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Buku Ajar Fisika Dasar Kemagnetan, Melalui Pendekatan Multi Representasi Dan Analisis Tpack Bagi Calon Guru-Siska Desy Fatmaryanti 2019-11-01 Saat ini dan kedepan, paradigma pembelajaran harus berubah ke
Student Centered Learning. Dan sudah seyogianya seorang calon guru diberi bekal tidak hanya pendalaman konseptual namun juga pengelolaan kelas yang baik dan mampu menjelaskan secara komprehensif konsep ke
dalam perkembangan teknologi. Pendekatan multi representasi memiliki keunggulan dalam memfasilitasi kemampuan mahasiswa yang beragam. Calon guru harus menguasai Technology, Pedagogy, and Content
Knowledge (TPACK) dalam mengajar. Analisis TPACK dan pendekatan multi representasi dituliskan terintegrasi di setiap pembahasan dan dalam tes evaluasi buku. Representasi matematis, gambar maupun
diagram/grafik digunakan di dalam penjabaran teori, contoh eksperimen, maupun soal. Secara lebih aplikatif soal-soal disajikan dengan bentuk mengajak mahasiswa calon guru untuk berpikir secara analitik, seperti
analisis penelitian beberapa jurnal yang relevan. Buku ini disusun sebagai bahan ajar mata kuliah Fisika Dasar 2: Kemagnetan (melalui pendekatan multi representasi dan analisis TPACK bagi calon guru). Buku ini
terdiri dari lima bab, dengan garis besar isinya sebagai berikut: Bab 1 membahas tentang medan magnet. Representasi matematis dan gambar mengenai aturan tangan kanan diharapkan mampu memfasilitasi
mahasiswa dalam memahami arah penentuan medan dan gaya magnet. Analisis TPACK juga diberikan dengan eksperimen-eksperimen sederhana dan contoh-contoh penelitian. Bab 2 membahas tentang sumber-sumber
medan magnet. Hukum BiotSavart dan Hukum Ampere dijelaskan secara detail. Tidak hanya pendekatan matematis namun juga pendekatan secara eksperimen, untuk membuktikan pengaruh arus listrik dengan medan
magnet (representasi gambar maupun grafik). Analisis TPACK menghadirkan penerapan pada kalkulator medan magnet suatu daerah dari web BMKG, beberapa penelitian menggunakan software tentang perhitungan
medan magnet. vi Bab 3 membahas tentang Hukum Faraday. Membahas konsep Hukum Faraday, Hukum Lenz, Electro Motion Force dan aplikasinya pada Generator dan motor. Analisis TPACK membahas tentang
penerapan pada GFI, gitar listrik dan mahasiswa juga diajak untuk menganalisis tentang PLTA yang ada di Indonesia. Bab 4 membahas detail tentang induktansi, yang terdiri dari induktansi diri, induktansi bersama
sampai dengan rangkaian RL, LC dan RLC. Dilanjutkan dengan teknik menganalisis tegangan, arus, dan resistor equivalen pada rangkaian listrik. Bab 5 membahas tentang rangkaian arus bolak-balik dimulai dengan
memahami ciri-ciri dari rangkaian seri sederhana yang dijalankan dengan tegangan sinusoidal. Bagian akhir dari bab ini adalah menyimpulkan dengan membahas trafo, transmisi daya dan filter elektronik
Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 16(2), Tahun 2020-Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi 2020-11-30
Kincir Angin Membelah Bukit Pabbaresseng Kabupaten Sidenreng Rappang-Akmal 2020-07-01 Tidak terasa sudah hampir dua tahun persemian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (angin) yang terletak di Bukit
Pabbaresseng Desa Mattirotasi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Hari itu Tanggal Dua Juli tahun 2018 PLTB Sidrap diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia (H. Joko Widodo),dihadiri
oleh beberpa pejabat Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten. PLTB Sidrap merupakan Pembangkit Listrik tenaga bayu yang pertama dan terbesar di Indonesia bahkan mungkin di Asia Tenggara. Apapun namanya yang
Jelas PLTB itu adanya hanya di Bukit Pabbaresseng Desa Mattirotasi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Saat ini Bukit Pabbaresseng menjadi saksi kehadiran 30 buah Turbin setinggi 80 meter
dilengkapi dengan 3 baling- baling sepanjang 57 meter yang setiap saat berputar pada porosnya mengumpulkan energi, enegi yang demikian disebut Energi Baru Terbarukan(EBT) yang salah satu kelebihannya adalah
haganya murah, selalu ada dan tidak menghasilkan polusi. Keberadaan PLTB Sidrap selain menghasilkan energi Listrik, juga memberikan banyak manfaat pada masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Sidenreng
