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چکيده
بررسي رفتار تنش-کرنش بتنهاي با مقاومت باال که توسط فوالدهاي جانبي محصور شدهاند توسط پژوهشگران مختلفي
مورد توجه بوده است .در نتيجه روابط تنش-کرنش متعددي در مورد ستونهاي بتن با مقاومت باال ارائه شده است .از آنجائيکه
هر مدل بر پايه تعداد محدودي از دادههاي آزمايشگاهي هر پژوهشگر پيشنهاد شده ،اغلب هر مدل نسبت به دادههاي
آزمايشگاهي که براساس آن ارائه شده تخمين مناسبي داشته و در مورد ساير دادهها پيشبيني واقعبينانه ارائه نمينمايد .در اين
تحقيق همه مدلها و دادههاي آزمايشگاهي قابل دسترس که توسط پژوهشگران در زمينه بررسي مقاومت و شکلپذيري
ستونهاي با بتن با مقاومت باال ارائه و انجام شده است جمعآوري شده و براساس نتايج اين پژوهشها و با بکاربستن علم تحقيق
در عمليات مدلي مناسب پيشنهاد شد .همچنين با استفاده از تحليل يقينانديشانه نشان داده شد که مدل پيشنهادي در
مقايسه با ساير مدلها برابري بسيار خوبي با نتايج آزمايشگاهي دارد.
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 -1مقدمه
در طي سالهای گذشته تعداد قابلتووههي پوژوهب بور روی
خصوصيتهای مکانيکي بتنهوای پرمااوموت انجواد شوده اسوت
نتيجه اين تالشها پيب بيني نمود که اين ماده در آينده نزديو
به طور گسترده در سازههايي مانند سواختمانهوای بلنود مرتبوه،
پلهای با دهانه بلند ،تونلهوا و بنودرگاههوا موورد اسوتااده قورار
خواهد گرفت با افزايب کاربرد بتن پرمااومت در زمينه مهندسي
عمران آگاهي زيادتر در ارتباط با رفتار ايون موواد بوهخصوو در
مناطق زلزله خيز ،ماننود مااوموت و شوکلپوذيری ،از نکتوههوای
ابتدايي و مهم محسوب مي شود دو عامل گاته شوده بوا افوزايب
تنب سه محوری (بتن محصورشده) افزايب مييابد از اين رو بوه
دليل طبيعت شکنندگي بتن پرمااوموت تحوت نيوروی محووری،
وهود فوالدهای عرضي اهميت بيشتری نسبت به بتن با مااوموت
معمولي دارد مسئله محصورشدگي بتن از مدتها پيب مطور و
به صورت آزمايشگاهي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفتوه اسوت
بووهطوووریکووه دنوودين موودل محصورشوودگي بوورای تش و ي و
پيببيني رفتار تنب-کرنب بتنهای با مااوموت معموولي و بواال
ارائه شده است اغلب مدلها نسبت به دادههای آزمايشگاهي کوه
براساس آن ارائه شده ت مين مناسوبي داشوته و در موورد سواير
دادهها پيببيني واقعبينانه ارائه نمينمايد بنوابراين ارائوه مودلي
که بتواند نسبت به تماد نتايج آزمايبها که توسوط پژوهشوگران
م تلف انجاد شده است ،ت مينهای مطلوب و بوا عودد قطعيوت
پايين ارائه دهد ،نياز است همه مدلهای پيشنهادی که بور پايوه
کارهای آزمايشوگاهي گذشوته اسوت براسواس بررسوي و تحليول
آماری نتايج ارائه شدهاند کاسون و پوالتر ]5[ 1ميوانگين خطوای
مدلهای مربووط بوه اوداکمر مااوموت فشواری ،شوکلپوذيری و
س تي  03نمونه ستون مربعي شکل از بتن پرمااومت که توسوط
تنگ های راست گوشه محصورشده بودنود را بوا  9مودل تحليلوي
بررسي نمودنود همننوين سوان و سواکينو ]22[ 2پوژوهبهوای
آماری در مورد اداکمر مااومت فشاری و کرنب متناظر با تونب
اداکمر را همراه بوا دو مودل تحليلوي ديگور بور روی  55نمونوه
0
ستوني انجاد دادند پژوهشگراني ديگر ماننود کواپوز و همکواران
[ ]12نيز با سنجب  13مدل تحليلي بورای ت موين نتوايج 131
نمونه ستوني دهارگوش که تحت فشار محوری قرار گرفته بودنود
مدل تجربي خود را ارائه نمودند تاويو و همکواران ]21[ 5نيوز بوا
بررسي آماری و از روش درونيابي اسپالين بورای ت موين نتوايج
 121نمونووه سووتون بووتن پرمااومووت بووه بررسووي موودلهووای
محصورشدگي پرداختند در اين تحايق همه مدلهوا و دادههوای
آزمايشگاهي قابل دسترس که توسط پژوهشگران مطر در زمينه
بررسي رفتاری ستون های با بتن پرمااوموت ارائوه و انجواد شوده
است ،همعآوری و براساس نتايج اين پوژوهبهوا مودلي مناسوب

پيشنهاد شد
 -2برنامهريزي خطي و روش سيمپلکس
برنامهريزی خطي ،ي نوع از مدلهای برنامهريزی رياضي و
از قویترين فنوني است که مديران در ال مسائل استااده
مينماي ند در اين روش توابع معرف هدف و قيود ،همگي خطي
هستند خطي بودن بعضي مدلها ميتواند بر مبنای خوا
فيزيکي و ذاتي مسأله توهيه شود مدلهای ديگر را که به ظاهر
خطي نيستند ،ميتوان با استااده از تبديلهای رياضي مناسب به
صورت خطي ارائه داد شکل عمومي برنامهريزی خطي در االت
ماتريسي عبارت است از:

Min or Max Z  cx
st :
Ax    b

()1

(

)

x  0 or x  0

)

