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Inleiding 

In opdracht van Starke Diekstra Projectmanagers is door Instituut Calibre een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke Ьijdrage van Virtual Reality aan een verdere 
verbetering en uitbreiding van de dienstverlening van Starke Diekstra. 

De prohleemstelling voor het onderzoek bestond uit de volgende vragen: 

1. Welke autonome rol kan Virtual Reality spelen? 

2. Welke ondersteunende rol kan Virtual Reality Ьinnen Starke Diekstra spelen? 

3. Welke eisen kunnen aan een Virtual Reality platform worden gesteld? 

4 . Welke systeemonderdelen komen voor een Virtual Reality platform in aanmerking? 

5. Ор welke wijze is een Virtual Reality platform te impiementeren? 

Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die sinds 
1991 Ьij Instituut Calibre ор het geЬied van presentatiemedia en Virtual Reality is opgebouwd. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de gegevens die, tijdens een recente studiereis naar de 
Verenigde Staten, zijn verzameld. 

Het resultaat van het onderzoek bestaat in grote lijnen uit: 

1. De mogelijke toepassingen van Virtual Reality; 

2. Een globaal programma van eisen voor een Virtual Reality platform; 

3. Een voorlopig systeemontwerp voor het Virtual Reality platform; 

4. De belangrijkste systeemonderdelen; 

5. Een voorstel voor de realisatie van het Virtual Reality platform; 

6. Een globale planning en een globale begroting. 

1. Toepassingen van Virtual Reality 

Virtual Reality is een verzamelnaam voor bepaalde nieuwe computertoepassingen. In 
hoofdzaak stellen deze toepassingen iemand in staat от zelf, ор zeer eenvoudige wijze, een 
computermodel van Ьijvoorbeeld een gebouw of een omgeving te bestuderen. Het belangrijkste 
onderdeel van een dergelijke toepassing is de nieuwe interface tussen de gebruiker en de 
computertoepassing. In plaats van toetsenborden en ingewikkelde commando's wordt 
Ьijvoorbeeld gebruik gemaakt van sensoren en natuurlijke bewegingen. 1n plaats van 
computerbeeldschermen kan ook gebruik gemaakt worden van stereo beeldschermen die 
zodanig Ьij de ogen geplaatst kunnen worden, dat het lijkt alsof de gebruiker daadwerkelijk in 
het computermodeJ. aanwezig is. Met behulp van deze interface en krachtige 
computersystemen kunnen virtuele wandelingen door een gebouw gemaakt worden, kunnen 
Ьijvoorbeeld visuele aspecten van de gebouwde omgeving worden gesimuleerd en kunnen ook 
andere effecten, zoals geluid of beweging, aan wandelingen of de simulaties worden 
toegevoegd. 

Binnen de entertainmentwereld zijn zeer aansprekende toepassingen gerealiseerd. Spelers 
kunnen daarin actief deelnemen aan een bepaald spel of in een verhaal, zoals in het verhaal van 
Aladin. Apparatuur en programmatuur stellen de speler in staat от zelfstandig door het decor 
te bewegen en от ор de gebeurtenissen in te grijpen. Hiervoor zijn grote investeringen gedaan 
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in onderzoek en ontwikkeling, alsook in creativiteit en marketing. De ontwikkelingen in deze 
wereld hebben een duidelijk "technology push" karakter. 

Binnen enkele grote engineering bedrijven of samenwerkingsprojekten zijn ook enkele 
aansprekende resultaten geboekt, zoals een satelliet onderhoudssimulatie, een virtuele 
keukenshowroom, een onderzoek naar veiligheidsaspecten in Ьijvoorbeeld een parkeergarage 
en diverse gebouwsimulaties. Binnen deze bedrijven of projekten zijn investeringen zoals in de 
entertainmentwereld echter zeldzaam. Daarnaast is het proЫeem in een engineeringtoepassing 
waarschijnlijk complexer. От een bljdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de 
kwaliteit van een produkt of van de produktiviteit van een proces zullen ontwikkelingen 
namelijk gebaseerd moeten zijn ор een "market pull". Vanwege het ontbreken van een 
algemene of duidelijke marktvraag heeft het onderzoeks- en ontwikkelingswerk in de 
engineeringwereld zich voornamelijk nog gericht ор onderzoek en ontwikkeling van de Virtual 
Reality techniek zelf. 