Rappang pada umumnya. Yang paling menggembirakan karena PLTB Sidrap Kini menjadi ikon baru Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Dalam buku ini juga dihadirkan bagaimana perjuangan seorang
Guru Bahasa Inggris dengan Komunitas Padi Menguning, dengan kreativitasnya mengajak siswa-siswa yang memiliki bakat berbahasa Inggris untuk sama-sama mendalamI ilmu keterampilan berbahasa Inggris Di
Kampung Inggris Pare-Kediri, kegiatan ini dia dirintis sejak tahun 2015 angkatan 1 (satu) hingga pada tahun 2020 sudah angkatan 8 (delapan), total seluruh alumni adalah 136 orang. Alumni Kampung Inggris Pare
Kediri inilah bersama Sang Guru Bahasa Inggris Merintis Kampung yang sama dengan memilih Dusun Pabbaresseng sebagai lokasi kegiatan. Setelah melalui perjuangan dan bantuan dari berbagai pihak terutama
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Kampung Inggris yang selama ini adanya di Pare-Kediri. Kini telah hadir Dusun Pabbaresseng Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi selatan. Penulis juga
menyelipkan cerita seorang pelajar SDN-SMPN Satap 4 Lainungan yang setiap hari harus berjalan kaki melintasi perbukitan dari rumah ke sekolah sejauh 5 kilometer demi menuntut pendidikan. Kajian dalam Buku ini
diakhiri tentang bahasan berbagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Kincir Angin Membelah Bukit Pabbaresseng Kabupaten Sidenreng Rappang ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak
Gambar Teknik Manufaktur SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Mesin. Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan (Edisi Revisi)-A. Gunanto, S.T. 2021-04-14 Buku yang berjudul Gambar Teknik Manufaktur
SMK/MAK Kelas XII ini dapat hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan kompetensi Keahlian Teknik pemesinan. Buku ini berisi pengetahuan Teknik pemesinan yang mengacu pada
Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan • Konsep dasar Computer Aided Design (CAD) • Etiket gambar detail komponen
mesin dengan CAD 2D • Luas area gambar, gambar assembly dan pembuatan part list dengan CAD 2D Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order
Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan
untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami
berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Permodelan Untuk Rangkaian Listrik-A. M. Shiddiq Yunus & Muh. Ruswandi Djalal 2019-04-17 Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin berkembang pesat, hal tersebut salah satunya dikarenakan oleh semakin
berkembangnya model pembelajaran modern yang lebih memudahkan para pelajar maupun pekerja untuk dapat memahami suatu ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih cepat. Sebagai contoh, perkembangan
software aplikasi yang memudahkan desain-desain teknik suatu sistem sehingga akan sangat memudahkan para teknisi dan desainer untuk merancang sistem-sistem mereka tanpa takut akan terjadinya kesalahankesalahan. Hal ini dikarenakan desain sistem pada software akan meminimalkan risiko kerusakan suatu sistem yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pembangunan/perakitan suatu sistem. Beberapa software dapat
mengambil peran dari alat-alat ukur utama yang mungkin sangat mahal bila membeli alat ukur tersebut, misalnya osiloskop yang digunakan untuk mengamati gelombang signal pada sistem tertentu.
ICESC 2019-Julius Tanesab 2019-10-18 We are delighted to introduce the proceedings of the 1st International Conference on Engineering, Science, and Commerce (ICESC 2019). Tourism is one of the fastest growing
industries and contributes a great deal to economies around the world. However, it is inevitable that activities in the development of the tourism industry have caused many problems both in local culture and the
environment. What is the role of Engineering, Science, and Commerce to support Sustainable Tourism? This conference has brought researchers, academicians and practitioners to contribute to the body of knowledge
and practical problem solving from the field of engineering, science, and technology that are relevant to support sustainable tourism. Engineering papers focused on the role of renewable energy, information
technology, civil and mechanical engineering researches that support sustainable tourism. In the field of science, the papers discussed achievements of the latest technology in finding environmentally friendly products.
