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چکيده
عَاهل هحیغی هیتَاًٌد تس عولىسد لغعات هىاًیىی اثسگراز تاشٌد .پیسی 1یىی اش ایي عَاهل است .اثس پیسی تس
یساق آالت خغَط اًتمال تسق تِ صَزت خَزدگی ٍ فسسایش تسٍش پیدا هیوٌد .تأثیسات ًاشی اش ایي عاهل دز هٌاعك
ساحلی ٍ ًَاحی وِ دازای آب ٍ َّایی تا دزصد زعَتت تاال وِ حاٍی ذزات زیص ًوه ّستٌد غیسلاتل چشنپَشی
است .دز ایي تحمیك اثس شسایظ هِ ًوىی تِ عٌَاى یه عاهل هحیغی تسزٍی دٍ ًوًَِ استان تسیج هَزد تسزسی لساز
گسفتِ است .آشهَى هِ ًوىی تساساس استاًدازد  IEC 62217زٍی ًوًَِّا اًجام شدُ است .پازاهتس اثسگراز دز
است .تسزسیّا دز ایي تحمیك ًشاى هیدّد وِ پیسی عالٍُتس خَزدگی ٍ فسسایش دز لغعات ،هٌجس تِ تشىیل الیِ-
ّای زسَب تیي اجصاء لغعات ًیص هی شَدً .فَذ ذزات غثاز یا ًوه هَجَد دز َّا دز تیي فضاّای هَجَد تیي

واژگان کليدي :استان تسیج ،دهپیٌگ ،فسواًس ،تشدید ،هِ ًوىی
 .1مقدمه

هیطاوٌٌسُ وِ واتل اًؼغافپصیط آًْا ضا تِ ّن ٍنل وطزُ

هیتَاى گفت ػَاهل هحیغی ًاقی اظ قطایظ آب ٍ َّایی

ایي اًطغی اضتؼاقی ضا خصب ٍ تا تأذیط ػول وطزُ ٍ ٌّگام

تأثیط چكوگیطی تط ػولىطز لغؼات ًهة قسُ ضٍی ذغَط

ػىؽ قسى خْت ًَؾاى ؾین اًطغی خصب قسُ ضا ضّا

اًتمال تطق هیتَاًس زاقتِ تاقس .تا ٍظـ تاز ٍ یا ترلیِ تطف

هیوٌٌس .ایي واتلّای اًؼغافپصیط اظ تؼسازی ضقتِ

ٍ ید ،اضتؼاقات ػطضی زض ّازی تٍِخَز هیآیس .وِ ایي

ؾینّای تِ ّن تاتیسُ قسُ تكىیل قسُاًس .زض ایي واتلّا

اضتؼاقات ؾؼی زاضًس زض هحل اتهال تِ هیطاوٌٌسُ ،آى ضا ًیع

ّطچِ فانلِ تیي ضقتِ ؾینّای تِ ّن تاتیسُ قسُ ووتط

تِ ّوطاُ ؾین تِ ًَؾاى زضآٍضًس .اها ٍظًِّای عطفیي

تاقس ،یؼٌی ضقتِّای واتل تا فكطزگی تیكتطی تط ضٍی
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زشتِّای سین تِ ّن تاتیدُ شدُ هَجة تاال زفتي فسواًسّای تشدید ٍ افصایش هیصاى دهپیٌگ هیشَد.
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عولىسد استان تسیج ّا وِ دز ایي تحمیك هَزد تسزسی لساز گسفتِ است ،پاسخ فسواًسی ًوًَِ تحت تست ازتعاشی

3

یىسیگط لطاض گطفتِ تاقٌس ،هیتَاًٌس ضفتاض اضتؼاقی تْتط

اًتمال اًطغی ٍ واّف زاهٌِ اضتؼاقات زض ًمغِ هَضز ًظط

اؾتان تطیح 2ضا تِ زًثال زاقتِ تاقٌس .زض ٍالغ هیتَاى

تط ضٍی خؿن انلی هیگطزًس .پؽ تِ هٌظَض وٌتطل

گفت اؾتان تطیحّا ًَػی خاشب زیٌاهیىی ّؿتٌس.