Het onderzoeks- en ontwikkelingswerk in de engineeringwereld heeft kennis en ervaring 
opgeleverd over de Virtual Reality technology en over haar mogelijkheden en beperkingen. De 
resultaten van de entertainmentwereld hebben geresulteerd in vergevorderde en commercieel 
beschikbare systeemonderdelen, zoals randapparatuur en simulatieprogrammatuur. Ор basis 
van een konkrete vraag en de beschikbare kennis, ervaring en systeemonderdelen kunnen nu 
relevante en complexere engineeringtoepassingen ontwikkeld worden. De ontwikkeling van 
deze engineeringtoepassingen vraagt, naast een duidelijke opdracht en aanzienlijke 
investeringen in kostbare systeemonderdelen, от de beschikbaarheid van specifieke 
onderzoek- en ontwikkelcapaciteit. 

In een Virtual Reality toepassing staan twee onderdelen centraal: 

de interface, tussen de gebruiker en de toepassing, voor het invoeren van gegevens en 
het uitvoeren van resultaten; 

het computersysteem voor de simulaties van 3 dimensionale digitale modellen van 
gebouwen of omgevingen. 

De interface bepaalt in hoofdzaak de vorm van de toepassing. De simulatie bepaalt in 
hoofdzaak de inhoud van de toepassing. Virtual reality technology kan in de bouw Ьijvoorbeeld 
worden toegepast voor de opbouw en waarneming van: 

visuele simulaties van een ontwerp, een gebouw of een omgeving; 

funktionele simulaties van bljvoorbeeld ergonomische aspecten of verkeersstromen in 
gebouwen; 

technische simulaties van bijvoorbeeld konstruktieve of klimatologische aspecten in 
gebouwen; 

administratieve simulaties van bljvoorbeeld tijd en kosten aspecten. 

Met betrekking tot de genoemde interface onderscheid Virtual Reality zich van meer bekende 
presentatiemedia, zoals computergegenereerde atЪeeldingen of animaties. Bij het gebruik van 
deze presentatiemedia ligt de nadruk ор het presenteren of weergeven van Ьijvoorbeeld een 
gebouwontwerp met een bepaald doel en aan een bepaalde doelgroep. De doelgroep Ыijft 
tijdens een dergelijke presentatie passief en kan niet ingrijpen ор datgene dat getoond wordt. 
Bij het gebruik van Virtual Reality wordt juist wel de gelegenheid geboden от zelf te bepalen 
wat men wil zien. De nadruk wordt hier ор het (zelf) waarnemen van Ьijvoorbeeld dat 
gebouwontwerp gelegd. De gebruikers kunnen verder ook ор eenvoudige wijze zelf 
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veranderingen aanbrengen in het computermodel, Ьijvoorbeeld ten aanzien van ееп 
materiaalkeuze of ееп deurtype. Bij het gebruik van Virtual Reality komt de nadruk meer ор 
het evalueren van een ontwerp te liggen. Voor deze mogelijkheid, gevoegd Ьij de natuurlijke 
eenvoud van de bediening van de systemen, is momenteel erg veel belangstelling. 

Virtual reality Ьiedt ор zichzelf geen kant еп klare oplossingen. De mogelijkheden van deze 
technologie dienen geleidelijk Ьinnen de normale produkten, dienstverlening of 
werkzaamheden gei'ntegreerd te worden. Aanvankelijk lijkt een koppeling aan het gebruik van 
ЗD CAD systemen en aan de audiovisuele (AV, presentatiemedia) en desk top puЬlishing 
(DTP, multimedia) dienstverlening van Starke Diekstra gewenst еп voor de hand liggend. Ор 
korte termijn kunnen afhankelijk van opdracht of opd!'achtgever specifieke simulaties 
ontwikkeld worden. HierЬij kan gedacht worden aan een visuele simulatie van het interaktief 
afwerken of inrichten van een ruimte, een funktionele simulatie van een vluchtweg uit een 
gebouw of ееп technische simulatie van lichtaspecten. Parallel aan het afwerken of inrichten 
van een ruimte zou tijd- en kosteninformatie gegeven kunnen worden. Ор lange termijn zou 
eventueel zelfs bekeken kunnen worden of de kennis en ervaring met betrekking tot het 
toepassen van Virtual Reality een uitbreiding van de projektadvisering zou kunnen inhouden. 

Vanwege de grote belangstelling voor Virtual Reality en voor het stimuleren van onderzoek en 
ontwikkelingswerk ор het geЬied van de technologie zelf, lijkt ook de ontwikkeling van een 
representatieve demonstratie van groot belang. Waar Ьij toepassingen de nadruk gelegd zal 
worden ор de "market pвll", zal Ьij deze demonstratie de nadruk ор de "technology push" 
gelegd kunnen worden. De demonstratie zal onder andere een integratie moeten kunnen tonen 
van verschillende effecten die de zintuigen kunnen aanspreken, Ьijvoorbeeld tijdens een 
zogenaamde 'walkthrough' of exploratie. Vanwege het verband tussen de zintuigen en de 
effecten worden deze effecten onder ande!'e aangeduid als: 

video effecten; 

audio effecten; 

motion effecten; 

speciale effecten (warrnte, wind e.d.). 

