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Apa arti draughtsman



Saat ini Anda menggunakan browser yang tak halaman halaman. Mozilla Firefox Google Chrome Safari Browser Artikel ini adalah tentang draf teknis. Untuk seniman visual yang mengkhususkan diri dalam gambar artistik, lihat gambar. Untuk instrumen mekanis yang disebut drafter, lihat mesin persiapan.
Dia mengalihkan draftsman di sini. Untuk kegunaan lain, lihat Draf. Persiapan tradisional di tempat kerja Preparer di Portugal pada abad ke-70. Draf menggunakan perangkat lunak komputer dan sketsa buatan tangan untuk mengonversi rencana, rencana, dan tata letak insinyur dan arsitek menjadi
serangkaian gambar teknis. Draf ini bertindak sebagai pengembang pendukung dan sketsa desain rekayasa dan gambar dari konsep desain sebelumnya. Ikhtisar Di masa lalu, draf duduk pada gambar dan menggunakan pensil, pena, kompas, protraktor, segitiga dan perangkat lain untuk menggambar
secara manual. Dari tahun 1980-an hingga 1990-an, tahun 1980-an dan 1990-an adalah yang pertama digunakan pada 1980-an. Banyak draf modern sekarang menggunakan perangkat lunak komputer seperti AutoCAD, Revit dan SolidWorks untuk membentuk insinyur atau arsitek menjadi gambar dan
rencana teknis, tetapi komposisi dewan masih tetap menjadi dasar sistem CAD. Banyak dari gambar ini digunakan untuk membuat struktur, alat atau mesin. Selain itu, gambar juga mencakup spesifikasi desain seperti dimensi, bahan, dan prosedur. [1] Oleh karena itu, persiapan juga kadang-kadang
dapat disebut operator CAD, draf teknik atau teknisi teknik. [2] Dengan sistem CAD, persiapan dapat membuat dan menyimpan gambar secara elektronik sehingga dapat dilihat, dicetak, atau diprogram langsung ke sistem produksi otomatis. Sistem CAD juga memungkinkan persiapan untuk menyiapkan
versi desain dengan cepat. Meskipun persiapan menggunakan CAD secara luas, itu hanya alat. Selain pengetahuan CAD, penyiap masih membutuhkan pengetahuan tentang teknik persiapan tradisional. Meskipun penggunaan sistem CAD hampir global, aplikasi tertentu menggunakan persiapan manual
dan sketsa. [2] Gambar para persiapan memberikan panduan visual dan menunjukkan cara membangun produk atau struktur. Gambar harus mencakup detail teknis dan menentukan dimensi, bahan, dan prosedur. Draf memasukkan detail teknis menggunakan gambar, sketsa kasar, spesifikasi dan
perhitungan yang dibuat oleh insinyur, surveyor, arsitek atau ilmuwan. Misalnya, persiapan menggunakan pengetahuan mereka tentang teknik konstruksi standar untuk memompa detail struktur. Beberapa menggunakan pemahaman mereka tentang teknik dan manufaktur dan standar untuk ekstraksi
bagian mesin; tentukan elemen desain, seperti angka dan jenis pengencang, yang diperlukan untuk perakitan mesin. Draf menggunakan manual teknis, tabel, kalkulator, dan komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya. [2] Pekerjaan Specialities Drafting memiliki banyak spesialisasi seperti:[2][1] Drafter
aeronautiical menyiapkan gambar rekayasa yang merinci rencana dan spesifikasi yang digunakan dalam pembuatan pesawat terbang, rudal, dan bagian terkait. Desainer arsitektur menggambar pada karakteristik arsitektur dan struktural bangunan dan struktur lainnya. Model-model ini digunakan dalam
pembangunan atau renovasi rumah, bangunan bisnis dan pembangkit listrik. Pekerja ini dapat mengkhususkan diri dalam jenis konstruksi, seperti perumahan atau komersial, atau dalam beberapa jenis bahan bangunan yang digunakan, seperti beton bertulang, batu, baja atau kayu. Persiapan sipil
menggambar dan peta topografi dan bantuan yang akan digunakan untuk proyek konstruksi besar atau teknik sipil seperti bangunan, jalan raya, jembatan, pipa, proyek pengendalian banjir dan sistem air dan saluran pembuangan. Persiapan listrik harus menyusun diagram kabel dan diagram tata letak
yang digunakan oleh pekerja yang memasang, memasang dan memperbaiki peralatan listrik dan kabel di pusat komunikasi, pembangkit listrik, sistem listrik dan bangunan. Produsen elektronik menggambar diagram kabel, rakitan sirkuit, diagram, dan gambar tata letak yang digunakan dalam pembuatan,
pemasangan, dan perbaikan perangkat dan komponen elektronik. Persiapan mekanis menggambar yang menunjukkan detail dan komposisi berbagai mesin dan perangkat mekanik yang menunjukkan dimensi, metode perbaikan, peralatan produksi dan infrastruktur untuk instalasi mekanik. Pipa proses
atau pipa harus menggambar untuk digunakan dalam instalasi, konstruksi dan pengoperasian ladang minyak dan gas, kilang, pabrik kimia dan sistem pipa proses. Kesiapsiagaan fotovoltaik menyiapkan gambar yang menunjukkan gambar gambar lokasi Inverter Pad dan gambar pelat konstruksi, juga
menghasilkan detail spesifik komposisi sistem P VA dan beberapa diagram kawat. Perekrutan dan lingkungan kerja Putar media Pena video untuk menarik garis dari tahun 1930-an, seperti yang digunakan oleh para penyiap pekerja yang bekerja di kantor arsitektur, perusahaan manufaktur, perusahaan