(

متغيرهای تصميمZ ،
(
که در آن )
مادار تابع هدف c  c1, c2 ,...,cn  ،ضرايب متغيرهای تصميم
در تابع هدف ،ماتريس  Am  nضرايب متغيرهای تصميم در
ماادير ثابت سمت
(
محدوديتها ،بردار )
راست n ،تعداد متغيرهای تصميم و  mتعداد محدوديتها است
[]29
روش سيمپلکس در سال  1995ميالدی برای ال مسائل
برنامهريزی خطي ابداع شد اين روش به طور هندسي نشان
ميدهد که برای تعيين هواب بهينه ،الزد است فاط نااط
گوشهای منطاه موهه بررسي شوند اين روش ،عملکرد روش
ماتريسي را به صورت ساده نشان ميدهد ال مسائل به روش
سيمپلکس به شيوه دستورالعملي است ،به طوری که بيشتر
عمليات خود را از مبدأ م تصات آغاز نموده و مادار هواب بهينه
را با مادار هواب نااط گوشهای مجاور خود ماايسه مينمايد
دناننه مادار هواب هديد مسأله بهتر از مادار هواب قبلي باشد،
مادار هديد را مبنا قرار داده و هواب گوشهای مجاور ديگر اين
ناطه را در منطاهی موهه مورد ماايسه قرار ميدهد تکرار اين
عمليات ادامه مييابد تا مادار هواب ناطهی مجاور ناطهی مبنا
بهتر از آن نشود در اين صورت ناطهی مبنای فعلي به عنوان
هواب بهينه و مادار آن به عنوان مادار هواب بهينه منظور
خواهد شد روش سيمپلکس ي رويهی ماتريسي است که هر
تکرار آن مستلزد ال ي دستگاه معادله برای به دست آوردن
ي هواب هديد است ممکن است برخي از معادالت قيود به
االتهای تساوی نباشند ،در اين صورت از متغيرهای کمکي
برابرساز (متغيرهای کمکي کمبود 5يا مازاد )2استااده ميشود و

مسأله به صورت استاندارد درميآيد و سپس طبق دستورالعمل
ال ميشود بنابراين شکل استاندارد ال مسائل به روش
سيمپلکس به اين صورت است که در تابع هدف ميتواند به
صورت پيشينهسازی يا کمينهسازی باشد و عالمت تمامي
محدوديتها به صورت مساوی و همگي متغيرهای تصميم
غيرمناي هستند []1
()2

Min or  Max Z  cx
, x0

st :
Ax  b

 -3بازنگري مدلهاي محصورشدگي موجود
در اين تحايق مدلهای تحليلي ارائه شده توسط پژوهشگران
م تلف مورد بررسي قرار گرفته است به علت عدد قطعيت بسيار
زيادی که در مورد مدلهای محصورشدگي از همله مااومت و
شکلپذيری بتن محصورشده با دورپيچ و تنگهای راست گوشه
وهود دارد ،در اين تحايق سنجب عدد قطعيت در مورد اين
متغيرها انجاد ميشود بدين منظور از  5متغير اصلي برای تحليل
و بررسي استااده ميشود که عبارتند از:
 :مااومت فشاری بتن محصورشده
:کرنب متناظر با تنب اداکمر در بتن محصورشده
 :کرنب متناظر با  %15تونب اوداکمر روی شواخه نزولوي
منحني تنب-کرنب
 :کرنب متناظر با  %53تونب اوداکمر روی شواخه نزولوي
منحني تنب-کرنب
دو عامل اوليه ،متغيرهای عمومي بوده و ناب بسويار مهموي در
توصيف رفتوار تونب-کورنب سوتونهوای بوتن پرمااوموت دارد
همننووين کوورنب نهووايي ،يکووي از متغيرهووای م و ثر در مبح و
شکلپذيری بوده و تأثير قابلتوههای بور روی عملکورد خمشوي
ستون دارد اين متغير تعريفهای متااوتي از ديدگاه پژوهشوگران

م تلف داشته و از کاهب  %15تا  %53مااومت بعد از تونب او
متغير است
اين دهوار متغيور براسواس دادههوای آزمايشوي کوه بور روی
ستونهای ساخته شده از بتن پرمااومت انجاد شده مورد تحليول
قرار گرفته است داده هوای موهوود شوامل  121سوتون دايوروی
محصورشده با دورپيچ و  151ستون مربعي محصورشده بوا تنوگ
راست گوشه بوده که تحت آزمايب فشار محووری (بوار محووری)
يکنواخت قرار گرفته اند مااومت فشاری بتن محصورنشده در اين
نمونهها از  29 MPaتا  105 MPaمتغير بوده و توسط فوالدهای
عرضي که مااوموت هواری شودن آنهوا از  255 MPaتوا MPa
1019تغيير مينموود ،محصوور شودهانود بنوابراين دادههوا دارای
هامعيت کاملي از اي مااومت فوالد عرضي از نوع پرمااوموت و
معمولي است همننين درصود فووالد هوانبي از ماودار  %3/0توا
 %9/0متغير بوده که نشان از وهود اداقل و اداکمر مادار فووالد
محصورکننده در نمونهها دارد ابعاد نمونههوا نيوز از ماودار mm
 125تا  533 mmتغييور نمووده اسوت در مرهوع [ ]2هزئيوات
مربوط به نمونهها مورد ارزيابي آمده است
با توهه به گستردگي مدل های مورد استااده در اين تحليول،
اين مدلها به صورت هداگانه (براساس شوکل ماطوع عرضوي) در
هوودول ( )1ارائووه شووده اسووت همننووين توزيووع و پيکربنوودی
فوالدهای عرضي اين نمونوههوا در شوکل ( )1نموايب داده شوده
است
اين دادهها دارای پراکندگي مناسب در زمينه مااومت فشاری
نمونهها ،درصد اجمي فوالدهای هانبي ،اندازه و ماياس نمونهها،
مااومت هاری شدن فوالدهای عرضي و آرايب فوالدهوای عرضوي
است