اضتؼاقات زض خؿن انلیً ،یاظ تِ عطاحی خؿن ثاًَیِای

 .2اصول کازکسد جاذبهای دینامیکی
ًحَُ ػولىطز خاشبّای زیٌاهیىی ٍ ػَاهل هؤثط تط ًحَُ
ػولىطز آًْا ضا هیتَاى ایٌگًَِ تیاى ًوَز وِ زض ضٍـ
خاشب زیٌاهیىی ػوال خؿن زٍم تط ضٍی خؿن اٍل وِ زض
هؼطو اضتؼاقات ًاذَاؾتِ اؾت لطاض گطفتِ ٍ تا خصب
اًطغی ٍاضزُ تِ خؿن انلی تِ اضتؼاـ زضآهسُ ٍ ؾثة
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تَزُ وِ تتَاًس همساض هكرهی اًطغی خصب ٍ زض ًمغِ
ذانی زاهٌِ اضتؼاقات ضا تِ حس لاتل لثَلی واّف زّس.
هْنتطیي پاضاهتطّای هؤثط تط ػولىطز زیٌاهیىی ایي
خاشبّا ػثاضتٌس اظ هحسٍزُ فطواًؿی ػولىطز اؾتان تطیح،
هیعاى هیطایی ٍ قىل هَزّا وِ زضٍالغ ًحَُ تغییط قىل
زهپط زض فطواًؽّای ػولىطزی اؾت.

شکل  .1شکل هودهای رایج در استاک بریجها

زض ًَاحی ؾاحلی وِ َّا ػالٍُتط زاضا تَزى ضعَتت تاال

ًفَش ایي شضات تط ضفتاض اضتؼاقی اؾتان تطیحّا هَضز تطضؾی

حاٍی شضات ضیع ًوه اؾت ٍ یا زض هٌاعمی اظ وكَض هاًٌس

لطاض گطفتِ اؾت.