The role of business and accounting systems to support the sustainable tourism was indicated by more than 20 papers. We hope that the proceedings will be an exceptional source for readers who concern to the impacts
of the development of tourism on natural resources, consumption patterns, pollution and social systems.
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Jurnal kelautan nasional- 2011
ADI Journal on Recent Innovation (AJRI) The 1st Edition Vol 1. No 1. September 2019-Adi Journal On Recent Innovation (AJRI) 2020-11-25 AJRI is a reputable Scientific Publication Media aim to foster research findings
that concentrates towards recent innovation and creativity to support advancement in global civilization and humanity. AJRI Journal published two times a year (March & September) by Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)
Publisher. AJRI Journal invites all manuscripts on Multidisciplinary topics.
Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi, Vol 15(1), Tahun 2019-Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi 2019-06-30
Buku Ajar Bahan Bakar dan Tanur-Khairil 2019-08-13 Penulisan buku ajar ini disusun atas 10 bab, supaya mahasiswa mudah memahaminya dan mengerti tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk teknik
peleburan besi. Baik dari prilaku sebagai bahan baku berupa batubara, kokas dan biji besi maupun sebagai proses dalam bentuk reaksi kimia dasar peleburan besi. Harapannya mahasiswa dapat mengerti dan
memahami tentang konsep-konsep pembakaran sebagai penyedia energi thermal dan penyedia gas CO untuk keperluan reduksi biji besi dan sekaligus bisa membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus sederhana dalam
berbagai aplikasi teknik peleburan besi berbasis bahan bakar batubara. Adapun cakupan pembahasannya dalam buku ini sebagai berikut. Pendahuluan tentang dasar peleburan besi akan di bahas pada Bab 1, Bab 2,
Bab 3 dan Bab 4 akan dibahas mengenai sifat-sifat dasar bahan baku untuk proses peleburan besi meliputi batubara, biji besi dan pembakaran bahan bakar. Bab 5 dan Bab 6 akan dibahas kokas dan prilaku interaksi
abu dari batubara terhadap permuakaan kokas. Bab 7 dan Bab 8 akan dibahan tentang teknik peleburan besi dengan menggunakan tanur tiup, reduksi langsung dan peleburan langsung. Pada Bab 9 akan dibahas
tentang kenetika reduksi biji besi. Sedangkan Bab 10 akan dibahas tentang emisi dari hasil pembakaran serta teknik penurunan emisi pada tanur peleburan.
Mesin Listrik Arus Bolak-balik-Zuriman Anthony Buku Mesin Listrik Arus Bolak-balik ini merupakan revisi dari buku sebelumnya dengan judul yang sama. Buku ini berisikan teori dasar tentang mesin-mesin listrik arus
bolak-balik yang mencakup generator sinkron, motor sinkron, dan motor induksi. Selain itu, buku ini juga berisikan tambahan hasil penelitian penulis tentang pengembangan motor induksi. Buku ini dapat digunakan
oleh semua kalangan yang berkeinginan untuk menambah wawasan di bidang mesin-mesin listrik dan juga dapat dipakai sebagai buku pegangan dasar bagi mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Jurusan Teknik Mesin
yang berminat dibidang ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.
Teknologi Tenaga Surya-Sudjito Soeparman 2015-07-01 Buku ini dimaksudkan sebagai buku referensi dalam bahasa Indonesia, yang dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mahasiswa program Strata 1 dan program
pascasarjana. Selain kajian teoritis yang agak mendalam, buku ini juga berisi paparan praktis untuk aplikasi seperti dasar perencanaan berbagai jenis peralatan radiasi surya, konstruksi peralatan, dan keperluan teknis
lain seperti perencanaan dimensi peralatan untuk aplikasi. Bahasan diawali dengan pengertian energi dan pentingnya energi untuk membangun ekonomi dan kemakmuran. Untuk mengetahui potensi dari semua jenis
energi, dipaparkan klasifikasi jenis energi yang ada di bumi, yang sebagian besar berasal dari energi surya. Kondisi cadangan, produksi dan konsumsi energi di dunia dan di Indonesia dipaparkan untuk mengetahui
keseimbangan pemanfaatan sumber-sumber energi yang ada. Diperlukan pengembangan energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan seperti energi radiasi matahari, karena pemanfaatan sumber energi
fosil yang sudah berkurang mendominasi pemanfaatan sumber energi. Bahasan teknologi diawali dengan analisis karakteristik dan potensi energi radiasi surya, prosedur disain peralatan radiasi surya dan pentingnya
tersedia data hasil pengukuran intensitas radiasi di lokasi pemanfaatannya. Aplikasi peralatan radiasi surya di Indonesia diidentifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik radiasi surya di Indonesia.