teknik, kelompok kerja khusus CAD, perusahaan konstruksi, perusahaan konsultan teknik, pemerintah, perusahaan sumber daya alam atau wiraswasta. Persiapan ahli teknologi dan teknisi sering bertindak sebagai bagian dari tim teknik multidisiplin yang lebih luas untuk mendukung insinyur, arsitek atau
desainer industri, atau mereka dapat bekerja sendiri. Posisi preparer adalah salah satu asisten arsitek dan insinyur yang berkualitas. Persiapan biasanya bekerja di kantor yang digunakan untuk gambar atau gambar yang dapat disesuaikan dalam gambar tangan, meskipun preparer bekerja di terminal
komputer banyak waktu. Mereka biasanya bekerja di lingkungan kantor, tetapi beberapa mungkin perlu dan menghabiskan waktu memproduksi pabrik atau lokasi konstruksi. Ketika persiapan menghabiskan waktu lama di depan komputer yang melakukan pekerjaan teknis terperinci, mereka dapat rentan
terhadap alas kaki mata, ketidaknyamanan punggung dan masalah dengan tangan dan pergelangan tangan. Sebagian besar persiapan bekerja standar 40 jam minggu; hanya sejumlah kecil jam kerja. [2] Siswa Pendidikan dan Pelatihan di Kelas Menggambar Mekanis Sekolah Menengah di Toledo, Ohio
pada tahun 1912 kursus Sekolah Menengah atas dalam bahasa Inggris, matematika, sains, elektronik, teknologi komputer, penyusunan dan desain, seni visual, dan grafis komputer berguna bagi orang-orang yang mempertimbangkan desain karier. Atribut yang diperlukan oleh persiapan termasuk
keterampilan menulis teknis, keterampilan memecahkan masalah, kemampuan untuk memvisualisasikan objek tiga dimensi dari gambar dua dimensi, dan menggambar gambar hubungan antara bagian dalam mesin dan berbagai bagian infrastruktur. Keterampilan lain termasuk pengetahuan mendalam
tentang sifat logam, plastik, kayu dan bahan lain yang digunakan di seluruh proses produksi dan metode dan standar bangunan. Keahlian teknis, pemahaman yang kuat tentang proses konstruksi dan produksi, dan pengetahuan yang kuat tentang rancangan dan prinsip-prinsip proyek juga merupakan
sarana penting dalam penyusunan. [3] Di pasar tenaga kerja modern, selain keterampilan teknis yang memungkinkan persiapan CAD untuk menyusun rencana, soft skill juga penting, karena persiapan CADD harus berkomunikasi dengan pelanggan dan secara efektif mengartikulasikan rencana
menggambar mereka dengan kolega di lingkungan yang nyata. [4] Pengusaha lebih memilih pelamar yang juga telah menyelesaikan pelatihan pasca-sekolah menengah di sekolah perdagangan atau teknis. Persiapan masa depan juga perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman latar belakang yang
kuat dengan perangkat lunak CADD. Meskipun lisensi bukan prasyarat untuk menjadi draf, American Design Association (ADDA) menawarkan sertifikasi dan lisensi. Perizinan dan sertifikasi menekankan kompetensi dasar dan pengetahuan tentang keisusan khusus untuk penyusunan. Komposisi dan
sertifikat desain dan diploma umumnya ditawarkan oleh sekolah pelatihan kejuruan, sekolah perdagangan dan teknis dan lembaga pendidikan tinggi non-serikat seperti perguruan tinggi komunitas atau lembaga pelatihan industri. [1] Magang menggabungkan pelatihan kerja berbayar dan pelajaran kelas.
Orang-orang yang tertarik untuk menjadi draftsmen dapat memenuhi syarat sebagai ahli teknologi atau teknisi untuk menyiapkan draf. Ahli teknologi biasanya memiliki gelar 2 hingga 3 tahun dalam bidang teknik atau desain teknologi dari perguruan tinggi komunitas atau sekolah teknis. [2] Persiapan
start-up berpindah dari perusahaan ke perusahaan untuk mendapatkan pengalaman dan bergerak naik. Persiapan senior sering pindah ke posisi manajerial di mana ia menjadi dapat mengendalikan seluruh proyek saat ia memperoleh lebih banyak pengalaman atau memulai bisnisnya sendiri dan menjadi
wiraswasta. Juga persiapan dapat masuk ke dalam bidang seperti teknik, arsitektur, desain industri, desain interior, desain pameran, desain lanskap, desain set dan animasi. [5] [6] Lihat juga Teknologi portal Arsitektur dan portal ilmiah yang berguna Referensi Alat Gambar Teknisi Arsitektur ^ a b c Karier
AutoCAD - Semua yang Perlu Anda Ketahui. Pindai2CAD. 19 Desember 2016. ↑ a b c d e f Biro Statistik Tenaga Kerja (2008) Outlook Kerja Buku Pegangan, Edisi 2008-2009: Drafters tanggal: 18 Desember 2007. ↑ 3 Keterampilan Penting yang Anda Butuhkan Untuk Menjadi Teknisi CAD yang Sukses. ^
3 Keterampilan Penting yang Anda Butuhkan untuk Menjadi Teknisi CAD yang Sukses. ^ Pengemil Mekanik. Riley Pemandu. Diakses tanggal 29 July 2016. ↑ Aeronautical Drafter: Career and Salary Facts. Learn.org. Diakses tanggal 29 July 2016. Artikel ini mencakup materi untuk Domain Publik
Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (DOL AS), dokumen Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), Manual for Professional Outlook, Edisi 2014-2015, Drafters (dikunjungi 26 Januari 2015). Diperoleh dari
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