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Samenvatting 

Wij mensen verbruiken veel fossiele energie, gebruiken veel grondstoffen voor materialen en 
produceren veel afval. Dit heeft grote gevolgen voor het milieu en dient daarom een halt 
toegeroepen te worden. Onnodig energieverbruik, materiaalgebruik en afval dienen in ieder 
geval voorkomen te worden. Zo ook binnen de bouw. 

Een gebruiker hecht veel waarde aan een gezond en comfortabel binnenklimaat 
Het binnenklimaat kan door allerlei veranderingen (wisselende omstandigheden en eisen) 
oncomfortabel worden. Om dit te voorkomen, dient op al deze veranderingen ingespeeld te 
kunnen worden. Echter zonder het energieverbruik daarbij uit het oog te verliezen. 
Een belangrijke rol is dan weggelegd voor de gevel van een gebouw. Een gevel heeft 
namelijk grote invloed op wat van buitenaf een gebouw binnenkomt. Een gevel is daarmee 
zeer bepalend voor het binnenklimaat 
Door de gevel aanpasbaar te maken, kan op de veranderingen worden ingespeeld. Daarmee 
kan grotendeels vermeden worden dat ongewenste invloeden van buitenaf binnenkomen. 
Onnodig energieverbruik wordt zo voorkomen. Er hoeft per slot van rekening minder of in het 
gunstigste geval zelfs geen beroep op actieve klimaatinstallaties gedaan te worden. De 
aanpasbare gevel dient dan wel ook zelf maar weinig energie te verbruiken. 

Een gevel is ook bepalend voor de uitstraling van een gebouw. Het is namelijk de buitenkant 
van een gebouw, het gezicht. 
De eisen die aan de uitstraling van een gebouw gesteld worden, kunnen in de 1loop van de tijd 
veranderen. Dit kan ervoor zorgen dat de gevel nog vóór het einde van zijn technische 
levensduur geheel of gedeeltelijk vervangen zal moeten worden. Door de gevel qua uitstraling 
aanpasbaar te maken, kan dit voorkomen worden. Op die manier worden onnodig 
materiaalgebruik en afval voorkomen. 

Het moge duidelijk zijn dat gepleit wordt voor een aanpasbare gevel. Een gevel waarmee te 
regelen is hoeveel zonnewarmte en daglicht binnen kan komen. Een gevel waarbij uitzicht en 
inkijk aan te passen is. Een gevel waarvan zelfs de kleur te veranderen is . 
Eigenlijk dus een gevel die de gebruiker op ieder moment naar eigen wens kan aanpassen. 
Maar niet alleen dat. Ook dat de gevel zichzelf op basis van gestelde eisen voortdurend kan 
aanpassen aan veranderende binnen- en/of buitenomstandigheden. 
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Er wordt binnen de kaders van dit onderzoek echter niet naar alle eigenschappen van een 
gevel gekeken die aanpasbaar zouden kunnen zijn of gemaakt zouden kunnen worden. Het 
onderzoek beperkt zich vooralsnog tot die eigenschappen waarmee zonnestraling te 
manipuleren is. Reflectie, absorptie en transmissie van zonnestraling staan hierbij dus 
centraal. Met name die van zichtbare zonnestraling (= licht). 
Transparante (delen van) gevels spelen daarbij een belangrijke rol. Zij maken namelijk 
onverstrooide transmissie van zichtbare zonnestraling (daglichttoetreding én uitzicht dus) 
mogelijk. Transparante (delen van) gevels vormen dan ook het uitgangspunt. 

Op dit moment zijn er dunne vlakke beeldschermtechnologieën in ontwikkeling die onder 
andere in een transparante stand geschakeld kunnen worden. Bij deze 
beeldschermtechnologieën kunnen de transparantie en/of kleur per pixel aangepast worden. 
Als deze beeldschermtechnologieën in transparante (delen van) gevels geintegreerd zouden 
kunnen worden, worden de transparantie en/of kleur van deze gevels ook per pixel 
aanpasbaar. Een dergelijk gevelconcept wordt binnen dit onderzoek een 'digitale façade' 
genoemd. Hiermee wordt een bron van nieuwe en interessante mogelijkheden aangeboord. 
Zó interessant dat er, gezien de beperkte tijd, binnen het onderzoek verder niet naar andere 
mogelijke aanpasbare technologieën gekeken is. 

Er zijn een vijftal specifieke beeldschermtechnologieën nader onderzocht. Bij elke 
beeldschermtechnologie is hoofdzakelijk gekeken of deze als aanpasbare zonwering, 
helderheidwering, verduisteringsscherm, privacyscherm en/of architectonisch element (dat 
van kleur kan veranderen) kan functioneren. 

Uiteindelijk is geconcludeerd dat vier van de vijf beeldschermtechnologieën eigenschappen 
bezitten die interessant zijn voor toepassing in transparante (delen van) gevels. Geen enkele 
beeldschermtechnologie blijkt echter in staat te zijn om alle vijf hierboven genoemde functies 
alleen te vervullen. Door beeldschermtechnologieën met elkaar te combineren die elkaar qua 
eigenschappen aanvullen en ondersteunen, wordt het uiteindelijk wel mogelijk om alle 
gewenste functies te vervullen. 

Om de mogelijkheden van een digitale façade te kunnen tonen, is er een schaalmodel van 
een gebouw vervaardigd waarin een digitale façade geïntegreerd is. 
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Summary 

We people consume much fossil energy, use many raw materia'ls and produce a lot of 
garbage. This has a large impact on the environment and must therefore be put a stop to. At 
least unnecessary usage of energy and materials as well as unnecessary production of 
garbage must be avoided. This also applies to the building industry. 

A building user appreciates a healthy and comfortable inner elimate a lot. 
The inner elimate can become uncomfortable because of all kinds of changes (changing 
circumstances and demands). To prevent the inner elimate trom becoming uncomfortable, it 
must be possible to react to all these changes. However without losing sight of the energy 
usage. 
The façade of a building has an important role in this. This because a façade has a large 
influence on what enters a building trom the outside. So a façade is delerminalive tor the 
inner elimate to a large extent. 
By making the façade adaptable, it is possible to react to the changes . Because of this the 
undesirable influences of outside can mainly be avoided of entering. Unnecessary energy 
usage is avoided this way. After all, less or in the most favourable case no active elimate 
installations are needed. The adaptable façade however has then to consume little energy 
itself as well. 

A façade is also determinative tor the appearance of a building . Because it is the outside of a 
building, the face. 
The demands which are posed to the appearance of a building can change in the course of 
time. This can cause the need of the façade to be replaced entirely or partially befare the end 
of its technica! life span. By making the façade adaptable with regard to the appearance, this 
can be avoided. This way unnecessary material usage and garbage production are avoided. 

lt should be elear by now that an adaptable façade is be pleaded for. A façade with which it is 
possible to regulate how much solar warmth and daylight can enter. A façade of which the 
view outside and inside can be adapted. A façade of which even the colour can be changed . 
So in tact a façade which the building user can adapt to his/her own wishes at every single 
moment. But that is nat all. Also a façade which can adapt itself continuously to changing 
inner and/or outer conditions on the basis of posed demands. 

However within this research nat all properties of a façade which could be adaptable or could 
be made adaptable will be involved. The research is restricted to those properties with which 
solar radialion can be manipulated . Reflection, absorption and transmission of solar radiation, 
particularly solar radialion (= light), are therefore at issue. 
Transparent (parts of) façades have an important role in this. Because they enable haze-free 
transmission of visible solar radialion (so daylight penetration and a view outside) . 
Transparent (parts of) façades are thus the main point of focus. 
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At this moment flat panel display technologies are in development which among other things 
can be changed in a transparent state. The transparency and/or colour of these display 
technologies can be adapted by pixel. lf these display technologies could be incorporated in 
transparent (parts of) façades, the transparency and/or colour of these façades will also 
become adaptable by pixel. Within this research such a façade concept is called a 'digital 
façade'. A box of new and interesting possibilities is then opened. Thát interesting and 
promising so that within this research, also because of the limited amount of time, other 
possible adaptable technologies are nat explored additionally. 