Demonstraties en toepassingen zullen samen een rol spelen Ьij het benaderen van potentiёle 
opdrachtgevers en Ьij de marketing. De verschillende produkten worden vooralsnog aangeduid 
met: 

Real Estate Ride voor de demonstratie (nadruk ор video, audio, motion en speciale 
effecten); 

Virtual Real Estate voor de marketing (nadruk ор interface en simulaties); 

Real Estate Simulations voor toepassiпgen (visueel, funktioneel, technisch, 
administratief) (Figuur 1). 

Het gebruik en de integratie van Virtual Reality zal niet alleen invloed hebben ор de kwaliteit 
en de produktiviteit van de advisel'ing en dienstverlening. Het zal eveneens kunnen leiden tot 
verschillende nevenprodukten, zoals: 

AanЬieding van stafdienstverlening voor Virtual Reality, audio video en desk top 
puЫishing; 

Ontwikkeling van Virtual Reality toepassingen voor opdrachtgevers; 
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Opbouw en marketing van З dimensionale digitale modellen van gebouwen, steden 
e.d.; 

Advisering over de invloed van informatie technologie ор gebouwen of omgeving; 

Ontwikkeling van concepten voor het zogenaamde Virtual Office; 

Verspreiding van past performance in de vorm van puЫikaties, presentaties, e.d. 

Figuur 1 

2. Globaal programma van eisen 

Voor het onderzoek is als randvoorwaarde gesteld dat het Virtual Reality platform Ьinnen het 
domein van Starke Diekstra een toonaangevend geavanceerd platform moet zijn, zowel 
theoretisch, technisch als praktisch (peildatum 2 januari 1995). Daarnaast moet het platform ор 
dit niveau gehouden kunnen worden. 

Aangenomen wordt dat de projekten, waarvoor het platform kan worden ingezet, van elkaar 
zullen verschillen ten aanzien van de inhoud, de omvang, de complexiteit en de financiёle en 
planningsruimte. De vragen of proЫemen, die met behulp van het platform behandeld zullen 
moeten of kunnen worden, zullen om deze reden ook duidelijk van elkaar verschillen. Voor de 
ontwikkeling van het platform wordt daarom uitgegaan van de ontwikkeling van een zo 
flexibel mogelijk platf orm ор verschillende niveaus, aan te duiden met: 

basis niveau met algerneen beschikbare (rand)apparatuur en prograrnmatuur; 

high tech niveau met specifieke (rand)apparatuur en (simulatie)prograrnmatuur; 

geavanceerd niveau rnet unieke (rand)apparatuur en (real-tirne 
simulatie )programmatuur. 

De systeemonderdelen, zoals de (rand)apparatuur, de prograrnmatuur en de 
gegevensbestanden zullen pluriform kunnen zijn, zolang de uitwisselbaarheid of 
(trans)portabiliteit van deze onderdelen hierdoor niet ongewenst beperkt wordt. Vanwege de 
cornplexiteit, die het platforrn ор zich а1 in zich heeft, en om te kunnen kornen tot een 
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noodzakelijke vergaande specialisatie in de onderdelen moet gestreefd worden naar een 
beperking van het aantal systeemonderdelen van verschillende aard. Ten behoeve van een 
mogelijke uitbreiding van de markt of een verschuiving naar een andere markt moet het 
platform geschikt te maken zijn voor toepassing in andere marktsegmenten dan 
projectmanagement of real estate. 

Het onderzoek en de ontwikkeling van het platform vraagt от een intensieve samenwerking 
met verschillende partijen, zoals de Technische Universiteiten, TNO, de stichting REN, de 
Rijksgebouwendienst en specialisten van de leveranciers. Daarnaast moeten de toepassingen 
door meerdere gebruikers ор verschillende lokaties gebruikt kunnen worden. От deze redenen 
wordt uitgegaan van de ontwikkeling van een zogenaamd gedistribueerd platform, ofwel een 
platform ор meerdere met elkaar verbonden lokaties. De systemen zullen gedistribueerd 
gebruik van gegevensmodellen mogelijk moeten kunnen maken in verschillende situaties, zoals 
in zogenaamde: 

multi-user situaties; 

multi-site situaties. (Figuur 2) 

Figuur 2 

Het Virtual Reality platform moet topkwaliteit uitvoer kunnen leveren, het moet kunnen 
bestaan uit betrouwbare systeemonderdelen en bemand kunnen worden door deskundige 
medewerkers. 

