
Basics Series – Gambar Teknik

Bangunan tidak didirikan tanpa perencanaan, melainkan pertama-tama harus dipresentasikan
dalam rencana dan gambar-gambar konstruksi. Sesuai aturan, tahapan pertama meliputi
presentasi bebas seperti sketsa-sketsa atau gambar-gambar perspektif, yang bertujuan untuk
memastikan bentuk dan desain bangunan. Buku ini mulai dipakai setelah ide-ide ini
dikembangkan, dan sketsa pertama diubah menjadi denah berskala yang presisi secara
geometrik: gambar teknik. Gambar-gambar ini memberikan bayangan apa yang akan dihasilkan
secara desain ataupun konstruksi, sehingga proses pemerincian ini menjadi sumber yang
esensial dalam proses menuju penyelesaian bangunan.

  

Berbagai mata kuliah di universitas khususnya membutuhkan pengetahuan dasar persiapan
gambar teknik, yang harus didapatkan sendiri oleh mahasiswa. Kesulitannya terutama terletak
pada banyaknya standar ISO yang mengatur gambar konstruksi – standar DIN dari Jerman
menjadi bagian terbesar yang mendasari standard internasional (misalnya untuk ukuran kertas).
Terlepas dari aturan-aturan umum ini, bagaimanapun, tidak ada cara yang mutlak untuk
mempersiapkan dan membuat desain ataupun gambar kerja. Dengan demikian, buku ini
memberikan dasar-dasar yang dibutuhkan untuk berbagai jenis denah dan gambar-gambar
dalam proses perencanaan – sehingga mahasiswa menjadi mampu menyajikan desain dan
idenya secara cepat dan meyakinkan melalui gambar konstruksi.

      

  

  

Daftar Isi:

  

1.  Jenis-Jenis Proyeksi
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2.  Prinsip-prinsip Representasi

  

3.  Tahapan-tahapan Perencanaan

  

4.  Penyajian Gambar

  

5.  Lampiran

  

  

Tentang Penulis:

  

Dr. Ing. Bert Bielefeld bekerja sebagai arsitek lepas di Dortmund, Jerman. Beliau adalah
direktur pengelola dari Aedis ProManage, sebuah perusahaan manajemen proyek, mengajar
mata kuliah ekonomi konstruksi dan manajemen konstruksi di Universitas Siegen, Jerman, dan
menjadi pembicara di berbagai perhimpunan dan asosiasi arsitek.

  

Dipl. Ing. Isabella Skiba bekerja sebagai arsitek lepas di Dortmund, Jerman.

  

  

Keunggulan produk:

    
    1. Menyajikan informasi secara didaktik dan sesuai untuk dipraktikkan.  
    2. Menyampaikan dasar-dasar gambar teknik dan gambar konstruksi secara ringkas dan
sistematis.   
    3. Menyampaikan tahapan-tahapan gambar perencanaan yang dipergunakan dalam suatu
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proyek konstruksi bangunan, mulai dari tahap awal hingga akhir secara ringkas namun
komprehensif.   

  

Spesifikasi:

  

Kode Buku : 007-720-002-0
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Penulis :  Bert Bielefeld, Isabella Skiba

  

Ukuran  :  15.5 × 22  cm

  

Jumlah halaman buku :  64 Halaman

  

Tahun : 2012
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