شکل )  :(1متغيرهاي موجود در مدلهاي ارائه شده

،
 خالصهاي از مدلهاي مقاومت و شکلپذيري ستونهاي ساخته شده با بتن پرمقاومت:)1( جدول
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 -4سنجش نتايج مدلهاي ارائه شده با دادههاي
آزمايشگاهي
 -1-4مقاومت بتن محصورشده
در اين ب ب سنجب عدد قطعيت  11مدل مربوط به
مااومت بتن محصورشده با تنگهای راست گوشه و  13مدل
مربوط به مااومت بتن محصورشده با دورپيچ بررسي شده است
که معادلههای اصلي هر مدل در هدول ( )1آورده شده است
يکي از داليل افزايب تعداد مدلهای موهود در اين ب ب ناب
مهمي است که اين متغير در توصيف رفتار تنب-کرنب
ستونهای با بتن پرمااومت دارد و در تمامي مدلها بطور
تعريف شده است برای بازنگری مدلهای مربوط به
مش
مااومت بتن محصورشده با تنگهای راست گوشه ،از ت مين
نتايج  151داده آزمايشگاهي استااده شد که اين دادهها شامل
 105نمونه بتن محصورشده با بتن پرمااومت و  25نمونه با بتن
مااومت معمولي بودند و در اين ميان  90نمونه با فوالد با
مااومت هاری شدن باال و باقي آنها با فوالد مااومت معمولي
(پايينتر از  )533 MPaمحصور شده بودند همننين برای
بررسي مدلهای مربوط به مااومت بتن محصورشده با دورپيچ
دايروی در ت مين نتايج ،از  121داده آزمايشگاهي استااده شد
در بين اين  121داده آزمايشگاهي 115،نمونه از بتن پرمااومت و
 50نمونه از بتن مااومت معمولي ساخته شده و  92نمونه با
فوالد پرمااومت و  92نمونه با فوالد مااومت معمولي محصورشده
بودند
با ماايسه انجاد شده بين نتايج تحليلي و آزمايشگاهي در

مورد عامل مااومت بتن محصورشده اين نتيجه بدست ميآيد که
عدد قطعيت 9در اکمر مدلها بطور نسبي پايين است به طوری
که ضريب تغييرات 1در مدلهای مربوط به مااومت بتن محصور
شده در مااطع مربعي از  9/91تا  10/12درصد متغير بوده که
کمترين اين مادار در مدل ساعتنياغلو و همکاران ]23[ 9و
بيشترين آن در مدل مندر و همکاران ]15[ 13ديده شد
(هدول( ))2همننين عدد قطعيت در مورد مدلهای مربوط به
اداکمر مااومت بتن محصورشده در مااطع دايروی از  11/09تا
 05/12درصد متغير بود که کمترين آن در مدل ساعتنياغلو و
همکاران [ ]23و بيبترين آن در مدل فافيتيز و همکاران]9[ 11
ديده شد (هدول( ))2در شکل ( )2در مورد مدلهای مربوط به
مااطع دايرهای و شکل ( )0در مورد مدلهای مربوط به مااطع
مربعي ،نتايج ااصل از ت مين روابط در ماابل نتايج آزمايشگاهي
به
رسم شده است در اين شکلها خط نيمساز
عنوان خط پايه در نظر گرفته ميشود با توهه به نتايج تحليل
ياينانديشانه 12در مورد مدلهای مااطع مربعي ،کمترين خطای
ميانگين در مدل ساعتنياغلو و همکاران [ ]23با مادار 2/2
(
درصد و نسبت ميانگيني Km  analy exp 
⁄
)
 1/33و نامناسبترين ت مين در مدل پژوهشگران
10
هرکلي و همکاران [ ]5با ميانگين خطای  22/55درصد و
نسبت ميانگين  1/22بدست آمد
نتايج م تلف از ت مين مدلها و در نتيجه پراکندگي و
توزيع متااوتي از داده ها در دو سوی خط پايه بدست آمده است
در دستهای از مدلها مانند مدل دينيز و همکاران( ]2[ 15شکل
( ))0توزيع دادهها در دو سوی خط پايه به صورت مطلوب بوده
اگرده نتايج آزمايب هونگ و همکاران ]9[ 15که در شکلها با

شده است در ت مين اين مدل
نشانگرهای مربع شکل مش
نتايجي مناسب را ارائه نداد در دسته ديگر از مدلها مانند مدل
ساعتنياغلو و همکاران [ ]23براساس تحليل ،توزيع مناسبتر و
دقيقتر بدست آمد (شکل ( ))0در اين شکل نيز عدد قطعيت
باالی مدل هرکلي و همکاران [ ]5به واسطه توزيع نامناسب
است به
دادهها در اطراف خط پايه ،به طور کامل مش
طوریکه ديده ميشود فاصله نشانگرهای م تلف که بيانگر
آزمايب پژوهشگران متااوت بوده ،از خط پايه قابل توهه است
ابراهيم و همکاران ]13[ 12با اصالااتي که در مدل هرکلي و
همکاران [ ]5ايجاد نمودند ،توانستند مدلي با نتيجه واقعبينانهتر
و با کاهب خطای ميانگيني در ادود  2/5درصد و عدد قطعيت
مناسبتری در ادود  13/19درصد ارائه نمايند اگرده مدل
پژوهشگران هرکلي و همکاران [ ]5در نمونههای مربعي شکل
نتوانست نتايج مطلوبي را پيببيني نمايد ،در مورد مدلهای
مربوط به مااطع دايروی مدل مربوط به اين پژوهشگران نتايج
بسيار مطلوبي با خطای  9/29درصد و نسبت ميانگين 1/33
نمايب ميدهد (شکل ( ))2ساير شکلهای مربوط به مدلهای
مورد ارزيابي در مرهع [ ]2موهود است
-2-4

کرنش متناظر با تنش اوج بتن محصور شده )

(

در اين ب ب سنجب عدد قطعيت  2مدل مربوط به کرنب
متناظر با تنب اداکمر بتن محصورشده ) ( با تنگهای راست
گوشه و  1مدل مربوط به کرنب متناظر با تنب اداکمر بتن
محصورشده با دورپيچ مورد بررسي قرار گرفت که معادلههای
اصلي هر مدل در هدول ( )1آورده شده است برای بازنگری
مدلهای مربوط به کرنب متناظر با تنب اداکمر بتن
محصورشده با تنگهای راست گوشه از ت مين نتايج  139داده
آزمايشگاهي استااده شد که اين دادهها شامل  10نمونه با بتن
پرمااومت و  25نمونه با بتن مااومت معمولي بودند و در اين
ميان  51نمونه با فوالد با مااومت هاری شدن باال و باقي آنها با
فوالد مااومت معمولي محصور شده بودند همننين از مدلهای
مربوط به کرنب متناظر با تنب اداکمر بتن محصورشده با
دورپيچ دايروی در ت مين نتايج  152داده آزمايشگاهي استااده
شد که در  90نمونه از بتن پرمااومت و در  50نمونه از بتن
مااومت معمولي بهره برده شده بود درااليکه  12نمونه با فوالد
پرمااومت و  25نمونه با فوالد مااومت معمولي محصورشده
بودند در مورد مدلهای مربوط به کرنب متناظر با تنب اداکمر
عدد قطعيت بيشتری نسبت به مدلهای مربوط به مااومت بتن
محصورشده ديده شد يکي از علتهای عدد قطعيت در اين
مدلها آن است که اندازه کرنب فشاری به طور هدی به طول
گيج و محل قرارگيری اندازهگيرهای کرنب بستگي داشته و از

