكر است كه تعداد تحلیلها بر اساس میزان افزایش  PGAدر هر گام زمانی تعیین میشود.
شایانذكر است كه تعداد حركات زمین منظور شده در این مطالعه 40،عدد است .منحنیهاي شکنندگی تحلیلی (تابع توزیع تجمعی

13

یا  ،)CDFبهصورت زیر محاسبه میشود[:]24

T

RIP

()2

  lns  lnPGAF 2 
exp 
 ds
0
2 2
s 2


1

x

CDF  x   

Uplift
Cumulative Distribution Function
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منحنیهاي شکنندگی اطالعاتی را در مورد احتمال شکست براي سطوح خاصی از شدت زلزله كه توسط  PGAاندازهگیري میشود،
ارائه میدهد .اطالعات مذكور كه از تحلیلهاي دینامیکی متعدد بهدستآمده است ،در ارزیابی عملکرد لرزهاي ترانسفورماتور ،بسیار
مفید خواهد بود.

CE

 -3مدلسازی ترانسفورماتورهای جداسازیشده بهمنظور ارزیابی شکست
 -1-3مدلسازی بوشینگ

در این بخش به مدلسازي بوشینگ جهت ارزیابی شکست ترانسفورماتور پرداخته خواهد شد .بوشینگها ،جزء اصلی
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ترانسفورماتورهاي الکتریکی هستند كه آسیب یا شکست بوشینگ بهعنوان شکست ترانسفورماتور در نظر گرفته میشود [ .]41این

مدل از نتایج آزمون كنگ ]42[ 14و فهد ]43[ 15استفاده میكند كه مشخصات بوشینگهاي نصبشده در شرایط مختلف را مورد
آزمایش قراردادند .بهطور خاص ،فركانس چرخشی و قائم بوشینگ باید در شرایط نصبشده آنها در نظر گرفته شود و اثرات
انعطافپذیري ورق نگهدارنده نیز مدنظر قرار گیرد.

نتایج آزمایشگاهی كنگ و فهد مربوط به چندین بوشینگ شامل ویژگیهاي هندسی ،جرمها و فركانسهاي ارتعاش آزاد در
شرایط پایه ثابت ( )fFixو در شرایط متصل به صفحه انعطافپذیر ( فركانس نصبشده ) )fAI( ،است .جدول  1اطالعاتی را در مورد
مشخصات سه بوشینگ مختلف نشان میدهد .میرایی بحرانی معادل با  3درصد در هر مود ارتعاش در نظر گرفته میشود .این مقدار
با استفاده از مشاهدات میدانی در مطالعات قبلی [ ]44بهدستآمده است .با توجه به هندسه بوشینگ ،مقادیر فركانسها در شرایط
پایه ثابت) (fFixو شرایط نصبشده ) (fAIبه ترتیب در جدول  1نشان دادهشده است.
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جدول  :1مشخصات بوشینگهای آزمایششده توسط كنگ و فهد [ 43و]42
]Table 1. Characteristics of the tested bushing by Kong and Fahad [42,43

ظرفیت ولتاژ

kV

550

196/230

550

ارتفاع كل

meter

6.22

3.85

6.48

طول قسمت باالیی بوشینگHUB :

meter

4.95

2.32

4.83

طول قسمت پایینی بوشینگHLB :

meter

1.27

1.52

1.65

وزن كل

KN

12.5

12.5

9.7

وزن قسمت باالیی بوشینگmUB.g :

KN

9.59

9.59

6.98

فاصله فلنج تا مركز ثقل قسمت باالیی
بوشینگHCM_UB :

meter

2.23

2.23

2.16

وزن قسمت پایینی بوشینگmLB.g :

KN

2.46

2.46

2.27

فاصله فلنج تا مركز ثقل قسمت پایینی
بوشینگHCM_LB :

meter

1.5

1.5

0.99

وزن صفحه اتصالmCH.g :

KN

0.44

0.44

0.44

وزن بر واحد طول

KN/m

1.95

0.86

1.43

T

RIP

SC

شرح

واحد

بوشینگ شماره 3

بوشینگ شماره 6

بوشینگ شماره 8

Kong
Fahad

6

14
15

فركانس ثابتfFIX :

Hz

9.36

21

9.35

فركانس نصبشدهfAI :

Hz

جنس عایق

-

4.25
پرسالنی

11.3
پرسالنی

7.70
پرسالنی

AC

نصف ضخامت صفحه اتصالHF :

meter

0.29

0.34

0.29
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المان صلب

المان صلب

CE

بوشینگ به دو قسمت باالیی و پایینی تقسیم میشود كه به یک صفحه متصل میشوند .این صفحه باضخامت  2HFدر شکل 2
نشان دادهشده است .سایر پارامترهاي هندسی عبارتاند از :HUB :طول قسمت باالیی بوشینگ :HLB ،طول قسمت پایینی بوشینگ،
 :HcM_UBفاصله فلنج تا مركز ثقل قسمت باالیی بوشینگ :HCM_LB ،فاصله فلنج تا مركز ثقل قسمت پایینی بوشینگ :mUB ،جرم
قسمت باالیی بوشینگ :mLB ،جرم قسمت پایینی بوشینگ و  mCHجرم صفحه اتصال است.

ناحیه

فوقانی

بوشینگ

ناحیه
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تحتانی

الف) شرایط نصبشده

ب) شرایط پایه ثابت

بوشینگ

ج) پیکربندی بوشینگ

شکل  :2مدلهای بوشینگ [( :]14الف) شرایط نصبشده (ب) شرایط پایه ثابت ج) پیکربندی بوشینگ
Figure 2. Bushing models [14]: (a) as-installed condition; (b) fixed condition; (c) definition of bushing
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میرایی بحرانی معادل با  3درصد در هر مود ارتعاش در نظر گرفته میشود .این مقدار با استفاده از مشاهدات میدانی در مطالعات
قبلی [ ] 28-25به دست آمده است .با توجه به هندسه بوشینگ ،مقادیر فركانسها براي حالت پایه ثابت) (fFixو حالت نصب شده
) (fAIبه ترتیب در جدول  1نشان داده شدهاند .این مشخصات در ساخت مدل تحلیلی شکل  1موثر بوده و طبق مراحل زیر به دست
آمده است [:]18
ممان اینرسی  IUBبا استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

RIP

()3

3EUB I UB
3
H CM
_ UB mUB

1
2

f Fix 

سختی قائم  KVبا استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

T

( )4

K V   2 f V  .  mUB  m CH  m LB
2

7
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ثابت میرایی ویسکوز خطی در جهت قائم  CVبا استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

CV  4 mV .V . fV

()5

CE

 mVجرم مؤثر در جهت قائم است كه با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

CV  4 mV .V . fV

()6

فركانس زاویهاي 𝜃𝜔 در محل اتصال بوشینگ به بدنه ترانسفورماتور با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
( )7

كه در آن  ،Iممان اینرسی بوشینگ است.
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  K I

ثابت میرایی در مود چرخشی كامل  Cθبا استفاده از رابطه ( )8محاسبه میشود:

C  2 I . .

