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Abstract:   

                The needs to combine selection of materials (SM) processes 
during the early stages of design have previously been realized. In this 
work, an attempt is made to ensure that there is no gap between function 
oriented design and the material. A methodology is being developed, for a 
concurrent qualitative selection of materials method (CQSM) that takes into 
consideration the importance of materials properties in the early design 
stages.  The method is modified from quantitative method called weighting 
property method used for selecting materials in the detailed design stage. 
The method was modified to qualitative method; it means that the input data 
for materials property of the design must be qualitative data which 
consisting of groups or sub-groups of materials, range value properties and 
approximate values. By giving weight to the degree of importance of the 
properties, a developed database is search for the best group that can satisfy 
the CQSM. In the present investigation, a new numerical method has been 
build by using visual basic developed select materials for mechanical design 
in conceptual stage. This method, which is based on weighting property 
method (WPM) uses a new digital logic (DL) comparison with the 
traditional (DL) makes the result more accurate because it does not 
elimination problem of the least important criterion. 
Keywords: materials properties data based; physical properties; materials    
                  selection; conceptual design; CQSM; DL. 
 

 طريقة الخواص الوزنية في فكرة التصميم
  

  الخ�صة 
في المراحل ا�ولى لعملية  SM)(اجة لدمج عملية اختيار المادة الھندسة من المھم ادراك الح     

في ھذا البحث تم ا�يضاح بعدم وجود فجوة بين مرحلة الوظيفة في عملية التصميم وبين .  التصميم
يةادة الھندسادة. المار المة �ختية النوعيي الطريقار ھة ل+ختيوير طريقم تطث تية  حيالھندس

زامن ة ) CQSM(المتى لعملية ا�ولي المرحلية فادة الھندسواص المد خة تحديد اھميلتاكي
الطريقة التى تم تطويرھا فى ھذا البحث ھى الطريقة الكمية �ختيار المادة الھندسية  .  التصميم

الطريقة .  المبنية على الطريقة الوزنية للخواص والتي تستخدم في المراحل النھائية لعملية التصميم
دلة تم تحويلھا  الى طريقة نوعية  فھذا يعني ان البيانات المطلوبة لقيم الخواص للمواد الھندسية  المع

.  حيث تم تحديد الخواص للمواد الھندسية بالمجموعات الرئيسية او الفرعية.  ھي بيانات نوعية
م ا�ختيار عن يت. وكذلك القيم المستخدمة  ھي مديات وليست قيم محددة وھي بالتالي قيم تقريبية 
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طريق اعطاء وزن �ھمية كل خاصية ويتم البحث عن تلك الخواص من بين البيانات الموجودة 
  .ضمن البرنامج للحصول على المجموعة المناسبة للتطبيق

اساس الطريقة المطورة ھي الطريقة الوزنية وتم تحديد . تم بناء البرنامج باستخدام الفجول بيسك  
واص واعطائة الخن اھميورة عت محة وكانة الرقميرار المنطقيفوفة القتخدام مصا وزن باسھ

وعند المقارنة بين الطريقتين وجد ان الطريقة المطورة تعطي دقة اكثر للنتائج .   الطريقة التقليدية
�نھا تستطيع حل مشكلة المعيار ا�قل اھمية باعطائه وزنا خ+فا للطريقة التقليدية التي تعطيه قيمة 
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