آنها که طول و موقعيت اندازهگيرهای کرنب در آزمايبهای
محااين م تلف متااوت بوده ،ماايسه اطالعات مراهع م تلف با
يکديگر مشکل است
با توهه به نتايج مندر در هدول ( )2و شکل ( )5ديده
ميشود که در نمونههای مربعي شکل عدد قطعيت در مورد
مدلهای کرنب متناظر با تنب او از مادار  05/15تا 52/31
درصد متغير است در نمونههای مربع شکل ،نتايج نشان ميدهند
که برخالف آنکه مدل ماگوروما و همکاران ]19[ 19دارای
پراکندگي و خطای ميانگين کم در مورد نمونههای آزمايشگاهي
مورد نظر است اما نسبت ميانگين اين مدل نيز به نسبت پايين
بوده و نتايج را تا ادودی با محافظهکارانه پايين بدست ميآورد
با اينکه مدل اين محاق در مورد نمونههای محصورشده با فوالد
پرمااومت نتايج مطلوب ،ب صو در نمونههای آزمايشگاهي
هونگ و همکاران [ ]9را نشان ميدهد با اين وهود مدل
ساعتنياغلو و همکاران [ ]23همانطور که در نتايج بدست آمده
ديده ميشود دارای پراکندگي باالتر در ادود  %9و افزايب
خطای ميانگين در ادود  %1بوده و نسبت ميانگين اين مدل
 3/92است که در ادود  %13اين مادار نسبت به مدل ماگوروما
و همکاران[ ]19مناسبتر است همدنين اين مدل در مورد
نمونههای محصورشده با فوالد پرمااومت ،نمايشي نامناسبتر از
مدل قبلي دارد به طوری که اگر به نشانگرهای ( )+که
نشاندهنده نمونههای شيخ و اوزمری ]25[ 11است ،توهه شود
ت مين نامناسب اين مدل نسبت به مدل ماگوروما و
همکاران[ ]19نمايانتر است ساير شکلهای مربوط به مدلهای
مورد ارزيابي قرار گرفته در مرهع [ ]2موهود است
 -3-4کرنش متناظر با  %05و  %50تنش اوج بتن محصور
شده
پعامل شکلپذيری بطور خا در مورد ستونهای با بتن
پرمااومت ،با توهه به طبيعت شکنندهی بتن پرمااومت که دليل
اصلي شکست ترد و اناجاری اين نوع بتن پس از ناطه او بوده،
اهميت خاصي دارد بنابراين ارائه رابطهای ،که بتواند شاخصي
مناسب در ماايسه شکلپذيری ستونهای م تلف با توهه به
گستردگي عوامل موثر در اين عامل باشد الزد است
روشهای م تلاي برای محاسبه شکلپذيری ستونها وهود
دارد که در همه اين روشها عاملهای منحني تنب-کرنب،
ناب اساسي در محاسبه آن دارد روشهای موهود را ميتوان به
دو گروه کلي تاسيم نمود گروه اول شامل پژوهشگراني است که
شکلپذيری ستونها را با نسبت دو ناطه خا از منحني تنب-
کرنب ماايسه مي نمايند اين محااين با توهه به رفتار ستون در
شاخه نزولي منحني تنب-کرنب (پس از ناطه او منحني

،

تنب-کرنب) رابطه خود را ارائه نمودند روابطي که بيان شد
براساس نسبت کرنب محوری متناظر با افت درصدی از تنب
او در شاخه نزولي منحني تنب-کرنب به کرنب متناظر با
ناطه او در منحني تنب-کرنب است در اين ميان
ساعتنياغلو و همکاران [ ]23و مارتينز و همکاران ]12[ 19در
مدل خود افت  %15پس از ناطه او  ،آسا و همکاران ]0[ 23افت
 %23پس از ناطه او و پالتر و همکاران ]10[ 21افت  %53پس
از ناطه او را در نظر گرفته و در روابط خود وارد نمودند با
بررسي مدلهای گذشته که با توهه به آزمايبهای م تلف ارائه
شده است در ستونهای دايروی ناطه متناظر با  %15تنب او
در شاخه نزولي و در ستونهای مربعي ناطه متناظر با  %53تنب
او در شاخه نزولي بيشتر مورد توهه بوده است گروه دود شامل
مدل پژوهشگراني است که از محاسبه سطح زير منحني تنب-
کرنب برای ماايسه شکلپذيری ستونهای م تلف استااده
نمودند در اين پژوهب از شاخ شکلپذيری کرنشي استااده
ميشود به اين ترتيب که در مورد ستونهای دايروی از کرنب
متناظر با  %15تنب او و در ستونهای مربعي از کرنب متناظر
با  %53تنب او استااده شده و مدلهای مربوط به اين عاملها
مورد توهه قرار گرفت
در اين ب ب تعداد نمونههای بررسي شده در هر مدل نسبت
به مدلهای پيشين کمتر بوده که علت آن وهود يکي از عوامل
زير است:
پژوهشگران م تلف در آزمايبهای خود مادار آزمايشگاهي
عامل مورد نظر را گزارش ننمودند
 شاخه نزولي منحني تحليلي تنب-کرنب موازی محور افايبوده و مادار تحليلي مدل قابل تش ي نيست
 مااومت باقيمانده بتن( 21مااومت پسماند) بزرگتر از مااومتمتناظر با عامل خواسته شده است
 بنابراين در اين ب ب سنجب عدد قطعيت  5مدل مربوط بهکرنب متناظر با  %53تنب او بتن محصورشده با تنگهای
راست گوشه و  5مدل مربوط به کرنب متناظر با  %15تنب او
بتن محصورشده با دورپيچ مورد بررسي قرار گرفت برای بازنگری