( )8

كه در آن  βθنسبت میرایی در حالت چرخشی كامل است:
ثابت میرایی خطی افقی  CHبا استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
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( )9

CH  4 H mUB f Fix

كه در آن  𝛽Hنسبت میرایی در حالت كامالً افقی است (مقدار  0/03استفاده میشود).
 -2-3شکست ترانسفورماتور

SC

شکست ترانسفورماتور میتواند به طرق مختلفی رخ دهد .مطالعات گذشته نشان داده است كه شکست بوشینگ ،مهمترین عامل
شکست ترانسفورماتور است .حالتهاي اصلی شکست بوشینگ در شکل  3بر اساس مشاهدات در زمینلرزههاي گذشته نشان دادهشده
است كه شامل حاالت الف) شکست بخش پرسالنی ،ب) نشت روغن ،ج) لغزش بخش پرسالنی و د) بیرونزدگی واشر است [.]42

ج

ب

RIP

الف

شکل  :3حالتهای اصلی شکست بوشینگهای پرسالنی []42

T

]Figure 3. Main failure modes of porcelain bushings[42
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 -3-3مدلسازی ترانسفورماتور

مدلهاي ترانسفورماتور با جرمهاي متمركز در شکل  4نشان داده شده است .هر مدل نشان دهنده نیمی از یک ترانسفورماتور است

این مدل شامل یک بوشینگ است كه با زاویه شیب  θبرابر با صفر (بوشینگ قائم) یا  20درجه (بوشینگ شیبدار) مدل شده است.
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ارتفاع و طول (یا عرض) ترانسفورماتور به ترتیب با  HTو  LTتعریف میشود .جرم بدنه ترانسفورماتور (بهاستثناي بوشینگها) 2mT
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است و در دو مکان بهصورت متمركز در نظر گرفته میشود .الزم به ذكر است كه  ،HTارتفاع مركز جرم بدنه ترانسفورماتور است.

پایه صلب جهت جلوگیري

SC

از حركت گهواره اي

شکل  :4مدل ترانسفورماتور به همراه بوشینگ در شرایط [ :]14الف) پایه ثابت ب) جداسازیشده فقط در جهت افقی

RIP

ج) جداسازیشده سهبعدی با و یا بدون حركت گهوارهای

T

Figure 4. Two-dimensional transformer models [14]: (a) fixed base; (b)horizontal-only isolated; (c) 3D isolated with or
without free rocking
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شکل  5ترانسفورماتور جداسازيشده فقط در جهت افقی در ونکوور 16را نشان میدهد .سیستم جداسازي متشکل از تکیهگاههاي
آونگ اصطکاكی سهگانه است كه فقط جداسازي افقی را ارائه میدهد .فرض میشود كه ترانسفورماتور داراي سه بوشینگ شیبدار
با فركانسهاي نصبشده  7/7 ،4/3و  11/3هرتز است كه محدوده وسیعی را نشان میدهد و شکل  6جهات طولی و عرضی
ترانسفورماتور جداسازيشدهلرزهاي سهبعدي با حركت گهوارهاي را نشان میدهد .این سیستم را جداسازي لرزهاي سهبعدي مینامند
كه عملکرد لرزهاي آن ،تشریح میگردد.

ونکوور[]39

گهوارهای[]40

Figure 5. Horizontal-only isolated transformer in
]Vancouver[39

Figure 6. 3D seismically isolated transformer with free
]rocking[40
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شکل  :5ترانسفورماتور جداسازیشده فقط در جهت افقی در

شکل  :6ترانسفورماتور جداسازیشده لرزهای سهبعدی با حركت

 -4تشریح سیستم جداسازی لرزهای و مدلسازی در برنامه OpenSEES
 -1-4جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه

T

RIP
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یک سیستم جداسازي سهبعدي از تکیهگاههاي آونگ اصطکاكی سهگانه ،براي ایجاد جداسازي در جهت افقی تشکیلشده است.
هنگامیكه از یک سیستم جداسازيشده سهبعدي استفاده میشود ،جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه توسط واحد فنر-میراگر
پشتیبانی میشوند تا درجاتی از جداسازي قائم را فراهم كنند .دستگاههاي فنر-میراگر فقط براي حركت در جهت قائم طراحیشدهاند
كه در برابر چرخش و جابجایی جانبی مقاومت میكند كه منجر به انتقال نیروي برشی و لنگر واژگونی توسط تکیهگاه باالیی آن می
شود .شکل  ،7مقطع نمونه جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه در نظر گرفتهشده در این تحقیق را براي ترانسفورماتورهایی با وزن
 1868 ،1423و  2313كیلونیوتن را نشان میدهد.

Vancouver
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شکل  :7مقطع كوچکترین سایز جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه بدون نگهدارنده داخلی []46
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]Figure 7. Section and plan views of the smallest size without inner restrainer[46

رفتار تکیهگاههاي آونگ اصطکاكی سهگانه در مطالعه فنز و كنستانتینو ]45[ 17تعریفشده است و شرح جزئیات بیشتر ،شامل
ویژگیهاي نهایی آنها در مطالعه سارلیس و كنستانتینو ]46[ 18ارائهشده است.
 -2-4تشریح دستگاه فنر-میراگر
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دستگاه فنر-میراگر براي ترانسفورماتورهاي الکتریکی با وزن كل  1868 ،1423و  2313كیلونیوتن  ،طراحیشده است كه این
وزن شامل وزن بدنه ترانسفورماتور و بوشینگها ،وزن جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه و وزن دال نگهدارنده ترانسفورماتورها
است.
حداكثر بار استاتیکی در هر جداساز معادل با  578.3كیلونیوتن در نظر گرفتهشده است .عملکرد اصلی واحد جداساز قائم ،تحمل
وزن و ایجاد فركانس در جهت قائم معادل با  2هرتز با نسبت میرایی بحرانی متناظر معادل با  0/50است كه بار كل تحمل شده
معادل با  1868كیلونیوتن است .فركانس و نسبت میرایی براي وزن ترانسفورماتور معادل با  1423كیلونیوتن به ترتیب برابر با 2/3
هرتز و  0/56و براي وزن ترانسفورماتور معادل با  2313كیلونیوتن به ترتیب معادل با  1/8هرتز و  0/44خواهد بود .جدول 2
پارامترهاي طراحی مربوط به یکی از این دستگاهها را نشان میدهد .پارامترهاي طراحی بر اساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی در
تحقیقات گذشته ،بهدستآمده است[ .]40دستگاه داراي ضریب اطمینان قابلتوجهی (ضریب بیشتر از  )2براي محدوده مشخصی از
نیرو و گشتاور است.
جدول  :2پارامترهای طراحی دستگاه فنر-میراگر []40
]Table 2. Parameters of spring-damper device[40

بار استاتیکی

KN

578.3

mm

76

KN/mm

7.7

ثابت میرایی (میرایی ویسکوز خطی)

KN-sec/mm

0.6

جابجایی دینامیکی

mm

±45

جابجایی كل

mm

121

mm

127

جابجایی استاتیکی

SC

سختی

T

RIP

ظرفیت ضربه

Fenz and Constantinou
Sarlis and Constantinou

11

17
18

حداكثر چرخش مجاز صفحه باالیی نسبت به صفحه پایینی

درجه

0.1

چرخش پیچشی مجاز

درجه

0

CE

mm

-51

AC

ظرفیت جابجایی (از وضعیت جابجایی  -76میلیمتر ،عالمت  +كشش ،عالمت -
فشار) .زمانی كه نیروي استاتیکی تغییر كند ،حدود جابجایی نیز تغییر مییابد.

mm

+76

طرح سهبعدي دستگاه ،در شکل  8ارائهشده است .در زمان فشرده شدن دستگاه فنر-میراگر ،ظرفیت جابجایی نهایی ،زمانی

استفاده میشود كه جابجایی به حد  127میلیمتر برسد و سپس دستگاه سختی بسیار باالیی با ظرفیت نیروي نامحدود نشان میدهد.