Voor het platform moeten bestanden beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden met 
bouwkundige objecten. Aan deze objecten moeten naast enkele attributen ook plaats- en 
tijdgegevens gekoppeld kunnen worden. Objecten moeten onderling gerelateerd kunnen 
worden en aan objecten moeten ook operaties gekoppeld kunnen worden met betrekking tot 
hun gedrag in bepaalde omstandigheden. 

Het Virtual Reality platform moet aan kunnen sluiten Ьij reeds bestaande computersystemen 
of andere hulpmiddelen, zoals de REN Manager. 
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З. Voorlopig systeemontwerp 

Het voorlopig ontwerp voor het Virtual Reality platform is gebaseerd ор een Virtual Reality 
concept, dat naar aanleiding van eerder onderzoeks- en ontwikkelingswerk is ontwikkeld. 
Kenmerkend voor dit concept is dat het voor een Virtual Reality platform uitgaat van drie 
hoofdprodukten: 

de interf асе tussen de gebruiker en het platf orm; 

het model van Ьijvoorbeeld een gebouw of een omgeving; 

de representatie van het model. 

Tussen deze processen zijn drie hoofdprocessen gedefiniёerd: 

het modelleren van de ЗD modellen; 

het simuleren van de representatie van de ЗD modellen; 

het waarnemen van de representatie. 

De interface wordt gebruikt voor het modelleren van de ЗD modellen en voor het waarnemen 
van de representaties. De simulaties verlopen automatisch en hebben geen aparte interface 
nodig. Voor de produkten en de processen zUn verschillende niveaus van geavanceerdheid 
aangegeven. (Figuur 3) 

~!·' 
~ , , ,, ~ 

Figuur 3 

Ook in het Virtual Reality concept ligt de nadruk ор de interface voor het (zelf, interaktief) 
waarnemen van een representatie van een ЗD model ten behoeve van een evaluatie hiervan. 
Bij presentatiemedia ligt de nadruk daarentegen ор het weergeven van deze representatie ten 
behoeve van een passieve presentatie. 

Ten behoeve van een optimale interactie tussen de gebruiker en de systeemonderdelen is 
zogenaamde "real-time" verwerking van de gegevens noodzakelijk. Dat wil zeggen dat de 
resultaten van het modelleren, het simuleren en het waarnemen direkt zichtbaar gemaakt 
kunnen worden. Hierdoor vindt als het ware een integratie van de verschillende 
hoofdprodukten en hoofdprocessen plaats. 
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Een beperkt Virtual Reality platform kan "bottom up" opgebouwd worden door een 
geleidelijke verbetering en integratie van de verschillende onderdelen. Een volledig platform 
kan ook "top down" ontwikkeld worden, waarЬij uitgegaan kan worden van een 
supercomputersysteem dat real-time verwerking van de gegevens mogelijk maakt. Door een 
proces- en lokatie-afhankelijke decompositie van het geavanceerde niveau van het platform 
kunnen voor eenvoudigere werkzaamheden ook werkstationgebaseerde systemen en personal 
computers ingezet worden. 

Uitgaande van een supercomputersysteem, is het soort en aantal werkstations afhankelijk 
van de lokatie en de aard en de ornvang van de verschillende toepassingen. Het soort en aantal 
personal computers is afhankelijk van de lokatie en het aantal rnedewerkers dat aan het 
onderzoek, de ontwikkeling en het gebruik van het platform meewerkt. 

4. Belangrijkste systeemonderdelen 

Het Virtual Reality platform bestaat uit verschillende niveaus die hoofdzakelijk gekenmerkt 
worden door de geavanceerdheid van de Virtual Reality toepassing en het computersysteem 
waar de verschillende onderdelen gebruik van maken. Een computersysteem bestaat in principe 
uit apparatuur en programmatuur en het maakt gebruik van gegevensbestanden. De 
algernene funkties van deze onderdelen zijn te verdelen in het invoeren van gegevens, het 
verwerken van deze gegevens, het besturen van deze verwerking, het uitvoeren van de 
resultaten en het ondersteunen van deze funkties. De funkties die vanuit het Virtual Reality 
concept en het voorlopig ontwerp van het Virtual Reality platform naar voren zijn gekomen 
leiden nu, in comЬinatie met de algemene systeemfunkties, tot de belangrijkste 
systeemonderdelen: 

Computers ор verschillende niveaus: 

computersystemen 

memory systems 

graphics en display boards 

dedicated processors 

besturingssysteem 

netwerken en telecommunicatie 

Randapparatuur voor (de interface voor) het modelleren: 

toestenbord, rnuis 

2D, ЗD digitizer 

бdof muis, spaceball 

joystick, data glove met sensor 

voice recognition 

Programmatuur voor het modelleren van modellen: 

grafische en rnodelleer-tools 

ontwerp- en tekenprogramma's 

feature model tools 
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drivers voor randapparatuur 

