
Grafik Arsitektur

Grafik Arsitektur menawarkan peralatan, prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang dipergunakan
para perancang untuk mengkomunikasikan ide arsitektur.

  

Dalam Edisi Kelima ini, Francis D.K. Ching mengembangkan lagi kekayaan ilustrasi dan
informasi yang telah membuat buku ini menjadi klasik, dan memandu para pembaca melalui
subbab-subbab yang menterjemahkan ide-ide arsitektur menjadi representasi visual yang
hidup.

  

Para pembaca dapat memahami metode-metode Ching yang terkenal melalui:

    

    
    1. Cakupan gambar-gambar tampak dari berbagai sisi, gambar isometri, dan gambar
perspektif   
    2. Teknik menggambar potongan interior bangunan  
    3. Strategi untuk melakukan rendering nilai tone, meningkatkan kedalaman gambar, dan
menyampaikan pencahayaan pada lingkungan spasial   
    4. Pendekatan untuk mengembangkan tata letak penyajian arsitektur  
    5. Pembuatan sketsa freehand dan diagram  
    6. Dan masih banyak lagi        

     

  

Buku Grafik Arsitektur Edisi Kelima yang indah ini secara jelas menyajikan kerumitan
konsep-konsep arsitektur dalam bentuk grafik-grafik yang intuitif yang akan bermanfaat bagi
setiap orang yang ingin mempertahankan standard yang tertinggi dalam profesinya.
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Daftar Isi:

    
    1. Pendahuluan  
    2. Perangkat dan Bahan Gambar  
    3. Produksi Gambar Arsitektur  
    4. Sistem Gambar Arsitektur  
    5. Gambar-gambar Multi-pandang  
    6. Gambar-gambar Paraline  
    7. Gambar-gambar perspektif  
    8. Mengarsir Dengan Nilai Tonal  
    9. Perihal Renderingdan Konteksnya  
    10. Presentasi Arsitektural  
    11. Menggambar Dengan Teknik Bebas  

  

  

Tentang Penulis:

  

FRANCIS D.K. CHING adalah arsitek teregistrasi dan Profesor Emeritus pada Universitas
Washington di Seattle. Beliau merupakan penulis buku-buku terlaris dalam bidang desain dan
arsitektur, yang seluruhnya diterbitkan oleh Wiley. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke lebih
dari tujuhbelas bahasa dan dianggap sebagai karya klasik karena penyajian grafisnya yang
terkenal.

  

  

Keunggulan produk:

  

1. Menyampaikan teknik-teknik grafis arsitektural secara ringkas dan padat.

 2 / 3



Grafik Arsitektur

  

2. Menyampaikan pedoman-pedoman dalam membuat dan menggunakan berbagai bentuk dan
teknik grafis arsitektural dengan gambar-gambar yang jelas dan fokus

  

3. Menyampaikan kerumitan konsep arsitektur melalui gambar-gambar grafis yang intuitif

  

4. Dilengkapi dengan penjelasan singkat mengenai perkembangan peranan teknologi digital
dalam teknik grafis arsitektur

  

Spesifkasi : 

  

Kode Buku : 007-720-006-0

  

ISBN  : 978-602-241-193-2

  

Penulis  :  Francis D. K. Ching

  

Ukuran  :  21 × 28  cm

  

Jumlah halaman buku     :  248

  

Tahun : 2013
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