محدودیت  127میلیمتري توسط سازنده میراگر ،كنترل میشود .توجه داشته باشید كه فنرها داراي ظرفیت جابجایی مازاد بوده كه
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در این مرحله مورداستفاده قرار نمیگیرد.
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در حالت كشش ،دستگاه در زمان رسیدن به حد  127میلیمتر ،به وضعیت ضربه رسیده كه متناظر با ظرفیت جابجایی میراگر
است .پسازآن ،دستگاه تا زمانی كه به ظرفیت نیروي نهایی میراگر دركشش برسد ،سختی باالیی از خود نشان میدهد .این حد نیرو
به طراحی میراگر بستگی دارد و معموالً بیش از دو برابر حداكثر نیروي میرایی است .براي این دستگاه ،حد كشش حدود 890
كیلونیوتن است .بااینحال ،جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه موجود در باالي واحدهاي فنر-میراگر ویسکوز ،هیچ ظرفیت كششی
ندارند ،بنابراین واحدهاي فنر-میراگر نباید دركشش از كار بیفتند .توجه داشته باشید كه این دستگاه داراي یک سیستم تلسکوپی
است كه بهعنوان یک پین برشی عمل میكند و همچنین از چرخش جلوگیري میكند .بهطور واقعبینانه ،امکان ایجاد زاویه دوران
ناچیز تا  0/1درجه میسر است .همچنین فنرهاي مارپیچ دستگاه ،داراي پینهاي داخلی هستند كه طول فنر موجود براي تغییر شکل
برشی را محدود نموده تا سختی برشی و سختی پیچشی افزایش یابند .به دلیل اینکه حركات پیچشی زمین و انتقال تصادفی گشتاور
از جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه باالیی ،باعث پیچش فنرها و بزرگنمایی زاویه پیچش به دلیل نیروهاي فشاري زیاد در فنرها می
شود ،لذا سختیهاي یادشده ،موردنیاز خواهند بود.

میراگر ویسکوز در

فنرهاي مارپیچ

سیستم تلسکوپی

SC

شکل  :8طرح سهبعدی دستگاه فنر-میراگر []39

]Figure 8. Schematic of the spring-viscous damper device [39

شکلهاي  9و  10دو روش نصب مشتمل بر حركت گهوارهاي آزاد و حركت گهوارهاي محدودشده را نشان میدهند .در شکل ،9
ترانسفورماتور جداسازيشده توسط چهار جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه پشتیبانی میشود كه درمجموع توسط چهار دستگاه فنر-

RIP

میراگر قائم پشتیبانی میگردند .صفحه مقعر پایین جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه اجازه چرخش با زاویه  βرا دارد كه توسط
سیستم تلسکوپی واحد فنر-میراگر محدودشده است .معموالً زاویه  βكوچک و محدود به  0/1درجه است .صفحه باالیی جداسازهاي

T

آونگ اصطکاكی سهگانه براي چرخش آزاد است ،زیرا جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه هیچ مقاومتی در برابر حركت گهوارهاي
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ندارند .این موضوع به دلیل فراهم شدن حركت نسبی قائم توسط واحد فنر -میراگر در هر تکیهگاه امکانپذیر خواهد بود .زاویه
گهوارهاي  ɑبا توجه به قابلیت واحد فنر-میراگر در كنترل حركت قائم ،محدود خواهد شد.

بر اساس محدودیتهاي ذكرشده در جدول  ،3ظرفیت جابجایی قائم  51میلیمتر به سمت پایین و  76میلیمتر به سمت باال (از

CE

وضعیت جابجایی  -76میلیمتر به ازاي بار استاتیکی  578/3كیلونیوتن) است .بیشترین ظرفیت جابجایی توسط میانگین حركت
قائم چهار تکیهگاه مورداستفاده قرار میگیرد .درواقع ،جابجایی قائم نسبی بین هر دو تکیهگاه كمتر از  51میلیمتر خواهد بود .به
ازاي حداقل فاصله بین تکیهگاهی معادل  2/8متر ،حداكثر مقدار زاویه حركت گهوارهاي  ،ɑتقریباً  1درجه خواهد بود؛ بنابراین ،زاویه

كل چرخش  ɑ+βكمتر از  1.1درجه است .این امر منجر به جابجایی و شتاب مازاد در بخشهایی از ترانسفورماتور كه دورتر از
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سیستم جداسازي قرار دارند ،میشود.

چنانچه یک سیستم با سختی باال بین تکیهگاهها نصب گردد ،حركت گهوارهاي محدود میشود و زاویه  ɑتقریباً صفر خواهد شد.
این موضوع براي یک صفحه سخت كه بین صفحه مقعر آونگ اصطکاكی سهگانه پایین و صفحه باالیی سیستم فنر-میراگر قائم قرار
میگیرد ،صادق است كه در شکل  10ارائهشده است .جابجایی جداسازهاي قائم یکسان است و در این حالت ،چرخش كل معادل
 ɑ+βاست و بهسختی سیستم اتصال بستگی دارد .بهطور دقیق ،میتوان چرخش مذكور را تا  0/1درجه كاهش داد ،لیکن جهت
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دستیابی به این امر به یکپایه فوقالعاده سخت نیاز است.

شکل  :9روش نصب كه اجازه حركت گهوارهای آزادانه را می-

شکل  :10روش نصب كه حركت گهوارهای را محدود مینماید []14

]Figure 9. Installation method that freely allows rocking[14

]Figure 10. Installation method that restrains rocking[14

دهد[]14

 -3-4مدل پیشنهادی برای شبیهسازی رفتار نهایی سیستم جداسازی لرزهای سهبعدی در برنامه ]47[OpenSEES

SC

 -1-3-4خصوصیات مدل ترانسفورماتور

المانهاي تیر -ستون االستیک كه قاب ترانسفورماتور را نشان میدهد ،با سختی باال تعیین میشوند .المانهاي انعطافپذیر
مطابق شکل  ،2نشاندهنده برخی قسمتهاي بوشینگ هستند .المانهاي مذكور در OpenSEESبا المان تیر-ستون االستیک 19و
با رفتار خطی مدل میشوند .مدلهاي نشان دادهشده در شکل  ،4مدلهاي قابی با جرمهاي متمركز هستند .هر مدل بیانگر نیمی

RIP

از یک ترانسفورماتور است .جرم بدنه ترانسفورماتور (بهاستثناي بوشینگ)  2mTاست و در دو مکان باالي تکیهگاهها بهصورت متمركز

T

در نظر گرفته میشود .براي ترانسفورماتور جداسازيشده ،جرم اضافی وجود دارد كه نشاندهنده یک دال بتنی است كه ترانسفورماتور
Elastic Beam-Column Element
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را در باالي جداسازها نگه میدارد .این جرم باربر با  2mCاست و در دو مکان در باالي تکیهگاهها قرار میگیرد .جرمهاي متمركز
كوچک براي نشان دادن جرم جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه )m triple FP( ،و جرم واحدهاي فنر-میراگر ( )mSDدر مکانهاي
جداساز تعبیه میشوند .در جدول  3پارامترهاي موردنیاز بهاختصار ارائهشده است.