اؾتاىّایذَظؾتاى ٍ ؾیؿتاى ٍ تلَچؿتاى وِ تا تطٍظ

زض ؾال  1909تطای اٍلیي تاض خاشبّای زیٌاهیىی

پسیسُ گطز ٍ غثاض هَاخِ ّؿتٌس شضات هَخَز زض َّا

اضتؼاقات عطاحی ٍ ؾاذتِ قسًس [ .]1آلٌَت ٍ ّوىاضاًف

هیتَاًٌس تِ هطٍض زض فضای تیي ایي ضقتِّای ؾین ًفَش

زض ؾال 1974اضتؼاقات ذغَط اًتمال ًیطٍ ضا تا هسلؾاظی

وطزُ ٍ هَخة تغییط زض ضفتاض اضتؼاقی زهپط قَز .زض ایي

یه هیطاگط زیٌاهیىی تِ نَضت خطم ٍ فٌط هیطاوٌٌسُ هَضز

تحمیك تا لطاضزازى زٍ ًوًَِ اؾتان تطیح زض فضای هِ

تطضؾی لطاض زازُ ٍ ًتایح حانل اظ ایي تطضؾی هٌدط تِ

ًوىی آظهایكگاُ ،هِ ًوىی پػٍّكگاُ ًیطٍ ٍ هیعاى تأثیط

تؼییي هحسٍزُ واضوطز هفیس هیطاگط اؾتان تطیح تطضٍی ذظ
اًتمال گطزیس [.]2

زض ؾال ّ 1982اگسٍضى هسل ضیؿواى ًاهتٌاّی ضا تطای

پطزاذتِ ٍ ضوي اًدام قثیِؾاظی ٍ تطضؾی تدطتی ػولىطز

اضتؼاقات یه ذظ اًتمال تطق تِ ّوطاُ هیطاگط هتهل زض

آى تا اؾتفازُ اظ تؿت ضیگ ؾاذتِ قسُ تِ ایي ًتیدِ زؾت

اتتسای آى زضًظط گطفت [ .]3ػلی نیاهی ٍ ّوىاضاًف تِ

یافتٌس وِ ایي ًَع زهپط ّنظهاى لاتلیت قیفت فطواًؿی ٍ

تحلیل عطاحی ٍ تؿت زیٌاهیىی خاشب-زهپط اضتؼاقات

خصب ًَؾاًات ذظ ضا زاقتِ ٍ اظ تطٍظ پسیسُ گالَپیٌگ

آئَلیي زض ذغَط اًتمال ًیطٍ پطزاذتِاًسً .تایح حانل اظ ایي

خلَگیطی هیًوایس [ّ .]7سف اظ اًدام ایي تحمیك تطضؾی

تحمیك تیاًگط ایي هَضَع اؾت وِ ػالٍُتط پاضاهتطّای

تدطتی اثط آلَزگی هِ ًوىی تط ضٍی ضفتاض اضتؼاقی اؾتان

هتساٍل اضتؼاقی شوط قسُ زض اؾتاًساضز قىل هَزّای

تطیح تسٍى تاض الىتطیىی ٍ زض حالت اؾتاتیىی زهپط اؾت.

اضتؼاقی خاشب زض فطواًؽّای عثیؼی زاضای اّویت تاالیی
اؾت وِ تایس زض اًتراب ٍ عطاحی ایي زهپطّا لحاػ قَز
[.]4
حویس هظاّطی تِ تطضؾی ًطخ ذطاتی ذغَط َّایی اًتمال
لسضت زض اثط اضتؼاقات ػطضی ًاقی اظ ػَاهل عثیؼی هحیظ
خغطافیایی پطزاذتِ ٍ ًتایح حانل اظ قثیِؾاظی پاضاهتطّا
ٍحطوات ٍالؼی ذظ اًتمال ضا تا ًتایح آظهایكگاّی التثاؼ
قسُ اظ ازتیات في همایؿِ ًوَزُ اؾت [ .]5فطظاز ٍنالی
تطضؾی آظهایكگاّی اثط ػوط زهپط تط ػولىطز اضتؼاقی آًْا
زض ذغَط اًتمال ًیطٍ ضا هَضَع پػٍّف ذَز لطاض زازُ
اؾت [ .]6پػهاى ذعائی تِ اتفاق ّوىاضاًف تِ عطاحی ٍ

 .3زوش تحقیق
زض ایي تحمیك اثط پیطی تِ ػٌَاى یه ػاهل هحیغی تط
ضٍی زٍ ًوًَِ اظ ایي اؾتان تطیحّا وِ تِ نَضت ًاهتماضى
ّؿتٌس هَضز تطضؾی لطاض زازُ قسُ اؾت.
تِ هٌظَض اًدام تؿت پاؾد فطواًؿی ًوًَِّا ضا تِ ووه
قیىط 4هسل  ٍ B&K Type482تا اؾتفازُ اظ تطًاهِ
پالؽ 5زض هحسٍزُ فطواًؿی  8تا  100تحطیه ًوَزُ ٍ
هغاتك قىل  2ضفتاض اضتؼاقی آًْا هَضز تطضؾی لطاض گطفت.
تؿت پاؾد فطواًؿی اؾتان تطیحّا هغاتك اؾتاًساضز IEC

 61897اًدام قسُ اؾت.
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شکل .2انجام تست پاسخ فرکانسی استاک بریج دهپر با استفاده از شیکر

