
#4. DESAIN DETAIL

Pengantar Rekayasa Desain #2



Desain Detail

• Tujuan :
– Menentukan Rincian Desain hingga dapat diproduksi
– Rincian tersebut biasanya adalah dimensi dan

komposisi bahan dan bagian, serta metode yang 
digunakan.

• Keputusan dibuat berdasarkan pada :
– Analisis
– Eksperimen
– Model

• Hasil final didokumentasikan dalam bentuk
gambar detail.



Analisis

• Mengacu pada penerapan model matematika
untuk memprediksi kinerja

• Dipengaruhi oleh kemampuan analitis
seseorang (mahasiswa)

• Contoh : Penentuan rasio roda gigi



Skema Drive Train untuk Objek yang 
bergerak

• Masalah : Rasio gear (gir) keseluruhan yang 
terbaik

• Rasio gir secara keseluruhan berhubungan
dengan kombinasi rasio gir dalam gear box 
dengan sepasang roda gigi eksternal yang 
menggerakkan poros

• Rasio roda gigi (RG) keseluruhan sama dengan
kebalikan dari rasio kecepatan keseluruhan
seperti persamaan berikut:



Drive Train



Drive Train
• Nmotor = kecepatan sudut tuas motor (rpm)

• Naxle = kecepatan sudut dari axle (radian/s), 
Rtire = radius roda

• Dengan mengubah kecepatan sudut menjadi
rpm  



• Panjang unit Rtire dan Vmp harus sama, unit nilai
Vmp dalam (s), persamaan tsb dapat digunakan
untuk menghitung rasio gir secara keseluruhan untuk
menghasilkan kecepatan motor Vmp yang diinginkan, 
hanya jika kita mengetahui nilai Nmotor

• Sifat motor DC kecil



Contoh

• Kami ingin merancang platform bergerak
dengan kecepatan tertinggi 0,500 kaki / detik
dijalan datar. Motor, dengan spesifikasi Tstall = 
0.210 oz tanpa beban (Nnoload) = 11.600 
RPM, sudah ada di tangan, seperti halnya ban 
berdiameter 2,00 inci. Tentukan rasio gigi
keseluruhan yang diperlukan untuk mencapai
kecepatan yang diinginkan.



solusi



Experiment

• Eksperimen dilakukan untuk mengurangi
resiko saat bekerja dengan elektromekanik
kecil

• Fungsi-fungsi dibuat edeal untuk percobaan

• Tujuannya mengurangi resiko kegagalan saat
desain diaplikasikan



Langkah eksperimen

1. luruskan aspek-aspek desain dan kinerjanya
yang Anda tidak pasti.

2. Kaitkan aspek-aspek pada langkah 1 dengan satu
atau lebih variabel fisik yang dapat divariasikan
dengan eksperimen sederhana.

3. Lakukan eksperimen yang akan melakukan yang 
terbaik untuk mengurangi risiko dalam kerangka
waktu yang tersedia.

4. Jika memungkinkan, dokumentasikan hasilnya
dalam bentuk grafik atau tabel.



Contoh

• Sebuah konsep untuk kompetisi desain
bernama Dueling Duffers telah diusulkan dan
ditunjukkan pada Gambar 21.3. Objek dari
kompetisi head-to-head ini adalah untuk
menjadi yang pertama memasukkan hingga 10 
bola golf ke dalam lubang di tengah lapangan
bermain meja di Gambar 21.4.



Konsep Desain yang Diusulkan untuk
Kompetisi Desain “Dueling Duffers”



Playing Field untuk Kompetisi Desain
"Dueling Duffers"



Fitur utama desain yang diusulkan

• Alat memegang 10 bola golf di bagian atas
botol 2 liter.

• Menggunakan rel samping untuk
mengarahkan.

• Ketika didalam lubang, alat itu membuang
bola golf ke arah lubang seperti umumnya



Solusi

• Apakah semua 10 bola muat di bagian atas botol
2 liter?

• Berapa tinggi optimal untuk membuang bola?

• Akankah semua 10 bola jatuh ke lubang ketika
dibuang dengan cara ini?

• Apakah penting untuk menempatkan kendaraan
dengan sempurna sebelum membuang bola?

• Akankah mesin berjalan cukup lambat sehingga
posisinya dapat dengan mudah dikendalikan?



Usulan Experiment



• Variabel kontrol adalah H (lihat Gambar 21.5). 
Masukkan 10 bola golf ke dalam botol dan ukur H 
minimum yang diperlukan untuk memegang 10 
bola.

• Variabel kontrol h menentukan seberapa cepat
bola akan bergulir ketika mereka melewati
lubang. Tambah h oleh

• memasukkan buku di bawah blok; kurangi h 
dengan menggergaji ujung balok. Untuk setiap
nilai h, buang bola tiga kali dan catat jumlah bola 
yang jatuh ke dalam lubang. Dokumentasikan
hasil dengan memplot h versus rata-rata jumlah
bola yang jatuh.



• Di sini perhatiannya kurang pada kecepatan dan lebih
banyak dengan distribusi bola ketika mereka melewati
lubang. Variabel kontrol mungkin H atau cara di mana 
bola dikemas dalam botol (mis. Pembagi vertikal dapat
digunakan untuk menjaga bola di sisi botol menghadap
lubang). Sekali lagi, gunakan tiga percobaan untuk
setiap nilai variabel kontrol dan plot variabel kontrol
versus jumlah rata-rata bola yang jatuh.

• Variabel kontrol adalah X. Lakukan tiga percobaan
untuk setiap nilai X, dan plot X versus jumlah rata-rata 
bola yang jatuh. Bentuk grafik ini akan memberikan
jawaban untuk pertanyaan 4.

• Hitung rasio roda gigi menggunakan Persamaan (21.5).



Model

• Model perangkat panjat tangga



MODEL

• Model perangkat melontar



Gambar Detail