CE

المان با طول صفر 20كه در بخش الف شکل  2در محل اتصال فلنج به بخش باالیی بوشینگ قرارگرفته است و بهوسیله فنر و
میراگر در جهات افقی ،قائم و چرخشی نشان دادهشده ،بهصورت غیرخطی تعریفشده است .المان غیرخطی مذكور ،پس از كرنش
 5 mmدر شاخه خطی ،وارد رفتار غیرخطی میشود .كرنش مذكور با استفاده از نتایج آزمایشگاهی در مورد بوشینگهاي 230 kv
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و  550 kvكه پس از كرنش مذكور ،دچار پارگی واشر ،لغزش پرسالن و نشت روغن شدهاند ،بهدستآمده است[ 3و .]2
جدول  :3پارامترهای مدل ترانسفورماتور جداسازیشده سهبعدی []18
]Table 3. Properties of 3D isolated transformer model[18

طول (عرض) ترانسفورماتورLT :

)2.79 (m

ارتفاع دال بتنیHC :

)0.15 (m

ارتفاع جداساز آونگ اصطکاكی سهگانهHTRIPLE FP :

)0.12 (m

ارتفاع دستگاه فنر-میراگرHSD :

)0.38 (m

زاویه بوشینگ شیبدارHSD :

)0 or 20 (degrees

جرم متمركز بدنه ترانسفورماتورmT :

)31741, 43077, 54412 (kg

جرم متمركز دال بتنیmC :

)4534 (kg

NU
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ارتفاع ترانسفورماتورHT :

)2.06 (m

جرم متمركز جداساز آونگ اصطکاكی سهگانهmTRIPLE FP :
جرم متمركز دستگاه فنر-میراگرmSD :

وزن كل سازهWT + WC = (mT + mC). g :

)317 (kg
)227 (kg
)1423, 1868, 2313 (kN

 -2-3-4مدل شبیهسازی رفتار نهایی تکیهگاههای آونگ اصطکاكی سهگانه ()triple FP

SC

راهکار پیشنهادي در این مطالعه مبتنی بر اصالح مدل ارائهشده توسط فنز و كنستانتینو [ ]45است كه رفتار نهایی آونگ اصطکاكی
سهگانه شبیهسازي میگردد .در مدل پیشنهادي ،هر واحد ) FP1تا  (FP3شامل المان تکیهگاه  ،FPالمان  MinMaxو مصالح
گپ  21با رفتار پالستیک كامل به همراه المان لینک دو گرهی است و با رفتار غیرخطی مدل میشوند .شایانذكر است كه روش
طراحی جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه ،در تحقیق مک ویتی 22و كنستانتینو [ ،]48ارائهشده است.
 - 3-3-4مدل شبیهسازی رفتار نهایی واحد فنر-میراگر

T

RIP

در این مدل از سه المان تکمحور براي نشان دادن رفتار فنر در برنامه  OpenSEESمشتمل بر مصالح تکمحور االستیک،
مصالح با رفتار پالستیک كامل و مصالح گپ با رفتار كامالً پالستیک استفاده میشود و با رفتار غیرخطی مدل میشوند .مصالح یادشده
20

Zero length element
Gap material
22
McVitty
21
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در شکل  10نشان دادهشده است و رابطه نیرو-تغییر مکان براي المان فنر در شکل  11ارائهشده است .شایانذكر است كه سختی
كششی فنرها در صورت تجاوز از حد جابجایی  127میلیمتر ،بسیار پایین در نظر گرفته میشود α( .برابر سختی واقعی است كه
معادل  0.001منظور میشود).
مدل نشان دادهشده در شکل  ،11رفتار فنرها را بهتنهایی نشان میدهد .در مجموعه فنر-میراگر ،فنرها تنها قادر خواهند بود
تحتفشار حداكثر تا  127میلیمتر نسبت به موقعیت اولیه ،تغییر شکل دهند .در حالت كششی و بدون در نظر گرفتن میراگر،
همانطور كه در شکل  12نشان دادهشده است ،فنر میتواند تغییر شکل دهد؛ اما در واقعیت ،توسط میراگر محدود میشود .بنابراین
فنرها نمیتوانند تحت نیروي كششی قرار گیرند ،زیرا نیرو به میراگر منتقل گردیده كه به ظرفیت نهایی جابجایی خود رسیده و در
برابر تغییر شکل با سختی بسیار باال مقاومت میكند .بااینحال ،حد ضربه فنرها دركشش به دلیل اعتبار فیزیکی مورداستفاده قرار
میگیرد و تا حد ضربه  127میلیمتر( 5اینچ) ،عمل مینمایند.

شکل  :11اتصال المانهای موازی جهت ارائه رفتار نهایی فنرها[]14
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]Figure 11. Elements connected in parallel to represent the ultimate behavior of springs[14

شکل :12رابطه نیرو-تغییرمکان ایجادشده توسط المان فنر[]18

SC

]Figure 12. Force-displacement relation produced by the spring element[18

میراگر ویسکوز در برنامه  OpenSEESبا یک المان ماده تکمحوري جدید توسعهیافته به نام  ULTdamperنشان دادهشده است.
منحنی پیکربندي المان مذكور و پارامترهاي كلیدي مدل به همراه رابطه نیرو و ظرفیت ضربه در فشار و كشش ،در شکل  13نشان
دادهشده و مقادیر پارامترها نیز در جدول  4ارائهشده است .از دیدگاه توصیفی ،رفتار كششی پس از شکست بهگونهاي باید منظور

RIP

گردد كه اوالً ازنظر فیزیکی معنادار باشد و ثانیاً از ناپایداري عددي در برنامه تحلیلی جلوگیري گردد .رفتار شکست دستگاه بهگونهاي
مدلسازي شده است كه وقتی نیروي دستگاه به مقدار نهایی میرسد ) ،(Ultimate FTensionنیرو بهطور ناگهانی حذف نگردد ،بلکه

T

بهتدریج در هر گام زمانی به میزان  %10مقدار مرحله قبل ،كاهش یابد .شایانذكر است كه چنانچه المان میراگر دركشش از كار
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بیفتد و از المان تركیبی فنر-میراگر حذف شود ،المان میراگر عمل مینماید ،لیکن ازلحاظ عملکردي تنها المان فنر در این وضعیت
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داراي كاركرد مناسب خواهد بود.