مدلهای مربوط به کرنب متناظر با  %53تنب او بتن
محصورشده با تنگهای راست گوشه از ت مين نتايج  11داده
آزمايشگاهي استااده شد که در ساخت همه اين نمونههای
آزمايشگاهي از بتن پرمااومت استااده شده بود در اين ميان 59
نمونه با فوالد با مااومت هاری شدن باال و باقي آنها با فوالد
مااومت معمولي محصور شده بودند همننين برای بررسي
مدلهای مربوط به کرنب متناظر با  %15تنب او بتن
محصورشده با دورپيچ دايروی از  95داده آزمايشگاهي استااده
شد که در  93نمونه از بتن پرمااومت و در  25نمونه از بتن
مااومت معمولي بهره برده شده بود درااليکه  23نمونه با فوالد
پرمااومت و  15نمونه با فوالد مااومت معمولي محصورشده
بودند در مدلهای مربوط به کرنب معادل  %53تنب او در
شاخه نزولي منحني تنب-کرنب نمونههای مربعي شکل
همانطور که در هدول ( )2و شکل ( )2ديده ميشود مدل
مربوط به فايمون و همکاران ]1[ 22دارای اداقل خطای ميانگين
و مناسبترين نسبت ميانگين است درااليکه اين مدل دارای
عدد قطعيتي بيشتر از مدلهای کاپوز و همکاران [ ]12و پالتر و
همکاران [ ]10است اما با توهه به خطای ميانگين باالی
مدلهای گاتهشده ،ميتوان مدل فايمون و همکاران [ ]1را
مناسبتر از ساير مدلها در نظر گرفت در مدلهای مربوط به
کرنب معادل  %15تنب او در شاخه نزولي منحني تنب-
کرنب نمونههای دايروی نيز نامنظمي نامطلوبي ديده شد که
ميتوان علت را در مشکالت گاته شده در قسمتهای قبل
دانست نکته قابل توهه در اين روابط مدلهای مربوط به
ساعتنياغلو و همکاران [ ]23در سالهای  1992و  1999بود
که اين مدلها نتوانست نتايجي مانند روابطي که در ب بهای
مربوط به مااومت بتن محصورشده و کرنب معادل با تنب او
داده بودند تکرار نمايند فاط نتايج اين مدلها در مورد نمونههای
مربوط به خود اين پژوهشگران اعداد مناسبي ارائه داد در اين
دسته از مدلها رابطه سانگجونگ و همکاران ]29[ 20برخالف
نسبت ميانگين پايين ،دارای اداقل خطا و پراکندگي مناسب
است (شکل ())9

شکل ( :)2نمودار پراکندگي مربوط به مقاومت بتن محصورشده مقاطع دايروي شکل

شکل ( :)3نمودار پراکندگي مربوط به مقاومت بتن محصورشده مقاطع مربعي شکل

،

شکل ( :)4نمودار پراکندگي مربوط به کرنش متناظر با تنش اوج مقاطع مربعي شکل

شکل ( :)0نمودار پراکندگي مربوط به کرنش متناظر با تنش اوج مقاطع دايروي شکل

شکل ( :)6نمودار پراکندگي مربوط به کرنش معادل  %05تنش اوج بتن محصورشده مقاطع مربعي

شکل ( :)7نمودار پراکندگي مربوط به کرنش معادل  %50تنش اوج بتن محصورشده مقاطع دايروي شکل

 -0مدل پيشنهادي براي مقاومت و شکلپذيري
ستونهاي با بتن پرمقاومت
بهطور کلي مدلي مناسب است که کمترين پراکندگي يا عدد
قطعيت را داشته و مدلي کاربردی باشد همننين مدلي نياز
است که رفتار واقعي نمونه را نشان داده و نزدي به نتايج
آزمايشگاهي باشد به اين علت که در اين ب ب هدف ،ارائه
روابطي با کمترين پراکندگي و اداقل خطا است که با
بهينهسازی خطا در ت مين نتايج آزمايشگاهي مورد نظر،
مدلهای پيشنهادی ارائه شد برای رسيدن به اين هدف برای هر
رابطه ،ابتدا با توهه به روابط پيشين و نحوه اثر متغيرهای مربوطه
در رفتار ستونهای با بتن مااومت باال رابطهای با ضرايب مجهول
مورد بررسي قرار گرفت با معرفي تابع هدف به صورت تابع خطا
و برقراری معادالت محدوديت با توهه به نتايج نمونههای
آزمايشگاهي و تشکيل ماتريس محدوديت  Aمدل برنامهريزی
خطي بدست ميآيد با ال مدل بدست آمده از روش سيمپلکس
ضرايب مورد نظر بدست آمده که بدين منظور و برای بهينه
نمودن خطا و برقراری معادالت محدوديت از نردافزار مطلب
استااده شد آنده در ارائه روابط اوليه با ضرائب مجهول در

تمامي مدلهای پيشنهادی مورد نظر بوده است سادگي در
محاسبه و فهم متغيرهای ورودی بوده است در پايان رابطه
پيشنهادی مورد فرايند آزمون ،مدل قرار ميگيرد بدين معنا که
هواب مدل و اساسيت آن به عوامل متااوت آزمايب شده و
اعتبار مدل با ماايسه نتايج پيببيني شده با مدلهای ديگر
بررسي ميشود
 -1-0مقاومت بتن محصورشده
در بين مدلهای مربوط به مااومت بتن محصورشده با
تنگهای راستگوشه ،کمترين پراکندگي در بين  11مدل
بررسي شده مربوط به مدل ساعتنياغلو و همکاران [ ]23بوده و
کمترين خطای ميانگين را نيز اين مدل به خود اختصا داده
است از همله مشکالت اين مدل ،محاسبه مادار فشار
محصورکننده است به طوریکه به علت به کاربردن تنب واقعي
فوالد هانبي متناظر با ناطه او يا نياز به خواندن آزمايشگاهي
اين متغير و يا استااده از فرمول ارائه شده توسط اين پژوهشگران
است که در بيبتر موارد نتيجه بدست آمده از رابطه ارائه شده
در محاسبه تنب واقعي با مادار ااياي آن متااوت است
همننين وارد نمودن زاويه مربوط به خمها ،نياز اساسي به

