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 ملخص البحث

حٌث ٌتتم تبستٌا التصتمٌم متن ختال  التصمٌم للتجمٌع هً العملٌات التً ٌتم من خاللها تصمٌم المنتج لٌتم تجمٌعه بسهولة. 

تقلٌ  عدد عملٌات الوص  والتنصٌب المالوبة للتجمٌع. كما أن تقنٌات التصمٌم للتجمٌع ٌتم دمجها ضتمن منهجٌتة الهندستة 

العكسٌة وإعادة التصمٌم وتابٌقها، مما ٌؤدي إلى خفض عدد أجتاا  المنتتج النهتامً متع الحفتا  علتى احتٌاجتات المستتخدم 

لمرتباة، والبنٌة الجدٌدة تؤثر على هٌك  المنتج المخصص للتجمٌتع، وٌجتب أن تتتوفر فتً الوصتالت الهٌكلٌتة والو امف ا

خصامص سهولة الفك والتركٌب التً تتكون من الحد األدنتى متن األجتاا ، وتلبٌتة كت  متن المتالبتات ا ناتامٌة والو ٌفٌتة 

 لمعدنً.والجمالٌة من أج  تحسٌن منتجات ون م التأثٌث وا ناا  ا

إن منهجٌة الهندسة العكسٌة وإعادة التصمٌم التً ٌقدمها البحث تهدف فً المقام األو  إلى تقلٌ  عدد مكونات المنتج بإتبتا  

إجرا ات وأسالٌب تحلٌ  تركٌبة المكونات، وإاالة أو دمج واحد أو أكثر منها إن أمكن، متع تحدٌتد التنهج المناقتً للكاتف 

ج عنصر أو مكون وتأثٌرها على فرص التجمٌع. وتسمح هذه المنهجٌة بتقٌٌم قابلٌتة التصتمٌمات عن الماٌد من إاالة أو دم

كمٌاً مما ٌتٌح تسرٌع عملٌة إعادة االبتكار وبالتالً تاوٌر منتجات ون م التأثٌث وا ناا  المعتدنً. كمتا ٌقتدم البحتث أٌضتاً 

تخدامها فً اختٌتار منهجتً واتام  الفتراضتات التصتمٌم ممتا ارٌقة لتقٌٌم الوصالت الهٌكلٌة للمكونات سابقة التجهٌا الس

 ٌعاا من السالمة الهٌكلٌة لمنتجات ون م التأثٌث وا ناا  المعدنً.

فً ما هو أثر تابٌق منهجٌتة لتجمٌتع المكونتات ستابقة التجهٌتا علتى إعتادة هٌكلتة المنتتج، ومتا هتً  مشكلة البحثتتلخص 

هتو  هدد  البحدثأسالٌب تقٌٌم الوصالت الهٌكلٌة، كأحد مسارات تاوٌر منتجات ون م التأثٌث وا ناا  المعدنً. وبالتتالً 

ا ناا  المعدنً عن ارٌق دمج تقنٌات الهندسة العكستٌة وضع منهجٌة قابلة للتابٌق لتجمٌع هٌاك  منتجات ون م التأثٌث و

وإعادة التصمٌم، مع وضع معاٌٌر لتقٌٌم الوصالت الهٌكلٌة للمكونات سابقة التجهٌا الستخدامها فً تاوٌر ا ناتا  الجدٌتد 

التحلٌلً القامم على وتحسٌن كفا ة منتجات ون م التأثٌث وا ناا  المعدنً. وللوصو  لهذا الهدف تم اتبا  المنهج الوصفً 

 جمع المعلومات وتصنٌفها وتن ٌمها، للوصو  إلى استنتاجات تساعد فً تاوٌر الن ام الهٌكلً للمكونات سابقة التجهٌا.

ومن أهم االستنتاجات أن المنهجٌة المقترحة تدعم المصمم علتى المستتوا الن تري، التجرٌبتً، والتابٌقتً. كمتا أن معتاٌٌر 

ٌتتة للمكونتتات ستتابقة التجهٌتتا تقتتدم تصتتنٌفاً موضتتوعٌاً ٌعمتت  علتتى وضتتع حلتتوالً إناتتامٌة، وو ٌفٌتتة، تقٌتتٌم الوصتتالت الهٌكل

وجمالٌتة ممتتا ٌعتتاا الستتالمة الهٌكلٌتتة لمنتجتتات ون تتم التأثٌتتث وا ناتتا  المعتتدنً، متتع ضتترورة وجتتود خاتتة لجمتتع وتن تتٌم 

ن ٌمتً لتاتور التكنولوجٌتا، وذلتك لماٌتد متن المعرفة بٌن الاركات والصناعات المختلفة، متن أجت  التتروٌج المنهجتً والت

 التنو  فً تصمٌمات منتجات ون م التأثٌث وا ناا  المعدنً.
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