
JJUURRUUSSAANN//  PPRROOGGRRAAMM  SSTTUUDDII  TTEEKKNNIIKK  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

FFaakkuullttaass  TTeekknniikk  ddaann  IIllmmuu  KKoommppuutteerr  

UUnniivveerrssiittaass  KKoommppuutteerr  IInnddoonneessiiaa  

WWaanniittaa  SSuubbaaddrraa  AAbbiioossoo,,  IIrr..,,  MM..TT..  ––  44112277  7700  1122  000099  

HHaallaammaann  11  ddaarrii  1100    

MMEETTOODDAA  PPEERRAANNCCAANNGGAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  II  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEEEEMMPPAATT  ++  TTAATTAAPP  MMUUKKAA  ++  DDUUKKUUNNGGAANN  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  ++  DDIISSKKUUSSII  
  

PPEERRAANNCCAANNGGAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

  PPEENNGGEERRTTIIAANN  

  TTUUJJUUAANN  

  PPRROOSSEESS  

  TTAATTAA  CCAARRAA  ((MMEETTOODDAA))  

  
TThhee  CCoommppuutteerr  AAiiddeedd  AArrcchhiitteeccttuurraall  DDeessiiggnn  RReesseeaarrcchh  UUnniitt  ((CCAAAADDRRUU))  

aatt  tthhee  SScchhooooll  ooff  AArrcchhiitteeccttuurree  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLiivveerrppooooll  uunnddeerrttaakkeess  

RReesseeaarrcchh  aanndd  RReesseeaarrcchh  SSuuppeerrvviissiioonn  iinn  DDiiggiittaall  AApppplliiccaattiioonnss  iinn  

AArrcchhiitteeccttuurree..    
  

  PPEENNGGEERRTTIIAANN  

UUmmuumm  

MMeennddeessaaiinn  aattaauu  mmeerraannccaanngg,,  aaddaallaahh  pprroosseess  mmeenncciippttaakkaann  bbeennttuukk  ddaann  ffuunnggssii  

ssuuaattuu  oobbjjeekk..  PPeerraannccaannggaann  ddaappaatt  mmeelliibbaattkkaann  pprroosseess  ppeemmbbuuaattaann  pprroodduukk,,  ppeerraallaattaann  

sseeppeerrttii  mmeessiinn,,  ddaann  ssttrruukkttuurr  yyaanngg  mmeennggaakkoommooddaassii  aattaauu  mmeennccaappaaii  ttuujjuuaann  ddaarrii  pprroosseess  

ppeerraannccaannggaann  bbeerrssaannggkkuuttaann  ddaann  jjuuggaa  uunnttuukk  mmeennyyeeggaarrkkaann  mmaattaa..  MMiiccrroossoofftt  ®®  

EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  

  AArrssiitteekkttuurraall  

AArrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  sseennii  ddaann  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann  tteennttaanngg  mmeerraannccaanngg  bbaanngguunnaann  

ggeedduunngg  ddaann  ssttrruukkttuurr..  DDeeffiinniissii  yyaanngg  lluuaass  sseerriinnggkkaallii  mmeelliibbaattkkaann  ppeerraannccaannggaann  

lliinnggkkuunnggaann  bbiinnaaaann  sseeccaarraa  ttoottaall::  mmuullaaii  ddaarrii  sskkaallaa  mmaakkrroo  sseeppeerrttii  ppeerreennccaannaaaa  kkoottaa,,  

ppeerraannccaannggaann  ppeerrkkoottaaaann,,  ddaann  aarrssiitteekkttuurr  llaannsseekkaapp  ssaammppaaii  ddeennggaann  sskkaallaa  mmiikkrroo  sseeppeerrttii  

ddeettiill--ddeettiill  kkoonnssttrruukkssii  ddaann  tteerrkkaaddaanngg  ppeerraabboottaann..  IIssttiillaahh  ““AArrssiitteekkttuurr””  ddiigguunnaakkaann  ppuullaa  

uunnttuukk  pprrooffeessii  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  ppeellaayyaannaann  jjaassaa  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  

aarrssiitteekkttuurr..  

  

PPEERRAANNCCAANNGGAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

SSKKAALLAA  MMAAKKRROO  SSKKAALLAA  MMIIKKRROO  

PPeerreennccaannaaaann  KKoottaa,,  PPeerraannccaannggaann  KKoottaa,,  AArrssiitteekkttuurr  

LLaannsseekkaapp  
DDeettiill   KKoonnssttrruukkssii,,  PPeerraabboottaann,,  ddssbb..  

  

DDeessaaiinn  aarrssiitteekkttuurr  tteerruuttaammaa  ddiippaaccuu  oolleehh  mmaanniippuullaassii  kkrreeaattiiff  aattaass  mmaassssaa,,  rruuaanngg,,  vvoolluummee,,  

tteekkssttuurr,,  ccaahhaayyaa,,  bbaayyaannggaann,,  mmaatteerriiaall,,  pprrooggrraamm,,  ddaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  pprraaggmmaattiiss  

sseeppeerrttii  bbiiaayyaa,,  kkoonnssttrruukkssii,,  ddaann  tteekknnoollooggii,,  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeennccaappaaii  lluuaarraann  yyaanngg  iinnddaahh,,  

ffuunnggssiioonnaall  ddaann  sseerriinnggkkaallii  aarrttiissttiikk..  HHaall  iinnii  yyaanngg  mmeemmbbeeddaakkaann  AArrssiitteekkttuurr  ddeennggaann  ddeessaaiinn  

rreekkaayyaassaa,,  yyaanngg  ddiippaaccuu  oolleehh  ppeenneerraappaann  pprriinnssiipp--pprriinnssiipp  kkeerraattiiff  mmaatteemmaattiikkaa  ddaann  iillmmuu  

ppeennggeettaahhuuaann..  
  

PPEERRBBEEDDAAAANN  AANNTTAARRAA  DDEESSAAIINN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  DDAANN  RREEKKAAYYAASSAA  

DDEESSAAIINN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  DDEESSAAIINN  RREEKKAAYYAASSAA  
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DDiiddoorroonngg  oolleehh  mmaanniippuullaassii  kkrreeaattiiff  aattaass  mmaassssaa,,  

rruuaanngg,,  vvoolluummee,,  tteekkssttuurr,,  ccaahhaayyaa,,  bbeeyyaannggaann,,  

mmaatteerriiaall,,  pprrooggrraamm,,  ddaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  

pprraaggmmaattiiss  sseeppeerrttii  bbiiaayyaa,,  kkoonnssttrruukkssii,,  ddaann  tteekknnoollooggii..  

DDiiddoorroonngg  oolleehh  ppeenneerraappaann  pprriinnssiipp--pprriinnssiipp  kkeerraattiiff  

mmaatteemmaattiikkaa  ddaann  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann..  

PPyyrraammiidd,,  ddii  MMeessiirr..  BBaanngguunnaann  yyaanngg  ssaarraatt  mmaakknnaa  ssiimmbbooll iiss,,  ssaallaahh  ssaattuu  ppeennccaappaaiiaann  kkaarryyaa  aarrssiitteekkttuurr  MMeessiirr  

yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennggeennaall  ppeerraaddaabbaannnnyyaa..  
  

RRaannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiippeerrsseeppssii  

sseeccaarraa  llooggiiss  bbaaiikk  sseebbaaggaaii  kkaarryyaa--kkaarryyaa  

ssiimmbbooll  bbuuddaayyaa  ddaann  ppoolliittiikk  mmaauuppuunn  

sseebbaaggaaii  kkaarryyaa  sseennii..  PPeerraaddaabbaann--

ppeerraaddaabbaann  hhiissttoorriiss  ddiikkeennaall  mmeellaalluuii  

ppeennccaappaaiiaann--ppeennccaappaaiiaann  kkaarryyaa  

aarrssiitteekkttuurrnnyyaa..  BBaanngguunnaann--bbaanngguunnaann  sseeppeerrttii  

PPyyrraammiidd  ddii  MMeessiirr  ddaann  CCoolllloosssseeuumm  RRoommaawwii  

ddii  IIttaalliiaa  mmeerruuppaakkaann  ssiimmbbooll--ssiimmbbooll  bbuuddaayyaa,,  

ddaann  sseebbaaggaaii  mmaattaa  rraannttaaii  ppeennttiinngg  ddaallaamm  

kkeessaaddaarraann  ppuubblliikk,,  bbaahhkkaann  bbaannyyaakk  ppaarraa  

ppeenneelliittii  yyaanngg  ddaappaatt  mmeenngguunnggkkaapp  tteennttaanngg  

ppeerraaddaabbaann  mmaassaa  llaalluu  mmeellaalluuii  ccaarraa  llaaiinn..  