Gegevensbestanden voor de modellen: 

data 

database structuur 

database managementsysteem 

Programmatuur voor het simuleren van modellen: 

programmeer-tools 

simulatieprogramma's ( demo, visueel, funktioneel, technisch, administratiet) 

drivers voor randapparatuur 

Gegevensbestand voor de representaties: 

Ьitmap 

polygonmap 

Programmatuur voor het waarnemen van representaties: 

visualisatie (zichtbaar maken) tools 

"audualisatie" (hoorbaar maken) tools 

"tactualisatie" (voelbaar maken) tools 

drivers voor randapparatuur 

Randapparatuur voor (de interface voor) het waarnemen: 

beeldschermen 

printers, plotters 

presentatiemedia (AV) en multimedia (DTP) 

stereo beeldschermen, stereobrillen 

head mounted display, boom met sensor 

grootbeeld projektie (dome) (studio) 

stereo/surround geluidsinstallatie 

data glove, motion platform 

diversen (ventilator, heater e.d.) (Figuur 4) 

Niet alle systeemonderdelen zullen tegelijkertijd ор het platform opgenomen moeten worden. 
Sommige onderdelen zijn bekend en kunnen ор korte termijn gebruikt worden. Andere zullen 
eventueel pas па een uitgebreide selektie en test toegevoegd worden. Bij Starke Diekstra zijn 
high tech CAD, audio video en desk top puЫishing systemen aanwezig. Tijdens de recente 
studiereis is geЫeken dat de Ьij Instituut Calibre ontwikkelde en toepasbare 
systeemonderdelen, zowel apparatuur, programmatuur als gegevensbestandsstrukturen, van 
representatief niveau zijn en aansluiten Ьij intemationale ontwikkelingen. Enerzijds bestaat er 
een voorkeur voor het gebruiken van commercieel beschikbare onderdelen, die ook ор een 
passende wijze ondersteund en onderhouden worden (opleidingen, updates e.d.). Dit geldt met 
name voor de (rand)apparatuur. Anderzijds zijn de onderdelen ор het high tech en 
geavanceerde niveau dermate kostbaar dat het ook overweging verdient om met betrekking tot 
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de programmatuur eerst gebruik te maken van zelf ontwikkelde programmatuur. Zodra 
daarna meer duidelijkheid bestaat over de funktionele en technische eisen die aan specifieke 
toepassingen gesteld kunnen worden, kunnen gerichte selektie en test procedures begonnen 
worden ten behoeve van de aanschaf van ook commerciёel beschikbare programmatuur. 

Figuur4 

5. De realisatie van het Virtual Reality platform 

Het Virtual Reality platform zal in gedeelten worden opgebouwd. От huidige en potentiёle 
opdrachtgevers en andere belangstellenden direkt een aansprekend produkt te kunnen Ьieden 
dient het platform "top down" ontwikkeld te worden. Dat wil zeggen dat begonnen moet 
worden met de implementatie van het geavanceerde platformniveau, rondom de supercomputer 
en bedoeld voor real-time simulaties. 

Ор korte termijn dienen voor de implementatie van dit platform een aantal werkzaamheden te 
worden afgerond: 

opstellen van een gedetailleerd funktioneel en technisch programma van eisen; 

samenstellen van een definitief systeemontwerp en een systeemspecificatie; 

selecteren en testen van systeemonderdelen; 

implementeren en testen van het Virtual Reality platform; 

opleiding en training in systeem- en toepassingsprogrammatuur; 

toepassingsgericht onderzoek en cases; 

proЫeemgerichte ontwikkeling en projekten; 

doelgerichte toepassing van het ontwikkelde platform in opdrachten; 

beheer en onderhoud van het platf orm. 
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Ten behoeve van de toepassing van het platform, in cases, projekten of opdrachten, wordt 
uitgegaan van een geleidelijke en volgordelijke ontwikkeling en toepassing van de volgende 
simulaties: 

visuele simulaties van Ьijvoorbeeld een wandeling door het rnodel; 

funktionele simulaties van Ьijvoorbeeld ergonomische aspecten of verkeersstromen; 

technische simulaties van Ьijvoorbeeld uitvoerings- of verlichtingsaspecten; 

administratieve simulaties van Ьijvoorbeeld tijd- en kostenconsequenties van 
modelmodificaties. 

