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Konstruksjonsprinsipper

INNLEDNING

Dette kompendium gir kun en kort innføring i noen konstruksjonsprinsipper.

2

PROBLEMLØSNING

Problemløsningsmodellen
For problemløsning i grupper.
Problemløsning i grupper inneholder 2 hovedfaser:
- Problem
- Løsning
Innenfor begge fasene er det 3 separate trinn:
- åpne
- sammenfatte
- lukke

PROBLEMFASEN

LØSNINGSFASEN

Sammenfatte
Åpne

Sammenfatte
Åpne

Lukke

Oppfatning

Enighet om at:
- Alle oppfatninger
er kommet frem
- Gruppen er villig
til å samarbeide
- Et problem
eksisterer

Definisjon Analyse

Enighet om:
Hva
problemet
er, og hva som
er fokus

Enighet om:
Hva som
forårsaket
problemet,
og hvor stort
problemet er

Lukke
Generering av
alternativer

Enighet om:
At alle
løsningsmulig
heter har blitt
identifisert

Evaluering Beslutn.

Enighet om:
Et alternativ
som gruppen er
villig til å støtte
og gjennomføre
Enighet om:
De relative verdier
av hvert alternativ

De 3 trinnene krever ulike metoder og atferd. I åpningsfasen er gruppen avslappet, kreativ og
intuitiv. I de neste fasene (sammenfatte og lukke) vil gruppen være analytisk, rasjonell og
logisk.
Det er avgjørende for samarbeid og effektivitet i en gruppe at det er enighet om hvor gruppen
befinner seg i prosessen. Mye tid kan også spares ved å være enige om hvordan gruppen skal
samarbeide.
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PROBLEMOMRÅDET

LØSNINGSOMRÅDET
Sammenfatte

Sammenfatte
Åpne

Åpne

PSG
Enighet
om at å
arbeide
med
problemet

Oppfatning
”BRAINSTORMING”
Liste
persepsjoner:
- Følelser
- Ideer
- Fakta

Definisjon
Forklare
Eliminere
Kombinere
Prioritere:
-kriterier
-kategorier
For: Hva er
det egentlige
problem i
EN
SETNING

Analyse
Finne
hvorfor PSF
årsaker

Alternativer
Idégenerering,
”BRAINSTORMING”

Evaluering
Kategorier
Kriterier

Beslutn.
Bygg/
eliminer
Både/og
Negativ
votering
Hva kreves

HVORDAN?
PSF:
Problemet
Som Forstått

Konvergerende
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FASER I PROSJEKTERING AV ET PRODUKT

1) Valg av produkt.
Oppretter arbeidsgruppe fra f.eks. følgende avdelinger:
 Bedriftsledelse
 Salg
 Utvikling og produksjon
Disse må støtte seg til:
- Markedsanalyse
- Vurdering av egne og andres forskningsresultater
- Patenter
- Forespørsler til potensielle kunder (via salgsavdeling)
- Overslag over utviklings- og investeringskostnader
- Tidsbehov
- Risiko

2) Oppgavespesifikasjoner
Etter at produktvalget er fastlagt må alle krav spesifiseres:
 Funksjonelle krav
 Krav til styrke
 Krav til sikkerhet

3) Skisse, konsept





På grunnlag av spesifikasjoner under pkt. 2), søkes etter grunnleggende løsningsprinsipper.
Overlates til fagfolk som er i stand til å utnytte alle hjelpemidler, f.eks. utviklingsingeniør.
Funne løsninger angis som prinsippskisser med orienterende beregninger.
Interessante alternativer bearbeides videre.

4) Oppslag
 Prinsipptegning (oppslag) i skala.

FUNKSJON
KOSTNAD
 Ta standpunkt til om vi kan begynne med de kostbare og tidkrevende detaljtegninger.
 Inngående vurdering, evt. Verdi Analyse, VA. VERDI 

5) Detaljering
 Optimalisering av utformingen av detaljer som er dominerende og/eller økonomisk
tungtveiende.
 Når detaljene fastlagt, utarbeides program for selve fremstillingen.
 Folk fra produksjonen trekkes inn.

Skjematisk, se neste side.
© 2010 Henning Johansen
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FASER I PROSJEKTERING AV ET PRODUKT, skjematisk:
1) Valg av produkt
Planlegging

(Trendstudier, Markedsanalyse, Forskningsresultater)
Resultater av foregående utvikling. Patentsituasjonen. Kundeforespørsler.

Fastsettelse av utviklingsoppdrag.
2) Oppgavespesifikasjon
(Fastsettelse av tilstrebede og krevde egenskaper)
Oppstilling av en plan over kravene.
Utvikling

Avgjørelse

3) Skisse, konsept
Oppdeling av kravene i delkrav. (Problemformulering.)
Oppsøking av prinsipper for løsning og utarbeidelse av prinsippskisser.
(Orienterende beregninger og forsøk.)
Utarbeidelse av variasjoner i utformingen for hvert prinsipp. (Skisser i målestokk.)
Teknisk – økonomisk verdsettelse av de enkelte varianter.
Fastsettelse av formutkast.
Valg (avgjørelse)

Produktutforming

4) Oppslag
Utarbeidelse av et utkast i målestokk (oppslag)
Teknisk – økonomisk verdsettelse av utkastet. Evt. ”Verdianalyse”.
Valg (avgjørelse)

5) Detaljering
Optimalisering av de forskjellige utforminger og enkeltdeler.
Utarbeidelse av fremstillingsunderlag.
Bygging av prototyp ved seriefremstilling.
Prøving og kalkulasjon.
Bestemmelse
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KONSTRUKSJONSTEKNIKK