KKoottaa--kkoottaa,,  wwiillaayyaahh--wwiillaayyaahh  ddaann  bbuuddaayyaa--

bbuuddaayyaa  bbeerrllaannjjuutt  uunnttuukk  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  

ddiirrii  mmeerreekkaa  sseennddiirrii  mmeellaalluuii  aappaa  yyaanngg  

ddiikkeennaall  sseebbaaggaaii  mmoonnuummeenn--mmoonnuummeenn  

aarrssiitteekkttuurr  mmeerreekkaa..    
  

CCoolllloosssseeuumm  RRoommaawwii,,  ddii  IIttaalliiaa..  SSaammaa  hhaallnnyyaa  ddeennggaann  

ppiirraammiidd  bbaanngguunnaann  yyaanngg  ssaarraatt  mmaakknnaa  ssiimmbboolliiss,,  ssaallaahh  

ssaattuu  ppeennccaappaaiiaann  kkaarryyaa  aarrssiitteekkttuurr  RRoommaawwii  yyaanngg  

ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennggeennaall  ppeerraaddaabbaannnnyyaa..  FFrroomm  WWiikkiippeeddiiaa,,  tthhee  ffrreeee  eennccyyccllooppeeddiiaa..  

  

AArrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  aa  ssoocciiaall  aarrtt..  AArrssiitteekkttuurr  ((ggeedduunngg)),,  pprraakktteekk  mmeerraannccaanngg  ggeedduunngg  

bbeesseerrttaa  kkeelluuaarraannnnyyaa  bbeerruuppaa  pprroodduukk;;  ppeenngggguunnaaaann  tteerrtteennttuu  hhaannyyaa  mmeerruujjuukk  ddeessaaiinn--

ddeessaaiinn  ddaann  ssttrruukkttuurr  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  ddaallaamm  hhaall  bbuuddaayyaa..  AArrssiitteekkttuurr  tteerrhhaaddaapp  ggeedduunngg  

ddaappaatt  ddiiaannaallooggiikkaann  sseebbaaggaaii  lliitteerraattuurr  tteerrhhaaddaapp  cceettaakkaann  kkaattaa--kkaattaa..  VViittrruuvviiuuss,,  bbaannggssaa  

RRoommaawwii  ddaarrii  aabbaadd  11  SSMM,,  mmeennuulliiss  tteennttaanngg  aarrssiitteekkttuurr  sseeccaarraa  eennssiikkllooppeeddiiss,,  ddaann  sseeoorraanngg  

ppuujjaannggggaa  IInnggggrriiss  SSiirr  HHeennrryy  WWoottttoonn  mmeenngguuttiipp  ddiiccttuumm  yyaanngg  tteerraannggkkaaii  sseeccaarraa  mmeennaarriikk::  

““WWeellll  bbuuiillddiinngg  hhaatthh  tthhrreeee  ccoonnddiittiioonnss::  CCoommmmooddiittiiee,,  FFiirrmmeenneess,,  aanndd  DDeelliigghhtt..””  SSeeccaarraa  

lleebbiihh  pprroossaaiikk  ddaappaatt  ddiitteerrjjeemmaahhkkaann  bbaahhwwaa  aarrssiitteekkttuurr  hhaarruuss  ddaappaatt  mmeemmeennuuhhii  

kkeegguunnaaaannnnyyaa,,  hhaarruuss  bbeerrssiiffaatt  tteekknniiss,,  ddaann  hhaarruuss  ddaappaatt  mmeennyyaammppaaiikkaann  mmaakknnaa  eesstteettiiss..  

AAkkaann  tteettaappii  ggeedduunngg--ggeedduunngg  tteerrbbaaiikk  sseerriinnggkkaallii  ddiikkoonnssttrruukkssii  sseeccaarraa  bbaaiikk  sseehhiinnggggaa  

ddaappaatt  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  kkeegguunnaaaann  mmeennddaassaarrnnyyaa..  GGeedduunngg--ggeedduunngg  tteerrsseebbuutt  

bbeerrttaahhaann  ttiiddaakk  hhaannyyaa  sseebbaaggaaii  oobbjjeekk--oobbjjeekk  ccaannttiikk,,  aakkaann  tteettaappii  sseebbaaggaaii  ddookkuummeenn  

sseejjaarraahh  bbuuddaayyaa,,  ppeennccaappaaiiaann--ppeennccaappaaiiaann  aarrssiitteekkttuurr  tteerrsseebbuutt  mmeerruuppaakkaann  

ppeemmbbuukkttiiaann  aattaass  iinnnneerr  nnaattuurree  aattaauu  ppeerriillaakkuu  mmeennddaassaarr  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  

mmeemmpprroodduukkssiinnyyaa..  SSeelluurruuhh  ppeennccaappaaiiaann  iinnii  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmeerruuppaakkaann  ppeekkeerrjjaaaann  

iinnddiivviidduuaall..  
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GGuuggggeennhheeiimm  MMuusseeuumm  BBiillbbaaoo..  

DDeessiiggnneedd  bbyy  AAmmeerriiccaann  aarrcchhiitteecctt  FFrraannkk  GGeehhrryy,,  tthhee  

GGuuggggeennhheeiimm  MMuusseeuumm  BBiillbbaaoo  ooppeenneedd  iinn  11999977  iinn  BBii llbbaaoo,,  aa  

cciittyy  iinn  nnoorrtthheerrnn  SSppaaiinn..  TThhee  bbuuiillddiinngg’’ss  ccuurrvvaacceeoouuss  ffoorrmm  iiss  

mmaaddee  eevveenn  mmoorree  uunnuussuuaall  bbyy  tthhee  rriipppplliinngg  rreefflleeccttiioonnss  iinn  iittss  

ttiittaanniiuumm  ssuurrffaaccee..  RREEUUTTEERRSS//PPaabblloo  SSaanncchheezz  

MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  

CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

SSuuaattuu  bbeennttuukkaann  aarrssiitteekkttuurraall  sseeccaarraa  ppaassttii  

ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  tteekknnoollooggii  yyaanngg  

ddiiaapplliikkaassiikkaann  ppaaddaannyyaa,,  aakkaann  tteettaappii  

tteekknnoollooggii  uunnttuukk  bbaanngguunnaann  ggeedduunngg  tteettaapp  

kkoonnsseerrvvaattiiff  ddaann  ppeennggeettaahhuuaann  tteennttaanngg  hhaall  

tteerrsseebbuutt  bbeerrssiiffaatt  kkuummuullaattiiff..  SSeebbaaggaaii  ccoonnttoohh  

pprreeccaasstt  ccoonnccrreettee  aattaauu  bbeettoonn  pprraacceettaakk,,  hhaaddiirr  bbuukkaann  kkaarreennaa  bbaattuu  bbaattaa  yyaanngg  

ddiiaannggggaapp  ddaalluuwwaarrssaa..  MMeesskkiippuunn  ddeessaaiinn  ddaann  kkoonnssttrruukkssii  mmeennjjaaddii  ssaannggaatt  ccaannggggiihh  ddaann  

sseerriinnggkkaallii  ddiikkeennddaalliikkaann  oolleehh  kkoommppuutteerr  ==  ssmmaarrtt  bbuuiillddiinngg,,  ppeerraallaattaann  kkoommpplleekkss  iinnii  

bbeerrttuummppuu  ppaaddaa  ttrraaddiissii--ttrraaddiissii  iinndduussttrriiaall  ddaarrii  aabbaadd  sseellaammaa  ssttrruukkttuurr--ssttrruukkttuurr  aattaauu  

bbaanngguunnaann--bbaanngguunnaann  ddiieemmppaattii  oolleehh  mmeerreekkaa  yyaanngg  mmeemmbbaanngguunnnnyyaa..  TTuunnttuuttaann--

ttuunnttuuttaann  tteekknniiss  ppaaddaa  ssuuaattuu  bbaanngguunnaann  ggeedduunngg  tteettaapp  bbeerruuppaa  hhaall--hhaall  yyaanngg  ssaannggaatt  

mmeennddaassaarr  yyaaiittuu::  mmeenngghhiinnddaarrii  mmuussuusshh,,  mmeennaanngggguullaannggii  ggrraavviittaassii,,  ddaann  mmeenngghhiinnddaarrii  

kkeettiiddaakknnyyaammaannaann  yyaanngg  ddiisseebbaabbkkaann  oolleehh  eekksseess  ddaarrii  ppaannaass  aattaauu  ddiinnggiinn  aattaauu  aakkiibbaatt  

iinnttrruussii  aaiirr  hhuujjaann,,  aannggiinn,,  aattaauu  bbiinnaattaanngg  bbuuaass..  HHaall--hhaall  iinnii  bbuukkaann  ppeekkeerrjjaaaann  rruummaahh  yyaanngg  

mmuuddaahh  bbaahhkkaann  ddiibbaannttuu  tteekknnoollooggii  tteerrbbaaiikk  sseekkaalliippuunn..  
  