Five specific display technologies have been more closely examined. Of each display 
technology is mainly examined if it can tunetion as adaptable solar shade, daylight screen, 
darkening screen, privacy screen and/or architectonic element (that can change colour) . 

Finally is concluded that tour of the five display technologies have properties which are 
interesting tor application in transparent (parts of) façades. No display technology however 
proves to be able to tultil all five desired functions only by itself. But by combining display 
technologies which complement and support each other with regard to the properties, it does 
eventually become possible to fulfil all desired functions. 

In order to show the possibilities of a digital façade a scale model of a building has been bui lt 
in which a digital façade has been incorporated. 
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Inleiding 

••• •• •• •• •• •• •• •• 

Stilstand is achteruitgang. Het is bekend dat deze stelling van toepassing is op meerdere 
facetten van het leven. Zeer zeker geldt dit voor de bouw. Gebruikers van gebouwen stellen 
steeds hogere eisen aan comfort, techniek en uiterlijk. En deze eisen veranderen 
voortdurend. De concurrentie in de bouw is moordend. Daarbovenop komt de regering met 
steeds meer bepalingen betreffende energie en milieu. 

Vooruitgang eist het continu aanpassen van technologieën die al in de bouw worden 
toegepast. Ook het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het zoeken naar bruikbare 
technologieën binnen andere industrietakken kunnen hiertoe bijdragen. 

Een gezond en comfortabel binnenklimaat, efficiënt energiegebruik en de uitstraling van een 
gebouw zijn belangrijke onderwerpen waar bij een gebouw rekening mee dient te worden 
gehouden . 

Een gebouw is een statisch object. Eenmaal gebouwd is het niet gemakkelijk aan te passen 
aan veranderende, laat staan, nieuwe wensen. Maar een gebouw gaat lang mee. In de loop 
van tijd zullen meerdere gebruikers het gebouw in dezelfde functie of in een nieuwe functie 
benutten. Aanpassingen blijven noodzakelijk. Zou het niet handig zijn indien de gebruiker zelf 
op eenvoudige wijze het gebouw naar wens kan aanpassen? En daarnaast: dat het gebouw 
op basis van gestelde eisen zichzelf aanpast aan veranderende omstandigheden van 
binnenuit of buitenaf? Vanuit deze optiek ben ik met mijn afstudeerproject begonnen. 

Een gevel vervult veel functies. De primaire functie is het beschermen van de mens tegen 
ongewenste invloeden van buitenaf . Naast de vele functies heeft de gevel ook grote invloed 
op de uitstraling van een gebouw. Het is de blikvanger van een gebouw. Indien een gebruiker 
het uiterlijk van de gevel kan veranderen, kan hij de uitstraling beïnvloeden. Maar elke 
verandering heeft effect op het binnenklimaat van het gebouw. Indien de ramen uit de gevel 
worden verwijderd, verdwijnt de daglichttoetreding en het uitzicht. Indien de gevel totaal 
transparant is, kan door zonnestraling het thermische en visuele binnenklimaat verstoord 
worden. 

Een aanpasbare gevel is een belangrijk hulpmiddel om een gebouw minder statisch te 
maken, waardoor het gemakkelijker blijft voldoen aan de (veranderende) eisen die eraan 
worden gesteld. Het is zaak om te zoeken naar een technologie waarmee de uitstraling van 
de gevel en datgene wat door de gevel doorgelaten wordt naar wens aangepast kan worden. 
Een technologie die, voor een gezond en comfortabel binnenklimaat, ook automatisch kan 
regelen wat door de gevel doorgelaten wordt. Het naar wens kunnen aanpassen van de gevel 
kan ook nodig zijn bij een veranderend binnenklimaat Zodra 's avonds de lichten aangaan is 
van buiten zichtbaar wat binnen gebeurt. Dit is niet altijd wenselijk. In dat geval is het handig 
als de gevel zodanig verandert, waardoor geen zicht naar binnen mogelijk is . Zo zijn er nog 
meer situaties te bedenken. 
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Op dit moment zijn er dunne vlakke beeldschermtechnologieën in ontwikkeling die onder 
andere in een transpairante stand geschakeld kunnen worden. Hierdoor worden dunne vlakke 
beeldschermtechnologieën interessant voor de gevelbouw. Althans, dit is afhankelijk van hun 
precieze eigenschappen en of ze in transparante (delen van) gevels geïntegreerd kunnen 
worden. Kunnen ze in transparante (delen van) gevels geïntegreerd worden dan resulteert dit 
in een gevel die per pixel geschakeld kan worden. Afhankelijk van de precieze 
eigenschappen kunnen ze dan bouwkundige functies vervullen zoals zonwering, 
helderheidwering, verduisteringsscherm en privacy scherm. Het kunnen aanpassen van de 
uitstraling van een gevel en van de sfeer binnen en het automatisch kunnen reageren op 
veranderingen van binnenuit of buitenaf behoort dan ook tot de mogelijkheden. 

Door beeldschermtechnologieën, die reeds bestaan of nog in ontwikkeling zijn, te 
onderzoeken en uitgaande van de voordelen en beperkingen ervan, ben ik gekomen tot wat 
ik in deze afstudeerscriptie de digitale façade (Digifaçe) noem: 
Een gevel die eenvoudig is aan te passen. Een gevel waarvan het hele oppervlak of 
gedeelten ervan een nieuw uiterlijk kan krijgen. Gestuurd door de wensen van de gebruiker of 
automatisch reagerend op veranderingen van binnenuit of bu itenaf. 

Gezien het bovenstaande kom ik tot de volgende doelstelling: 
Inzicht verkrijgen in de eigenschappen van dunne vlakke beeldschermtechnologieën om te 
kunnen beoordelen of deze in principe als aanpasbare zonwering, helderheidwering, 
verduisteringsscherm, privacyscherm en architectonisch element (dat van kleur kan 
veranderen) in een aanpasbare gevel kunnen functioneren. 

De onderzoeksvraag luidt: 
Onder welke voorwaarden kunnen dunne vlakke beeldschermtechnologieën als aanpasbare 
zonwering, helderheidwering, verduisteringsscherm, privacyscherm en architectonisch 
element (dat van kleur kan veranderen) functioneren? 

De daarbij behorende deelvragen zijn dan: 
• Waarom is een aanpasbare gevel van belang? (Hfdst.2) 
• Welke functies vervult een gevel en welke rol speelt zonnestraling daarbij? (Hfdst.3) 
• Wat zijn de mogelijkheden van een digitale façade? (Hfdst.4) 
• Welke eisen worden aan beeldschermtechnologieën gesteld, zodat deze als aanpasbare 

zonwering, helderheidwering, verduisteringsscherm, privacyscherm en architectonisch 
element kunnen functioneren? (Hfdst.S) 
Wat zijn de eigenschappen van al bestaande en in ontwikkeling zijnde 
beeldschermtechnologieën en voldoen deze eigenschappen aan de gestelde eisen? 
(Hfdst.S) 

Door middel van literatuuronderzoek wordt op bovenstaande vragen een antwoord gegeven. 
Daarbij wordt tevens een demonstratiemodel ontwikkeld om de mogelijkheden van een 
digitale façade te laten zien. 

De deelvragen zullen respectievelijk in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 behandeld worden. Op het 
demonstratiemodel zal vervolgens in hoofdstuk 6 ingegaan worden. Hoofdstuk 7 gaat in op 
de toepasbaarheid met betrekking tot temperatuur en vocht. In hoofdstuk 8 volgen ten slotte 
de conclusies en aanbevelingen. 

2 Inleiding 



Achtergrond 

2.1 Milieuproblematiek 

Energie 

••••••• •• •• ••••••• •• •• •• ••••••• 

Wij, mensen, verbruiken vandaag de dag veel energie om in al onze behoeften te kunnen 
voorzien. De grote hoeveelheid energie die verbruikt wordt, wordt hoofdzakelijk gewonnen uit 
fossiele brandstoffen/energiebronnen zoals aardgas, aardolie en steenkool. Dit verbruik van 
fossiele energie leidt tot uitputting, vervuiling en aantasting van het milieu 1 : 

• uitputting van onder andere olie- en gasvoorraden; 
• vervuiling van bijvoorbeeld de atmosfeer door de emissie van broeikasgassen; 
• aantasting van bijvoorbeeld het landschap. 

