
Eng.& Tech. Journal ,Vol.27, No.11,2009                      
 

 
 

 
*Building and Construction Engineering Department, University of Technology, Baghdad.  

        ** Civil Engineering Department, University of Mustansiryah/ Baghdad 
2321 

Boundary Element Analysis of Capped Pile Groups 
 

Dr. Kais T. Shlash*  , Dr. Mohammed Y. Fattah* 
&   Dr. Madhat S. Al-Soud** 

 
Received on:20/7/ 2008 
Accepted on:2/4/ 2009 

 
Abstract 

The boundary element method (BEM) has become one of the most powerful 
numerical techniques which has already established itself within the scientific 
community. The most striking feature of this technique is that, in principle, only the 
boundaries of the region being investigated have to be discretized, which therefore 
leads to many fewer discrete elements than any scheme requiring internal subdivision 
of the whole body. This means that the number of unknowns is reduced dramatically, 
especially for 3D problems, as the unknowns occurred only on the boundary of the 
problem.               
           This paper is devoted to make use of the boundary element method (BEM) as a 
practical problem solving tool to analyze a soil - structure interaction problem. The 
program (MRBEM) is adopted in this study for the analysis process. It is a general 
purpose boundary element method program for solving elasticity and potential 
problems with multiple regions. This program is written by FORTRN-90 language and 
developed during this study to solve a three dimensional problem represented by a 
group of piles. The results were compared with those findings in some experimental 
and theoretical researches and good agreements were obtained.   
           It was found that when using the BEM in the analysis, the stresses and 
displacements need only to be calculated where the details of interest occur on the 
boundary or are localized to a particular part of the domain, and hence an entire 
domain solution is not required. Moreover, boundary conditions at infinity can be 
modeled exactly without the need to extend the region a long distance away or to apply 
artificial boundary conditions as a result to the arbitrary truncation of the outer region. 
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  التحلیل بطریقة العناصرالمتاخمة لمجامیع الركائز المربوطة بغطاء
  

  الخالصة
واحدة من أقوى التقنيات العددية والتي أسست لنفـسها أن    ) BEM(أصبحت طريقة العناصر المتاخمة     

لهذه التقنية أن عملية تجزئة المنطقة المراد التحري        " الصفة األكثر تميزا  . تكون ضمن المجتمع العلمي   
األمر الذي يؤدي الى أن عدد العناصـر المجزئـة          , ا الى عناصر يقتصر على تخوم هذه المنطقة       عنه

هذا يعني أن عدد المجاهيل سيقل بصورة       . يكون أقل من مخطط التجزئة الداخلي المطلوب للجسم كله        
  .بسبب اقتصار ظهور المجاهيل عند تخوم المسألة, للمسائل ثالثية األبعاد" خصوصا, هائلة
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هذا البحث مكرس لألستفادة من طريقة العناصر المتاخمة كوسيلة حل عملية لتحليل مسائل                        
ألجراء عمليات التحليـل فـي هـذه        ) MRBEM(تم اعتماد البرنامج    . التداخل بين التربة والمنشآت   

لمرونة هو برنامج متعدد األغراض ويعتمد على طريقة العناصر المتاخمة لتحليل مسائل ا           و  . الدراسة
 وقد تم تطويره  خالل مرحلـة        90- هذا البرنامج بلغة فورتران    كتب .والطاقة لمناطق متداخلة متعددة   

تم مقارنة النتائج المستحصلة مع بعض      . البحث لحل مسألة ثالثية األبعاد متمثلة بمجموعة من الركائز        
  .    مع هذه األبحاث" جيدا" األبحاث العملية والنظرية وأثبتت توافقا

           وجد أنه عند استعمال طريقة العناصر المتاخمة فـأن االجهـادات واالزاحـات سيقتـصر               
احتسابها عند مناطق مهمة محددة على التخم أو أجزاء معينة ضمن مجال المنطقة دون الحاجة أليجاد                

لة في المناطق   فأن تمثيل الشروط التخومية للمسأ    , اضافة الى ذلك  . حل لكامل األجزاء الداخلية للمسألة    
البعيدة يمكن تمثيلها بصورة دقيقة دون اللجوء الى بسط المنطقة لمـسافات بعيـدة وتطبيـق شـروط           

  .للقطع العشوائي للمنطقة الخارجية" تخومية غير حقيقية نتيجة
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