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TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  II  GGEENNAAPP  22001144//  22001155  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEEEEMMPPAATT  

BBEENNTTUUKK,,  RRUUAANNGG,,  DDAANN  SSUUSSUUNNAANNNNYYAA  

  UUNNSSUURR--UUNNSSUURR  PPOOKKOOKK  BBEESSEERRTTAA  CCOONNTTOOHH--CCOONNTTOOHH  PPEENNEERRAAPPAANNNNYYAA  

  UUNNIITTYY  OOFF  TTHHEE  OOPPPPOOSSIITTEE  BBEESSEERRTTAA  CCOONNTTOOHH--CCOONNTTOOHH  

  UUNNSSUURR--UUNNSSUURR  PPOOKKOOKK  BBEESSEERRTTAA  CCOONNTTOOHH--CCOONNTTOOHH  PPEENNEERRAAPPAANN  

PPooiinntt,,  PPooiinntt  EElleemmeennttss,,  TTwwoo  PPooiinntt,,  LLiinnee,,  LLiinneeaarr  EElleemmeennttss,,  FFrroomm  LLaannee  ttoo  

PPllaannee,,  PPllaannee,,  PPllaannee  EElleemmeennttss,,  VVoolluummee,,  VVoolluummeettrriicc  EElleemmeennttss..  ((LLiihhaatt  BBuukkuu  

FFoorrmm  SSppaaccee  aanndd  OOrrddeerr,,  kkaarryyaa  FFrraanncciiss  DDKK  CChhiinngg))  

  UUNNIITTYY  OOFF  TTHHEE  OOPPPPOOSSIITTEE  BBEESSEERRTTAA  CCOONNTTOOHH--CCOONNTTOOHH  AARRSSIITTEEKKTTUURR  SSEEBBAAGGAAII  

PPEERRWWUUJJUUDDAANN  RRUUAANNGG  DDAANN  BBEENNTTUUKK  

RRUUAANNGG  DDAANN  BBEENNTTUUKK  

PPeennggeerrttiiaann  rruuaanngg  sseeccaarraa  ffuunnggssiioonnaall  

aaddaallaahh  ssuuaattuu  kkeekkoossoonnggaann  yyaanngg  ddaappaatt  

ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  bbeerrbbaaggaaii  

kkeeggiiaattaann  ((aaccttiivviittiieess)),,  bbaaiikk  mmoovveemmeenntt  

aaccttiivviittiieess  mmaauuppuunn  nnoonn  mmoovveemmeenntt  

aaccttiivviittiieess..  SSeeccaarraa  kkoonnvveennssiioonnaall  kkiittaa  

mmeennggeennaall  rruuaanngg  sseebbaaggaaii  sseessuuaattuu  aattaauu  

aaggrreeggaatt  yyaanngg  tteerrbbeennttuukk  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr  

yyaaiittuu  bbiiddaanngg  llaannttaaii,,  bbiiddaanngg  ddiinnddiinngg,,  ddaann  

bbiiddaanngg  llaannggiitt--llaannggiitt  ((sseeccaarraa  ppooppuulleerr  

ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  LLDDLLLL))..  

PPrriinnssiipp  RRuuaanngg  ddaann  BBeennttuukk  aaddaallaahh::  TTHHEE  

UUNNIITTYY  OOFF  TTHHEE  OOPPPPOOSSIITTEE..  SSeebbaaggaaii  ccoonnttoohh  aaddaallaahh  ffiigguurree  ggrroouunndd  ddii  bbaawwaahh  

iinnii..  

FFiigguurree  aanndd  GGrroouunndd..  DDoo  yyoouu  sseeee  aa  wwhhiittee  

vvaassee  oorr  tthhee  pprrooffiilleess  ooff  ttwwoo  ffaacceess??  TThhee  

ffiigguurree--ggrroouunndd  rreellaattiioonnsshhiipp  iinn  tthhiiss  ddrraawwiinngg  iiss  

aammbbiigguuoouuss——tthhee  wwhhiittee  aanndd  ggrreeyy  aarreeaass  

ccaann  eeaacchh  bbee  ppeerrcceeiivveedd  aass  eeiitthheerr  tthhee  

ffiigguurree  ((tthhee  oobbjjeecctt  wwee  ffooccuuss  oonn))  oorr  aass  tthhee  

ggrroouunndd  ((bbaacckkggrroouunndd))..  ©©  MMiiccrroossoofftt  

CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  RRiigghhttss  RReesseerrvveedd..  MMiiccrroossoofftt  
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GGaammbbaarr--ggaammbbaarr  ddii  aattaass  ddaann  ddii  ssaammppiinngg  

kkaannaann  mmeerruuppaakkaann  ccoonnttoohh--ccoonnttoohh  ““uunniittyy  

ooff  tthhee  ooppppoossiittee””..  