Aangezien binnen de gebouwde omgeving veel energie gespendeerd wordt, levert de 
gebouwde omgeving een aanzienlijke bijdrage aan voornoemde problemen. 

Materialen 
Naast het grote verbruik van fossiele energie plegen wij, mensen, ook een grote aanslag op 
grondstoffen voor materialen. Dit resulteert eveneens in milieuproblemen. Uitputting van 
grondstoffen is hier een voorbeeld van 1 . 

Binnen de bouw worden ook veel materialen gebruikt. Niet alleen tijdens de bouwfase, maar 
ook tijdens de gebruiksfase (levensduur) van een gebouw worden materialen gebruikt. Niet 
alle onderdelen van een gebouw hebben namelijk dezelfde levensduur. Daarnaast kan het zo 
zijn dat een gebouw na een bepaalde tijd niet meer aan alle eisen en wensen voldoet, 
doordat bijvoorbeeld de eisen en wensen van de eigenaar veranderen of dat het gebouw van 
functie (eigenaar) verandert. Beëindigt de levensduur van een gebouwonderdeel eerder dan 
de rest van het gebouw of voldoet het gebouw na een bepaalde tijd niet meer aan alle eisen 
en wensen dan dient het gebouw verbouwd te worden. 

De bouw is niet alleen verantwoordelijk voor het gebruik van veel materialen, maar ook voor 
veel milieubelastend afval. Niet alleen aan het einde van de levensduur van een gebouw, 
maar ook tijdens de bouw- en gebruiksfase wordt afval geproduceerd . 

2.2 Maatregelen 

Het is mogelijk om binnen de bouw onder bepaalde voorwaarden bij te dragen aan matiging 
van het energieverbruik, het gebruik van materialen en de afvalproductie. Dit om te zorgen 
voor vermindering van de uitputting, vervuiling en aantasting van het milieu . 

1 Stofberg & Duijvestein, 2008 

Achtergrond 3 



Zo is bijvoorbeeld in het kader van duurzaam bouwen de Drie-Stappen-Strategie (= Trias 
Ecologica) ontwikkeld. 

De Drie-Stappen-Strategie beschouwt een gebouw, bouwwerk of zelfs een hele wijk als 
een object. Het streven is om zo min mogelijk en zo verstandig mogelijk IN het object te 
brengen. Is het eenmaal aangebracht, dan moet zoveel mogelijk UIT-stroom voorkomen 
worden en zo verstandig mogelijk met afval worden omgegaan. Dit houdt in dat tijdens het 
ontwerp al nagedacht wordt over toekomstige sloop en (her)bestemming van het afval. De 
Drie-Stappen-Strategie dient toegepast te worden op alle dubo-thema's, zoals: materialen, 
energie, water en gezondheid & binnenmilieu. 

Bij de Drie-Stappen-Strategie worden de stappen achtereenvolgens doorlopen: 
IN: 
1. Beperk de vraag: voorkom onnodig gebruik 
2. Gebruik duurzame I eindeloze bronnen 
3. Gebruik eindige bronnen verstandig 
UIT: 
1. Voorkom afval 
2. Hergebruik afval 
3. Verwerk (overig) afval verstandig. 
(Drie-Stappen-Strategie: ontwikkeld door BOOM en SOM-TUDelftl 

Passen we de Drie-Stappen-Strategie toe op energie dan resulteert dit in de Trias Energetica: 
1. Beperk de energievraag 
2. Gebruik duurzame energiebronnen 
3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt.3

.4 

Uitgaande van de drie stappen strategie blijkt dat als men onnodig energieverbruik, 
materiaalgebruik én afval voorkomt, dat men een deel van eerder genoemde problematiek 
kan oplossen. 

Kijkend naar een gebouw is de bouwschil (gevel) van grote invloed op het binnenklimaat De 
gevel bepaalt in grote mate wat van buiten naar binnen komt. Indien men via een gevel het 
binnenklimaat kan beheersen, kan het gebruik van klimaatinstallaties teruggedrongen 
worden. Hetgeen energiebesparend kan werken. 

Ook is de gevel het onderdeel dat de meeste invloed heeft op de uitstraling van een gebouw. 
Als een gebouw van functie of eigenaar verandert en daardoor de uitstraling van het gebouw 
moet veranderen, betekent dit dat de gevel aangepast moet worden. Aangezien op dit 
moment de gevel een vrij statisch onderdeel van het gebouw is, houdt dit in dat men de gevel 
of delen ervan moet vervangen. 

Ook als het gebouw niet van functie of eigenaar verandert, kan het op een gegeven moment 
wenselijk zijn om de gevel aan te passen. In verloop van jaren worden steeds andere eisen 
gesteld aan de uitstraling van een gebouw en de gevel verandert niet automatisch mee. Met 
andere woorden: een gevel kan ervoor zorgen een gebouw een gedateerde uitst raling heeft. 

Het blijkt dat een gevel een cruciale rol kan spelen bij het verbeteren van bovengenoemde 
punten. 

2 htlp://duurzaambouwen.senternovem.nl/begrippen/79-drie-stappen-strategie.html (5-3-2009) 
3 htlp://duurzaambouwen.senternovem.nl/infobladen/20-

energiebesparing_in_woningen_en_utiliteitsgebouwen/milieu_aspecten.html (5-3-2009) 
4 htlp://duurzaambouwen.senternovem.nl/begrippen/116-trias_energetica.html (5-3-2009) 
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Gevels 

••••••• •• •• ••••••• •• •• •• ••••••• 

In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat de gevel een belangrijk onderdeel van 
het gebouw is. De gevel heeft grote invloed op wat er van buiten het gebouw binnenkomt. 
Daarnaast is de gevel bepalend voor de uitstraling van een gebouw. 

3.1 Functies van gevels 

De gevel vervult veel fut1cties (zie onderstaand figuur). 

a . beschermen 
----'\\ 

l. dragenJ 

'~ 

1 . vclnbu i lllnatl~ - - -- ~ 

• nee~sg • wind en IOctlt • lllll t on kou • 9ttlu h1nder • ttot, st rjk 
on ltJàtwronltalnlglng • onH ~~ bl~n !ld i· l n Vd/1 p61'$0n 11, 

Ulefiill EJn n1~ect • o"gewenste 1nk~j~ • In g 'lztn vQOPNW~P 

• brundoiiWStiiQ • bl·~l•mslag 

2. van l!innenuit tegen: 

· la"'""''· stof stsnlt, warmte. ~ull$liHifll 
• b; nd - en owiOI>•~YIIVawll;k& atolren 
• uilb.raak van In bflworlrlggasteldll pbrftonen " " ~ le,..,n ---- ______ , 

__ =:_] 
Figuur 3.1 • Functies van uitwendige scheidingen (waaronder de gevel)5 

Het voert te ver om al deze functies hier te gaan behandelen . Binnen dit onderzoek wordt 
alleen naar transparante (delen van) gevels gekeken. 

5 Boveldt & Bakker, 2004, p.215 
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3.2 Transparante delen van gevels 

3.2.1 Aanvullende functies 

Transparante delen van gevels maken daglichttoetreding en uitzicht mogelijk. Deze 
aanvullende functies, die dichte delen dus niet hebben, maken hen bijzonder. Deze 
aanvullende functies brengen echter ook problemen met zich mee. Teveel daglichttoetreding 
bijvoorbeeld. Daarnaast komt via de transparante delen van gevels zonnewarmte binnen die 
ongewenst kan zijn. Een transparant deel kan dus niet zonder functies als zonwering en 
helderheidwering. 

windkering en luchtd chting ~ 
~ . 

[II lhermrsche / 

l i l 'solatt -

.-.. =-a \r) . 
...:._.../ ' ' -.----

. .geluk!lsofatle 
___,. ... 

bev liijllly all 
\. . . 