زض هطحلِ تؼس خْت تطضؾی اثط پیطی ،اؾتان تطیحّای

قس .زهای هحیظ آظهَى زض توام هست آظهَى تیي  15تا 25

تؿت قسُ هغاتك اؾتاًساضز  IEC 62217زض آظهایكگاُ

زضخِ ؾاًتیگطاز ًگاُ زاقتِ هیقَز ٍ هیعاى ًوه زض عی

هِ ًوىی پػٍّكگاُ ًیطٍ عی یه زٍضُ ظهاًی  1000ؾاػتِ

فطایٌس پیطؾاظی هؼازل  8 ±0/4 kg/m3زضًظط گطفتِ

زض زاذل هحفظِای حاٍی ضعَتت ٍ شضات ًوه لطاض زازُ

هیقَز .ایي هیعاى هغاتك خسٍل  2اؾتاًساضز (تٌس ،1 ،1 ،7
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ؾاذت زهپط ضس گالَپیٌگ ATG 3تطای ذغَط ؾِ تاًسل
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 )9 ،3 ،3اؾتاًساضز  IEC 62217اًتراب قسُ اؾتً .طخ

ٍ تطضؾی ًتایح تِزؾت آهسُ اظ ؾِ هطحلِ تؿت پاؾد

زتی تا تَخِ تِ ضٍـ والیثطاؾیَى هِ ًوىی هغاتك تٌس ،4

فطواًؿی تط ضٍی ًوًَِّا پطزاذتِ هیقَز.

 9 ،3 ،3 ،1 ،1اؾتاًساضز تؼییي هیگطزز .اًساظُ شضات هِ 5
الی  10هیىطٍى اؾت .فطایٌس پیطؾاظی زض قطایظ هِآلَز
حاٍی شضات ًوه زض زاذل هحفظِ تؿت ضیگ ضا هیتَاى
زض قىل  3هكاّسُ ًوَز.

 .4یافتهها و نتایج تحقیق
زض ایي لؿوت ًتایح تِزؾت آهسُ اظ اًدام آظهَىّا تط ضٍی
ًوًَِّا اضائِ ٍ هَضز تطضؾی لطاض هیگیطزً .تایح تِزؾت
آهسُ اظ ؾِ هطحلِ تؿت پاؾد فطواًؿی تطای زٍ ًوًَِای
وِ تحت آظهَى هِ ًوىی لطاض گطفتِاًس تِ تطتیة زض
قىلّای  7 ٍ 6لاتل هكاّسُ اؾتً .وَزاض هطتَط تِ ًتایح
تؿت پاؾد فطواًؿی اؾتان تطیحّا زض ؾِ هطحلِ لثل اظ
تؿت هِ ًوىی ،تؼس اظ تؿت هِ ًوىی ٍ تؼس اظ تؿت
ذؿتگی تا ؾِ قىل تطؾین هتفاٍت هكرم قسُ اؾت.
ًوَزاض قواضُ  1وِ تِ نَضت ذغَط هٌمغغ اؾت هطتَط
تِ ًتایح ًوًَِ لثل اظ تؿت هِ ًوىی ٍ ًوَزاض قواضُ  2وِ

شکل .3فرایند پیرسازی دهپر در داخل هحفظه تست ریگ هه
نوکی
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تِ نَضت ًمغِ چیي ظاّط قسُ اؾت قاهل ًتایح ًوًَِ زض
هطحلِ تؼس اظ تؿت هِ ًوىی ٍ زض ًْایت ًوَزاض قواضُ 3
وِ تِ قىل ذظ واهل لاتل هكاّسُ اؾت ،تیاىوٌٌسُ ًتایح

پؽ اظ پایاى آظهَى هِ ًوىی ،تؿت تطضؾی ضفتاض اضتؼاقی

پاؾد فطواًؿی ًوًَِ تؼس اظ تؿت ذؿتگی اؾت .تا تطضؾی

تطضٍی ًوًَِّا هدسزا هغاتك تا اؾتاًساضز تىطاض قس .تِ

ًوَزاضّای حانل اظ ًتایح تؿت پاؾد فطواًؿی ًوًَِ اٍل

هٌظَض زؾتیاتی تِ ًتایح زلیكتط تؼس اظ ایي هطحلِ ًوًَِّا تا

ًماعی وِ زاضای فطواًؽ تكسیس ّؿتٌس اؾترطاج ٍ زض

اؾتفازُ اظ زؾتگاُ هرهَل ذؿتگی آظهایكگاُ اضتؼاقات

خساٍل  1تا  3تطای حالتّای هتفاٍت ًكاى زازُ قسُ

پػٍّكگاُ ًیطٍ ،ػولیات ذؿتگی تطٍی اؾتان تطیحّا

اؾت .زض ایي خسٍلّا فطواًؽّای تكسیس تِ ّوطاُ هیعاى

اًدام پصیطفت .ػولیات ذؿتگی تطضٍی ّط ًوًَِ تِ تؼساز 2

تَاى خصب قسُ زض ایي ًماط لاتل هالحظِ ّؿتٌس.