،

داشتن تماد هزئيات را در محاسبات اين مدل ملزود مينمايد با
توهه به اينکه وارد نمودن هرئيات زيادتر در مدل ااتمال ايجاد
خطا بيشتر را در مدل مربوطه افزايب ميدهد بايد سعي در ارائه
مدلي شود که در عين دارا بودن متغيرهای اصلي و تاثيرگذار در
رفتار ستون ،محاسبات آن ساده باشد مدل پيشنهادی مربوط به
مااومت بتن محصورشده در مااطع مربعي به عبارت است از:
)
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(
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که در اين رابطه  sگاد تنگها d c ،ابعاد ماطع بوده که از
مرکز تا مرکز تنگها اندازهگيری ميشود ،فاصله مهارهای
عبارتست از سطح کل فوالدهای
هانبي فوالدهای طولي،
قطر فوالد
هانبي در دو ههت قائم بر سطح بتن،
محصورکننده ́ ́ ،به ترتيب مااومتهای محصورشده و
مااومت هاریشدن
محصورنشده بتن براسب ( )MPaو
فوالد هانبي براسب ( )MPaاست
مدل پيشنهادی در ضمن وارد نمودن همه هزئيات مهم
مربوط به نمونه از همله مااومت فوالد محصورکننده ،درصد
نسبت ميانگين  1/33ميتواند هايگزين مناسبي برای مدل
مربوطه باشد
در مورد مااومت بتن محصورشده در مااطع دايروی مدل
پيشنهادی با رابطه  5بدست ميآيد:
()5

)

()5

متغيرهای موهود در اين رابطه مانند روابط پيشنهادی قبلي
در اين پژوهب است
برای مدل پيشنهادی ،همانطور که در هدول ( )2ديده
ميشود کاهب پراکندگي در ادود  %5و خطای ميانگين در
ادود  %5نسبت به مدل ماگوروما و همکاران[ ]19و بهبود %0
نسبت ميانگين و سادگي محاسبات مدل پيشنهادی در ماايسه
با مدل ساعتنياغلو و همکاران [ ]23به دست آمده است
در مورد مااطع دايرهای ،مدل پيشنهادی مربوط به کرنب
متناظر با تنب او در بتن محصورشده به عبارت است از:
 cc  0.0031  5.432  10 5 f co  0.044ww

() 2

́

(

محصورشده در مااطع مربعي عبارت است از:

́

́

که در آن ́ ́ به ترتيب مااومتهای محصورشده و
محصورنشده بتن براسب ( )MPaو ساير متغيرها همانند رابطه
( )0است
مدل پيشنهادی در اين پژوهب ضمن ارائه نتايجي با نسبت
ميانگين برابر با  1/33با کاهب  %23در پراکندگي و  %19در
خطای ميانگين نسبت به مدل پژوهشگران هرکلي و همکاران
[ ]5همراه است که مناسبتر بودن اين مدل را نشان ميدهد
 -2-0کرنش متناظر با تنش اوج بتن محصور شده
براساس روش بکار رفته در اين پژوهب که شر آن ارائه شد
مدل پيشنهادی مربوط به کرنب متناظر با تنب او در بتن

́

 1.125  10 3 w

́

که در آن مااومتهای محصورنشده بتن براسب
( )MPaاست همانطور که در هدول ( )2ديده ميشود مدل
پيشنهادی دارای پراکندگي کمتر نسبت به مدل سانگجونگ و
همکاران [ ]29و خطای ميانگين در ادود  %2کمتر از مدل
مارتينز و همکاران [ ]12است نسبت ميانگين مدل پيشنهادی
نيز برابر با  1/33است
 -3-0کرنش متناظر با  %05و  %50تنش اوج بتن محصور
شده
به دليل عددقطعيت به نسبت زياد مدلهای موهود در رابطه
با کرنبهای مربوط به ب ب نزولي منحني تنب-کرنب پس از
ناطه او و از سوی ديگر اهميت اين متغيرها در محاسبه شاخ
شکلپذيری در ستونها ،نياز به ارائه مدلي با نتايچ نزدي به
واقعيت و با عدد قطعيت کمتر وهود دارد براساس روش بکار
رفته در اين پژوهب مدل پيشنهادی مربوط به کرنب متناظر با
 %53تنب او در بتن محصورشده در مااطع مربعي عبارت است
از:
()9

)

(

مدل پيشنهادی ضمن ارائه مدلي با نسبت ميانگين  1/33با
کاهب خطای ميانگين در ادود  %11نسبت به مدل فايمون و
همکاران[ ]1که کمينه خطا را در بين مدلهای موهود داشت،
نشان از ارائه نتايج نزدي تر به واقعيت را در اين مدل ميدهد
همننين عدد قطعيت اين مدل نيز نسبت به مدل فايمون و
همکاران[ ]1در ادود  %2و نسبت به کمترين عدد قطعيت در
مدل پالتر و همکاران [ ]10نيز در ادود  %1کاهب وهود دارد
مدل پيشنهادی مربوط به کرنب متناظر با  %15تنب او در

:بتن محصورشده در مااطع دايروی به شر زير ميباشد
(

́

)

)1(
́

) وMPa(  مااومتهای محصورنشده بتن براسبf co
) ميباشدMPa( مااومت هاریشدن فوالد هانبي براسب
 در خطای ميانگين%10 مدل پيشنهادی ضمن کاهب
] و نسبت ميانگين در29[ نسبت به مدل سانگجونگ و همکاران
 دارای پراکندگي يکسان با اين مدل است1/33 ادود
f ys
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(168)دايروی

f cc

*

Error!
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مدل

Mean
Mean errors (%)
St. Dev.
COV (%)
Mean
Mean errors (%)
St. Dev.
COV (%)
Mean
Mean errors (%)
St. Dev.
COV (%)
Mean
Mean errors (%)
St. Dev.
COV (%)

Mean
Mean errors (%)
St. Dev.
COV (%)
(146)دايروی

 cc

دهارگوش
(107)

 cc

Mean
Mean errors (%)
St. Dev.
COV (%)

 cc50

دهارگوش
(81)

 cc85

Mean
Mean errors (%)
St. Dev.
COV (%)

دايروی
(94)

Mean
Mean errors (%)
St. Dev.
COV (%)
Mean
Mean errors (%)
St. Dev.
COV (%)

FATS

KK

SR-99

BTJ

NSKI

TBB

DF

1.07
9.63
0.11
9.09

1.10
11.94
0.11
9.94

1.00
6.2
0.08
7.71

1.22
22.44
0.15
12.09

1.16
16.83
0.12
10.22

1.04
7.59
0.09
8.71

1.03
8.87
0.11
10.55

MPP

SS

MNW

IM

Propos.

