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التصميم األمثل ألسس مجاميع الركائزعنوان الرسالة او األطروحة:   
 

مختمفة. الطريقة األولى  تتضمن هذه الدراسة إيجاد التصميم األمثل ألسس مجاميع الركائز وذلك إليجاد اقل كمفة واقل عدد ركائز. صيغت مسالة االمثمية بثالث طرق
عدد الركائز كدالة هدف. اما في الطريقة الثالثة فقد صيغت المسالة بشكل  اعتبرت ان دالة الهدف هي الكمفة الكمية لمجموعة الركائز. في الطريقة الثانية تم اعتبار

 مسالة متعددة الدوال باعتبار الكمفة الكمية وعدد الركائز كدوال هدف مترافقة.
ع الركائز. حمت المسالة التي تم تم الحل باخذ مسالة افتراضية وطبقت نتائج التحريات الموقعية لخمس مواقع في مدينة البصرة اليجاد التصميم االمثل لمجامي

 صياغتها بالطرق الثالثة باستخدام الخوارزميات الجينية وطريقة وصول الهدف.
دات عزم انحناء وقص متغيرات التصميم في المسالة تشمل طول الركيزة, المسافة بين الركائز, طول قبعة الركيزة, عرض القبعة, وسمك القبعة. بينما شممت المحد

 زة في المقاطع الحرجة, الهطول الكمي, وسعة التحمل.قبعة الركي
حددات عزوم بينت النتائج المستحصمة ان طريقة وصول الهدف تعطي كمفة افضل من طريقة الجينات الوراثية في مجموعة الركائز.أوضحت النتائج كذلك ان م

 نت اقل من القيم المسموحة. االنحناء والقص كانت غير مؤثرة عمى النتائج وكذلك فان قيم الهطول الكمي كا
ممم  يعطي 033-033من  اما تغير الحمل المسمط فقد ظهرت النتائج أنها تؤثر بصورة قميمة عمى المسافة بين الركائز. اظهرت النتائج كذلك ان زيادة قطر الزكيزة

 عمى الغالب تخفيض في الكمفة الكمية.
 

The pile group foundations are optimally designed for least cost and number of piles. The optimization problem is 

formulated in three different forms. The first formulation takes the total cost of the pile group as objective function. The 

second form is formulated in such a way that the objective function is the number of piles. In the third formulation form, the 

problem is considered as multi-objective, taking the total cost and number of piles as objective functions simultaneously.  

The study has been carried out using a hypothetic problem and soil investigation of five sites located in Basrah to 

optimize the design of pile group foundations. 

The optimization problem, which formulated in three forms, are solved using Genetic algorithm and goal attainment 

methods. The design variables are taken as pile length, pile spacing, width of cap, length of cap and thickness of cap, while the 

constraints are considered as moment and shear at the critical sections for cap, bearing capacity and settlement of pile group.   

The results showed that the goal attainment almost gave total cost and number of pile better than genetic algorithms 

in pile group. 

The results also showed that the bending moment and shear constraints are inactive and do not effect the optimum 

results. Also it is found that, at the optimum solution, the total settlements almost have values less than the allowable 

settlements. 

It is found that the changing in the applied load value have little effect on pile spacing. The increasing of pile 

diameter from 300-700mm almost leads to decrease the total cost of pile group. 

 