CCoonnccrreettee  GGrraavviittyy  DDaamm..  SShhaassttaa  DDaamm  iimmppoouunnddss  

tthhee  SSaaccrraammeennttoo  RRiivveerr  iinn  nnoorrtthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa..  LLiikkee  

aallll   ccoonnccrreettee  ggrraavviittyy  ddaammss,,  SShhaassttaa  DDaamm  hhoollddss  

bbaacckk  tthhee  wwaatteerr  iinn  iittss  rreesseerrvvooiirr,,  SShhaassttaa  LLaakkee,,  bbyy  

tthhee  sshheeeerr  ffoorrccee  ooff  iittss  wweeiigghhtt..  BBuuiilltt  ooff  ssooll iidd  

ccoonnccrreettee,,  tthhee  mmaassssiivvee  ssttrruuccttuurree  rriisseess  118833  mm  ((660022  

fftt))..  IItt  mmeeaassuurreess  116655  mm  ((554422  fftt))  aatt  tthhee  bbaassee  aanndd  

jjuusstt  99  mm  ((3300  fftt))  aatt  tthhee  ccrreesstt..  TThhiiss  sshhaappee,,  ttyyppiiccaall  ooff  

ccoonnccrreettee  ggrraavviittyy  ddaammss,,  ccoouunntteerraaccttss  tthhee  ffoorrccee  ooff  

tthhee  wwaatteerr  pprreessssiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  ddaamm  aatt  tthhee  

bboottttoomm  ooff  tthhee  rreesseerrvvooiirr,,  wwhheerree  tthhee  pprreessssuurree  iiss  

mmoosstt  iinntteennssee..  CCoouurrtteessyy  ooff  UU..SS..  BBuurreeaauu  ooff  

RReeccllaammaattiioonn//  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn  IIlllluussttrraattiioonn..  

MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  
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  TTUUJJUUAANN  

DDaallaamm  tteerrmmiinnoollooggii  aarrssiitteekkttuurr  mmooddeerreenn  iissttiillaahh  ““pprrooggrraamm””  bbeerraarrttii  mmeennyyaattaakkaann  

sseeccaarraa  jjeellaass  ttuujjuuaann--ttuujjuuaann  ddiirraannccaanngg  ddaann  ddiibbaanngguunnnnyyaa  ssuuaattuu  ggeedduunngg..  TTuujjuuaann--ttuujjuuaann  

ppaassttii  ddaann  lluuaass  sseellaalluu  ddiinnyyaattaakkaann  sseeccaarraa  jjeellaass..  RRaannccaannggaann--rraannccaannggaann  mmuulliiaa  aattaauu  

tteerrppuujjii  sseeppeerrttii  mmaassjjiidd,,  ggeerreejjaa,,  ddaann  tteemmppaatt  ppeerriibbaaddaattaann  llaaiinn  yyaanngg  sseeoollaahh  mmeerraayyaakkaann  

mmiisstteerrii  ddaarrii  ssuuaattuu  aaggaammaa  ddaann  mmeennyyeeddiiaakkaann  tteemmppaatt--tteemmppaatt  bbeerrkkuummppuull  tteemmppaatt  

TTuuhhaann  ddaappaatt  ddiitteemmuuii  aattaauu  ddaappaatt  ddiiiinnssttrruukkssiikkaann  ddaallaamm  iinntteerrpprreettaassii  kkeeyyaakkiinnaann  ddaann  

ddaappaatt  bbeerrppaarrttiissiippaassii  ddaallaamm  rriittuuaall--rriittuuaall  ssiimmbboolliiss..  
  

TTuujjuuaann  ppeennttiinngg  llaaiinn  aaddaallaahh  mmeennyyeeddiiaakkaann  kkeeaammaannaann  sseeccaarraa  ffiissiikk::  BBaannyyaakk  ssttrruukkttuurr--

ssttrruukkttuurr  ppeerrmmaanneenn  ddii  dduunniiaa  yyaanngg  ddiibbaanngguunn  ddeennggaann  pprriinnssiipp  ddeeffeennssiiff..  BBeerrkkaaiittaann  

ddeennggaann  ppeerrttaahhaannaann  bbeerraarrttii  aaddaa  kkeeiinnggiinnaann  uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  ggeedduunngg  yyaanngg  

bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll--ssiimmbbooll  ssttaattuuss..  RRaajjaa--rraajjaa  ddaann  kkeekkaaiissaarraann  sseennaannttiiaassaa  

mmeenneekkaannaakkaann  pprrookkllaammaassii  kkeekkuuaattaann  ddaann  kkeekkaayyaaaann  ppaaddaa  rraannccaannggaann--rraannccaannggaann  
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iissttaannaannyyaa..  MMaassyyaarraakkaatt  tteerrppiilliihh  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  kklliieenn--kklliieenn  ppaarraa  ddeessaaiinneerr,,  aarrttiiss,,  ddaann  

ppeennggrraajjiinn,,  ddaann  pprrooyyeekk--pprrooyyeekk  mmeerreekkaa  sseerriinnggkkaallii  mmeerreepprreesseennttaassiikkaann  kkaarryyaa--kkaarryyaa  

tteerrbbaaiikknnyyaa..  

BBooddiiaamm  CCaassttllee..  BBooddiiaamm  CCaassttllee  wwaass  bbuuiilltt  iinn  tthhee  1144tthh  cceennttuurryy  iinn  

SSuusssseexx,,  EEnnggllaanndd..  AA  ddeeeepp,,  wwaatteerr--ffiilllleedd  mmooaatt  ssuurrrroouunnddss  tthhee  

ccaassttllee..  LLeeoo  ddee  WWyyss,,  IInncc..//  CChhaarrlleess  GGrraahhaamm..  MMiiccrroossoofftt  ®®  

EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  

rreesseerrvveedd..  

DDii  eerraa  kkiiwwaarrii,,  ppeerruussaahhaaaann--ppeerruussaahhaaaann,,  

ppeemmeerriinnttaahhaann,,  ddaann  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  mmeemmeeggaanngg  

ppeerraannaann  sseebbaaggaaii  ppaattrroonn  ddeennggaann  ccaarraa  yyaanngg  lleebbiihh  

uummuumm  aalliihh--aalliihh  ppeerrssoonnaall..  PPeerrkkeemmbbaannggaann  ppeessaatt  

jjeenniiss--jjeenniiss  ggeedduunngg  bbaarruu  mmeerreefflleekkssiikkaann  kkoommpplleekkssiittaass  

kkeehhiidduuppaann  mmooddeerrnn..  SSeemmaakkiinn  bbaannyyaakk  mmaannuussiiaa  

yyaanngg  hhiidduupp  ddaallaamm  ppeerruummaahhaann  mmaassssaall  ddaann  

bbeekkeerrjjaa  ddii  ggeedduunngg--ggeedduunngg  ppeerrkkaannttoorraann  bbeessaarr,,  mmeerreekkaa  mmeemmbbeellaannjjaakkaann  uuaannggnnyyaa  ddii  

ppuussaatt--ppuussaatt  ppeerrbbeellaannjjaaaann  bbeessaarr,,  mmeennyyeekkoollaahhkkaann  aannaakk--aannaakk  mmeerreekkaa  ddii  bbeerraaggaamm  

sseekkoollaahh,,  ddaann  ppaaddaa  ssaaaatt  ssaakkiitt  aakkaann  bbeerroobbaatt  kkee  rruummaahh  ssaakkiitt--rruummaahh  ssaakkiitt  ddaann  kklliinniikk  

kkhhuussuuss..  MMeerreekkaa  tteerrsseebbaarr  ddii  llaappaannggaann--llaappaannggaann  tteerrbbaanngg  mmeennuunngggguu  kkeebbeerraannggkkaattaann  

mmeennuujjuu  hhootteell--hhootteell  ddaann  rreessoorr..  SSeettiiaapp  kkeellaass  ffaassiilliittaass  mmeerruuppaakkaann  aakkuummuullaassii  ddaarrii  

ppeennggaallaammaann  ppaarraa  ddeessaaiinneerrnnyyaa  yyaanngg  mmeennyyuummbbaannggkkaann  aappaa  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann  oolleehh  

kkeeaahhlliiaann  mmeerreekkaa..  PPeerrhhaattiiaann  ppaarraa  kklliieenn,,  ddeessaaiinneerr,,  ddaann  ppeenngggguunnaa  sseemmaakkiinn  tteerrppuussaatt  

ppaaddaa  kkuuaalliittaass  kkeesseelluurruuhhaann  ddaarriippaaddaa  iinnddiivviidduuaall  yyaanngg  ddiimmaanniiffeessttaassiikkaann  oolleehh  aaggrreeggaatt--

aaggrreeggaatt  ggeedduunngg  ddaann  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  kkoottaa  

sseebbaaggaaii  ssttrruukkttuurr--ssttrruukkttuurr  yyaanngg  lleebbiihh  

ssiiggnniiffiikkaann..  SSeeiirriinngg  ddeennggaann  ppeerrttuummbbuuhhaann  

jjuummllaahh  ggeedduunngg,,  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  ddaann  

mmeennggaaddaappttaassii  ggeedduunngg--ggeedduunngg  bbaaggii  

ppeerruubbaahhaann  ffuunnggssii  mmeennjjaaddii  lleebbiihh  ppeennttiinngg..  