1 functies yan dichte delen 

Figuur 3.2 • Functies van gevels6 
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-zonlichttoetredin!j 

2 aanvuilende fu.ncties van transparante delen 

Aangezien zonnestraling een grote rol bij transparante delen speelt, zal, voor een beter 
begrip, hier eerst dieper op ingegaan worden. 

3.2.2 Zonnestraling 

Zonnestraling is energie die in de vorm van elektromagnetische straling door de zon 
uitgezonden wordt. De energie is daarbij over een groot aantal golflengten (:>,) uitgespreid. Het 
overgrote deel van de energie, ongeveer 99%, beslaat de golflengten van ± 200 tot ± 4000 
nm (nanometer= 1 o·9 m)7

. 

Een deel van dit golflengtegebied kunnen wij mensen met het blote oog (zonder 
hulpmiddelen) waarnemen. De rest niet. 
Het zichtbare deel bestrijkt de golflengten van ± 380 tot ± 780 nm. We noemen dit deel 
zichtbare zonnestraling oftewel licht. ledere golflengte binnen het zichtbare deel heeft een 
specifieke kleur. De kleuren lopen van violet (golflengte ± 380 nm) via blauw, groen, geel en 
oranje naar rood (golflengte ± 780 nm). De kleuren vloeien daarbij in elkaar over. Denk maar 
aan het kleurverloop in een regenboog. 
Het onzichtbare deel bestaat uit ultraviolette (UV) en infrarode (IR) straling. De ultraviolette 
straling bestrijkt de golflengten van ± 200 tot ± 380 nm. De infrarode straling bestrijkt de 
golflengten van ± 780 tot ± 4000 nm. 

6 Boveldt & Bakker, 2004, p.230 
7 Velds, 1992 
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In figuur 3.3 is de verdeling van de zonne-energie over de verschillende golflengten 
vereenvoudigd weergegeven. Dit wordt het zonnespectrum genoemd. Langs de horizontale 
as staan de golflengten (let op: deze zijn in micrometer) en langs de verticale as de energie. 
Voor de rest is een groot deel van bovenstaande uitleg in het figuur zichtbaar. 

Figuur 3.3 • Het zonnespectrum (Jim =micrometer= 10'6 m)8 

Zoals in het figuur te zien is, is de zonne-energie niet gelijkmatig over alle golflengten 
verdeeld (de rode lijn). Hierdoor bevat de zichtbare zonnestraling (licht) , ondanks het kleine 
golflengtegebied dat het beslaat, ongeveer 50% van alle zonne-energie die de aarde bereikt. 
De onzichtbare zonnestraling (UV+ IR) bevat de rest, dus ook ongeveer 50% van alle zonne
energie die de aarde bereikt. Meer specifiek bevat de ultraviolette (UV) straling ongeveer 5% 
en de infrarode (IR) straling ongeveer 45% van alle zonne-energie die de aarde bereikt. 

Wat betreft warmte is het volledige golflengtegebied tussen ± 200 en ± 4000 nm (ongeveer 
100% energie) van toepassing. Voor licht en zicht is alleen het golflengtegebied tussen ± 380 
en± 780 nm (ongeveer 50% energie) interessant. 

8 http://www.senternovem.nl/utiliteitsbouw/instrumenten/technieken/zonwerend_glas.asp (6-5-2009) 
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Interactie van zonnestraling met een materiaal 
Wanneer zonnestraling op een materiaal valt (E), zal een deel ervan gereflecteerd (p·E) en 
een deel ervan geabsorbeerd (a·E) worden (zie figuur 3.4). Bijt sommige materialen zal 
daarnaast een deel van de erop vallende zonnestraling rechtstreeks doorgelaten (T·E) 
worden. Fluorescerende materialen worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Er geldt: 
p+ a +T=1 

waarin: 

'T·E 

materiaal 

Figuur 3.4 • Interactie van zonnestraling (in het algemeen) met een materiaal 

p de reflectiefactor is, oftewel het deel van de op een materiaal vallende zonnestraling 
dat gereflecteerd (weerkaatst) wordt; 

a de absorptiefactor is, oftewel het deel van de op een materiaal vallende zonnestraling 
dat door het materiaal geabsorbeerd (opgenomen) wordt en in langgolvige 
infraroodstraling (warmte) omgezet wordt. Het materiaal stijgt hierdoor in temperatuur. 
De langgolvige infraroodstraling (warmte) wordt uiteindelijk via convectie en straling 
aan de omgeving afgegeven; 

T de transmissiefactor (doorlatingsfactor) is, oftewel het deel van de op een materiaal 
vallende zonnestraling dat direct doorgelaten wordt. 

Als je bovenstaande factoren vermenigvuldigt met 100 dan krijg je ze in percentages. 
Een materiaal met bijvoorbeeld p = 0,2, a= 0,1 enT = 0,7 is een materiaal dat van alle op het 
materiaal vallende zonnestraling 20% reflecteert, 10% absorbeert en 70% doorlaat. 
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Wat betreft alle zonnestraling (warmte, ± 200 tot± 4000 nm) wordt de formule: 
Pe + <Xe + Te = 1 

E (± 200 tot± 4000 nm) 

ae· E convectiewarmte 

materiaal 

stralings
warmte 

indirect (via absorptie) 
doorgelaten zonne-energie 

\ 
totale 

doorgelaten zonne-energie 

I 
direct (via transmissie) 
doorgelaten zonne-energie 

Figuur 3.5 • Interactie van zonnestraling (±200 tot :t4000 nm) met een materiaal 

Van alle zonnestraling die op een materiaal valt , komt een deel direct (via transmissie) en een 
deel indirect (via absorptie) binnen. 

Binnen de bouw is het gebruikelijk (gangbaar) om de hoeveelheid zonnewarmte die door een 
materiaal binnenkomt door middel van de zontoetredingsfactor (g1at. voormalige ZT A) te 
specificeren. De zontoetredingsfactor geeft het deel van de op een oppervlak vallende 
zonnestraling dat binnenkomt. Het is de verhouding tussen de totale hoeveelheid opvallende 
zonnestraling en de totale hoeveelheid zonnewarmte die binnenkomt. De totale hoeveelheid 
zonnewarmte die binnenkomt, bestaat uit het via transmissie direct doorgelaten deel samen 
met het geabsorbeerde deel dat via convectie en straling naar binnen afgegeven wordt. Bij 
een hoge g101 komt dus veel zonnewarmte binnen en bij een lage g101 weinig. Op het moment 
dat de warmte binnen ongewenst is, moet de g101 laag zijn . Een hoge g101 is nodig als de 
zonnewarmte binnen gewenst is . Aangezien het wenselijk of onwenselijk zijn van 
zonnewarmte constant verandert , is het gewenst dat de g101 aanpasbaar is. 

Als van een materiaal de reflectie- en/of absorptiefactor aanpasbaar is, is dus de g101 

aanpasbaar. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de functie zonwering. 
Via absorptie komt echter uiteindelijk toch een deel van de geabsorbeerde zonnestraling 
binnen. Daarnaast kan de temperatuur van een materiaal dat zonnestraling absorbeert hoog 
oplopen. Bij glas kan dit tot thermische spanningen en misschien zelfs tot een breuk lijden. 
Beide feiten zorgen ervoor dat absorptie minder geschikt is voor zonwering dan reflectie. Bij 
reflectie komt namelijk geen zonnestraling door. Ook niet indirect. In werkelijkheid zal het 
echter moeilijk zijn om een materiaal te vinden dat 1 00% reflecteert. 
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Wat betreft zichtbare zonnestraling (licht, ± 380 tot± 780 nm) wordt de formule: 
Pv +Uv+ 1v = 1 

± 780 nm) 

materiaal 

Figuur 3.6 • Interactie van zichtbare zonnestraling (±380 tot ±780 nm) met een materiaal 

De 1v is dus het deel van de op een materiaal vallende zichtbare zonnestraling dat 
rechtstreeks doorgelaten wordt. Binnen de bouw wordt dit aangeduid door middel van de 
lichttoetredingsfactor (voormalige L TA). In de lichttoetredingsfactor wordt de hoeveelheid licht 
die door een materiaal doorgelaten wordt uitgedrukt in een percentage van de hoeveelheid 
licht dat op het materiaal valt. Voor de hoeveelheid licht die binnenkomt, is tussen reflectie en 
absorptie geen verschil. 