PPeennggeerrttiiaann  ffiilloossoossffiiss  sseeppeerrttii  yyaanngg  

ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  LLaaoo  TTzzuu  aattaauu  FFiillssuuff  CCiinnaa  

((555500  SSMM))  mmeennggaattaakkaann::  ““TThhoouugghh  ccllaayy  

mmaayybbee  mmoollddeedd  iinnttoo  aa  vvaassee,,  tthhee  eesssseennccee  

ooff  tthhee  vvaassee  iiss  tthhee  eemmppttiinneessss  wwiitthhiinn””,,  

mmeesskkiippuunn  ttaannaahh  ll iiaatt  ddaappaatt  ddiibbeennttuukk  mmeennjjaaddii  vvaass  bbuunnggaa,,  aakkaann  tteettaappii  iinnttii  

ddaarrii  vvaass  bbuunnggaa  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  

kkeekkoossoonnggaann  yyaanngg  tteerrbbeennttuukk..  AAttaauu  ddeennggaann  

ppeerrkkaattaaaann  llaaiinn  ““WWee  mmaakkee  aa  vveesssseell  ffrroomm  aa  

lluummpp  ooff  ccllaayy;;  IItt  iiss  tthhee  eemmppttyy  ssppaaccee  wwiitthhiinn  

tthhee  vveesssseell  tthhaatt  mmaakkeess  iitt  uusseeffuull””..  

NNeeoolliitthhiicc  CChhiinneessee  JJaarr..  TThhiiss  jjaarr  ffrroomm  GGaannssuu  

iinn  nnoorrtthh  cceennttrraall  CChhiinnaa  iiss  ddaatteedd  aabboouutt  22550000  

BBCC..  IItt  iiss  aa  vveerryy  eeaarrllyy  wwhheeeell--tthhrroowwnn  ppiieeccee  

aanndd  ffeeaattuurreess  ggeeoommeettrriicc  ddeessiiggnnss  iinn  bbllaacckk  

aanndd  rreeddddiisshh--bbrroowwnn  oonn  aa  bbuuffff--ccoolloorreedd  

bbooddyy..  TThhiiss  ppiieeccee  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  aass  

aa  bbuurriiaall  uurrnn..  BBrriiddggeemmaann  AArrtt  LLiibbrraarryy,,  LLoonnddoonn//NNeeww  YYoorrkk..  MMiiccrroossoofftt  ®®  

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

  MMaassiihh  ppeennddaappaatt  LLaaoo  TTzzuu,,  ffiilloossooffiinnyyaa  

aaddaallaahh  TTaaoo  aattaauu  TThhee  WWaayy  ooff  BBeeccoommiinngg  

aattaauu  ddaarrii  ttiiaaddaa  mmeennjjaaddii  aaddaa..  TThhiirrttyy  ssppookkeess  

ccoonnvveerrggee  uuppoonn  aa  ssiinnggllee  hhuubb;;  IItt  iiss  oonn  tthhee  

hhoollee  iinn  tthhee  cceenntteerr  tthhaatt  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  

aaxxllee  ddeeppeennddss..  

WWhheeeell  SSttrruuccttuurreess..  CCoonnssiiddeerreedd  oonnee  ooff  tthhee  

mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iinnvveennttiioonnss  iinn  hhiissttoorryy,,  tthhee  

wwhheeeell  iiss  mmoorree  tthhaann  55000000  yyeeaarrss  oolldd  aanndd  

hhaass  bbeeeenn  ccrruucciiaall  ttoo  mmeecchhaanniiccaall  ddeevviicceess  

eevveerr  ssiinnccee  iitt  eemmeerrggeedd..  TThhee  wwhheeeellss  sshhoowwnn  

hheerree  aarree  rreellaattiivveellyy  ssoopphhiissttiiccaatteedd  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  tthhee  eeaarrlliieesstt  mmooddeellss..  IInn  

tthhee  ccaassee  ooff  aa  ffiixxeedd  aaxxllee,,  tthhee  wwhheeeell  iiss  hheelldd  iinn  ppllaaccee  bbeessiiddee  tthhee  cchhaassssiiss  bbyy  

aa  ssmmaallll  ppeegg  aanndd  rreevvoollvveess  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  aaxxllee..  ((TThhiiss  mmooddeell  ddiiffffeerrss  

ffrroomm  aannootthheerr  ssttaannddaarrdd  ddeessiiggnn,,  tthhee  mmoovviinngg  aaxxllee,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  aaxxllee  iiss  ffiirrmmllyy  

ffiixxeedd  ttoo  tthhee  wwhheeeell  aanndd  tthhee  ttwwoo  ccoommppoonneennttss  rreevvoollvvee  aass  aa  uunniitt..))  EEaarrllyy  

ffoorrmmss  ooff  rroolllleerr  bbeeaarriinnggss,,  ddeevviicceess  tthhaatt  hheellpp  wwhheeeellss  ttoo  ttuurrnn  mmoorree  ssmmooootthhllyy,,  

wweerree  ddeevveellooppeedd  aarroouunndd  110000  BBCC..  WWhheeeellss  wweerree  iinniittiiaallllyy  ssoolliidd  ddiisskkss,,  bbuutt  

