
RELEVEU

Obiectivul acestui exerciţiu îl constituie dezvoltarea capacitaţii de a înţelege scara și dimensiunile spațiul personal 
destinat locuirii - camera proprie.
In consecinţă va trebui sa întocmiţi un releveu al camerei în care locuiţi în acest moment (poate  &  camera de acasă
sau camera de cămin), în care vor  &  evidenţiate toate dimensiunile de gabarit, poziţia si dimensiunea golurilor de
lumină, accesul, înălţimea spațiului, precum și modul de mobilare . În caz ca exista un balcon sau o terasa, aceasta va  &  
relevată împreună cu spatiul interior al camerei.
(Tehnicile de reprezentare vor  prezentate la lansarea temei, însă ele pot  găsite în manualele de arhitectura de tip 
NEUFERT). 

Corectitudinea releveului camerei;
Calitatea desenului tehnic arhitectural, modul de utilizare a grosimilor de linie, a sistemului de cotare, a adnotărilor
CORECTURA 1 de joi 22 feb. presupune prezentarea unui releveu complet al camerei, conţinând toate piesele speci& cate 
in tema. (corectura este condiţionată de prezentarea tuturor pieselor desenate necesare înţelegerii spatiului)

luni 26, februarie 2018
Individual & ecare student va preda un caiet A4 conţinând următoarele piese desenate:
- releveul camerei existente, conţinând planul si toate desfăşuratele pereţilor/ secțiunile în care vor  evidenţiate toate
dimensiunile de gabarit, poziţia și dimensiunea golurilor de lumina, accesul, înălţimea spațiului precum și modul
de mobilare, desenate la scara 1:50, format planşa A4 max A3
- planşele vor avea în dreapta jos un cartuş de identi& care după modelul prezentat la lansarea temei

Lansare tema: luni, 19 februarie 2018, ora 16:00
Predare: luni, 26 februarie 2018, ora 16:00
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TEMA 1 

Criterii de notare:

Predare:


