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ABSTRACT 

In this study, a model for predicting the ultimate strength of circular concrete 
filled steel tubular columns (CCFST) under axial loads has been developed using 
fuzzy inference system (FIS). The available experimental results for (129) specimens 
obtained from open literature were used to build the proposed model. The predicted 
strengths obtained from the proposed FIS model were compared with the 
experimental values and with unfactored design strengths predicted using the design 
procedure specified in the AISC 2005 and Eurocode 4 for CCFST columns. Results 
showed that the predicted values by the proposed FIS model were very close to the 
experimental values and were more accurate than the AISC 2005 and Eurocode 4 
values. As a result, FIS provided an efficient alternative method in predicting the 
ultimate strength of CCFST columns. 
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من المكونة لألعمدة القصوى المقاومة لتقدير الضبابي االستدالل نظام  
بالخرسانة مملوء الشكل دائري مقطع ذي حديدي أنبوب   

  
  الخالصة

  األعمـدة  مقاومـة  لتقـدير  ضبابي استداللي نظام بناء هو الحالية الدراسة من الرئيسي الهدف ان
 ضـغط  أحمال إلى والمعرضة بالخرسانة مملوء الشكل دائري مقطع ذي حديدي أنبوب من المكونة
 بنـاء  فـي ) سابقة بحوث من مستخلصة( عينة) 129( لـ المختبرية النتائج استعملت وقد. مركزية
 فـي  المحسـوبة  القيم ومع المختبرية القيم مع النظام هذا من المقدرة القيم وقورنت. المقترح النظام
 أن النتائج أظهرت لقد. Eurocode 4و  AISC  2005 العالميين الكودين في التصميم شرط ضوء
 القيم من أدقّ وكانت المختبرية القيم من جداً قريبة كانت المقترح االستداللي النظام من المقدرة القيم

  االسـتدالل  نظام استخدام الممكن من فانه وبالتالي. المذكورين الكودين  مواصفات حسب المحسوبة
 .األعمدة من النوع هذا مثل مقاومة تقدير في الضبابي
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