ggrraadduuaallllyy  eevvoollvveedd  iinnttoo  tthhee  ssppookkeedd  ddeessiiggnn,,  wwhhiicchh  iiss  bbootthh  lliigghhtt  aanndd  ssttrroonngg..  
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  YYiinn  aanndd  YYaanngg..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  CChhiinneessee  pphhiilloossoopphhyy,,  

yyiinn  aanndd  yyaanngg  aarree  ttwwoo  ooppppoossiinngg  aanndd  

ccoouunntteerrbbaallaanncciinngg  ffoorrcceess  iinn  tthhee  uunniivveerrssee..  TThhiiss  

ssyymmbbooll  rreepprreesseennttss  tthheemm..  YYiinn  iiss  tthhee  ddaarrkk  hhaallff  aanndd  

yyaanngg  tthhee  bbrriigghhtt  hhaallff,,  bbuutt  nneeiitthheerr  ccoouulldd  eexxiisstt  

wwiitthhoouutt  tthhee  ootthheerr..  ©©  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  

RRiigghhttss  RReesseerrvveedd..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  

11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  

rreesseerrvveedd..  

  WWee  mmaakkee  ddoooorrss  aanndd  wwiinnddoowwss  ffoorr  aa  rroooomm;;  BBuutt  iitt  iiss  tthhee  eemmppttyy  ssppaacceess  tthhaatt  

mmaakkee  rroooomm  hhaabbiittaabbllee..  

  HHaabbiittaatt  PPrroojjeecctt..  HHaabbiittaatt  iiss  aa  

pprreeffaabbrriiccaatteedd  hhoouussiinngg  

ccoommpplleexx  ddeessiiggnneedd  bbyy  

IIssrraaeellii--bboorrnn,,  CCaannaaddiiaann--

ttrraaiinneedd  aarrcchhiitteecctt  MMoosshhee  

SSaaffddiiee  ffoorr  EExxppoo  ’’6677  iinn  

MMoonnttrrééaall,,  QQuuéébbeecc..  EEaacchh  ooff  

tthhee  mmoodduulleess  ccoonnttaaiinnss  aa  

sseeppaarraattee  aappaarrttmmeenntt,,  aanndd  

tthhee  mmoodduulleess  aarree  ssttaacckkeedd  

aanndd  iinntteerrlloocckkeedd  ttoo  ggiivvee  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  oorrggaanniicc  ggrroowwtthh..LLeeoo  ddee  WWyyss,,  

IInncc..//  VVllaaddppaannss..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  

CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  TThhuuss  wwhhiillee  tthhee  ttaannggiibbllee  hhaass  aaddvvaannttaaggeess;;  IItt  iiss  tthhee  iinnttaannggiibbllee  tthhaatt  mmaakkeess  iitt  

uusseeffuull..  

TTuuhhaann  YYMMEE  ssaanngg  ppeenncciippttaa  tteellaahh  mmeenncciippttaakkaann  aallaamm,,  ddaann  tteerrddaappaatt  bbaannyyaakk  

kkeekkoossoonnggaann  ddii  ddaallaammnnyyaa  bbeerraarrttii  kkiittaa  tteellaahh  ddiibbeerrii  bbeeggiittuu  bbaannyyaakk  rruuaanngg,,  aakkaann  

tteettaappii  rruuaanngg  sseeppeerrttii  aappaakkaahh  yyaanngg  kkiittaa  mmaakkssuuddkkaann  ??  RRuuaanngg  yyaanngg  kkiittaa  

mmaakkssuuddkkaann  aaddaallaahh  aallaamm  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiibbaattaassii,,  yyaaiittuu  ddiibbaattaassii  oolleehh  bbeerrbbaaggaaii  

iinntteennssiittaass  aattaauu  ppaammrriihh  mmaannuussiiaa..  PPaammrriihh  sseeppeerrttii  aappaakkaahh,,  tteennttuunnyyaa  sseeggaallaa  jjeenniiss  

ppaammrriihh  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  mmaannuussiiaa  sseebbaaggaaii  ppeenngggguunnaa  

uuttaammaa  aarrssiitteekkttuurr..  DDeennggaann  bbeerrkkeemmbbaannggnnyyaa  ppeennggeerrttiiaann  rruuaanngg  ssaaaatt  iinnii  kkiittaa  

ddaappaatt  mmeennggeennaall  RRuuaanngg  DDaallaamm––RRuuaanngg  LLuuaarr,,  RRuuaanngg  PPoossiittiiff––RRuuaanngg  NNeeggaattiiff,,  

RRuuaanngg  SSttaattiikk––DDiinnaammiikk,,  RRuuaanngg  MMeenneerruuss,,  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  tteennttuunnyyaa  sseelluurruuhhnnyyaa  

mmeemmiill iikkii  kkeetteerrkkaaiittaann  ddeennggaann  bbeennttuukk..  