1.15
16.24
0.15
13.16

1.07
9.98
0.10
9.55

1.02
9.04
0.11
10.99

1.16
16.11
0.13
10.89

1.00
5.71
0.07
7.37

K.SR

ANW

SR-99

BTJ

MNS

FS

SR-92

0.95
10.32
0.12
12.38

0.92
10.42
0.11
11.40

1.05
9.95
0.12
11.37

1.00
9.67
0.12
11.80

0.88
12.75
0.12
13.04

0.98
15.35
0.34
35.16

1.07
11.44
0.13
12.46

MPP

IDR

RBB

Propos.

1.06
11.70
0.13
12.77

0.93
10.22
0.11
11.74

0.97
10.33
0.12
12.69

1.00
7.72
0.09
9.83

FATS

KK

SR-99

BTJ

TBB

MNW

Propos.

1.16
35.02
0.53
46.01

1.03
28.52
0.43
41.34

0.96
27.11
0.41
42.43

1.29
41.42
0.45
35.15

1.46
54.04
0.52
35.42

0.87
26.57
0.31
35.63

1.00
22.26
0.30
30.08

K.SR

ANW

SR-99

BTJ

MNS

FS

SR-92

0.62
39.44
0.28
44.50

1.29
52.56
0.62
48.35

1.24
48.42
0.58
46.49

1.08
40.73
0.53
48.62

0.90
38.63
0.46
50.70

1.12
40.98
0.51
45.38

1.58
74.16
0.72
45.73

MPP

Propos.

1.43
67.63
0.86
60.18

1.00
32.04
0.43
43.42

FATS

KK

LP

NSKI

TBB

Propos.

1.21
33.55
0.43
35.40

1.59
61.21
0.56
35.14

1.56
57.42
0.48
31

2.41
141.5
0.82
33.81

1.29
49.95
0.65
50.08

1.00
22.09
0.29
29.06

K.SR

SR-92

SR-99

BTJ

MNS

Propos.

0.57
45.32
0.29
51.61

3.66
270.16
3.16
86.27

2.26
132.18
1.53
67.61

1.15
7.48
1.06
92.65

0.60
53.11
0.44
75.14

1.00
38.23
51.88
52.19

St. Dev: Standard Deviation. COV: Coefficient of Variation.

،
* Number of specimens

ااتمالانديشانه برای بررسي مااومت و شکلپذيری
ستونهای ساخته شده از بتن مااومت باال“ ،پاياننامه
کارشناسي ارشد عمران ،دانشگاه فردوسي مشهد ،تابستان
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 -6نتيجه
در اين پژوهب شکلپذيری و مااومت ستونهای ساخته
شده از بتن پر مااومت و محصورشده با فوالدهای هانبي بررسي
شد و براساس روش سيمپلکس در ال مسائل برنامهريزی خطي
ضمن ارائه مدل ،نتايج زير بدست آمد:
 )1با ماايسه انجاد شده بين نتايج تحليلي و آزمايشگاهي در
مورد عامل مااومت بتن محصورشده نشان داده شد که عدد
قطعيت در اکمر مدلها بطور نسبي پايين بوده ،بنابراين اين
و مناسبي در همه مدلها تعريف شده است
متغير بطور مش
 )2در مورد مدلهای مربوط به شکلپذيری ،عدد قطعيت بااليي
بدست آمد با توهه به اينکه موقعيت اندازهگيرهای کرنب در
آزمايبهای محااين م تلف متااوت بوده و اندازه کرنب فشاری
به طور هدی به محل قرارگيری اندازهگيرهای کرنب بستگي
داشته ،بنابراين محدوده تغييرات پراکندگي در بعضي از مدلها
برای پيکربندیهای متااوت ،مادار بااليي بدست آمد
 )0با استااده از نتايج آزمايشگاهي گذشته و تحليل انجاد شده
روابطي برای مااومت فشاری بتن محصورشده ،کرنب متناظر با
تنب اداکمر در بتن محصورشده و کرنب متناظر با  %15و%53
تنب اداکمر روی شاخه نزولي منحني تنب-کرنب پيشنهاد
شد اين روابط در ضمن سادگي در محاسبه و فهم متغيرهای
ورودی ،دارای نسبت ميانگين نزدي به  1بوده و پراکندگي
نتايج و خطای موهود نيز در هر رابطه نسبت به ساير مدلهای
پيشين اداقل بود
 )5در بررسي مدلهای پيشين در مورد مااومت بتن محصورشده
در مااطع مربعي شکل ،مدل پژوهشگران ساعتنياغلو و همکاران
[ ]23مناسبترين ت مين و مدل هرکلي و همکاران []5
نامناسبترين پيببيني از نتايج نمونههای آزمايشگاهي در نظر
گرفته را داشتند همننين در مااطع دايروی شکل مدل هرکلي
و همکاران [ ]5به خصو در نمونههای محصورشده با فوالد
مااومت باال مناسبترين ت مين و مدل فافيتيز و همکاران []9
ت ميني نامناسب را نشان دادند
 -7مراجع
[]1

بازارا ،م تار اس ؛ هارويس ،هان هي ؛ شرالي ،انيف دی ؛
ترهمه اسماعيل خرد”،برنامهريزی خطي“ ،نشر کتاب
دانشگاهي ،ويرايب دود1012 ،

[]2

صابری زاده ،د ؛ اصاهاني ،د ر ”،استااده از تحليل ياين و

[]0

Assa, B.; Nishiyama, M.; and Watanabe, F.
,“New Approach for Modeling Confined
Concrete. I: Circular Columns”, Journal of
Structural Engineering, ASCE, Vol. 127,
No. 7, pp. 743-750, July, 2001.

[]5

Bjerkeli, L.; Tomaszewicz, A.; and Jensen,
J. J., “Deformation Properties and Ductility
of High-Strength Concrete”, High-Strength
Concrete:
Second
International
Symposium, ACI SP-121-12, Detroit, pp.
215-238, 1990.

[]5

Cusson, D.; and Paultre, P. ,“High-Strength
Concrete
Columns
Confined
by
Rectangular Ties”, Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 120, No.3, pp.
783-804, Mar, 1994.

[]2

Diniz, S. M. C.; and Frangopol, D. M.
,“Strength and ductility simulation of high
strength concrete columns”, Journal of
Structural Engineering, ASCE, Vol. 123,
No.10, pp. 1365-1374, October, 1997.

[]9

Fafitis, A.; and Shah, P. S. ,“Lateral
Reinforcement for High-Strength Concrete
Columns”, ACI Special Publication, SP-87,
Detroit, USA, pp. 213-232, 1985.

