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 فلسفه وجودی

، تعداد زیادی سازه وجود داشت که فرونریخته ۹۶ی کرمانشاه در سال  بعد از زلزله 
ها بعد از زلزله وارد ناحیه پالستیک خود  بود؛ اما دیگر قابل استفاده نبود. این سازه 

ها جان سالم به در برده بودند اما جایی برای ساکنان این سازه ها از زلزله شده بودند.  
هایی را  گرفتند. چه سازهها وجود نداشت. حال مهندسان باید تصمیم میاسکان آن 

هایی دیگر قابل ترمیم نیستند و باید تخریب شوند؟ چه باید ترمیم کنند؟ چه سازه
آن سازه ترمیم  نیست؟  هایی  اقتصادی  سازهها  یاچه  فروپاشی  معرض  در   هایی 

Collapse   هستند؟ 

ای باشند همه این مشکالت در تاریخ، باعث شد که مهندسان به فکر طراحی سازه 
دهی خود بازگردند، یا اصال دچار هیچ مشکلی   که یا بعد از زلزله به سرعت به سرویس 

 .نشوند و بی وقفه سرویس دهی داشته باشند

های عمومی به کار بردند، راه حل اول بود. یعنی  دسان در سازه راه حل منطقی که مهن
ها  سازه را بتوان بعد از زلزله به سرعت به سرویس دهی بازگرداند. برای این کار، آن

سازه در  را  اعضایی  گرفتند  آنتصمیم  فقط  زلزله  حین  تا  دهند  جای  آسیب  ها  ها 
ها را تعویض کرد مان کوتاهی آنببینند. به این ترتیب بعد از زلزله بتوان طی مدت ز 

المان این  به  دهد.  ادامه  خود  دهی  سرویس  به  بتواند  دوباره  سازه  در تا  ها 
  .گویندمی  فیوز سازه

قاب  انواع  از  سازهیکی  در  فیوز  دارای  قاب های  یاها،  پیوند  ستون   Linked های 
Column Frame  هستند. 
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 نحوه عملکرد سیستم قاب ستون پیوند 

 متشکل از دو سیستم ستون پیوند شده (LCF) سیستم قاب با ستون پیوند شده
(LC)   متوسط خمشی  قاب  سازه  (MMF) و  سیستم  یکدیگر  کنار  در  که  ای است 

 .دهندیکپارچه و دوگانه را تشکیل می 

 
باشد. دومین ی ستون پیوند شده می در این سیستم وظیفه باربری جانبی بر عهده

ای، سیستم قاب خمشی متوسط است که عالوه بر مقاومت در برابر  سازه سیستم  
بارهای جانبی، وظیفه باربری ثقلی را نیز بر عهده دارد. سیستم ستون پیوند شده از 

است که از طریق تیرهای پیوند به یکدیگر دو ستون به موازات یکدیگر تشکیل شده 
 .اندمتصل شده
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پیوند تیرهای  پذیر و تعویضقابل   این  عنوان شکل  به  عمدتا  و  فیوز   هستند 
پذیر خود، انرژی وارد شده به کنند. این تیرهای پیوند با رفتار شکل عمل می  برشی

 .کنندکنند و از آسیب به سایر اعضا جلوگیری می سازه را مستهلک می

ر  های موجود در قاب خمشی د شود تا المانرفتار پالستیکی تیرهای پیوند باعث می 
ها نباشد. حال ایت ناحیه االستیک باقی بمانند و بعد از زلزله نیازی به تعویض آن 

 کنند؟ آید که این تیرهای پیوند چگونه خود را فدا می سوال به وجود می 

کنند.  در واقع این تیرها به دلیل سختی بیشتر، انرژی بیشتری از زلزله را جدب می 
شود. این اختالف  ایجاد نیروی برشی وحشتناکی می ها باعث  همچنین طول کوتاه آن

 .شودها، باعث بروز چنین رفتاری می در سختی و زمان تسلیم قاب 
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 LCF هایفلوچارت طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان سیستم 
 

 
 