شکل  :13رفتار نهایی المان میراگر ویسکوز[]18

]Figure 13. Ultimate behavior of viscous damper element[18
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جدول  :4پارامترهای میراگر ویسکوز[]14

]Table 4. Parameters for viscous damper[14

ظرفیت جابجایی درجهت مثبت )(DCapacityP

)0 (mm

ظرفیت جابجایی در جهت منفی )(DCapacityN

)127 (mm

نیروي نهایی در فشار)(Ultimate FCompression

بینهایت

نیروی نهایی دركشش )(Ultimate FTension

)890 (KN

 -5انتخاب و مقیاس سازی حركات برای انجام تحلیل دینامیکی افزایشی ()IDA

T
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ارزیابی مقاومت در برابر شکست ،مستلزم انجام تحلیل دینامیکی افزایشی است كه براي ارزیابی احتمال شکست براي مجموعه
خاصی از حركات ،از دستورالعمل FEMA P695استفاده میشود .درحالیكه دستورالعمل FEMA P695فقط شامل اجزاي افقی
حركات است ،تجزیهوتحلیل مورداستفاده در این مطالعه ،به مؤلفه قائم نیز نیاز دارد .این امر در ارزیابی عملکرد سیستم جداسازي
لرزهاي سهبعدي ضروري است .حركات افقی حوزه دور از مجموعه حركات استفادهشده در  FEMA P695و مؤلفه قائم حركات
مربوطه از پایگاه دادههاي زلزلهنگاري  ]49[ PEERانتخاب و مورد بهرهبرداري قرار گرفتند .جدول  5اطالعات حركات مورداستفاده
در این مطالعه را نشان میدهد.
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جدول  :5حركات حوزه دور مورداستفاده در تحلیل دینامیکی [ 21و 19و ]14
]Table 5. Far-field ground motions used in dynamic analysis[14,19,21

مقادیر در دو جهت افقی و سپس در جهت قائم،
نشان دادهشده است .واحد برحسب )g(m/s2

نام ایستگاه ثبتكننده

نام زلزله

CE

PGA

0.42, 0.52, 0.32

Beverly Hills - Mulhol

Northridge

0.41, 0.48, 0.30
0.73, 0.82, 0.20
0.27, 0.34, 0.15
0.24, 0/35, 0.14
0.36, 0.38, 0.38
0.51, 0.50, 0.39
0.24, 0.21, 0.06
0.31, 0.36, 0.21
0.22, 0.15, 00.8
0.24, 0.15, 0 14
0.28, 0.42, 0.18
0.53, 0.44, 0.56
0.56, 0.34, 0.34
0.51, 0.50, 0.54
0.36, 0.26, 0.13
0.35, 0.44, 0.17
0.47, 0.51, 0.36
0.21, 0.17, 0.16
0.35, 0.31, 0.28

Canyon Country WLC

Northridge

Bolu

Duzce, Turkey

Delta

El Centro Array #11

Imperial Valley

Nishi-Akashi

Kobe, Japan

ED
PT

Hector

Hector Mine

Imperial Valley

Shin-Osaka

Kobe, Japan

Duzce

Kocaeli, Turkey

Arcelik

Kocaeli, Turkey

Yarmo Fire Station

Landers

Coolwater

Landers

Capitola

Loma Prieta

Gilroy Array #3

Loma Prieta

El Centro Imp. Co

NU
MA

Abbar

Manjil, Iran

Superstition Hills

CHY101
TCU045

LA - Hollywood Stor
Tolmezzo

Chi-Chi, Taiwan
Chi-Chi Taiwan
San Fernando
Friuli- Italy

 -6ارزیابی تحریکات پالسگونه نزدیک گسل

ویژگیهاي خاص زمینلرزههاي نزدیک گسل بهطور مستقیم به مکانیسم شکست ،جهت گسیختگی نسبت به ساختگاه ،جهت

T

RIP

SC

لغزش شکست گسل و تغییر مکانهاي دائمی احتمالی زمین درنتیجه لغزش گسل بستگی دارد .برجستهترین ویژگیهاي نزدیک
گسل ،پالسهایی است كه توسط اثر جهتپذیري و اثر جابجایی ماندگار(اثر پرتابی) ایجاد میگردند .این زمینلرزههاي پالسی غالب ًا
شامل یک پالس مجزا در تاریخچههاي زمانی شتاب ،سرعت و تغییرمکان و غالباً در تاریخچه زمانی سرعت است .زلزلههاي نزدیک
گسل ،داراي پالس سرعت با دوره تناوب بلند ذاتی بوده و ركوردهاي مربوط به آنها داراي اثر جهت پذیري روبهجلو است .این حالت
زمانی روي میدهد كه سرعت انتشار گسل با سرعت موجبرشی نزدیک است .تغییر شکل وابسته این سرعت موجبرشی در جهت عمود
بر گسل براي گسلهاي امتدادلغز بزرگتر است .همچنین وجود پالس مشهود در ركورد شتاب باعث میشود كه بین مقادیر انرژي
نسبی و مطلق در پریودهاي كوتاه و بلند اختالف به وجود آید .در پریودهاي میانی تفاوت بین دو نوع انرژي قابلچشمپوشی است اما
در پریودهاي بلند انرژي نسبی عموماً بزرگتر از انرژي مطلق است .چنین نتیجهگیري براي ركوردهاي مختلف با اثرات جهتپذیري
كه در ركورد شتاب آنها پالس مشهود قابل روئیت است ،دیده میشود [.]50
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ویژگیهاي زلزلههاي حوزه نزدیک ممکن است بهطور قابلتوجهی بر عملکرد لرزهاي ساختمانها و سازهها واقع در نزدیکی گسلها
تأثیر بگذارد .در بسیاري از موارد ،اثر جهت پذیري پیشرونده منجر به وقوع حركات پالسگونه در مکانهایی میشود كه در جهت
انتشار امواج لرزهاي قرار دارند .این پدیده در مقایسه با سیگنالهاي ثبتشده غیر پالسگونه ،آسیبهاي ساختاري شدیدتري ایجاد
میكند كه ضرورت تالش بیشتر براي بررسی ویژگیهاي سیگنال پالسگونه را برجسته میسازد .این چالش براي كشورهایی كه
شهرهایی با سازههاي قدیمی در نزدیکی گسلهاي بسیار فعال دارند ،اهمیت بیشتري دارد [.]51
كارهاي تحقیقاتی زیادي در مورد ویژگیها و روشهاي مدلسازي حركات پالسگونه از جنبههاي مختلف انجامشده است .بهعنوان
یک كار اولیه ،سامرویل و همکاران ]52[ 23یک روش اصالحی را براي در نظر گرفتن اثرات جهت گسیختگی بر دامنه و مدتزمان
استهالک حركت زمین پیشنهاد كردند .هوانگ و همکاران ]53[ 24حداكثر تقاضاي طیف لرزهاي را در ناحیه نزدیک گسل ارزیابی
كردند.
برخی از موقعیتهاي مکانی در نظر گرفتهشده ،واجد شرایط طبقهبندي در مجاورت گسلهاي فعال با ویژگیهاي پالسگونه
هستند كه نزدیکترین گسل در فاصله  1تا  4كیلومتري واقعشده است .براي این مکانها ،نتایج تحلیل شکنندگی باید با انجام تحلیل
دینامیکی غیرخطی با استفاده از حركات با ویژگیهاي نزدیک گسل ارزیابی شود FEMA P695 .مجموعهاي از این حركات شامل
 28ركورد دومؤلفهاي ( 56مؤلفه افقی مجزا) را براي استفاده در این موارد ارائه كرد .جدول  ،6زیرمجموعهاي از  13مورد از این
ركوردها را نشان میدهد كه مؤلفه حركت قائم زمین براي آنها موجود بوده است.
شکلهاي  14و  15به ترتیب طیف پاسخ شتاب با میرایی  %5را براي حركات افقی و قائم زمین را نشان میدهند .طیف افقی
شامل  50طیف مؤلفههاي عمود بر گسل و موازي گسل و طیف قائم شامل  25طیف از مؤلفههاي عمود بر گسل است [ .]21طیفهاي
میانگین نیز براي هر جهت نشان دادهشده است .همه ركوردهاي جدول  ،6حاوي چنین پالسهایی هستند.
تحلیل دینامیکی غیرخطی با استفاده از حركات نزدیک گسل براي سه مورد بوشینگ با فركانسهاي نصب  7/7 ،4/3و 11 /3
هرتز در ترانسفورماتورهایی به وزن  1423،1868و  2313كیلونیوتن ،داراي جداساز و فاقد جداسازهایی با ظرفیت جابجایی
)(Dcapacityمعادل با  704 ،450و  795میلیمتر انجام شد.
جدول  :6حركات پالسگونه نزدیک گسل مورداستفاده در تحلیل دینامیکی افزایشی [ 21و ]19
]Table 6. Near-Fault pulse-like ground motions used in dynamic analysis[19,21