Ten behoeve van de toepassing van het platform, in cases, projekten of opdrachten, wordt 
uitgegaan van een geleidelijke ontwikkeling en toepassing van de volgende deelsystemen en 
systeernonderdelen als basis voor de interface: 

Virtual Real Estate Center 

VRE Roorn 

VRE Studio 

Virtual Real Estate Laboratory 

VRE Atelier (Figuur 5) 

Figuur 5: VRE Platform 

Deze systeemonderdelen kunnen als volgt worden gespecifieerd: 

Virtual Real Estate Center 

Room voor dernonstraties en presentaties: 

supercomputer (1 werkplek voor het waarnemen en sirnuleren) 

besturingssysteern/Virtual Reality systeem 

netwerk en telecommunicatie 
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joysticks met sensoren, voice recognition 

simulatieprogramma's en waameem-tools met drivers 

(stereo) beeldscherm, head mounted display met sensoren, boom, dome 

stereo/surround geluidsinstallatie 

presentatiemedia (audio/video, e.d.) (Figuur 6) 

Figuur 6: VRE Room 

Studio voor toepassing: 

werkstations aan supercomputer (2 werkplekken, ook voor het modelleren) 

netwerk en telecommunicatie 

joystick met sensoren (1 werkplek) 

modelleer-tools, simulatieprogramma's en waarneem-tools met drivers 

( stereo )beeldschermen 

database management systemen 

head mounted display met sensoren ( 1 werkplek) 

stereo geluidsinstallatie ( 1 werkplek) 

computerNR boards (1 werkplek als reserve voor supercomputer) (Figuur 7) 

multimedia (DTP) 

Uitbreiding van studio mogelijk met Ьijvoorbeeld: 

werkstations (2 werkplekken voor het simuleren en modelleren (toepassen)) 

besturingssystemen/Virtual Reality systemen 

netwerk en telecommunicatie 

6 dof muizen, spaceballs 
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• 

шodelleeт tools, siпшlatiepюgгaшma's еп waarпee111 tools шеt dгiveгs 
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Ten behoeve vап het YirtL1al Reality onderzoek еп de ontwikkeliпg УШ1 het platform wordt 
uitgegaan vап een geleidelijke ontwikkeliпg еп toepassing vап de volgeпde deelsystemen en 
systeeшonderdeleп als basis voor een iпterface: 

Virtt1al Real Estate Lalю1·atory 

Atelier voor oпderzoek ел ontwikkeling: 

coшpнter/VR boards (1 weгkplek vоог demonstгaties еп toepassingen) 

bestшiпgssysteem/YiгtLial Reality systeem 
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netwerk en telecommunicatie 

joystick met sensor 

modelleer-tools, simulatie tools en waarneem tools met drivers 

beeldscherm of monitor 

head mounted display met sensor 

stereo geluidsinstallatie 

werkstations (minimaal 2 werkplekken voor de ontwikkeling van toepassingen) 

besturingssystemenN irtual Reality systemen 

netwerk en telecommunicatie 

бdof muizen, spaceballs 

modelleer-tools, simulatie tools en waarneem tools met drivers 

database management systeem 

( stereo) beeldschermen 

(stereo) geluidsinstallaties (Figuur 8) 

Beschikbaar voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding: 

(personal computers) (12 werkplekken voor modelleren) 

(2D digitizer) 

~ · ~ ':'), .... > 
~ r 

*~ 

Figuur 8: VRE Atelier 

De ontwikkeling van het room en de studio in het centrum en de toepassing van het Virtual 
Reality platform in cases, projekten en opdrachten zal voornamelijk in het Virtual Real Estate 
Center plaatsvinden. De ontwikkeling van het laboratorium en het onderzoeks- en 
ontwikkelingswerk zal voornamelijk in het Virtual Real Estate Laboratorium plaatsvinden. Hier 
zou in principe ook capaciteit beschikbaar kunnen zijn voor Ьijvoorbeeld omvangrijk 
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modelleerwerk e.d. Het centrum en het laboratorium samen vormen een bedrijfseenheid die 
aangeduid kan worden met de (staf)afdeling Virtual Real Estate Ьinnen Starke Diekstra 
Projectmanagement (Figuur 9) of als Virtual Real Estate BV. Ьinnen Starke Diekstra Holding 
(Figuur 10). 

Figuur 9: Starke Diekstra Projectmanagement 

Figuur 10: Starke Diekstra Holding 

Met betrekking tot de bemanning en de inrichting van het centrum en het laboratorium wordt 
voorgesteld от een samenwerkingsverband te definiёren tussen Starke Diekstra en Instituut 
Calibre (TU Eindhoven) in eerste instantie. Aan deze samenwerking kunnen 
proЫeemafhankelijk ook andere deelnemers worden toegevoegd, zoals de TU Delft, TNO, 
RGD en leveranciers van systeemonderdelen. De samenwerking tussen Starke Diekstra en 
Instituut Calibre (TU Eindhoven) kan als uitgangspunt de vorm hebben van een 'joint 
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venture' tussen deze partijen. In het kort wordt hiervooг voorgesteld от de ontwikkeling van 
het Virtual Reality platform Ьinnen Starke Diekstra door Instituut Calibre te laten uitvoeren. 