هیلیَى ؾیىل تا زاهٌِ  1هیلیهتط ٍ زض یىی اظ فطواًؽّای
حسٍز ّ 40طتع وِ اظ اًدام تؿت پاؾد فطواًؿی زض هطحلِ
لثل اظ ػولیات پیطؾاظی ًوًَِ تِزؾت آهسُ تَز اًدام

جدول  .1نتایج هربوط به نوونه اول قبل از تست هه نوکی
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گطفت .پؽ اظ پایاى ػولیات ذؿتگی اؾتان تطیحّا ،زٍتاضُ
تؿت پاؾد فطواًؿی تط ضٍی آًْا اًدام پصیطفت تا اظ
همایؿِ ًتایح تِزؾت آهسُ حانل اظ تؿت پاؾد فطواًؿی
زض هطحلِ لثل ٍ تؼس اظ آظهَى هِ ًوىی ٍ ّوچٌیي تؼس اظ
ػولیات ذؿتگی تتَاى اثط پیطی ضا تط ػولىطز اؾتان
تطیحّا هَضز تطضؾی لطاض زاز .زض ازاهِ ایي تحمیك تِ تحث
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جدول  .2نتایج هربوط به نوونه اول بعد از تست هه نوکی
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تا تَخِ تِ ًماط تكسیس تِزؾت آهسُ زض حالت لثل اظ تؿت

فسکانس

هِ ًوىی زض ذهَل ًتایح ًوًَِ اٍل هیتَاى گفت زض ایي

)(Hz

حالت ووتطیي ٍ تیكتطیي تَاى خصب قسُ تَؾظ اؾتان

توان

تطیح هطتَط تِ فطواًؽّای ّ 58 ٍ 19طتع ٍ تِ تطتیة

)(W

تطاتط ٍ 3/542 ٍ 1/595ات اؾت .ایي زضحالی اؾت وِ زض

جدول  .3نتایج هربوط به نوونه اول بعد از تست هه نوکی و

قطایظ تؼس اظ تؿت هِ ًوىی ایي همازیط تطاتط ٍ 0/904

خستگی

 ٍ 4/052هتؼلك تِ فطواًؽّای  58 ٍ 14اؾت .زض حالت

57

72

44

54

11

22

0/33 1/76 1/74 3/15 4/13 2/583

فسکانس

تؼس اظ ذؿتگی تیكتطیي ٍ ووتطیي تَاى زض فطواًؽّای

)(Hz
توان

 ٍ 57 ٍ 11تِ هیعاى  4/135 ٍ 0/337ضخ زازُ اؾت .اظ

)(W

همایؿِ ًماط پیه 6تِزؾت آهسُ زض ّط ؾِ حالت تؿت
هیتَاى ایيعَض تطزاقت وطز ،وِ اًدام فطایٌس پیطی تطضٍی

تا تَخِ تِ ًوَزاضّای تِزؾت آهسُ اظ ًتایح تؿت ًوًَِ

اؾتان تطیح ؾثة تاالضفتي همازیط فطواًؽ تكسیس ٍ

قواضُ  2فطواًؽّای تكسیس تِ ّوطاُ هیعاى تَاى خصب

ّوچٌیي افعایف همساض تَاى خصب قسُ زض ایي فطواًؽّا

قسُ زض ایي فطواًؽّا زض خساٍل  4تا  6تِ ثثت ضؾیسُ

اؾت .ایي زضحالی اؾت وِ ًتایح حانل اظ اًدام ػولیات

اؾت.