مقادیر در دو جهت افقی و سپس در جهت قائم نشان
دادهشده است.
PGV

PGA

44.0, 25.5, 25.0
42.8, 17.5, 107
16.3, 17.9, 9.5
21.9, 17.0, 1 1.0
37.4, 17.8, 6.5
32.2, 23.8, 8.0
55.1, 20.8, 16.2

0.44, 0.40, 1.89
0.46, 034, 0.58
0.23 0.31 0.23
0.36, 0.38, 0.40
0.49, 0.42, 0.23
0.61, 0.63, 0.17
0.71, 0.79, 0.82

ایستگاه ثبتكننده

نام

نام زلزله

نام

سال

بزرگا

T

RIP

SC

ركوردهاي پالسگونه

El Centro Array #6

Imperial Valley-06

El Centro Array #7

Imperial Valley-06

Sturno

Irpinia, ltal -01

Sarato - Aloha

Loma Prieta

Erzincan

Erzican, Turk

Petrolia

Cape Mendocino

Lucerne

Landers

1979
1979
1980
1989
1992
1992
1992

6.5
6.5
6.9
6.9
6.7
7
7.3

Somerville et al.
Huang et al.
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TCU065
TCU102

Chi-Chi, Taiwan

Duzce

Duzce, Turk
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Ian it

Kocaeli, Turk
Chi-Chi, Taiwan

CE

Sylmar - Olive View

Northridge-O I

AC

65.7, 24.6, 16.6
48.3, 21.4, 7.3
8.9, 11.7, 4.9
50.2, 31.6, 27.3
41.9, 30.5, 26.9
24.5, 31.2, 7.9

0.87, 0.42, 0.96
0.73, 0.60, 0.54
0.15, 0.22, 0.14
0.82, 0.59, 0.26
0.29, 0.1 7, 0.18
0.36, 0.52, 0.35

Rinaldi Receivin Sta

Northrid -01

1994
1994
1999
1999
1999
1999

6.7
6.7
7.5
7.6
7.6
7.1

شکل  :15طیف پاسخ شتاب قائم  25حركت انتخابشده حوزه

شکل  :14طیف پاسخ شتاب افقی  25حركت انتخابشده حوزه

نزدیک (مجموعاً  25مؤلفه)

نزدیک (مجموعاً  50مؤلفه)

Figure 15. Vertical acceleration response spectra of
)selected 20 ground motions (total of 20 components

Figure 14. Horizontal acceleration response spectra of
)selected 20 ground motions (total of 40 components
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شکل  ،16میانگین طیف حركات انتخابشده را هنگامیكه  PGAبه  0.5gدر جهت افقی و  0.4gدر جهت قائم مقیاس شده
باشند ،با طیفهاي پاسخ موردنیاز در سطح ارزیابی باال بر اساس استاندارد  ، IEEE std 693مقایسه مینماید .ممکن است طیف
میانگین افقی زیر طیف استاندارد  IEEE std 693قرار گیرد ،اما داراي محدوده فركانسی گستردهاي است كه با طیف استاندارد
 IEEE std 693سازگار است ،درحالیكه طیف میانگین قائم از طیف قائم استاندارد  IEEE std 693منحرف میشود .متوسط طیف
قائم ،محدوده باریکتر و مقادیر باالتر فركانسها را نسبت به طیف افقی نشان میدهد كه بهدرستی در طیف استاندارد IEEE std
 693نمایش داده نمیشود ،بنابراین در این مقاله  ،استفاده از نتایج تجزیهوتحلیل شکنندگی براي  PGAبرابر با  0.6gدر جهت
افقی ممکن است نشاندهنده رفتار مناسبتري براي حركات لرزهاي استاندارد  IEEE std 693باشد .شکل  ،21شامل طیف
میانگین حركات مقیاس شده نیز است ،بنابراین میبایست  PGAبرابر با  0.6gبهجاي  0.5gدر جهت افقی و  PGAبرابر با 0.48g
بهجاي  0.4gدر جهت قائم بهمنظور مقیاس سازي حركات زمین ،مورداستفاده قرار گیرد .الزم به ذكر است كه مطابق استاندارد
 ، IEEE std 693ضریب مقیاس حركات قائم معادل با  80درصد ضریب مقیاس حركات افقی است.
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شکل  :16مقایسه طیفهای میانگین افقی و قائم با طیفهای پاسخ مورد نیاز در سطح ارزیابی باال مطابق استاندارد ]21[ IEEE693
]Figure 16. Comparison of horizontal and vertical average spectra to IEEE high required response spectra[21

 -7نتایج تجزیهوتحلیل شکنندگی

NU
MA

تجزیهوتحلیل شکنندگی براي بوشینگهاي جدول  ،1پارامترهاي سیستم جداسازي جدول  2و مدلهاي ترانسفورماتور جدول
 ،3انجام شد و نتایج برحسب منحنیهاي احتمال شکست در مقابل  ،PGAدر منحنیهاي شکنندگی نشان دادهشده است.
شکست ترانسفورماتور زمانی رخ میدهد كه یکی از معیارهاي زیر اتفاق بیفتد .هر معیاري كه زودتر اتفاق بیفتد ،بهعنوان معیار
شکست در نظر گرفته میشود [:]18
 )1شتاب در مركز جرم بوشینگ در جهت طولی به بیش از  5gبرسد ،یا
 )2شتاب در مركز جرم بوشینگ در جهت عرضی به بیش از  1gیا ( 2gدو حالت مختلف) برسد ،یا
 )3جابجایی افقی جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه از حد ظرفیت نهایی  704 ،450و  795میلیمتر (سه مورد مختلف) فراتر رود ،یا
 )4جابجایی خالص آپلیفت در جداساز  ،FPبیش از  51میلیمتر گردد یا
 )5تحلیل به دلیل ناپایداري عددي خاتمه یابد كه این امر ممکن است به دلیل جابجایی بیشازحد مجاز (كه در این مطالعه برابر با
 127میلیمتر است) در سیستم جداسازي قائم فنر-میراگر و ایجاد ضربه در این سیستم ،اتفاق بیفتد.
 -1-7دادههای شکنندگی برای حركات حوزه دور