Als een materiaal licht doorlaat, dan is dit materiaal doorschijnend. Er is dan dus sprake van 
lichttransmissie. Indien zodanig door een materiaal heen gekeken kan worden dat 
voorwerpen erachter scherp waarneembaar zijn, dan is het materiaal doorzichtig. Het licht 
wordt dan onverstrooid door het materiaal doorgelaten. Een materiaal dat doorschijnend én 
doorzichtig is wordt binnen dit onderzoek transparant genoemd. Voor daglichttoetreding en 
uitzicht is een transparant materiaal nodig. 

Wordt het licht verstrooid (diffuus) door het materiaal doorgelaten, dan spreekt men van een 
translucent materiaal. Voorwerpen achter een translucent materiaal zijn niet scherp door het 
materiaal heen waarneembaar. Denk bijvoorbeeld aan matglas. Een translucent materiaal is 
met andere woorden tot op zekere hoogte ondoorzichtig. 

Opaak is het tegenoverstelde van transparant. Opaak is dus ondoorzichtig én 
ondoorschijnend. Een opaak materiaal is ondoorzichtig, omdat het ondoorschijnend is. Dus 
niet omdat het licht er verstrooid doorheen gelaten wordt, zoals dit bij een translucent 
materiaal het geval is. Een opaak materiaal is een materiaal dat alle zichtbare zonnestraling 
reflecteert en/of absorbeert. 
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Als een oppervlak alle erop vallende zichtbare zonnestraling reflecteert, is het oppervlak wit of 
het is een spiegel. Absorbeert het oppervlak alle erop vallende zichtbare zonnestraling dan is 
het oppervlak zwart. Laat het oppervlak alle erop vallende zichtbare zonnestraling door, dan 
is het oppervlak transparant. Dus indien een oppervlak alle erop vallende zichtbare 
zonnestraling reflecteert of absorbeert, komt geen licht binnen. 

Figuur 3.7 • Links: reflectie (bijna) alle licht; Midden: absorptie (bijna) alle licht; Rechts: transmissie (b 
alle licht 

Als een oppervlak bepaalde golflengten binnen het golflengtegebied van licht reflecteert, krijgt 
het oppervlak een kleur afhankelijk van de golflengten die gereflecteerd worden. De 
golflengten die niet gereflecteerd worden, worden bij een opaak oppervlak geabsorbeerd. Als 
een oppervlak bijvoorbeeld de kleur blauw reflecteert en de overige kleuren absorbeert, wordt 
het oppervlak blauw. 

Als een oppervlak bepaalde golflengten binnen het golflengtegebied van licht doorlaat en alle 
andere golflengten in dit gebied absorbeert, dan krijgt het oppervlak de kleur van de 
golflengten die doorgelaten worden. Er is dan sprake van spectraal selectieve 
absorptie/transmissie. Blauw gekleurd glas laat bijvoorbeeld vooral de kleur blauw door en 
absorbeert de overige kleuren (figuur 3.8 illustreert dit) . De kleur is duidelijker waar te nemen 
aan de kant waar de golflengten doorgelaten worden dan aan de kant waar het licht opvalt. 

Figuur 3.8 • Spectraal selectieve absorptie (m.n. geel) I transmissie (m.n. blauw) licht 

In theorie zou daarnaast een oppervlak dat bepaa'lde golflengten binnen het golflengtegebied 
van licht reflecteert en alle andere golflengten binnen dit gebied doorlaat, aan de kant van het 
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opvallende licht de kleur krijgen van de golflengten die gereflecteerd worden en aan de 
andere kant de kleur van de golflengten die doorgelaten worden (figuur 3.9). Er is dan sprake 
van spectraal selectieve reflectie/transmissie. De kleur die doorgelaten wordt is dan de 
complementaire kleur van de kleur die gereflecteerd wordt. Zo is geel de complementaire 
kleur van blauw. 

Figuur 3.9 • Spectraal selectieve reflectie (m.n. blauw) I transmissie (m.n. geel) licht 

Bij inverse opa/ gebeurt dit.9 Waarschijnlijk, dit wordt namelijk niet helemaal duidelijk uit de 
literatuurbronnen, is de gereflecteerde en dus ook de doorgelaten kleur daarbij echter wel 
afhankelijk van de hoek van het invallende licht. De kleur van het oppervlak verandert dan 
dus als het oppervlak vanuit een andere hoek bekeken wordt. Bovenstaand figuur 3.9 zou 
dan dus maar voor één invalshoek gelden. 

3.3 Naar een aanpasbare gevel 

De buitenomstandigheden veranderen voortdurend. Verder kunnen bronnen binnen ook 
veranderen. Tot slot kunnen de eisen die aan het binnenklimaat gesteld worden eveneens 
veranderen (bijvoorbeeld als de gebruiker van activiteit wisselt). Het binnenklimaat kan door 
deze veranderingen oncomfortabel worden. Dit dient vermeden te worden. Het voorkomen 
dat ongewenste invloeden van buitenaf binnenkomen is energiezuiniger dan deze achteraf, 
als ze al binnen zijn, te moeten bestrijden met klimaatinstallaties. Dit heeft dan ook de 
voorkeur. De gevel moet dus eerst aanpasbaar gemaakt worden voordat er naar actieve 
klimaatinstallaties gegrepen wordt. 

De eisen die aan de uitstraling van het gebouw gesteld worden, kunnen door een 
functieverandering, veranderend architectuurbeeld, etc. daarnaast ook wijzigen. Om onnodig 
materiaalverbruik en afval te voorkomen wordt daarom ook gepleit voor een gevel waarvan 
de uitstraling gemakkelijk is aan te passen. 

Met een digitale façade, zoals in het volgende hoofdstuk beschreven, wordt het gemakkelijk 
aanpassen van de gevel aan veranderingen mogelijk. 

9 Schroden & Balakrishnan, 2001 
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De digitale façade 

•• •• • • •• •• • • ••••••• •• •• •• •• 

Een digitale façade is een concept van een gevel waarbij de reflectie, absorptie en 
transmissie van zonnestraling (met name licht) en daarnaast eventueel lichtemissie per pixel 
aangestuurd kunnen worden. Er worden dan allerlei nieuwe manieren mogelijk om een gevel 
aan te passen. 

4.1 Nieuwe mogelijkheden 

Stelt u zich eens een gevel voor waarvan u de vlakvulling tijdens de gebruiksfase naar eigen 
wens (vanuit esthetische overwegingen en/of overwegingen op het gebied van comfort en 
energie) kunt aanpassen (zie de titelpagina). 
Dat u dan de transparantie (de doorschijnendheid én de doorzichtigheid) van de gevel kunt 
veranderen. En dat u daarbij kunt kiezen voor een uniforme transparantie (denk aan 
elektrisch schakelbaar glas), een verloop in transparantie of een patroon van twee of meer 
transparanties. 
Dat u daarnaast ook de kleur van de gevel kunt veranderen. Dat u daarbij, net zoals bij de 
transparantie, kunt kiezen voor een uniforme kleur, een verloop in kleur of een patroon van 
twee of meer kleuren. 
Dat u verder het gevelvlak in meerdere kleinere vlakken kunt onderverdelen waarvan 
sommige vlakken als ramen dienst kunnen doen. Dat u de transparantie en de kleur van ieder 
vlak afzonderlijk op dezelfde manier kunt veranderen als u bij het gehele gevelvlak kunt doen. 
Dat u van ieder vlak afzonderlijk bovendien de vorm, grootte, positie en rotatie kunt wijzigen 
en zelfs ook nog de dikte, kleur en transparantie van de omtrek. 
U dient zich wel te realiseren dat u met al deze aanpassingen in meer of mindere mate 
invloed uitoefent op het thermische en visuele binnenklimaat, het uiterlijk van het gebouw en 
hoe het gebouw van binnen ervaren wordt. 