ذؿتگی ًكاى هیزّس وِ ًتایح زض ایي زٍ هطحلِ ًؿثت تِ
ّن تفاٍت چٌساًی ًساضًس .زض هَضز ًتایح تِزؾت آهسُ اظ
فسکانس

حالت اٍل تؿت ووتطیي ٍ تیكتطیي همساض تَاى هتؼلك تِ

)(Hz
توان

فطواًؽّای  ٍ 56 ٍ 19تِ هیعاى  2/961 ٍ 1/523اؾت.

87

62

56

43

19

1/68

2/84

2/96

1/77

1/52

)(W

87

66

58

23

2/43

4/34

3/7

1/71

تطاتط  ٍ 4/343 ٍ 1/712زض فطواًؽّای  66 ٍ 23حانل
قس .فطواًؽّای ً 57 ٍ 15ماعی ّؿتٌس وِ زض قطایظ تؼس

فسکانس

اظ ذؿتگی ًوًَِ همازیط تَاى  4/948ٍ 1/101ضا تِ ذَز

)(Hz
توان

اذتهال زازُاًس .تا همایؿِ ًتایح تِزؾت آهسُ زضذهَل

)(W

ًتایح ایي ًوًَِ هاًٌس ًوًَِ اٍل هیتَاى گفت پیطؾاظی
ًوًَِ ؾثة تاالضفتي فطواًؽّای تكسیس ًؿثت تِ حالت

جدول .6نتایج هربوط به نوونه دوم بعد از تست هه نوکی و

لثل قسّ .وچٌیي هیعاى تَاى خصب قسُ تَؾظ اؾتان

خستگی

تطیح زض تؿت اضتؼاقی زض ایي ًماط تؼس اظ فطایٌس پیطؾاظی

63

57

21

15

3/48

4/94

1/77

1/1

فسکانس

افعایف پیسا وطز ٍ .ایي زضحالی اؾت وِ زض اثط ذؿتگی
ًوًَِ تغییطات چٌساًی زض ًتایح ًؿثت تِ ًتایح هطحلِ تؼس اظ

)(Hz
توان

تؿت هِ ًوىی ایداز ًكس .زض هَضز ػلت افعایف

)(W

فطواًؽّای تكسیس ٍ تَاى زض ّط زٍ ًوًَِ تؼس اظ ػولیات
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جدول  .5نتایج هربوط به نوونه دوم بعد از تست هه نوکی

ایي همازیط زض قطایظ تؿت تؼس اظ فطایٌس پیطؾاظی ًوًَِ
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جدول  .4نتایج هربوط به نوونه دوم قبل از تست هه نوکی

تؿت ًوًَِ قواضُ  2ایيعَض هیتَاى تیاى ًوَز وِ زض

7
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هِ ًوىی هیتَاى گفت تا تَخِ تِ ایٌىِ زض عی فطایٌس

ذَز گطفتِ اؾت .زض انغالح ایي ًماط ّواى ًماط تكسیس

پیطؾاظی َّای آغكتِ تِ شضات ًوه تا اتؼاز هیىطًٍی تِ

ّؿتٌس .ایي ًماط زض خساٍل  1تا  6تطای ّط زٍ ًوًَِ تِ

عَض هساٍم زض حال خاتِخا قسى زض اعطاف اؾتان تطیحّا

ّوطاُ همازیط تَاى خصب قسُ زض ایي ًماط تیاى قسُ اؾت.