BBuussiinneessss  DDiissttrriicctt  iinn  TTookkyyoo..  TTookkyyoo  iiss  tthhee  hheeaaddqquuaarrtteerrss  

ffoorr  mmaannyy  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  llaarrggeesstt  eenntteerrpprriisseess  aanndd  

ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss..  SSiinnccee  tthhee  llaattee  11996600ss  mmaannyy  hhiigghh--

rriissee  ooffffiiccee  ttoowweerrss  hhaavvee  bbeeeenn  bbuuiilltt  iinn  tthhee  wweesstteerrnn  ssiiddee  

ooff  TTookkyyoo’’ss  SShhiinnjjuukkuu  WWaarrdd..  AALLLLSSTTOOCCKK,,IINNCC..//  MMaassaa  

UUeemmuurraa..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  

MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

    

  PPRROOSSEESS  DDEESSAAIINN  

PPrrooggrraammmmiinngg  ==  PPeemmrrooggrraammaann  

PPrrooggrraammmmiinngg  aattaauu  ppeemmooggrraammaann,,  pprroosseess  uunnttuukk  mmeenngghhaassiillkkaann  aa  ttoo  zz  aattaauu  ddaarrii  

ssaammppaaii  zz  sseeggaallaa  hhaall  yyaanngg  aakkaann  ddiibbuuttuuhhkkaann  sseellaammaa  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann..  NNaammuunn  ddii  

eerraa  kkiiwwaarrii  iinnii  hhaall--hhaall  tteerrsseebbuutt  hhaarruuss  ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  ddaallaamm  kkoonntteekkss  hhoolliissttiikk  aattaauu  

ddeennggaann  ppeerrkkaattaaaann  llaaiinn  ddaarrii  pprroosseess  ppeennggaammbbiillaann  bbaahhaann  bbaakkuu  ddaarrii  bbuummii  ssaammppaaii  

ddeennggaann  ppeennggeelloollaaaann  ggeedduunngg  ddii  aakkhhiirr  kkeegguunnaaaannnnyyaa..  
  

SScchheemmaattiicc  DDeessiiggnn  ==  RRaannccaannggaann  SSkkeemmaattiikk  

SSuuaattuu  ppeemmbbuukkttiiaann  aattaass  ddeemmoonnssttrraassii  ssuuaattuu  kkoonnsseepp  mmeerruuppaakkaann  llaannggkkaahh  ppeerrttaammaa  

ppaaddaa  ssaaaatt  rraannccaannggaann  bbeerraaddaa  ddii  aawwaall  ppeennggeemmbbaannggaann  sskkeemmaattiikk..  DDii  sseeppaannjjaanngg  ffaassee  

aawwaall  pprroosseess  ddeessaaiinn  aarrssiitteekkttuurr  iinnii  yyaanngg  ddiissaajjiikkaann  hhaannyyaa  iiddee--iiddee  aawwaall,,  yyaaiittuu    ssuuaattuu  
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""mmaassssiinngg""  mmooddeell  aattaass  rraannccaannggaann,,  yyaanngg  tteerrddiirrii  aattaass  bbeennttuukkaann--bbeennttuukkaann  ddaassaarr  

rraannccaannggaann  ttaannppaa  ddeettiill,,  yyaanngg  ddiiggeenneerraalliissiirr,,  ddiitteerrjjeemmaahhkkaann,,  ddiissiimmuullaassii--kkaann  ddaann  

ddiirreekkaamm..  

DDeessiiggnn  ffoorr  WWoorrlldd  TTrraaddee  CCeenntteerr  SSiittee..  PPoolliisshh--bboorrnn  AAmmeerriiccaann  aarrcchhiitteecctt  

DDaanniieell  LLiibbeesskkiinndd  pprroodduucceedd  tthhiiss  wwiinnnniinngg  ddeessiiggnn  ffoorr  rreebbuuiillddiinngg  tthhee  WWoorrlldd  

TTrraaddee  CCeenntteerr  ssiittee  iinn  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy..  TThhee  ttwwiinn  ttoowweerrss  ooff  tthhee  ttrraaddee  cceenntteerr  

ccoollllaappsseedd  iinn  tthhee  tteerrrroorriisstt  aattttaacckkss  ooff  SSeepptteemmbbeerr  1111,,  22000011..  LLiibbeesskkiinndd’’ss  

ddeessiiggnn,,  ccaalllleedd  MMeemmoorryy  FFoouunnddaattiioonnss,,  lleeaavveess  bbaarree  tthhee  eexxppoosseedd  

bbeeddrroocckk  aatt  tthhee  ssiittee  wwhhiillee  rreessttoorriinngg  ssooaarriinngg  ttoowweerrss  ttoo  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy’’ss  

sskkyylliinnee..  AAPP//  WWiiddee  WWoorrlldd  PPhhoottooss//LLMMDDCC..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  

11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

DDeessiiggnn  DDeevveellooppmmeenntt  ==  PPeennggeemmbbaannggaann  DDeessaaiinn  

DDeessaaiinn  ddiikkeemmbbaannggkkaann  sseellaammaa  bbeebbeerraappaa  ssaaaatt  

yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann  sseessuuaaii  bbeessaarraann  ddaarrii  pprrooyyeekk  

bbeerrssaannggkkuuttaann,,  ddaann  sseettiiaapp  mmiinngggguu  sseettiiaapp  

ppeerrkkeemmbbaannggaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ddiirreekkaamm..  PPaaddaa  

ffaassaa  iinnii  jjeellaass  tteerrlliihhaatt  bbaahhwwaa  ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  

kkoonnsseepp  ddaann  vviissuuaalliissaassii  ddeessaaiinn  ttiiddaakk  sseekkeettiikkaa  ddaann  

sseeccaarraa  llaannggssuunngg  mmeenngghhaassiillkkaann  uummppaann  bbaalliikk  ddii  sseeppaannjjaanngg  pprroosseess  rraannccaannggaann..  

MMeesskkiippuunn  ddeemmiikkiiaann,,  ssiimmuullaassii  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ccaarraa  uunnttuukk  mmeenngguujjii  mmooddeell  CCAADD,,  

uunnttuukk  mmeennddeetteekkssii  kkeessaallaahhaann--kkeessaallaahhaann  kkoonnssttrruukkssii..  SSiimmuullaassii--ssiimmuullaassii  mmeemmbbeerrii  

kkeesseemmppaattaann  uunnttuukk  mmeennggeevvaalluuaassii  eelleemmeenn--eelleemmeenn  ddeessaaiinn  sseeppeerrttii  pprrooppoorrssii,,  sskkaallaa,,  ddaann  

oorrddeerr;;  hhaall--hhaall  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  sseekkeettiikkaa  ddaappaatt  ddiikkeettaahhuuii  oolleehh  ppaarraa  ddeessaaiinneerr  yyaanngg  

hhaannyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell--mmooddeell  CCAADD..  
  