Interessant voor verschillende partijen 
Een gevel waarvan de vlakvulling op ieder moment gemakkelijk aanpasbaar is, kan voor 
verschillende partijen interessant zijn. 
De gebruiker kan hierdoor het binnenklimaat en de sfeer in een ruimte op ieder moment naar 
eigen wens beïnvloeden, tenminste zover de toegepaste geveltechnologie dit toelaat. 
De architect krijgt een grotere ontwerpvrijheid. Hij krijgt naast de drie gebruikelijke 
ontwerpdimensies een vierde dimensie, de tijd, erbij. 
Voor de opdrachtgever/eigenaar is het interessant dat het uiterlijk van het gebouw zonder 
meerkosten aangepast kan worden. Natuurlijk geldt dit alleen voor veranderingen aan de 
vlakvulling van het geveloppervlak. Dit kan gebeuren bij bijvoorbeeld een functieverandering 
van het gebouw. Als de opdrachtgever/eigenaar een onderneming is dan is het voor hem 
interessant om het uiterlijk van het gebouw aan te kunnen passen aan veranderingen binnen 
de onderneming. 
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4.2 Voorlopers digitale façade 

Voor zover bekend is, bestaat een digitale façade nog niet in de praktijk. Wel hebben er in het 
verleden een tweetal ideeën de revue gepasseerd die veel op het idee van een digitale 
façade lijken. Daarnaast bestaan er op dit moment in de praktijk enkele technologieën die iets 
van een digitale façade weg hebben. Dit alles zal in deze paragraaf behandeld worden. 

4.2.1 The polyvalent wall 

Reeds in 1981 heeft Mike Davies 'the polyvalent wall', een aanpasbare multifunctionele 
bouwschil, voorgesteld. 10 Een gevel bestaande uit dunne op e'lkaar gelamineerde lagen. Elk 
met een andere functie. Zie figuur 4.1. Hij vergeleek deze bouwschil met de huid van een 
kameleon. Verder dan het idee is het toen niet gekomen. Hij was zijn tijd ver vooruit. 

I $1hl:01 wc<o~ther sklfl ant.J dtpu(1110n • ubJl l l.itc: . 
2 Scn5or Jnd oontro]](l~dc laycr- t':xtc-m ; L 
3 Ph010 dct:lfl(' gnd. 
4 T hermal shccl r>~diatorisckc1ivr ab~;orbcr . 
5 E!cctro n:flec!ive d c pos1t100. 
6 M icro pore l;l3S flow lilycr~ . 
7 Electn1 rt'flt"t' tiw dcpo!Ooi!lun . 
8 Sensor J.nd c_onuollo~J.: b ycr- lntcrn~t l. 
9 Silrc::a sub~Îrat t- and mncr d:.in . 

Figuur 4.1 • Schematische voorstelling van 'the polyvalent wall' van Mike Oavies11 

10 Davies, 1981 
11 Davies, 1981, p.57 
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4.2.2 Philips Daylight Window 

In 2007 heeft Plhilips op het Philips Simplicity Event 2007 in Londen het Philips Daylight 
Window gepresenteerd. 12

'
13 Dit raam heeft veel weg van de digitale façade. Eén van de 

verschillen tussen beiden zit in het feit dat het Philips Daylight Window alleen een raam 
betreft, terwijl de digitale façade een hele gevel bestrijkt. De mogelijkheden van het Philips 
Daylight Window zijn daardoor meer beperkt dan bij de digitale façade. Verder zijn de 
mogelijkheden bij het Philips Daylight Window, afgezien van de interactie met de gebruiker 
(handgebaren), softwarematig beperkt gehouden. Het basisidee is echter hetzelfde als bij de 
digitale façade. 

Het Philips Daylight Window is overigens een concept. Het is tot nu toe bij die ene presentatie 
gebleven. Men heeft er, voor zover bekend, verder geen onderzoek naar gedaan. 
Dit Philips Daylight Window werd trouwens pas in een vergevorderd stadium van dit 
onderzoek ontdekt. 

12 http://www.newscenter.philips.com/abouVnews/press/20071 023_simplicity_concept_collection.page (9-6-2009} 
13 http://www. newscenter. ph ili ps.com/abouVnews/press/20071 023 _sim plicity _ event_rel ease .page (9-6-2009) 
14 http://www.design.philips.com/philips/shared/assets/Downloadablefile/guest3.jpg (9-6-2009) 
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4.2.3 Mediafaçades 

Een mediafaçade is een gevel, waarop afwisselende informatie visueel, in de vorm van 
digitale beelden en/of tekst, weergegeven kan worden. Bij het overgrote deel van de huidige 
mediafaçades wordt deze informatie door middel van lichtemitterende technologieën, 
kunstlicht dus, gevisualiseerd. LEDs worden het meest toegepast. 

De beelden en/of tekst op de meeste mediafaçades zijn alleen van buitenaf, vanuit de 
omringende omgeving, zichtbaar (naar buiten gericht). Ze hebben weinig tot geen invloed op 
het binnenklimaat Met andere woorden zijn de beelden en/of tekst op het merendeel van de 
bovengenoemde mediafaçades uitsluitend esthetisch en/of communicatief van aard. 

De digitale façade kan de communicatieve functie van de mediafaçade ook vervullen, maar 
dit is niet de hoofdfunctie. Bij een digitale façade zijn de bouwkundige functies zoals 
zonwering en helderheidwering belangrijker. De digitale façade is daarom in hoofdzaak 
lichtreflecterend en/of lichtabsorberend. Dit in tegenstelling tot het overgrote deel van de 
huidige mediafaçades die lichtemitterend zijn. De digitale façade is kortom een aanpasbare 
gevel, terwijl de mediafaçade eigenlijk een gevel is met een groot beeldscherm ervoor. 

15 http://www.medienfassade.com/medienfassade_tmobile.html (1 7-11 -2008) 
16 http://www.medienfassade.com/medienfassade_tmo_bespielung.html (1 7-11-2008) 
17 http://www.medienfassade.com/mediatektu_fassade_als_interface.htmi?&L=O (1 7 -11 -2008) 
18 http://www.medienfassade.com/bespielung_autoaktiv.html (1 7 -11 -2008) 
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4.2.4 Elektrisch schakelbaar glas 

Elektrisch schakelbaar glas is glas dat onder invloed van een elektrische spanning van (met 
name optische) eigenschappen verandert. Een tweetal reeds bestaande voorbeelden van 
elektrisch schakelbaar glas zijn: 
• Elektrochroom (EC) glas 
• Liquid Crystal (LC) glas 

Elektrochroom glas is transparant zolang er geen elektrische spanning overheen staat. Het 
ziet er dan uit als gewoon glas. Het wordt lichtabsorberend (donkerblauw) op het moment dat 
er elektrische stroom doorheen gestuurd wordt. Het ziet er dan uit als getint glas. Het 
functioneert dan zowel als helderheidwering als ook als zonwering. 

rlqdg e Strtel sk.,.lights in lh~ lr ctear 111.te 

Figuur 4.4 • Elektrochroom glas 

Liquid Crystal glas is translucent (lichtverstrooiend) zolang er geen elektrische stroom 
doorheen loopt. Het heeft dan veel weg van melkglas. Het wordt transparant zodra er wel 
elektrische stroom doorheen gestuurd wordt. Het ziet er dan als gewoon glas uit. LC glas 
wordt voornamelijk binnen toegepast als een wand met aanpasbare visuele privacy. 

19 http://www.sage-ec.com/pages/projgallery _ comm. hlml ( 17 -11-2008) 
20 http://www.smartglassinternalional.com/elmpark 1.html (17 -11 -2008) 
2 1 http://www.smartglassinternational.com/elmpark2.html (17 -11-2008) 
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Maar er zijn nog andere technieken. Op dit moment is men ook bezig met onderzoek naar de 
toepassing van schakelbare spiegels in ramen. 
Een elektrisch schakelbare spiegel is een spiegel die onder invloed van een elektrische 
spanning transparant geschakeld kan worden. Dit proces is net zoals bij elektrochroom en 
Liquid Crystal glas omkeerbaar. Vanuit het oogpunt van warmte (zonwering) zijn schakelbare 
spiegels een interessante ontwikkeling. Reflectie is nog altijd de beste manier om de warmte 
in zonnestraling buiten te houden. De omgeving kan door deze vorm van zonwering echter 
wel hinder ondervinden. Te denken valt aan verblinding. 