تَزُ ٍ تا ػثَض خطیاى َّا اظ تیي ضقتِّای ؾین تِ ّن

تا هكاّسُ ًوَزاضّا هیتَاى هتَخِ قس زض ًوَزاض قواضُ 2

تاتیسُ قسُ ،شضات ًوه زض فضاّای ذالی تیي ایي الیِّای

ًماعی قاهل فطواًؽّای تكسیس ّؿتٌس وِ هطتَط تِ

ؾین ًفَش وطزُ اؾت .شضات ًفَش وطزُ تِ هطٍض تا اظ زؾت

ًتایح تؿت تؼس اظ هِ ًوىی اؾت ٍ ًؿثت تِ حالت لثل هِ

زازى ضعَتت ذَز الیِّای تؿیاض ًاظوی اظ ضؾَب ضا هغاتك

ًوىی ؾیط افعایكی زاقتِ ٍ زض اوثط ًماط هیعاى تَاى خصب

قىل  4زض تیي ضقتِ ؾینّا تكىیل هیزٌّس .الیِّای

قسُ زض ایي حالت ًؿثت تِ حالت لثل تیكتط اؾت( .تِ

ضؾَب تٍِخَز آهسُ زض تیي ضقتِّای ؾین هَخة افعایف

ذهَل زض هحسٍزُ فطواًؿی  1تا  50وِ هحسٍزُ

انغىان تیي ضقتِّای ؾین زض حیي لغعـ ضٍی یىسیگط

ػولىطزی زهپط تِ لحاػ فطواًؿی اؾت).

هیقَز .ایي افعایف انغىان حیي اضتؼاـ واتل هَخة

هیاى ًماط تكسیس زض ًوَزاض قواضُ  ،3هطتَط تِ ًتایح تؿت

خاتِخا قسى فطواًؽّا ٍ افعایف هیعاى ؾغح زهپیٌگ

تؼس اظ ػولیات ذؿتگی ٍ ًوَزاض قواضُ  1اذتالف چٌساًی

تَؾظ خاشب هیقَز.

ٍخَز ًساقتِ ٍ ایي ػسم اذتالف زض اوثط ًماط زض هیعاى

تِ هٌظَض اًدام تطضؾیّای زلیكتط زض ذهَل هیعاى

تَاى خصب قسُ ًیع لاتل هكاّسُ اؾت .زض ٍالغ هیتَاى

ػوك ًفَش شضات زض تیي ضقتِ ؾینّا ،واتل خاشب اضتؼاقی

گفت ًتایح تؿت پاؾد فطواًؿی زض لثل ٍ تؼس اظ ػولیات

ضا اظ یه ؾوت تطـ زازُ ٍ ضقتِّای ؾین تِ ّن تاتیسُ

ذؿتگی تفاٍت چٌساًی ًساضًسّ .ویي تحلیل ضا زضذهَل

تاظ قس .زض ایي تطضؾی هكرم قس وِ زض اثط ػثَض َّای

ًوَزاض هطتَط تِ ًوًَِ قواضُ ً 2یع هیتَاى اضائِ ًوَز .زض

حاٍی شضات ًوه اظ زاذل ایي ضقتِ ؾینّا ،شضات زض تیي

ایي ًوَزاض ًیع اًدام فطایٌس هِ ًوىی (پیطی) هَخة تاال

الیِّای زاذلی ًیع ضؾَب وطزُ ٍ ّواىعَضوِ زض قىل

ضفتي فطواًؽّای تكسیس ٍ افعایف هیعاى تَاى خصب قسُ

قواضُ  5هالحظِ هیقَز الیِای اظ ضؾَب ضٍی ایي

زض ایي فطواًؽّا ٍ اغلة فطواًؽّای زیگط قسُ اؾت.

ضقتِّای زاذلی واتل قىل گطفتِ اؾت.
تا تطضؾی ًوَزاضّای هطتَط تِ ًتایح تؿت پاؾد فطواًؿی
ًوًَِّا ٍ همایؿِ آًْا هیتَاى گفت ًوَزاض قواضُ ،1
هطتَط تِ ًتایح تؿت لثل اظ فطایٌس هِ ًوىی ،زاضای ًماعی
اؾت وِ فطواًؽ پؽ اظ ضًٍس افعایكی ،ؾیط واّكی تِ

شکل .4ذرات نوک رسوب شده در بین رشتههای سین کابل

شکل .5الیههای رسوب شکل گرفته برروی رشته سینهای داخلی

استاک بریج دهپر

کابل جاذب
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شکل  .6نتایج تست پاسخ فرکانسی نوونه شواره 1
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شکل  .7نتایج تست پاسخ فرکانسی نوونه شواره 2
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 .5تست دمپسها طبق استاندازد

ًوه ٍ یا غثاض ًیع هیتَاًس تط ػولىطز اضتؼاقی اؾتان تطیح

زض اؾتاًساضز  IEC 61897هطتَط تِ تؿت اؾتان تطیح

زهپطّا اثطگصاض تاقس.