PPaaddaa  ffaassaa  iinnii  ddeessaaiinn--ddeessaaiinn  aarrssiitteekkttuurr  tteellaahh  ddiikkoooorrddiinnaassiikkaann  ddeennggaann  ddeessaaiinn--ddeessaaiinn  

ssiisstteemm  rreekkaayyaassaa  aattaauu  eennggiinneeeerriinngg  sseeppeerrttii  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  ddaann  kkoonnssttrruukkssii,,  ddeessaaiinn--ddeessaaiinn  

ssiisstteemm  mmeekkaanniikkaall  ddaann  eelleekkttrriikkaall,,  nnaammuunn  mmaassiihh  bbeerraaddaa  

ddaallaamm  ttaahhaapp  pprreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn..  SSeeccaarraa  lleebbiihh  jjeellaass  

ttaahhaappaann  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  ddiillaakkssaannaakkaann  

ppaaddaa  ffaassaa  iinnii  ddaappaatt  ddiilliihhaatt  ppaaddaa  ssuubb  bbaabb  MMeetthhooddoollooggyy  ooff  

tthhee  LLaabbiicchhee  AArrcchhiitteeccttuurraall  GGrroouupp,,  IInncc..  ddii  bbaawwaahh..  
  

EElleevvaattoorr  SShhaafftt..  EElleevvaattoorrss  aarree  ssoo  wweellll--ccoonnttaaiinneedd  tthhaatt  eevveenn  ppeeooppllee  wwhhoo  uussee  tthheemm  

ddaaiillyy  mmaayy  nnoott  rreeaalliizzee  hhooww  tthheeyy  ooppeerraattee..  WWhheenn  ssoommeeoonnee  ppuusshheess  aa  bbuuttttoonn  ttoo  ccaallll  

aann  aavvaaiillaabbllee  eelleevvaattoorr  oonn  aannootthheerr  fflloooorr,,  tthhee  ssaaffeettyy  ddoooorrss  ((ffrreeqquueennttllyy  ddoouubbllee  ddoooorrss))  

cclloossee  aanndd  aann  eelleeccttrriicc  lliiffttiinngg  mmoottoorr  sswwiittcchheess  oonn..  TThhee  mmoottoorr  ttuurrnnss  aa  ddrruumm,,  aarroouunndd  wwhhiicchh  tthhee  ccaabbllee  ssyysstteemm  iiss  wwoouunndd..  

CCoouunntteerrwweeiigghhttss  aarree  uusseedd  ttoo  bbaallaannccee  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  eelleevvaattoorr  ccaarr  aanndd  rreelliieevvee  tthhee  tteennssiioonn  oonn  tthhee  ccaabblleess,,  ssoo  tthhaatt  
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wwhheenn  tthhee  ccaarr  iiss  ggooiinngg  uupp,,  tthhee  wweeiigghhttss  aarree  ggooiinngg  ddoowwnn,,  aanndd  vviiccee  vveerrssaa..  AA  gguuiiddiinngg  rraacckk  kkeeeeppss  tthhee  eelleevvaattoorr  mmoovviinngg  

ssmmooootthhllyy  iinn  tthhee  sshhaafftt,,  aanndd  fflloooorr  bbuuffffeerrss  pprreevveenntt  tthhee  ccaarr  ffrroomm  bboouunncciinngg  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  aa  ssttoopp..  AA  ssaaffeettyy  bbrraakkiinngg  

ssyysstteemm  ((llooccaatteedd  jjuusstt  bbeellooww  tthhee  ccaarr))  aanndd  ttoouucchh--sseennssiittiivvee  ddoooorrss  pprreevveenntt  ppootteennttiiaall  iinnjjuurriieess  ttoo  ppaasssseennggeerrss..  ©©  MMiiccrroossoofftt  

CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  RRiigghhttss  RReesseerrvveedd..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  
rreesseerrvveedd..  

  

AAiirr  CCoonnddiittiioonniinngg..  HHoott  wweeaatthheerr  aaiirr  ccoonnddiittiioonniinngg  

ssyysstteemmss,,  lliikkee  tthhee  oonnee  sshhoowwnn  hheerree,,  aarree  uusseedd  ttoo  

kkeeeepp  hhoouusseehhoolldd  aaiirr  ffrroomm  bbeeccoommiinngg  

uunnccoommffoorrttaabbllyy  hhoott,,  hhuummiidd,,  oorr  ssttaallee..  AAiirr  

ccoonnddiittiioonniinngg  ssyysstteemmss  aarree  ffaaiirrllyy  ccoommpplleexx,,  ssoo  tthheeyy  

aarree  uussuuaallllyy  iinnssttaalllleedd  aass  aa  hhoouussee  iiss  bbeeiinngg  bbuuiilltt..  TThhiiss  

ssyysstteemm  iinnvvoollvveess  tthhrreeee  sseeppaarraattee  ccyycclleess::  tthhee  aaiirr  

ccyycclliinngg  tthhrroouugghh  tthhee  dduuccttss  iinnssiiddee  tthhee  hhoouussee,,  tthhee  

ffllooww  ooff  aaiirr  tthhrroouugghh  tthhee  uunniitt  oouuttssiiddee  tthhee  hhoouussee,,  

aanndd  tthhee  cciirrccuullaattiioonn  ooff  tthhee  rreeffrriiggeerraanntt  bbeettwweeeenn  

tthhee  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  uunniittss..  AAiirr  iinn  aa  dduucctt  ssyysstteemm  

ppaasssseess  tthhrroouugghh  aa  ffii lltteerr  ttoo  rreemmoovvee  dduusstt  ppaarrttiicclleess..  

TThheenn  iitt  eenntteerrss  aa  bblloowweerr,,  wwhhiicchh  sseennddss  tthhee  aaiirr  iinnttoo  

tthhee  eevvaappoorraattoorr..  TThhee  hhoott  aaiirr  vvaappoorriizzeess  tthhee  

rreeffrriiggeerraanntt,,  wwhhiicchh  ccoooollss  tthhee  aaiirr  aanndd  ttrraannssppoorrttss  

tthhee  hheeaatt  oouutt  ooff  tthhee  hhoouussee..  CClleeaann,,  ccooooll  aaiirr  tthheenn  

ppaasssseess  tthhrroouugghh  tthhee  dduucctt  ssyysstteemm  aanndd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  hhoouussee,,  llaatteerr  rreettuurrnniinngg  ttoo  bbee  ccoooolleedd  aaggaaiinn..  TThhee  rreeffrriiggeerraanntt  iiss  

ccoonnddeennsseedd,,  ccoooolleedd  bbyy  oouuttssiiddee  aaiirr,,  ccoommpprreesssseedd,,  aanndd  tthheenn  sseenntt  bbaacckk  ttoo  tthhee  eevvaappoorraattoorr..  ©©  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  

RRiigghhttss  RReesseerrvveedd..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

CCoonnssttrruuccttiioonn  DDooccuummeennttss  ==  DDookkuummeenn  KKoonnssttrruukkssii  ((DDeettaaiilleedd  DDeessiiggnn  ++  SSppeecciiffiiccaattiioonnss))  

PPaaddaa  ffaassaa  iinnii  ddiillaakkuukkaann  rraannccaannggaann  sseeccaarraa  ddeettiill  aattaass  pprreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn  ppaaddaa  ffaassaa  

sseebbeelluummnnyyaa  ddii  aattaass..  SSeebbaaggaaii  ccoonnttoohh  mmeelliippuuttii  rraannccaannggaann  ddeettiill  ssiisstteemm  ssiirrkkuullaassii  vveerrttiikkaall  

mmeekkaanniiss  ddaann  ssiisstteemm  ppeennggkkoonnddiissiiaann  uuddaarraa,,  sseellaaiinn  rraannccaannggaann  ddeettiill  aarrssiitteekkttuurraall  sseerrttaa  

ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  ddaann  kkoonnssttrruukkssii..  RRaannccaannggaann  ddeettiill  yyaanngg  ddiisseebbuutt  wwoorrkkiinngg  ddrraawwiinngg  iinnii  

ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  ssppeessiiffiikkaassii  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  kkoommpplleemmeenntteerr  ddeennggaann  wwoorrkkiinngg  ddrraawwiinngg  

bbeerrssaannggkkuuttaann..  KKeesseelluurruuhhaann  pprroodduukk  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  ddiisseebbuutt  DDookkuummeenn  KKoonnssttrruukkssii  yyaanngg  

aakkaann  ddiijjuuaall  kkeeppaaddaa  ppaarraa  bbiiddddeerr  ((ppeesseerrttaa  bbiidd  ==  tteennddeerr))  yyaaiittuu  ppaarraa  ppeerruussaahhaaaann  jjaassaa  

kkoonnssttrruukkssii,,  sseehhiinnggggaa  sseerriinnggkkaallii  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  DDookkuummeenn  TTeennddeerr..  