Het verschil tussen de digitale façade en elektrisch schakelbaar glas is dat de digitale façade 
per pixel schakelbaar is, terwijl schakelbaar glas alleen in zijn geheel schakelbaar is. 

4.3 Technische realisatie van de digitale façade 

Een digitale façade zou in de basis kunnen bestaan uit een transparant materiaal, het 
substraat, waarop een per pixel schakelbare laag, oftewel een dunne vlakke 
beeldschermtechnologie, aangebracht is. Op dit moment zijn er verschillende dunne vlakke 
beeldschermtechnologieën waarvan sommigen meer of minder geschikt zijn voor toepassing 
in een digitale façade. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden van 
beeldschermtechnologieën om duidelijk te krijgen welke technologieën geschikt zijn voor een 
digitale façade. 

22 http://www.aist.go.jp/aist_e/latest_research/2007/20070129/20070129.hlml (17·11-2008) 
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. Dunne vlakke beeldschermtechnologieën 

5.1 Algemeen 

De functie van beeldschermtechnologieën is om informatie visueel, in de vorm van beelden, 
weer te geven op een beeldscherm. Een dun vlak beeldscherm is daartoe uit een groot aantal 
identieke beeldpunten (de zogenaamde pixels) opgebouwd die gelijkmatig over het 
beeldscherm verdeeld zijn en die afzonderlijk van elkaar regelbaar zijn. 

Pixels kunnen allerlei vormen en afmetingen hebben. Ze bestaan uit een elektrisch 
schakelbaar materiaal. 

In een dun vlak beeldscherm met een groot aantal pixels kunnen de pixels op twee manieren 
elektronisch aangestuurd worden, via een: 
• Passieve matrix 
• Actieve matrix 
Beiden maken gebruik van een raster bestaand uit horizontale en verticale bedrading. Bij 
iedere pixel kruist een horizontale en verticale draad. 
Bij een passieve matrix wordt een pixel ingeschakeld op het moment dat zowel over de 
verticale als horizontale draad een spanning staat. Het probleem bij een passieve matrix is 
dat als je een pixel activeert, dat omringende pixels hierdoor beïnvloed worden. Dit wordt in 
een actieve matrix voorkomen door bij: elke pixel een transistor te plaatsen, die als een 
schakelaar fungeert. Daardoor zijn pixels beter afzonderlijk aan te sturen. 
In de huidige beeldschermtechnologieën wordt op dit moment het meest gebruik gemaakt van 
actieve matrices. 

Of pixels onderling van elkaar zijn te onderscheiden of niet is afhankelijk van de onderlinge 
afstand tussen de pixels én de kijkafstand (tussen beeldscherm en waarnemer). Als een 
beeldscherm van dichtbij bekeken wordt en de pixels onderling (bijna) niet van elkaar 
onderscheiden mogen worden, dan dient de afstand tussen de pixels klein te zijn (in de 
ordegrootte van enkele tienden van een millimeter). 

Een 1 bit pixel is in 2 (i) waarden schakelbaar. Een dergelijke pi·xel kan alleen maar 'aan' of 
'uit' worden gezet. Een 1-bit pixel kan 2 kleuren weergeven. 
Een 8 bit pixel is in 256 (28

) gradaties (intensiteitniveaus) schakelbaar. Een 8-bit pixel kan 256 
kleuren weergeven. 
Als een pixel in drie subpixels opgesplitst wordt en iedere subpixel kan in 256 ~radaties 
geschakeld worden dan zijn 16.777.216 (256 x 256 x 256 = 2563 = 28 x 28 x 28 = 2 x

3 = 224
) 

kleuren mogelijk . Dan zou je kunnen spreken van een 24 bit pixel. Deze pixel wordt veel 
toegepast in de huidige beeldschermen. 
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Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van lichtemitterende beeldschermtechnologieën. 
Bij deze technologieën stralen beeldschermen zelf licht uit. Deze technologieën worden 
veelvuldig toegepast in computer- en televisieschermen. 
Daarnaast zijn lichtreflecterende beeldschermen in opkomst, bijvoorbeeld elektronisch papier 
(e-paper). 

5.2 Gewenste eigenschappen voor toepassing in digitale façade 

Beeldschermtechnologieën bestaan in de basis uit schakelbaar materiaal en de electronische 
aansturing per pixel. Ervan uitgaande dat de huidige beeldschermtechnologieën allen gebruik 
maken van aansturing via een actieve matrix kan men stellen dat deze dus voor alle 
technologieën gelijk is. Het schakelbare materiaal varieert daarentegen per 
beeldschermtechnologie. Daardoor is het schakelbare materiaal het meest bepalend voor de 
mogelijkheden/beperkingen van de beeldschermtechnologie. Bij het selecteren van een 
beeldschermtechnologie op basis van gewenste eigenschappen zal daarom met name 
worden gekeken naar het schakelbare materiaal. 

Maar eerst wordt gekeken welke eigenschappen wenselijk zijn. 

Kleurloos transparante stand 
Vanuit het oogpunt van licht en zicht is een transparante stand van de pixel gewenst. 
Het overgrote deel van de beeldschermtechnologieën is opaak. Dit is ook wel logisch want 
wat is het nut van een computer- of televisiebeeldscherm dat transparant is. Wel zijn er een 
aantal toepassingen waarbij transparantie interessant is. Denk maar aan het integreren van 
een beeldschermtechnologie in bijvoorbeeld een winkel- of autoruit. 
Wil je een beeldschermtechnologie integreren in een transparante gevel met als doel dat de 
beeldschermtechnologie de functies van zonwering (warmtewering), helderheidwering 
(lichtwering), verduisteringsscherm (lichtwering), privacyscherm (zichtwering) en/of 
mediafaçade op zich neemt, dan moet de beeldschermtechnologie in één van de standen 
waarin deze geschakeld kan worden kleurloos transparant zijn. Het liefst zo transparant 
mogelijk. Als een beeldschermtechnologie hiertoe niet in staat is of niet zodanig aangepast 
kan worden dat hij hiertoe in staat is, dan valt hij sowieso af. 

Aanpasbare zontoetredingsfactor (9tot) 
Een zo laag mogelijke g101 is nodig op het moment dat zonnestraling vanwege de warmte 
binnen ongewenst is. Is de warmte binnen wel gewenst dan is een zo hoog mogelijk g101 

noodzakelijk. Binnen de beeldschermtechnologieën is de g101 een onbekende term. Om toch 
iets te kunnen zeggen over de invloed die een beeldschermtechnologie heeft op de 
binnenkomende hoeveelheid zonnewarmte zal naar de reflectie of absorptie van de 
beeldschermtechnologie gekeken worden. Vanuit het oogpunt van warmte heeft de reflectie 
de voorkeur. Bij absorptie wordt het belangrijker waar de beeldschermtechnologie zich 
bevindt ten opzicht van de thermische isolatie: erbuiten, erin of erbinnen . Vanuit het oogpunt 
van wederom de warmte verdient erbuiten de voorkeur. Hier wordt de 
beeldschermtechnologie echter wel aan extremere condities (zoals temperatuur) blootgesteld. 
Dit kan wellicht voor een goede werking ongewenst zijn. 
Voor het bereiken van een zo laag mogelijke g101 is reflectie of absorptie, indien buiten de 
thermische isolatie geplaatst, nodig van het volledige zonnespectrum. Zoals eerder vermeld 
komt het toe- of afnemen van reflectie of absorptie ook tot uiting in het veranderen van de 
optische eigenschappen. 
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Aanpasbare lichttoetredingsfactor (Tv) 

Een aanpasbare Tv is noodzakelijk om te kunnen reageren op de veranderende 
lichtomstandigheden. Een zo laag mogelijke Tv is nodig op het moment dat licht binnen 
ongewenst is (denk aan verduisteren). Is licht binnen wel gewenst dan is een hogere Tv 

noodzakelijk. 
Hier is een beeldschermtechnologie nodig die naast een transparante stand ook in een opake 
stand geschakeld kan worden. Het liefst helemaal opaak. Een opake stand is nodig in 
verband met de functies helderheidwering en verduisteringsscherm. Indien een technologie 
dit kan, kan via deze technologie ook tussenliggende waarden tussen transparant en opaak 
bereikt worden. Om bijvoorbeeld 50% transparantie te bereiken kan men de pixels om en om 
schakelen. 
Net zoals de g101 is ook de term Tv in de beeldschermtechnologie onbekend. Ook hier zal naar 
de absorptie of reflectie gekeken moeten worden om te kijken welke invloed een 
beeldschermtechnologie op de binnenkomende hoeveelheid zichtbare zonnestraling (licht) 
heeft. Voor het bereiken van een zo laag mogelijke Tv is reflectie of absorptie van het hele 
zichtbare gebied nodig. 