SC

تحلیلهاي دینامیکی افزایشی با استفاده از حركات حوزه دور براي بوشینگها و ترانسفورماتورهاي فهرست شده در جداول  1و
 3انجامشده و مقادیر  (PGA)Fو ( βضریب پراكندگی) در اشکال  15و  16نشان دادهشده است.
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شکلهاي  17و  ،18منحنیهاي شکنندگی را براي ترانسفورماتور  1868كیلونیوتن با بوشینگ  7.7هرتز (شماره  )8با شیب 20
درجه و با جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه با ظرفیت جابجایی  450میلیمتر براي حركات حوزه دور نشان میدهند و حد شتاب
عرضی به ترتیب برابر با  1gو  2gاست .مقایسه منحنیهاي شکنندگی در اشکال  17و  18نشان میدهند كه استفاده از یک سیستم
جداسازي سهبعدي با حركت گهوارهاي ،مقادیر  (PGA)Fرا تا حداكثر  35درصد در مقایسه با جداسازيشده افقی در حركات حوزه
دور افزایش میدهد.
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كیلونیوتن با بوشینگ  7.7هرتز (شماره  )8با شیب  20درجه،

كیلونیوتن با بوشینگ  7.7هرتز (شماره  )8با شیب  20درجه،

ظرفیت جابجایی نهایی جداساز برابر با  450میلیمتر برای

ظرفیت جابجایی نهایی جداساز برابر با  450میلیمتر برای

ED
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شکل  :17منحنیهای شکنندگی برای ترانسفورماتور 1868

شکل  :18منحنیهای شکنندگی برای ترانسفورماتور 1868

حركات حوزه دور ،حد شتاب عرضی برابر با 1g

حركات حوزه دور ،حد شتاب عرضی برابر با 2g

Figure 17. Fragility curves for 1868 KN transformer
with 7.7 Hz bushing (No. 8) inclined at 20 degrees,
isolator ultimate displacement capacity of 450 mm for
far-field motions, transverse acceleration limit = 1g

Figure 18. Fragility curves for 1868 KN transformer
with 7.7 Hz bushing (No. 8) inclined at 20 degrees,
isolator ultimate displacement capacity of 450 mm for
far-field motions, transverse acceleration limit = 2g

 -2-7دادههای شکنندگی برای تحریکات پالسگونه
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تحلیلهاي دینامیکی افزایشی با استفاده از حركات حوزه نزدیک براي بوشینگها و ترانسفورماتورهاي ذكرشده در جداول  1و 3
انجامشده است و مقادیر  (PGA)Fو ( βضریب پراكندگی) در شکلهاي  19الی  22نشان دادهشده است .شکلهاي  19و  20منحن ی
هاي شکنندگی براي ترانسفورماتور  1868كیلونیوتن با بوشینگ  7.7هرتز (شماره  )8با شیب  20درجه و با جداسازهاي آونگ
اصطکاكی سهگانه با ظرفیت جابجایی  450میلیمتر براي تحریکات پالسگونه حوزه نزدیک را نشان میدهند و حد شتاب عرضی به
ترتیب برابر با  1gو  2gاست.

شکل  :20منحنیهای شکنندگی برای ترانسفورماتور 1868

شکل  :19منحنیهای شکنندگی برای ترانسفورماتور 1868

SC

كیلونیوتن با بوشینگ  7.7هرتز (شماره  )8با شیب  20درجه،

كیلونیوتن با بوشینگ  7.7هرتز (شماره  )8با شیب  20درجه،

ظرفیت جابجایی نهایی جداساز  450میلیمتر برای حركات

ظرفیت جابجایی نهایی جداساز  450میلیمتر برای حركات

پالسگونه نزدیک گسل ،حد شتاب عرضی برابر با 2g

پالسگونه نزدیک گسل ،حد شتاب عرضی برابر با 1g

Figure 20. Fragility curves for 1868 KN transformer
with 7.7 Hz bushing (No. 8) inclined at 20 degrees,
isolator ultimate displacement capacity of 450 mm for
near-fault pulse-like motions, transverse acceleration
limit = 2g
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Figure 19. Fragility curves for 1868 KN transformer
with 7.7 Hz bushing (No. 8) inclined at 20 degrees,
isolator ultimate displacement capacity of 450 mm for
near-fault pulse-like motions, transverse acceleration
limit = 1g
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 -1-2-7اثر حركات پالسگونه نزدیک گسل

مقایسه منحنیهاي شکنندگی حركات حوزه دور و حركات پالسگونه نزدیک گسل بهوضوح نشان میدهد كه مقادیر (PGA)F
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در تحریکات پالسگونه بهشدت كاهش مییابد و بنابراین شکست ترانسفورماتور و سیستم جداسازي زودتر اتفاق میافتد و منجر به
كاهش مقادیر  )PGA(Fمیگردد ،بنابراین تحت تحریکات پالسگونه ،افزایش ظرفیت جابجایی جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه
ضروري است .تحلیل دینامیکی افزایشی با استفاده از یک سیستم جداسازي لرزهاي سهبعدي با ظرفیت جابجایی آونگ اصطکاكی
سهگانه برابر با  704میلیمتر انجامشده است و منحنیهاي شکنندگی مربوطه در شکلهاي  21و  22نشان دادهشده است .افزایش
ظرفیت جابجایی آونگ اصطکاكی سهگانه تحت تحریکات پالسگونه تأثیر قابلتوجهی در بهبود عملکرد لرزهاي سیستم جداسازي
لرزهاي سهبعدي با حركت گهوارهاي خواهد داشت .بهعنوان یک نتیجه مهم ،منحنیهاي شکنندگی در شکلهاي  21و  22نشان م ی
دهند كه استفاده از یک سیستم جداسازي سهبعدي با حركت گهوارهاي ،مقادیر  (PGA)Fرا تا حداكثر  80درصد در مقایسه با
جداسازيشده افقی افزایش میدهد ،بنابراین ،زمانی كه حد شتاب عرضی بوشینگ برابر با  2gاست ،استفاده از سیستم جداسازي
سهبعدي با ظرفیت افقی باالتر جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه ،در بهبود عملکرد لرزهاي ترانسفورماتور جداسازيشده بسیار مؤثر
خواهد بود و احتمال شکست را كاهش میدهد.

