
#3. EVALUASI DARI ALTERNATIF-
ALTERNATIF DAN MEMILIH 

SEBUAH KONSEP 

#PRD 2 



Pendahuluan 

• Misalkan  telah dihasilkan 3 (tiga) buah konsep 
yang memenuhi masalah dan memnuhi 
definisi, diantara ketiganya mana yang akan 
dipilih sebagai konsep final ? 

• Tidak ada formula/aturan khusus 

• Petunjuk : 
– Meminimumkan konten informasi 

– Mengelola fungsi-fungsi yang dibutuhkan secara 
independen 



Meminimumkan konten informasi 

• Meminimumkan jumlah bagian-bagian  (parts) 

• Meminimumkan jumlah bagian-bagian yang 
berbeda.  

• Membeli bagian-bagian yang dibutuhkan 
untuk diproduksi sendiri 



Mengelola fungsi-fungsi yang 

dibutuhkan secara independen 

• Contoh : Pemanjat Anak Tangga 

– Didesain secara modular 

– Masing-masing di desain secara independen 



Contoh : Kompetisi 

• Desainlah sebuah objek yang dapat digunakan 
untuk mengambil barang yang jatuh di kolam 
renang, yang mengambang (bola ping pong) 
dan sebuah masa yang tenggelam 

• Syarat : 

– Memiliki volume  2 x 2 x 3 m 

– Alat dapat membawa target yang melumpuhkan 
jika ditabrak lawan 



Solusi : Water Cacon 

• Water Canon mungkin merupakan solusi yang 
efektif  karena : 

– dikendalikan secara independen 

– Bidikannya tergantung dari operator 

 







Desain 

• Kapal harus sangat bermanuver karena kedua 
alat peraga berfungsi untuk memisahkan 
fungsi gerak dan belok  biaya mahal. 

• Pembuatan sistem penyangga bisa 
menghabiskan banyak waktu. 



Twin Boat 

• Penggunaan dua kapal akan sangat efektif karena memisahkan 
fungsi  dua pengambilan. Satu perahu dapat mengumpulkan bola 
ping-pong sementara yang lain mengumpulkan 1 lb massa. 

• Penggunaan baling-baling yang dibeli di toko akan menghemat 
waktu. 

• Penggunaan dua desain lambung yang hampir identik akan 
menyederhanakan desain dan manufaktur, sehingga menghemat 
lebih banyak waktu. 

• Perahu tidak akan bermanuver seperti Desain Meriam Air karena 
fungsi gerak dan belok tidak independen; yaitu, desain prop tunggal 
harus bergerak maju untuk berputar. 

• Pistol Gatling tidak akan seefektif meriam air karena membidik 
tergantung pada kemudi. 



Desain Untuk manufaktur yang mudah 

• Mengurangi jumlah bagian? 

• Mengurangi jumlah berbagai jenis suku 
cadang? 

• Menyederhanakan bentuk beberapa bagian? 

• Membeli beberapa bagian? 

• Mendesain ulang bagian-bagian yang sulit 
dibuat? Memodulasi desain? 



Desain Untuk Ketahanan 

• Untuk kompetisi desain, siswa harus merancang 
mesin yang dapat secara akurat melempar anak 
panah ke papan permainan. 

• Mesin-mesin itu didukung oleh massa jatuh yang 
besar. Namun, tidak ada satu pun mesin yang 
dapat diulang dengan sempurna. Sebagai contoh, 
dari jarak 8 kaki, yang terbaik yang dapat 
dilakukan mesin pada Gambar, adalah menjaga 
anak panah dalam lingkaran 1 inci. 

• Faktor-faktor apa yang menyebabkan hilangnya 
akurasi lemparan dart ini? 



Mesin Dart Trowling 



Konsep Desain  Final 

• Solusi : 

– Kesalahan manufaktur yang relevan, perubahan 
lingkungan, dan situs keausan internal 
didiskusikan (braing storming) 

• Kesalahan Manufaktur 

– Perbedaan dimensi kecil antara anak panah di atur  



• Perubahan Lingkungan 
– Arus udara kecil 

–  Mereposisikan plunger secara tidak tepat 

–  Reposisi yang tidak tepat dari anak panah di dalam 
pistol pukulan 

– Rilis massa jatuh yang tidak konsisten 

• Perangkat Internal 
– Kerusakan sirip panah 

– Menumpulkan ujung panah 

– Kerusakan papan dart 



Desain Penyesuaian 

• Platform yang bisa bergerak 

 



Masalah Kecepatan dan Gaya 

• Metode alternatif untuk meningkatkan kecepatan 
adalah: 
– Kurangi rasio roda gigi 
– Tambah jari-jari ban 
– Tambah voltase dari catu daya 
– Ganti motor dengan RPM yang lebih tinggi 

• Metode alternatif untuk meningkatkan gaya dorong 
adalah: 
– Tingkatkan rasio gigi 
– Kurangi jari-jari ban 
– Tambah voltase dari catu daya 
– Beralih ke motor dengan torsi maksimum yang lebih tinggi 



 