Selanjutnya dibahas teknologi kolektor penyerap panas radiasi surya, yang meliputi teknologi dan rekayasa kolektor panas termasuk kaca penutupnya, dan analisis berbagai jenis kolektor, yaitu kolektor pelat datar,
kolektor pipa vakum, kolektor parabola ganda, parabola memanjang, dan parabola cawan. Pembahasan teknologi peralatan tenaga surya yang sesuai untuk Indonesia, yaitu pemanas air rumah tangga, kompor masak,
pengering hasil panen, dan distilasi air laut disajikan yang meliputi sistem dan cara kerja peralatan, konstruksi, kinerja, prosedur desain peralatan.
MONOGRAF ANALISIS DESAIN SISTEM PEMANAS AIR KOLAM BIOFLOC OTOMATIS BERTENAGA SURYA-Nurhadi Buku Monograf berjudul Analisis Desain Sistem Pemanas Air Kolam Biofloc Bertenaga Surya ini
disusun untuk menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang sistem pemanas air kolam biofloc otomatis. Akademisi
yang relevan menggunakan buku monograf ini adalah akademisi yang menggeluti bidang energi alternatif, pembangkit listrik tenaga surya, perpindahan panas, teknologi pangan/pengolahan dan budidaya ikan/kelautan
serta bidang lainnya yang sejenis. Sedangkan masyarakat umum yang relevan adalah masyarakat yang bekecimpung dalam usaha budidaya ikan, khususnya pada kolam biofloc. Buku monograf ini disusun berdasarkan
permasalahan dan kebutuhan riil di lapangan (industri/UMKM). UMKM Cita Alam Nusantara (Citara) Singosari Malang yang mengembangkan budidaya ikan lele pada kolam biofloc membutuhkan sistem pemanas air
kolam untuk mencegah penurunan suhu air pada malam hingga pagi hari, agar produktivitas budidaya ikan lebih optimal. Sistem pemanas air kolam dapat bekerja dengan baik mempertahankan air kolam pada suhu
25-28ºC secara otomatis. Ketika suhu air kolam < 25ºC sistem pemanas otomatis menyala, dan ketika suhu air kolam mencapai 28ºC sistem pemanas otomatis mati. Untuk memanaskan air 1°C dibutuhkan waktu ± 9
menit, sedangkan untuk menurunkan air 1°C dibutuhkan waktu > 5 jam.
Jurnal Penelitian Sosial- 1975
KONVERSI ENERGI: MANAJEMEN, PRINSIP, DAN APLIKASI-Tole Sutikno 2021-04-05 Buku ini disusun sebagai buku teks untuk perkuliahan dasar konversi energi. Buku ini juga disesuaikan sebagai referensi bagi para
profesional yang bekerja pada bidang manajemen dan konversi energi. Pembaca diasumsikan memiliki pengetahuan dasar tentang termodinamika, perpindahan panas dan massa, sistem listrik dan elektronika daya,
serta dasar pemrogaman komputer. Sistematika penulisan buku ini terdiri dari 20 bab yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: Bab 1-4: Membahas prisip umum transformasi energi, manajemen energi, dan sumber
energi terbarukan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum pada pembaca tentang konversi dan manajemen energi, dari sumber energi hingga pengguna energi. Bab 5 dan 6: Membahas tentang gardu
listrik dan pembangkit listrik tenaga uap. Keduanya diinvestigasi dan disediakan saran peningkatan efisiensinya. Bab 7 dan 8: Membahas jaringan listrik internal dan sistem distribusi fluida dari fasilitas ke pengguna
akhir. Bab 9: Membahas pembangkit kogenerasi dan trigenerasi. Bab 10 dan 11: Membahas fasilitas pabrik untuk memindahkan cairan seperti pompa, kipas, dan kompresor. Bab 12-14: Membahas fasilitas pabrik
seperti pendingin, sistem HVAC, dan sistem pencahayaan. Bab 15: Membahas pemulihan panas dari proses dan fasilitas penukar panas. Bab 16: Membahas pengelolaan limbah dari proses dan fasilitas penukar panas.