HOVEDPUNKTER VED PROBLEMLØSNING:
1. PROBLEMSTILLING
2. FORBEREDELSE
3. ANALYSE
4. HYPOTESE
5. SYNTESE
6. VURDERING OG VALG AV LOSNING
7. KONSTRUKSJON
8. KONTROLL OG MODIFIKASJON
9. SLUTTKONTROLL

1. PROBLEMSTILLING
Definer problemet og klarlegg hva vi skal frem til.
Målsetting.
Eks:
Spindelpresse.
Funksjon: Presse kloss mot underlag.
2. FORBEREDELSE
Innsamling av mere underlag som er nødvendig for å bearbeide problemet videre.
Hva finnes av kunnskaper her/andre steder?
-

Litteratur, bøker, tidsskrifter
Firmaregister / leverandører (KOMPASS, http://www.kompass.no/)
Firmabrosjyrer, ring aktuelle firmaer og be om 1 få tilsendt brosjyre
Bibliotek, arkiv
Snakke med andre som har erfaring / ideer

© 2010 Henning Johansen

side 7

Styrkeberegning

Konstruksjonsprinsipper

3. ANALYSE
Bearbeiding av alle mottatte informasjoner.
Sortering i grupper, tilleggsinformasjoner, utfyllende skisser/data.
4. HYPOTESE
Bruk fantasien.
Skriv/tegn så mange teoretiske og praktiske ideer som mulig.
Ikke vær kritisk - tenk ikke på hva som er mulig eller umulig.
Vær kreativ - gå nye veier.
Eks:
Transportere.
Assosiasjon: Rulle, gli, flyte, bære, luftpute .....
5. SYNTESE
Sammenstilling av de fremkomne forslag til løsninger.
Ved større, kompliserte konstruksjoner sammenstilles del løsningene til en hel
konstruksjon.
Eksempel:
Mobilkran.
Kjøre, løfteutstyr, svinging, kranarm .....

© 2010 Henning Johansen
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Eksempel Spindelpresse:
Presseklossen - PH presses mot pressebordet - PB ved hjelp av spindelen - SP og mutteren M. Den vertikale bevegelse av klossen - PH fremkommer ved at rattet - SK dreies.
Vi tenker oss nå at problemformulering og analyse er gjennomført og har ledet frem til
flere løsninger som skal sammenstilles til flere forslag.
For spindelen - SP kan følgende fire kombinasjoner tenkes (Se fig A- D):
A - Roterende spindel som løftes
B - Roterende spindel som ikke løftes
C - Fast spindel som løftes
D - Fast spindel som ikke løftes
SK
SP
PH
PB
M

© 2010 Henning Johansen
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- spindel
- pressekloss
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6. VURDERING OG VALG AV LØSNING
Tilfredsstiller den løsning vi kommer frem til den målsetting som er definert (under pkt. 1.
Problemstilling)?
Analyser:
- Funksjon
- Materialvalg
- Sikkerhet
- havari
- skadeomfang
- person / utstyr
- Produksjon
- enkel / komplisert
- må verktøy lages / kjøpes
- Levetid
- lenger enn nødvendig?
- Økonomi
Vær kritisk

7. KONSTRUKSJON
På bakgrunn av skisser / ideer utarbeides detaljtegninger / oppslag i målestokk.
Eventuelt: Arbeidstegning for i kunne fremstille prototyp.

8. KONTROLL OG MODIFIKASJONER
Etter hvert som konstruksjonen bearbeides med tegninger / beregninger foretas justeringer
og tilpasninger.
OBS Endringer i problemstilling / målsetting må også oppfanges.
Dersom prototyp: Erfaringer fra testing av prototyp innarbeides i den videre konstruksjon.
9. SLUTTKONTROLL
Alle mål - vekter, lengder – etc. sjekkes før tegningene sendes ut for produksjon.

© 2010 Henning Johansen
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KONSTRUKTIVE FRIHETSGRADER

Konstruksjonsaktiviteten kan beskrives ved de såkalte konstruksjonskjennetegn.
Forløpet består av en gradvis fastlegging av disse kjennetegnene. Underveis vokser
mangfoldigheten og til hvert kjennetegn hører mange løsningsmuligheter. Hvis vi avbilder
forløpet som en pyramide, må den oppfattes som flerdimensjonal.
En konkret løsning oppstår når vi slår fast en bestemt prosess (for eksempel en måling) som
produktet skal utføre. Dette bestemmer hvilke funksjoner som skal være tilstede (for
eksempel oppta signaler, forsterke signaler) og finner prinsipper for realiseringen av hver
funksjon (for eksempel et voltmeter, …).
Prinsippene kan ordnes i en romslig struktur på mange forskjellige måter. Når en bestemt
løsning er valgt, begynner fastleggingen av maskindeler og deres sammenheng deriblant
form, materiale, dimensjoner og overflatekvalitet av hver maskindel.
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PRODUKTETS LIVSFAKTORER

Et produkt skal ha slike egenskaper som gjør det best mulig i alle dets livsfaser.
Ut fra produktets liv: Konstruksjon, produksjon, salg, bruk og destruksjon, kan vi identifisere
en rekke faktorer som påvirker produktets utforming.

© 2010 Henning Johansen
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DESIGNPROSESSEN

Design prosessen er
et samspill mellom
flere aktører.
Ledelsen må delta
da det er der
beslutningene tas.
Markedsføringsavdelingen er viktig
i forhold til hva som
etterspørres og
hvordan få solgt
produktet.
Industridesigneren
gir innspill angående
utforming, farger,
overflater,
ergonomi,
funksjonalitet, etc.
Konstruktøren står
for tegninger,
beregninger og valg
av egnede
produksjonsmetoder
.
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DIN EGEN MÅTE Å TENKE PÅ

Se løsning neste side.
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