شکل  :21منحنیهای شکنندگی برای ترانسفورماتور 1868

كیلونیوتن با بوشینگ  7.7هرتز (شماره  )8با شیب  20درجه ،ظرفیت
جابجایی نهایی جداساز  704میلیمتر برای حركات پالسگونه نزدیک
گسل ،حد شتاب عرضی برابر با 1g

شکل  :22منحنیهای شکنندگی برای ترانسفورماتور 1868

كیلونیوتن با بوشینگ  7.7هرتز (شماره  )8با شیب  20درجه ،ظرفیت
جابجایی نهایی جداساز  704میلیمتر برای حركات پالسگونه نزدیک
گسل ،حد شتاب عرضی برابر با 2g

Figure 22. Fragility curves for 1868 KN transformer with
7.7 Hz bushing (No. 8) inclined at 20 degrees, isolator
ultimate displacement capacity of 704 mm for near-fault
pulse-like motions, transverse acceleration limit = 2g

Figure 21. Fragility curves for 1868 KN transformer with
7.7 Hz bushing (No. 8) inclined at 20 degrees, isolator
ultimate displacement capacity of 704 mm for near-fault
pulse-like motions, transverse acceleration limit = 1g
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این مطالعه ،تحلیلی از پاسخ ترانسفورماتورهاي الکتریکی جداسازيشده لرزهاي را براي مقایسه عملکرد تجهیزات غیر
جداسازيشده با تجهیزاتی كه فقط در جهت افقی جداسازي شدهاند یا توسط یک سیستم جداسازي لرزهاي سهبعدي ،جداسازي
شده است ،ارائه میدهد .سیستم جداسازي شامل جداسازهاي آونگ اصطکاكی سهگانه در جهت افقی و فنر و میراگرهاي ویسکوز در
جهت قائم است .عملکرد لرزهاي با محاسبه احتمال شکست بهعنوان تابعی از شدت لرزهاي با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر اثرات
حركت لرزهاي افقی و قائم زمین ،ظرفیت جابجایی سیستم جداسازي لرزهاي در جهات افقی و قائم ،حدود شتاب براي شکست
بوشینگهاي الکتریکی ،حركت گهوارهاي یا عدم حركت گهوارهاي سازه جداسازيشده و فركانسهاي نصب بوشینگ ،ارزیابی شد.

T

نتایج حاصل از این مطالعه با توجه به اهداف تحقیق به شرح ذیل خواهد بود:
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 )1سیستمهاي جداسازي لرزهاي فقط در جهت افقی یا سیستم جداسازي لرزهاي سهبعدي در مقایسه با سیستمهاي فاقد
جداسازي ،احتمال شکست را به میزان قابلتوجهی كاهش میدهند.
 )2با توجه به وقوع یک زلزله كه معرف طیف پاسخ موردنیاز براي سطح ارزیابی باال مطابق استاندارد  IEEE 693باشد ( كه در
این مقاله با  PGA=0.6gتعریفشده است) ،ترانسفورماتورهاي فاقد جداسازي با پایه ثابت ،احتمال شکست غیرقابل قبولی دارند.
بااینکه احتمال شکست ترانسفورماتورهاي جداسازيشده افقی كمتر میگردد ،اما هنوز احتمال شکست باالیی در سطح ارزیابی باال و
علیالخصوص در حوزه نزدیک گسل ،وجود خواهد داشت.
 )3روشهاي ارزیابی عملکرد شرح دادهشده در این مقاله ،میتواند بهمنظور تصمیمگیري در مورد مزایاي ارائهشده توسط هر یک
از سیستمهاي جداسازي لرزهاي بسته به محدودیتهاي تجهیزات حفاظتشده ،مکان تجهیزات (مقدار  PGAیا حركات نزدیک
گسل) و ویژگیهاي سیستمهاي جداسازي لرزهاي ،مورداستفاده قرار گیرد.
بر اساس نتایج جدید در این مقاله ،سیستمهاي جداسازي لرزهاي سهبعدي كمترین احتمال شکست را براي همه موارد و
پارامترهاي مختلف ترانسفورماتور و سیستم جداسازي و همه حركات در نظر گرفتهشده ( حوزه دور و حوزه نزدیک) ،ارائه میدهند.
هنگامیكه حد شتاب عرضی بوشینگ برابر با  2gباشد (كه معموالً در زلزلههاي با شدت باال این معیار در نظر گرفته میشود)،
جداسازي فقط افقی مزایاي ناچیزي نسبت به حالت غیر جداسازيشده ،ارائه میدهد .بااینحال ،زمانی كه حد شتاب عرضی بوشینگ
معادل با  1gباشد ،جداسازي فقط افقی مزایاي مهمی نسبت به حالت فاقد جداسازي ،در بر خواهد داشت.
بهعالوه ،این مقاله نمونهاي از نتایج را براي حركات پالسگونه نزدیک گسل ارائه میكند .براي بررسی اثرات حركات نزدیک گسل
با ویژگیهاي پالسگونه ،نتایج تحلیلها مورد ارزیابی قرار گرفت .مقایسه منحنیهاي شکنندگی حركات حوزه دور و حركات پالسگونه
نزدیک گسل بهوضوح نشان میدهد كه مقادیر  (PGA)Fدر تحریکات پالسگونه بهشدت كاهش مییابد و بنابراین شکست
ترانسفورماتور و سیستم جداسازي زودتر اتفاق میافتد و منجر به كاهش مقادیر  )PGA(Fمیگردد ،بنابراین تحت تحریکات پالسگونه،
افزایش ظرفیت جابجایی جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه ضروري است.
همچنین منحنیهاي شکنندگی نشان میدهند كه استفاده از سیستم جداسازي لرزهاي سهبعدي با حركت گهوارهاي با حد شتاب
عرضی بوشینگ برابر با  2gكه معموالً در زلزلههاي با شدت باال بهعنوان معیار شکست در نظر گرفته میشود ،مقادیر  (PGA)Fتا
حداكثر  80درصد نسبت به جداسازي افقی افزایش میدهد ،بنابراین زمانی كه حد شتاب عرضی بوشینگ برابر با  2gباشد ،استفاده
از سیستم جداسازي لرزهاي سهبعدي با ظرفیت جابجایی افقی باالتر جداساز آونگ اصطکاكی سهگانه ،در بهبود عملکرد لرزهاي
ترانسفورماتور جداسازيشده و كاهش احتمال شکست ،تأثیر بسزایی خواهد داشت.
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Abstract

Damage sustained of electrical transformers in past strong earthquakes led to irrecoverable and severe
economic losses of them. The seismic performance evaluation is associated with the loss of proper functioning
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of the transformer. This study deals with modeling existing isolated electrical transformer structures to
evaluate the effects of variables that may affect the seismic performance and dynamic characteristics. The
results probabilistically determine the seismic performance acceptability of study isolated electrical
transformer structures based on the impact of key structural response parameters on the seismic performance
of the transformer. Analyses of systems for a wide range of parameters are performed. The effects of horizontal
and vertical near-fault pulse-like ground motions, the displacement capacity of the seismic isolation system,
limit states of electrical bushings, and details of the isolation system design are considered. Also, the probability
of failure of the transformer under the near-fault excitations with pulse-like characteristics is investigated. The
results of this study demonstrate that three-dimensional seismic isolation systems can improve the seismic
performance for a wide range of parameters and can be further effective compared with only horizontal seismic
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isolation and offer the lowest probabilities of failure for all cases of transformer and isolation system
parameters.
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