Instituut Calibre breng minimaal drie jaar 3360 uur per jaar in voor onderzoek, ontwikkeling 
en presentatie van het Virtual Reality platform Ьinnen Starke Diekstra. Hiervoor zal gebruik 
gemaakt worden van materiёle en personele middelen van de TU Eindhoven, f aculteit 
Bouwkunde, leerstoel Bouwinformatica (4 medewerkers voor 0.5 fte.). De uit te voeren 
werkzaamheden zullen in onderzoeks- en ontwikkelingsvoorstellen beschreven worden. Het 
onderzoek- en ontwikkelingswerk zal voornamelijk in het Virtual Real Estate laboratorium 
plaats vinden dat от deze reden voorlopig Ьij Instituut Calibre zal worden ondergebracht. 
Voor de uitvoering van de cases, projekten en opdrachten zullen in principe 2 medewerkers 
voor 1.0 fte in het Virtual Real Estate center gedetacheerd kunnen worden. Een uitbreiding 
van deze capaciteit kan projektmatig Ьij Bouwinformatica studenten en afgestudeerden gezocht 
worden. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat de relatie met de audio/video en desk top 
puЫishing-afdeling een flexibele inzet van personeel mogelijk zal maken. 

Starke Diekstra brengt voor minimaal dezelfde periode van drie jaar een bedrag in van 
Hfl. 250.000,- (excl. ВТW) per jaar. Dit bedrag zal worden besteed aan de aanstelling van 
aanvullende onderzoekscapaciteit (Hfl. 150.000,- voor 2 medewerkers voor 0.5 fte.) en aan 
apparatuur en programmatuur voor het laboratorium ter plaatse van de TU Eindhoven, 
leerstoel Bouwinformatica. 

Het samenwerkingsverband kan de vorm krijgen van een opdracht van Starke Diekstra aan 
Instituut Calibre met een omvang van Hfl. 1.500.000,- (excl. BTW en onkosten), waarvan 
slechts Hfl. 750.000,- (excl. BTW en onkosten) zal worden doorbelast aan de opdrachtgever. 
De looptijd van de opdracht is in dit geval drie jaar en voorgesteld wordt от het 
overeengekomen bedrag in gelijke maandelijkse termijnen door te belasten. 

Bijkomende kosten, zoals reis- en verЫijfkosten, zullen, na goedkeuring van een 
rekengrondslag voor reguliere onkosten, of van een begroting van incidentele onkosten, ten 
laste komen van Starke Diekstra. От onnodige reiskosten e.d. te beperken en vanwege de 
relevantie van het onderwerp, zal geёxperimenteerd worden met Multi Site Virtual Reality 
en met het Virtual Office concept ofwel met gedistribueerd werken. 

Voor management en coordinatie van het werk en voor (re)presentatie van het projekt en de 
resultaten naar buiten kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden met Instituut Calibre. 
Vooralsnog wordt hiervoor een detachering van de directeur van Instituut Calibre voor een 
ornvang van 0.5 fte. voor Hfl. 100.000,- (excl. ВТW, excl. onkosten) per jaar voorgesteld. Ten 
aanzien van de invulling of verdeling van het management wordt verder voorgesteld om Starke 
Diekstra verantwoordelijk te laten zijn voor algemene zaken, financiёn еп marketing en om de 
directeur van Instituut Calibre verantwoordelijk te maken voor engineering en planning. 

Er bestaat buiten de genoemde samenwerking behoefte aan ondersteuning ор de volgende 
geЬieden: 

technische ondersteuning met betrekking tot de apparatuur; 

technische ondersteuning en coordinatie met betrekking tot de randapparatuur; 

inkoopkanaal ten behoeve van het betrekken van systeemcomponenten, zoals 3rd party 
software; 

verkoopkanaal voor het ор de markt brengen van resultaten van onderzoek en 
ontwikkeling; 
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uitvoering van testen van ontwikkelde toepassingen; 

Er bestaat verder behoefte aan een breed netwerk ор het geЬied van Virtual Reality en ор het 
geЬied van Real Estate. Naast het Nederlands Industrieel Simulatie Platform, het Virtual World 
Consortium, de Virtual Reality Society is ook aktieve deelname aan SIGGRAPH of een VR
Special Interest Group (SIG) te overwegen. Speculerend ор het toenemend gebruik van 
Internet voor de ontsluiting van databases (World Wide Web, Mosaic e.d.) zou gedacht 
kunnen worden aan het beschikbaar maken van ЗD geometriёn van gebouwen of omgevingen 
(zonder attributen e.d.). 