[]1

Faimun, Aji, P., Tavio, and Suprobo, P.,
“Usulan Kurva Hubungan TeganganRegangan Beton Terkekang, Majalah
IPTEK, Lembaga Penelitian”, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, Vol. 12, No.
1 pp. 61-70, Feb, 1999.

[]9

Hong, K. N.; Han, S. H.; and Yi, S. T.
,“High-strength concrete columns confined
by low-volumetric-ratio lateral ties”,
Engineering Structures, Vol. 28, pp. 13461353, July, 2006.

[Ibrahim, H. H. H.; and MacGregor, J. G. ]13
,“Flexural Behavior of Laterally Reinforced
High-Strength Concrete Sections”, ACI
Structural Journal, Vol. 93, No. 6, pp. 674684, Nov, 1996.
[]11

Iyengar, K. T. S. R.; Desayi, P.; and Reddy,
K. N., “Stress-Strain Characteristics of
Concrete Confined in Steel Binders”,
Magazine of Concrete Research, Vol. 22,
No. 72, pp. 173-184, Sep, 1970.

Richart, F. E.; Brandtzaeg, A.; and Brown, ]21[
R. L., “The Failure of Plain and Spirally
Reinforced Concrete in Compression”,
University of Illinois Engineering Station
Bulletin Series No. 190, Vol. 26, No. 31, 73
pp. April, 1929.
Saatcioglu, M.; and Razvi, S. R. ,“Strength ]22[
and Ductility of Confined Concrete”,
Journal of Structural Engineering, ASCE,
Vol. 118, No. 6, pp. 1590-1607, June, 1992.
Saatcioglu, M.; and Razvi, S. R. ,“High- ]20[
Strength Concrete Columns with Square
Sections under Concentric Compression”,
Journal of Structural Engineering, ASCE,
Vol. 124, No. 12, pp. 1438-1447, Dec,
1998.
Sharma, U. K.; Bhargava, P.; and Kaushik, ]25[
S. K., “Behavior of Confined High-Strength
Concrete
Columns
under
Axial
Compression”, Journal of Advanced
Concrete Technology, Vol. 3, No. 2, pp.
267-281, June, 2005.
Sheikh, S. A.; and Uzumeri, S. M.
,“Strength and Ductility of Tied Concrete
Columns”,
Journal
of
Structural
Engineering, ASCE, Vol. 106, No. 5, pp.
1079-1102, May, 1980.

]25[

Sun, Y. P.; and Sakino, K. ,“Ductility
improvement of reinforced concrete
columns with high strength materials”,
Transactions of the JCI 15, pp. 455-462,
1993.

]22[

Sungjoong, K.; and Rizkalla, S. ,“Behavior ]29[
of High-Strength Concrete Columns”, PhD.
dissertation,
North
Carolina
State
University, Raleigh, 224, pp. May, 2007.
Tavio; Budiantara, N.; and Kusuma, B. , ]21[
“Spline Nonparametric Regression Analysis
of Stress-Strain Curve of Confined
Concrete”, Civil Engineering Dimension
Vol. 10, No. 1, pp. 14-27, March, 2008.
Vanderbei, R .;“Linear Programming: ]29[
Foundations and Extensions”, Second
Edition, Department of operation research
and financial engineering, Princeton
university, 2001.
Yong, Y.; Nour, M. G.; and Nawy, E. G. ]03[
,“Behavior of Laterally Confined High
Strength Concrete under Axial Loads”,
Journal of Structural Engineering, ASCE,
Vol. 114, No. 2, pp. 332-351, Feb, 1988.

Kappos, A. J.; and Konstantinidis, D. ]12[
,“Statistical Analysis of Confined High
Strength
Concrete”,
Materials
and
Structures, Vol. 32, pp. 734-748, Dec,
1999.
Le´geron1, F.; and Paultre, P. ,“Uniaxial ]10[
Confinement Model for Normal- and HighStrength Concrete Columns”, Journal of
Structural Engineering, ASCE, Vol. 129,
No. 2, pp. 241-259, Feb, 2003.
Li, B.; Park, R.; and Tanaka, H. ,“Strength ]15[
and Ductility of Reinforced Concrete
Membersand Frames Constructed Using
High-Strength Concrete”, Research Report
No. 94-5, Department of Civil Engineering,
University of Canterbury, Christchurch,
New Zealand, pp. 373, 1994
Mander, J. B.; Priestley, M. J. N.; and Park, ]15[
R., “Theoretical Stress-Strain Model for
Confined Concrete”, Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, pp.
1804-1826, August, 1988.
Martinez, S.; Nilson, A. H.; and Slate, F.
O., “Spirally Reinforced High-Strength
Concrete Columns”, ACI Journal, pp. 431442 Sep, 1984.

]12[

Muguruma, H.; Nishiyama, M.; and
Watanabe, F. Sep, 1984 ,“Stress-strain
curve model for concrete with a wide range
of compressive strength”, Proceedings of
the 3rd International Conference on
Utilization of High Strength Concrete,
Lillehammer, Norway, pp. 314-321, 1993.

]19[

Nagashima, T.; Sugano, S.; Kimura, H.; ]11[
and Ichikawa, A. ,“Monotonic Axial
Compression Test on Ultra-High-Strength
Concrete Tied Columns”, Earthquake
Engineering Tenth World Conference,
Madrid, Spain, Proceedings, pp. 2983-2988,
July,1992.
Razvi, S.; and Saatcioglu, M. ,“Strength ]19[
and Deformability of Confined HighStrength
Concrete
Columns”,
ACI
Structural Journal, Vol. 91, No. 6 pp. 678687 Nove, 1994.
Razvi,
S.;
and
Saatcioglu,
M. ]23[
,“Confinement Model for High-Strength
Concrete”,
Journal
of
Structural
Engineering, ASCE, Vol. 125, No. 3, pp.
281-289, March, 1999.

 زيرنويس ها-5
2

Cusson and Paultre
Sun and Sakino
3
Kappos et al
4
Tavio et al
1
Slack variable
6
Surplus
7
uncertainty
1
Coefficient of Variation
9
Saatcioglu et al
22
Mander et al
22
Fafitis et al
21
Deterministic analysis
23
Bjerkeli et al
24
Diniz et al
21
Ki-Nam Hong et al
26
Ibrahim et al
27
Muguruma et al
21
Sheikh and Uzumeri
29
Martinez et al
12
Assa et al
12
Paultre et al
11
Residual strength
13
Faimun et al
14
Sungjoong et al
1