زهپط پاضاهتطّای انلی تطای وٌتطل واضایی زهپط قاهل

 -2اظ تطضؾی ًتایح تؿت زٍ اؾتان تطیح هیتَاى ایي

فطواًؽّای واضوطز ،هیعاى اًطغی خصب قسُ ،ػوط زهپط

ًتیدِ ضا وؿة وطز وِ شضات غثاض ٍ ًوه هَخَز زض َّای

(تؿت ذؿتگی) اؾت .ایي تؿتّا زض قطایظ هرتلف ٍ

هطعَب زض تیي فضاّای ذالی تیي ضقتِّای ؾین تِ ّن

تطضٍی چٌس ًوًَِ زهپط ٍ تا اؾتفازُ اظ اًَاع تدْیعات ٍ

تاتیسُ قسُ ًفَش وطزُ ٍ افعایف انغىان تیي ضقتِّای

آًاالیعضّای اضتؼاقی اؾتاًساضز زض هحل آظهایكگاُ اضتؼاقات

ؾین زض حیي لغعـ ضٍی یىسیگط ضا تِ زًثال زاضز.

ٍ آوَؾتیه پػٍّكگاُ ًیطٍ اًدام قسُ اؾت .زض حال حاضط

 -3افعایف انغىان زض تیي ضقتِّای ؾین ،تاال ضفتي

آظهایكگاُ هصتَض ،آظهایكگاُ هطخغ تطای ایي ًَع ذسهات

فطواًؽّای تحطیه ٍ افعایف هیعاى ؾغح زهپیٌگ

هحؿَب هیقَز .تِ هٌظَض حهَل اعویٌاى اظ نحت

تَؾظ اؾتان تطیح ضا تِ زًثال زاضز.

ػولىطز زهپطّا زض حیي اًدام تؿتً ،وًَِّا تط ضٍی قیىط

 -4زض ٍالغ ًفَش شضات زض فضای تیي الیِّا تاػث هیقَز

ًهة ٍ تا اؾتفازُ اظ یه اؾتطٍؾىَج ،فطواًؽّای تكسیس

تا ضقتِّای ؾین تا انغىان تیكتطی ضٍی یىسیگط لغعـ

تِزؾت آهسُ اظ اًدام تؿت زهپط هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ ٍ

وٌٌس ٍ ایي واض ًیاظ تِ خصب اًطغی تیكتطی زاضز ٍ تِ زًثال

هكاّسُ گطزیس وِ تیكتطیي زاهٌِ زض ایي فطواًؽّا اؾت.

ایي خصب تیكتط ،هیطایی ٍ اتالف اًطغی تیكتطی زض پی
ذَاّس زاقت.

 .6نتیجهگیسی

 -5تا تَخِ تِ ًتایح تِزؾت آهسُ هوىي اؾت زض آیٌسُ اظ

 -1هیتَاى گفت ػالٍُتط ػَاهل هحیغی هاًٌس تاز ،ؾطها،

تؿت هِ ًوىی ٍ پیطؾاظی تِ ػٌَاى یىی اظ تؿتّای

یدظزگی ٍ تطف ،پیطی ًاقی اظ ًفَش شضات ضیع زض َّا هاًٌس

هَضز ًیاظ خْت تطضؾی ضفتاض اضتؼاقی اؾتان تطیحّا ًام
تطزُ قَز.
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1. Aging
2. Stockbridge
3. Galloping
4. Shaker
5. Pulse
6. Peak
7. Resonant
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