Gebruikmakend van de nog groeiende aandacht voor Virtual Reality is veel 'free puЬlicity' te 
verkrijgen. Voor een aktieve deelname aan conferenties, beurzen e.d. bestaat er ook behoefte 
aan ondersteuning Ьij het tot stand brengen van de zogenaamde past performance in de vorm 
van presentaties, puЫikaties, e.d .. 

6. Globale planning en begroting 

Met betrekking tot de planning wordt uitgegaan van een globale tijdsverdeling in jaren. 

1994 is het jaar van het onderzoek en ontwikkeling. De nadruk zal liggen ор selektie van 
systeemonderdelen en ор de implementatie van het eerste Virtнal Reality platform, ofwel van 
de laboratoriurn versie hiervan. Met betrekking tot het kritieke pad dient gewaakt te worden 
over levertijden en een planning van opleidingen en training. 

1995 is het jaar van de ontwikkeling en toepassing. De nadruk zal liggen ор het ontwerp en 
de realisatie van praktische toepassingen van het Virtual Reality platform, ofwel van de 
prototype versie hiervan. In dit jaar moet vooral gelet worden ор de leercurve en ор heldere 
projektf ormuleringen. 

1996 is het jaar van de volledige toepassing. De nadruk zal dan liggen ор de uitvoering van 
opdrachten met te garanderen tijd- en kwaliteitsafspraken en met een operationele versie van 
het platform. Ten behoeve van het doen van aanbiedingen voor verschillende soorten van 
projekten moet de administratie ingericht zijn ор een registratie van deelwerkzaamheden per 
projekt. (Figuur 11) 

Met betrekking tot de begroting wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de investering in 3rd 
party software nog beperkt Ыijft. In plaats daarvan zullen Virtual Reality gerelateerde 
programma's van Instituut Calibre worden gebruikt en ontwikkeld. Voor 1996 moet naar 
aanleiding hiervan duidelijk z~n welke specifieke programma's een toegevoegde waarde hebben 
voor het platform. Vanwege de ongunstige kostenontwikkeling ор langere termijn, voor wat 
betreft het zelf onderhouden van zelf ontwikkelde programmatuur, wordt ervan uitgegaan dat 
in 1996 het onderhoud en de technische ondersteuning volledig extern Ьij de verschillende 
leveranciers moet kunnen worden ondergebrachto 

Met betrekking tot de begroting wordt verder geadviseerd om gefaseerd te investeren. De 
ontwikkelingen ор het geЬied van Virtual Reality gaan namelijk voortvarend door. Daarnaast is 
momenteel nog geen zicht ор de aard en de inhoud van mogelijke projekten of opdrachten. 
Afhankelijk van de uitvoering van projekten of opdrachten moeten nog uitbreidingen of 
verbeteringen te realiseren zijn. 

Deze eerste globale begroting bestaat uit de hierna volgende onderdelen. De genoemde 
bedragen zijn indikaties en zijn niet gebaseerd ор passende offertes. 
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Figuur 11: Globale planning 
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Figuur 12: Eenmalige kosten 
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N agegaan moet worden of het onderzoeks- en ontwikkelingsgedeelte van de investering en de 
jaarlijkse kosten in aanmerking kan komen voor financiёle ondersteuning in het kader van 
(inter)nationale subsidieprogramma's. DaarЬij moet rekening gehouden worden met enkele 
invloeden van een subsidieaanvraag en een eventuele toewijzing ор een projekt. Het maken van 
een aanvraag werkt structurerend ten aanzien van de plannen, de participanten, de planning en 
de begroting. Het werkt echter ook enigszins vertragend ор de uitvoering. Het feit dat een 
gesubsidieerd projekt over het algemeen meer theoretisch gericht is kan een konflikt geven met 
meer resultaat-gerichtte praktijk opdrachten. 

De genoemde bedragen zijn zogenaamde "list-prijzen". Afhankelijk van omstandigheden en 
inventiviteit zullen bepaalde kortingen bedongen kunnen worden. Het verkrijgen van 
kortingen mag echter niet ten koste gaan van de ondersteuning van de leveranciers Ьij de 
ontwikkeling van het platf orm. 

Tenslotte, het initiatief van Starke Diekstra voor dit onderzoek, de huidige topkwaliteit van 
geavanceerde computersystemen, de beschikbaarheid van deskundige onderzoeks- en 
ontwikkelcapaciteit en de mogelijkheid от reeds ор korte termijn met concrete projekten te 
beginnen, kunnen leiden tot een eerste en toonaangevende toepassing van Virtual Reality. Deze 
techniek gaat een doorbraak betekenen ор het geЬied van de Informatie Technologie en ook 
de Real Estate markt wacht met grote belangstelling. 
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