  

PPrreesseennttaattiioonn  TTooooll  ==  PPeerraallaattaann  bbaaggii  PPeennyyaajjiiaann  

SSeebbaaggaaii  ttaammbbaahhaann,,  mmeemmaannffaaaattkkaann  ppootteennssii  tteekknnoollooggii  iinnffoorrmmaassii  ddaann  kkoommuunniikkaassii,,  

aaddaallaahh  ppeenngggguunnaaaann  vviiddeeoo  wwaallkk--tthhrroouugghhss  uunnttuukk  mmeennyyaajjiikkaann  pprrooyyeekk  iinnii  ddaann  

mmeemmbbeerriikkaann  kkeesseemmppaattaann  bbaaggii  ppaarraa  kkrriittiikkuuss  ddeessaaiinn  uunnttuukk  mmeevviissuuaalliissaassiikkaann  ddeessaaiinn  

sseessuuaaii  ddeennggaann  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann..  AAllaatt  iinnii  mmeennggggaannttiikkaann  mmooddeell--mmooddeell  ffiissiikk  ddaann  

mmeemmppeerrjjeellaass  sseeggaallaa  hhaall  yyaanngg  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiissaajjiikkaann  mmeellaalluuii  ggaammbbaarr  CCAADD..  PPaaddaa  

uummuummnnyyaa  rreessppoonn  ddaarrii  ppaarraa  jjuurrii  ddeessaaiinn  ssaannggaatt  ppoossiittiiff,,  ddaann  lleebbiihh  ddaarrii  aappaa  yyaanngg  

ddiihhaarraappkkaann..  PPaarraa  kkrriittiikkuuss  ddeessaaiinn  sseerriinnggkkaallii  bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhwwaa  ""wwaallkk--tthhrroouugghhss""  

ssaannggaatt  mmeeyyaakkiinnkkaann  ddaann  mmeemmppeerrlliihhaattkkaann  bbaahhwwaa  ddeessaaiinnbbeerrssaannggkkuuttaann  aakkaann  

mmeemmbbuuaatt  ggeedduunngg--ggeedduunngg  ddeemmiikkiiaann  aannddaall  ddaann  tteerrppeerrccaayyaa..  NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann,,  

bbeebbeerraappaa  kkrriittiikkuuss  ddeessaaiinn  ddaann  aannggggoottaa  jjuurrii  bbeerrkkoommeennttaarr  bbaahhwwaa  mmeerreekkaa  aakkaann  lleebbiihh  

mmeerraassaa  mmeemmiilliikkii  ppeennggaallaammaann  rruuaanngg  aappaabbiillaa  mmeerreekkaa  ddaappaatt  bbeerrjjaallaann  bbaahhkkaann  

tteerrbbaanngg  mmeellaalluuii  ddeessaaiinn  bbeerrssaannggkkuuttaann  sseeccaarraa  nnyyaattaa  ddaarriippaaddaa  hhaannyyaa  bbeerrggaannttuunngg  

ppaaddaa  bbeebbeerraappaa  ssuudduutt  ppaannddaannggaann  tteerrtteennttuu  mmeellaalluuii  sseebbuuaahh  pprreesseennttaassii..  

  

  MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY  ooff  TThhee  LLaaBBIICCHHEE  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALL  GGRROOUUPP,,  IINNCC..  

TTHHEE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  PPRROOCCEESSSS  

SScchheemmaattiicc  DDeessiiggnn  
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  RReevviieeww  ooff  pprrooggrraamm  wwiitthh  CClliieenntt  

  PPrreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn  ccoonncceeppttss  

  LLaannddssccaappee  ccoonnssuullttaanntt  iinnppuutt  

  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  ddeessiiggnn  ccoonncceeppttss  ttoo  OOwwnneerr  

  OOwwnneerr  rreevviieeww  aanndd  iinnppuutt  

  SScchheemmaattiicc  ddeessiiggnn  ffiinnaalliizzeedd  

DDeessiiggnn  DDeevveellooppmmeenntt  

  PPrreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn  ooff  bbuuiillddiinngg  ssyysstteemmss  wwiitthh  ccoonnssuullttiinngg  eennggiinneeeerrss  

  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  ddeessiiggnn  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  OOwwnneerr  

  RReevviieeww  ooff  pprroojjeecctt  ccoosstt  eessttiimmaattee  wwiitthh  OOwwnneerr  

  OOwwnneerr  rreevviieeww  aanndd  iinnppuutt  

  DDeessiiggnn  ffiinnaalliizzeedd  

CCoonnssttrruuccttiioonn  DDooccuummeennttss  

  WWoorrkkiinngg  ddrraawwiinnggss  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  pprroodduuccttiioonn  

  OOwwnneerr  rreevviieeww  

BBiiddddiinngg  &&  NNeeggoottiiaattiioonnss  

  CCoommppeettiittiivvee  bbiiddddiinngg  

  BBiidd  eevvaalluuaattiioonn  

  CCoonnttrraacctt  aawwaarrddeedd  

CCoonnssttrruuccttiioonn  

  CCoonnssttrruuccttiioonn  bbeeggiinnss  wwiitthh  oonn--ssiittee  ccoonnssttrruuccttiioonn  oobbsseerrvvaattiioonn  

  SSuubbssttaannttiiaall  ccoommpplleettiioonn  

  OOwwnneerr  ooccccuuppaannccyy  

  OOnnee--yyeeaarr  bbuuiillddiinngg  rreevviieeww  bbyy  AArrcchhiitteecctt  

PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  SSEERRVVIICCEESS  

PPrree--DDeessiiggnn  aanndd  PPllaannnniinngg  SSeerrvviicceess  

  PPrrooggrraammmmiinngg  

  PPrroojjeecctt  BBuuddggeettiinngg  aanndd  FFiinnaanncciinngg  

  EEccoonnoommiicc  FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddiieess  

  PPrroojjeecctt  DDeevveellooppmmeenntt  SScchheedduulliinngg  

  EExxiissttiinngg  FFaacciilliittiieess  SSuurrvveeyyss  

  SSiittee  AAnnaallyyssiiss  aanndd  SSeelleeccttiioonn  

  ZZoonniinngg  PPrroocceessssiinngg  AAssssiissttaannccee  

  MMaasstteerr  PPllaannnniinngg  

AArrcchhiitteeccttuurraall  SSeerrvviicceess  

  CCoonncceeppttuuaall  DDeessiiggnn  

  DDeessiiggnn  DDeevveellooppmmeenntt  

  CCoonnttrraacctt  DDooccuummeennttss  

  BBiiddddiinngg  

  CCoonnttrraacctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

SSuupppplleemmeennttaall  SSeerrvviicceess  

  RReegguullaattoorryy  AAggeennccyy  AApppprroovvaallss  
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  IInntteerriioorr  DDeessiiggnn  aanndd  FFuurrnniisshhiinnggss  

  PPrreesseennttaattiioonn  aanndd  MMaarrkkeettiinngg  MMaatteerriiaallss  

  LLiiffee  CCyyccllee  CCoosstt  AAnnaallyyssiiss  

  RReeccoorrdd  DDrraawwiinnggss  

  CCoonnssttrruuccttiioonn  SSuuppeerrvviissiioonn  
  

  MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY  OOFF  TTHHEE  RROOYYAALL  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  BBRRIITTIISSHH  AARRCCHHIITTEECCTTSS  ((RRIIBBAA))  

AAddaappuunn  sseekkwweennss  aattaass  sseerraannggkkaaiiaann  kkeejjaaddiiaann  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ppaaddaa  ssuuaattuu  pprroosseess  

ddeessaaiinn  rreekkaayyaassaa  tteellaahh  ddiikkooddiiffiikkaassii  oolleehh  AAssiimmooww  ((11996622))  ddaann  sseekkwweennss  sseerruuppaa  uunnttuukk  

pprroosseess  ddeessaaiinn  aarrssiitteekkttuurr  tteellaahh  ddiippuubblliikkaassiikkaann  oolleehh  tthhee  RRooyyaall  IInnssttiittuuttee  ooff  BBrriittiisshh  

AArrcchhiitteeccttss  ((11996655))::  
  

SSTTAAGGEE  EENNGGIINNEEEERRIINNGG  SSTTAAGGEE  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  

11..    

FFeeaassiibbiilliittyy  11..    IInncceeppttiioonn  

FFiinnddiinngg  aa  sseett  ooff  ffeeaassiibbllee  ccoonncceeppttss..  
22..    FFeeaassiibbiilliittyy  

33..    OOuuttlliinnee  PPrrooppoossaallss  

22..    
PPrreelliimmiinnaarryy  DDeessiiggnn  

44..    SScchheemmee  DDeessiiggnn  
SSeelleeccttiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  bbeesstt  ccoonncceepptt..  