Bab 17: Membahas audit energi, penghitungan energi untuk kontrol dan perencanaan, dan kontrol terpusat. Bab 18: Membahas peran pendidikan dalam konversi dan manajemen energi. Bab 19: Membahas analisis
ekonomi untuk investasi hemat energi. Bab 20: Memberikan kesimpulan, rumus dasar, data, dan indeks kinerja utama/key performance index (KPI). Contoh praktis diberikan untuk kasus dasar. terutama untuk bagian
fasilitas. Kasus dasar yang disajikan dapat dengan mudah dikembangkan untuk aplikasi yang lebih rumit, termasuk pada sistem proses. Evaluasi teknis dikembangkan untuk aplikasi yang lebih rumit, termasuk pada
sistem proses. Evaluasi teknis ditunjukkan pada akhir setiap bab. Tabel yang disajikan pada buku ini diirancang untuk memfasilitasi elaborasi data dengan lembar kerja standar.
Warta ekonomi- 1990
100 perempuan peneliti berprestasi Indonesia- 2010 Biographical sketches of 100 prominent women in science in Indonesia.
电力系统分析- 1999 全国高等教育自学考试指定教材电力系统及其自动化专业(独立本科) 全国高等教育自学考试指导委员会组编
Panji masyarakat- 1997
Kesaksian dari kampus- 1997 Religious and political issues in Indonesia; collection of articles previously published in newspapers.
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压力容器设计手册- 2014
GMAT Official Guide 2019 Verbal Review: Book + Online (Chinese Version)-Wiley 2018-06-26
电磁场与电磁波-郭辉萍 2010
传热与流体流动的数值计算/Numerical heat transfer and fluid flow-帕坦卡 1989 书名原文:Numerical heat transfer and fluid flow
微积分-Dale Varberg 1987 本书是一本关于微积分的书,内容包括微积分的预备知识、函数与极限、导数、导数的应用、积分、积分的应用、超越函数、积分的方法、不定型与瑕积分等.
机械工程设计-J. E. Shigleg 1981 全书分两篇. 第一篇为机械设计基础; 第二篇为机械零件设计.
高等工程热力学- 1988 在大学热工类工程热力学教材的基础上,以介绍工程热物理专业所涉及的热力学理论和研究方法为主。
振动学理论及应用-汤姆森 1994 限国内发行
產品設計與開發- 2016
现代控制工程- 2007 本书内容包括:控制系统简介,拉普拉斯变换,动态系统的数学模型,流体系统和热力系统的数学模型,瞬态响应和稳态响应分析等。
工程流体力学- 2019 本书主要内容包括流体静力学,一元流体动力学基础,流动阻力和能量损失,孔口管嘴管路流动,可压缩气体的一元流动,气体射流,不可压缩黏性流体的动力学基础,绕流运动,以及相似理论与量纲分析等.
数字与模拟通信系统-Couch, Leon W.·库齐 2007 本书内容包括:信号与频谱;基带脉冲与数字信号;带通信号传输原理与电路;AM, FM及数字调制系统;随机过程与频谱分析;噪声背景下通信系统的性能.
离散时间信号处理-Alan V. Oppenheim 2001
应用微观经济学-曼斯菲尔德 1999 本书共分六篇,内容包括:绪论、消费者行为与市场需求、投入品市场等.
应用电磁学基础- 2016
信号与系统-Alan V. Oppenheim 2013
逻辑与计算机设计基础-M. Morris Mano 2012
高等工程數學(精華版)-Erwin Kreyszig 2000
离散时间控制系统- 2014
敏捷软件开发-Robert C. Martin 2013
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[EPUB] Jurnal Teknik Mesin Pembangkit Listrik
As recognized, adventure as skillfully as experience virtually lesson, amusement, as with ease as pact can be gotten by just checking out a books jurnal teknik mesin pembangkit listrik after that it is not directly done, you could
recognize even more in this area this life, vis--vis the world.
We manage to pay for you this proper as well as simple pretension to acquire those all. We pay for jurnal teknik mesin pembangkit listrik and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. among them is this
jurnal teknik mesin pembangkit listrik that can be your partner.
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