
 ملخص البحث

 

ويجب ان يكون , ان عممية اختيار المادة ىي جزء اساسي من عممية التصميم الي منتج

وجود المادة فاعال في كل مراحل عممية التصميم ابتداءا من الفكرة وانتياءا بالمراحل النيائية 

 .لمتصميم

ىي  (مرحمة الفكرة) وعمى الرغم من ان المعمومات المتوفرة الي تصميم في مرحمتو االبتدائية 

معمومات مشوشة و غير واضحة وخاصة فيما يتعمق بالمواد وخواصيا حيث يكون التعامل معيا 

كل ىذا . عمى اساس المجاميع الرئسية لذلك تكون قيم الخواص عمى شكل مدى و ليس قيم مفردة

لكن البحث الحالي . يجعل عممية االختيار في ىذه المرحمة من التصميم عممية صعبة و معقدة

حاول ايجاد طريقة تساعد المصمم في اختيار المادة في مرحمة الفكرة و قبل الدخول الى المرحمة 

.  التي تمييا و ىي مرحمة تجسيد التصميم

وذلك لممساعدة في اتخاذ  (CE)ان الطريقة المقترحة اعتمدت عمى فمسفة التصميم المتزامن

القرار المبكر لعممية التصميم مما يؤدي الى تقميل الكمف والتغييرات التي تحدث عادة اثناء مرحمة 

. التصنيع

األولى ىي طريقة ,   تشتمل عمى طريقتين الختيار المادة المتزامنة أن المنيجية المطور

والتي اعتمدت خوارزمية التغذية  (Neural Network)اختيار المادة باستخدام الشبكات العصبية 

  والتي ساعدت المصمم عمى اختيار المادة في مرحمة التصميم المبكرة (Bagpropgation)العكسية

اما الطريقة الثانية وىي الطريقة المطورة عن احدى طرق . جدا اي عندما تكون الفكرة في بدايتيا

وىذه الطريقة ىي  ( Weighted Property Method  )طريقة  اختيار المادة التقميدية و ىي

طريقة معتمدة في مراحل التصميم االخيرة النيا تحتاج الى معمومات مفصمة اثناء تطبيقيا و ىذا ما 



ال يمكن توفره في المراحل االولى لمتصميم لذلك تم التطوير بتحويميا من طريقة كمية تحتاج الى قيم 

لقد تم اختبار الطريقتين من خالل تطبيقيا عمى . دقيقة الى طريقة غير كمية تحتاج الى قيم تقريبية

فكرة منتجين ىما ريشة توربينية و بدن طائرة و قد تم ترشيح مواد مناسبة و مقبولة بالنسبة لمتطبقين 

وعند مقارنة النتائج المستحصمة من طريقة اختيار المواد باشتخدام الشبكات . من قبل كال الطريقتين

العصبية مع تمك المستحصمة من الطريقة الوزنية وجدنا ان الطريقة االولى وسعت مدى االختيار 

بترشيح مواد اكثر من الطريقة الثانية و السبب يعود الى ان الطريقة االولى لم تاخذ اىمية الخواص 

بنظر االعتبار وكذلك ان الطريقة االولى اعطت النتائج بشكل اسرع ولكن نتائج الطريقة الثانية 

. كانت ادق النيا رتبت المواد المرشحة حسب معامالت االداء لتمك المواد