33..    
DDeettaaiilleedd  DDeessiiggnn  

55..    DDeettaaiilleedd  DDeessiiggnn  
AAnn  eennggiinneeeerriinngg  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt..  

44..    

PPllaannnniinngg  

66..    

PPrroodduuccttiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn  

EEvvaalluuaattiinngg  aanndd  aalltteerriinngg  tthhee  ccoonncceepptt  ttoo  ssuuiitt  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  pprroodduuccttiioonn,,  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ccoonnssuummppttiioonn  

aanndd  pprroodduucctt  rreettiirreemmeenntt..  

BBiillllss  ooff  QQuuaannttiittiieess  

TTeennddeerr  AAccttiioonn  

PPrroojjeecctt  PPllaannnniinngg  

OOppeerraattiioonn  oonn  SSiittee  

CCoommpplleettiioonn  

55..      77..    FFeeeeddbbaacckk  

 

  TTAATTAA  CCAARRAA  ((MMEETTOODDAA))  

PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  bbaannyyaakk  sseekkaallii  mmeettooddaa  ppeerraannccaannggaann  aattaauu  mmeettooddaa  ddeessaaiinn  yyaanngg  

ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  ppaarraa  ppeerraannccaanngg  uunnttuukk  mmeennyyeelleessaaiikkaann  sseelluurruuhh  pprroobblleemm  

rraannccaannggaannnnyyaa,,  bbaaiikk  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiippuubblliikkaassiikkaann  ddaann  ppooppuulleerr,,  aattaauu  mmeerruuppaakkaann  

ppeennggeemmbbaannggaann  ddaarrii  mmeettooddaa--mmeettooddaa  ddeessaaiinn  yyaanngg  ssuuddaahh  aaddaa,,  mmaauuppuunn  

ppeennggeemmbbaannggaann  mmeettooddaa  ddeessaaiinn  yyaanngg  kkhhaass  bbaaggii  pprrooyyeekk  bbeerrssaannggkkuuttaann  oolleehh  ssii  

ppeerraannccaanngg..  SSeejjaakk  rreevvoolluussii  iinndduussttrrii  ddii  EErrooppaa  ddii  aakkhhiirr  aabbaadd  1188,,  aarrssiitteekkttuurr  bbeesseerrttaa  

bbaanngguunnaann  ggeedduunngg  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  ppeerrwwuujjuuddaannnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  ddaarrii  hhaassiill--

hhaassiill  iinndduussttrrii  kkoonnssttrruukkssii..  IInndduussttrrii  kkoonnssttrruukkssii  mmeerruuppaakkaann  iinndduussttrrii  kkeedduuaa  yyaanngg  bbeerraarrttii  

mmeenngggguunnaakkaann  rraaww  mmaatteerriiaall  aattaauu  bbaahhaann  bbaakkuu  yyaanngg  tteellaahh  ddiipprroosseess  sseebbeelluummnnyyaa  

mmeellaalluuii  pprroosseess  iinndduussttrrii  ddaann  mmaannuuffaakkttuurr..  OOlleehh  kkaarreennaannyyaa  mmeettooddaa  ddeessaaiinnnnyyaa  sseeccaarraa  

ggaarriiss  bbeessaarr  ddaappaatt  ddiiaannaallooggiikkaann  ddeennggaann  mmeettooddaa  ddeessaaiinn  pprroosseess  iinndduussttrrii  sseeccaarraa  

uummuumm..  
  

SSeettiiaapp  pprroobblleemm  rraannccaannggaann  mmeemmeerrlluukkaann  pprroosseedduurr,,  wwaakkttuu  ddaann  jjaadduuaall,,  sseerrttaa  tteekknniikk--

tteekknniikk    kkhhuussuuss  uunnttuukk  mmeennyyeelleessaaiikkaannnnyyaa,,  aakkaann  tteettaappii  tteerrddaappaatt  hhaall--hhaall  rruuttiinn  ddaann  

bbeerrssiiffaatt  ggeenneerraall  aattaauu  uummuumm  yyaanngg  ddaappaatt  ddiiaapplliikkaassiikkaann  ppaaddaa  sseettiiaapp  pprroobblleemm  

rraannccaannggaann  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa..  SSeetteellaahh  ppaarraa  ddeessaaiinneerr  mmeemmppeerroolleehh  iinnffoorrmmaassii  tteennttaanngg  

kkeebbuuttuuhhaann  ppaarraa  kklliieenn  aattaauu  ppeemmiilliikk  pprrooyyeekk  aattaauu  ppeemmbbeerrii  ppeekkeerrjjaaaann  yyaanngg  mmeelliippuuttii  

ddaattaa  tteennttaanngg  ppaassaarr  ddaarrii  pprroodduukk  bbeerrssaannggkkuuttaann,,  aallookkaassii  bbiiaayyaa,,  sseerrttaa  kkeebbiijjaakkaann  

ppeerruussaahhaaaann  ddaann  ppeerraallaattaann,,  ppaarraa  ssppeessiiaalliiss  yyaanngg  bbeerraassoossiiaassii  ddeennggaann  ddeessaaiinneerr  
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mmeellaakkssaannaakkaann  ssuuaattuu  ssttuuddii  tteennttaanngg  pprroodduukk--pprroodduukk  yyaanngg  kkoommppeettiittiiff  ddaann  ssuurrvveeyy  

llaappaannggaann  yyaanngg  lluuaass  tteerrhhaaddaapp  ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr..  
  

SSeettiiaapp  pprrooggrraamm  ddeessaaiinn  ddiirreennccaannaakkaann,,  ddaann  ddeessaaiinn--ddeessaaiinn  aawwaall  aattaauu  aanndd  pprreelliimmiinnaarryy  

ddeessiiggnnss  ddaarrii  pprroodduukk  yyaanngg  ddiiuussuullkkaann  ddiipplloott  ppaaddaa  bbaassiiss  ssaarraannaa--ssaarraannaa  yyaanngg  tteerrsseeddiiaa..  

SSkkeettssaa--sskkeettssaa  kkaassaarr  ddiippiilliihh  uunnttuukk  ppeenngghhaalluussaann  ddaann  ssttuuddii,,  ddaann  ssttuuddii  ddeessaaiinn  

bbeerrssaannggkkuuttaann  kkeemmuuddiiaann  ddiissaajjiikkaann  kkeeppaaddaa  kklliieenn,,  sseerriinnggkkaallii  bbeerruuppaa  mmooddeell  bbrruukkuurraann  

kkeecciill  aattaauu  sseebbuuaahh  mmoocckk--uupp..  BBeerriikkuutt  aaddaallaahh  sseelleekkssii  aattaass  ddeessaaiinn  yyaanngg  ddiisseettuujjuuii,,  

wwoorrkkiinngg  ddrraawwiinnggss  aattaauu  ggaammbbaarr  kkeerrjjaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  ppeemmiilliihhaann  mmaatteerriiaall  ddaann  

ddiippeerrssiiaappkkaann  ppuullaa  ssppeessiiffiikkaassii  uunnttuukk  ppeennyyeelleessaaiiaann  aakkhhiirr  ddaann  ppeerraakkiittaann..  SSeebbuuaahh  mmooddeell  

bbuuaattaann  ttaannggaann  kkeemmuuddiiaann  ddiipprroodduukkssii  ddaann  ddiisseerraahhkkaann  kkeeppaaddaa  kklliieenn  uunnttuukk  

mmeemmppeerroolleehh  ppeerrsseettuujjuuaannnnyyaa..  

  

DDaallaamm  kkaassuuss  sseebbuuaahh  mmoobbiill,,  ssaattuu  aattaauu  bbeebbeerraappaa  ddiibbuuaatt  hhaannddmmaaddee  ddaann  ddiiuujjii  

sseebbeelluumm  mmeessiinn  ddiippeessaann  ddaann  pprroodduukkssii  ddiimmuullaaii..  DDeessaaiinneerr  iinndduussttrryy  ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  

bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  ppeenncciippttaa  ssuuaattuu  ppoollaa  uunnttuukk  mmeemmbbeerrii  aarraahhaann  ppeennggooppeerraattiiaann  bbaaggii  

ppaarraa  tteekknniissii  aattaauu  mmeessiinn..    AArraahh  ppeennggeemmbbaannggaann  ddeessaaiinn  iinndduussttrrii  mmeennuujjuu  ppeenncciippttaaaann  

pprroosseedduurr--pprroosseedduurr  bbaarruu,,  sseeppeerrttii  

mmeettooddaa  ppeennggeemmaassaann  ssuuaattuu  

pprroodduukk  uunnttuukk  ddiiddeessaaiinn  uullaanngg  

ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ssoofftt  

mmooddeelliinngg  ccllaayy,,  aaggaarr  mmooddiiffiikkaassii  

ddaappaatt  llaannggssuunngg  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  

pprroodduukk--pprroodduukk  llaammaa..  
  

TTeessttiinngg  AAuuttoommoottiivvee  SSyysstteemmss..  AAuuttoommoottiivvee  

eennggiinneeeerrss  uussee  sseennssiittiivvee  eelleeccttrroonniicc  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  

iinnssppeecctt  aauuttoommoobbiilleess  dduurriinngg  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  

mmaannuuffaaccttuurree  ooff  aa  nneeww  ccaarr..  AAllll  ooff  tthhee  ssyysstteemmss  iinn  

aann  aauuttoommoobbiillee,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  eennggiinnee,,  bbrraakkeess,,  

sstteeeerriinngg  aanndd  ssuussppeennssiioonn,,  aarree  ccaarreeffuull llyy  cchheecckkeedd  

ffoorr  qquuaalliittyy  aanndd  ssaaffeettyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  pprroodduuccttiioonn  

pprroocceessss..  TToonnyy  SSttoonnee  IImmaaggeess//RRooggeerr  TTuull llyy..  

MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  

MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  

MMeettooddaa  ddeessaaiinn--iinndduussttrrii  llaaiinnnnyyaa  bbeerrddaassaarr  ppaaddaa  kkeennyyaattaaaann  bbaahhwwaa  mmooddeell--mmooddeell  

ddeessaaiinn  bbeerruukkuurraann  kkeecciill  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeerreefflleekkssiikkaann  kkaarraakktteerriissttiikk  ddeessaaiinn  pprroodduukk--pprroodduukk  

bbeerrsskkaallaa  uuttuuhh  sseeccaarraa  aakkuurraatt..  DDiissttoorrssii  sseerriinnggkkaallii  tteerrjjaaddii  ddaallaamm  pprroosseess  mmaaggnniiffiikkaassii  

sseebbaaggaaii  hhaassiill  ddaarrii  ppeennggaammaattaann  aawwaall  sseerrttaa  aannccaammaann--aannccaammaann  yyaanngg  ddaappaatt  

mmeerruubbaahh  hhuubbuunnggaann--hhuubbuunnggaann  ddaassaarr  ssppaassiiaall..  UUnnttuukk  mmeelliihhaatt  ddeessaaiinn  ddaallaamm  sskkaallaa  

yyaanngg  ppeennuuhh,,  ppaarraa  pprrooffeessiioonnaall  mmeenngggguunnaakkaann  ssiisstteemm  ffoottooggrraaffiikk  yyaaiittuu  ddeennggaann  ccaarraa  

mmeemmpprrooyyeekkssiikkaann  ggaammbbaarr  bbeerruukkuurraann  kkeecciill  mmeennjjaaddii  uukkuurraann  ppeennuuhh..  RReevviissiiss--rreevviissii  

tteerrhhaaddaapp  ddeessaaiinn  kkeemmuuddiiaann  ddiibbuuaatt  llaannggssuunngg  oolleehh  ppaarraa  ddeessaaiinneerr..  

MMeettooddaa  DDeessaaiinn  mmeerruuppaakkaann  iillmmuu  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  aarreeaa  yyaanngg  ssaannggaatt  lluuaass  yyaanngg  

mmeemmffookkuusskkaann  ppaaddaa  hhaall--hhaall::  

  DDiivveerrggeennccee  ==  mmeennyyeebbaarr  ––  MMeennggeekksspplloorr  aattaauu  mmeennccaarrii  sseeggaallaa  kkeemmuunnggkkiinnaann  

ddaann  kkeennddaallaa  ppaaddaa  ssiittuuaassii--ssiittuuaassii  eekkssiissttiinngg,,  ddeennggaann  ccaarraa  mmeennggaapplliikkaassiikkaann  

ppeemmiikkiirraann  kkrriittiiss  mmeellaalluuii  mmeettooddaa  ppeenneelliittiiaann  bbaaiikk  kkuuaalliittaattiiff  mmaauuppuunn  kkuuaannttiittaattiiff,,  

uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  ppeemmaahhaammaann  bbaarruu  aattaass  lliinnggkkuupp  ppeerrmmaassaallaahhaann  gguunnaa  

mmeemmppeerroolleehh  ssoolluussii--ssoolluussii  rraannccaannggaann  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk..  



JJUURRUUSSAANN//  PPRROOGGRRAAMM  SSTTUUDDII  TTEEKKNNIIKK  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

FFaakkuullttaass  TTeekknniikk  ddaann  IIllmmuu  KKoommppuutteerr  

UUnniivveerrssiittaass  KKoommppuutteerr  IInnddoonneessiiaa  

WWaanniittaa  SSuubbaaddrraa  AAbbiioossoo,,  IIrr..,,  MM..TT..  ––  44112277  7700  1122  000099  

HHaallaammaann  1100  ddaarrii  1100    

  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ==  ppeerruubbaahhaann  bbeennttuukk  ––  MMeennddeeffiinniissii  uullaanngg  ssppeessiiffiikkaassii  ssoolluussii  ddeessaaiinn  

yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmppeerrbbaaiikkii  aarraahhaann  bbaaggii  aakkttiiffiittaass--aakkttiiffiittaass,,  bbaaiikk  ttrraaddiissiioonnaall  

mmaauuppuunn  kkoonntteemmppoorreerr  ((aarrssiitteekkttuurr,,  ggrraaffiikk,,  iinndduussttrriiaall,,  iinnffoorrmmaassii,,  iinntteerraakkssii,,  ddaann  

sseebbaaggaaiinnyyaa))  ddaann//  aattaauu  rreessppoonn--rreessppoonn  mmuullttiiddiissiipplliinn..    

  CCoonnvveerrggeennccee  ==  mmeenngguunnccuupp  ––  MMeemmbbuuaatt  pprroottoottiipp  sskkeennaarriioo--sskkeennaarriioo  yyaanngg  

ppaalliinngg  mmuunnggkkiinn  uunnttuukk  ssoolluussii--ssoolluussii  ddeessaaiinn  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk,,  yyaanngg  ddaallaamm  kkoonntteekkss  

ppeenniinnggkkaattaann  ddaann  ssiiggnniiffiikkaannssii  ddaappaatt  mmeemmppeerrbbaaiikkii  ssiittuuaassii  eekkssiissttiinngg  bbaawwaaaann..    

  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  ==  kkeebbeerrllaannjjuuttaann  ––  MMeemmeenneejj  pprroosseess  eekksspplloorraassii  aattaauu  ppeennccaarriiaann,,  

mmeennddeeffiinniissiikkaann  kkeemmbbaallii  ddaann  mmeellaakkuukkaann  pprroottoottiipp  aattaass  ssoolluussii--ssoolluussii  ddeessaaiinn  sseeccaarraa  

tteerruuss  mmeenneerruuss  ddaann  bbeerrkkaallii--kkaallii..  

TTuujjuuaann  ddaarrii  DDeessiiggnn  MMeetthhooddss  aattaauu  MMeettooddaa  PPeerraannccaannggaann  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeenngghhaassiillkkaann  

ggaammbbaarraann  iinnttii  aattaauu  kkeebbeennaarraann  hhaakkiikkii  yyaanngg  uunniikk  yyaanngg  ddaappaatt  mmeenngghhaassiillkkaann  ssoolluussii--

ssoolluussii  hhoolliissttiikk  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeennccaappaaii  ppeennggaallaammaann--ppeennggaallaammaann  lleebbiihh  bbaaiikk  bbaaggii  

ppaarraa  ppeenngggguunnaa,,  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  pprroodduukk,,  ppeellaayyaannaann,,  lliinnggkkuunnggaann  ddaann  ssiisstteemm  

tteemmppaatt  mmeerreekkaa  bbeerrttuummppuu..  GGaammbbaarraann  iinnttii  ddii  ssiinnii  aaddaallaahh  hhaassiill  iinnvveessttiiggaassii  yyaanngg  jjeellaass  

ddaann  mmeennddaallaamm  aattaass  ssiittuuaassii--ssiittuuaassii  yyaanngg  aaddaa  mmeellaalluuii  mmeettooddaa  ddeessaaiinn,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  

mmeennggaammbbiill  iinnnneerr  nnaattuurree  ddaarrii  ppeerrmmaassaallaahhaann  sseeccaarraa  iinnttuuiittiiff..  

  

  

  