Aanpasbare kleuren 
Vanuit esthetische overwegingen is het wenselijk dat een pixel ook een groot aantal kleuren 
kan weergeven. 

Energiezuinig 
Energie besparen en een actief aanpasbare gevel? Het is misschien vreemd om energie te 
willen besparen met een technologie die energie nodig heeft om zich aan te kunnen passen. 
Het is daarom zaak om te zoeken naar technologieën die zo min mogelijk energie verbruiken. 
Bistable beeldschermtechnologieën bijvoorbeeld die alleen maar elektrische stroom nodig 
hebben om van de ene stand naar de andere stand te schakelen. Eenmaal omgeschakeld 
kunnen deze zonder stroomtoevoer in de geschakelde stand blijven staan. Ook kan er zo min 
mogelijk energie verbruikt worden door alleen te schakelen als dit echt nodig is. Bewegende 
beelden verbruiken (ongeacht de toegepaste technologie) namelijk de meeste energie. 
Verder zou gebruikt gemaakt kunnen worden van dllurzame energiebronnen voor de levering 
van de energie. De gevel kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan zonnecellen die op het dak 
van het gebouw geplaatst worden. 

Buigbaar 
Naast de bovenstaande criteria zijn er ook criteria die in specifieke gevallen van belang zijn. 
Bijvoorbeeld in het geval van gebouwen met gekromde oppervlakken (Biobs) zal de 
beeldschermtechnologie gekromd gemaakt moeten kunnen worden. Het is dan een groot 
voordeel als een beeldschermtechnologie buigbaar is. 

5.3 Onderzochte beeldschermtechnol.ogieën 

In deze paragraaf worden een aantal beeldschermtechnologieën behandeld die interessant 
kunnen zijn om toe te passen in een digitale façade. 

Achtereenvolgend zullen behandeld worden: 
Photonic lnk (P-Ink) 
Schakelbare spiegels (metaal-hydriden) 

• Transparent Organic Light Emitting Diode (transparent OLED) 
• Twisted Nematic Liquid Crystal Display (TN LCD) paneel 

Electrowetting 

Bij de technologieën die nog in ontwikkeling zijn, staan de precieze eigenschappen nog niet 
geheel vast. 
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5.3.1 Photonic lnk (P-Ink) 

Photonic lnk (P-Ink) is een reflecterende dunne vlakke beeldschermtechnologie die nog in 
ontwikkeling is. Photonic lnk (P-I'n'k) is een materiaal dat een smal golflengtegebied (van 
enkele tientallen nanometers (1 o·9 m)) reflecteert (Bragg diffractie). Binnen het visuele 
spectrum uit zich dit als een kleur. Bevind het smalle golflengtegebied, dat gereflecteerd 
wordt, zich (net) buiten het visuele spectrum dan is P-Ink transparant. 

Onder invloed van de aangelegde spanning kan het smalle gereflecteerde golflengtegebied 
binnen een beperkt golflengtebereik naar grotere of kleinere golflengten verschoven worden. 
Ligt dit aanpassingsbereik binnen het visuele spectrum dan uit zich dit in het van kleur 
kunnen veranderen van P-Ink. Het golflengtegebied verschuift naar grotere golflengten 
(richting het (infra)rood) als de elektrische spanning erover toeneemt. 

b) 

30 

B 
c:: 

~ 
~ 20 
(I) 

a:: 

10 

c) 

500 600 

).I nm 

- initia! 
1200 mV_ 10 s 

- 1400mV_10s 
1600 mV_10 s 
1800 rnv _10 s 

- 2000 mV_10 s 
- 2200 mV_10 s 

2400 rnV _10 s 
- 2600 rnV _10 s 

2800 rnV _10 s 

700 
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Figuur 5.2 • Foto's elektrochemische cel (active inverse opal)23 

23 Puzzo, D.P., Arsenault, A.C., Manners, 1. , & Ozin, G.A. (2009). Electroactive Inverse Opal: A Single Material lor All 
Colors. Angewandte Chemie Int. Ed. , 48, 943-947. 
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De basis van P-Ink wordt gevormd door een nano-poreus driedimensionaal raster, de 
zogenaamde fotonische kristallen structuur (photonic crystals structure). Deze structuur is te 
vergelijken met een honingraat. P-Ink combineert deze fotonische kristallen structuur met 
elektrisch actieve polymere materialen. Deze reageren op elektrische spanning. Door de 
elektrische spanning te verhogen of te verlagen zet het materiaal uit of krimpt het. Hierdoor 
verschuift de golflengte die gereflecteerd wordt naar grotere respectievelijk kleinere 
golflengten. 

Figuur 5.3 • Representatie elektrochemische cel waarin de fotonische kristallen structuur zichtbaar is23 

lnt reasing Appiied Vdlag 
Figuur 5.4 • Werking van P-In!?' 

Deze technologie is bistableen buigbaar. 

Conclusie 
Er is eigenlijk nog teveel onduidelijk over P-Ink om er echt conclusies over te trekken. Zo is 
onduidelijk in hoeverre P-Ink transparant is. Dat P-Ink doorschijnend te maken is, is wel 
duidelijk. Maar of P-Ink dan ook doorzichtig is, is niet duidelijk. Verder is onduidelijk in 
hoeveel verschillende kleuren P-Ink geschakeld kan worden. 
Is de technologie transparant te maken dan is deze -interessant om de uitstraling van een 
gevel mee te veranderen. 

24 http://www.opalux.com/images/small_electricaltuning.png 
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5.3.2 Schakelbare spiegels (metaal-hydriden) 

Schakelbare spiegels algemeen 
Een schakelbare spiegel bestaat in de basis uit een dunne optisch aanpasbare metaallaag 
die op een transparant substraat is aangebracht. De metaallaag is oorspronkelijk spiegelend. 
Zij verandert van spiegelend naar transparant wanneer er waterstof aan toegevoegd wordt. 
Wanneer het waterstof weer aan de metaallaag onttrokken wordt dan verandert zij weer terug 
naar spiegelend. Schakelbare spiegels zijn dus spiegels die onder invloed van waterstof van 
spiegelend naar transparant geschakeld kunnen worden en omgekeerd. 

De precieze eigenschappen van een schakelbare spiegel zijn afhankelijk van het metaal dat 
toegepast wordt. 

Tot nu toe kan er onderscheidt gemaakt worden tussen schakelbare spiegels met een 
metaallaag die bestaat uit: 

zeldzame aarden (rare-earth (RE)) 
• een legering van magnesium met zeldzame aarden (magnesium-rare-earth (Mg-RE)) 
• een legering van magnesium met overgangsmetalen (magnesium-transition-metal (Mg

l M)) 

De schakelbare spiegels met magnesium vertonen een derde zwarte absorberende toestand 
bij tussenliggende waterstofconcentraties. 

In onderstaande drie figuren wordt een voorbeeld getoond van een all solid schakelbare 
spiegel met een metaallaag bestaand uit magnesium en nikkel. In een all solid schakelbare 
spiegel bestaan alle lagen uit vast materiaal. Onder invloed van elektrische spanning kan 
deze spiegel transparant geschakeld worden en omgekeerd. 

Figuur 5.5 • Foto's g-Ni all solid elektrisch schakelbare 
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Figuur 5.6 • Opbouw Mg-Ni a// solid elektrisch schakelbare spiegel25 
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25 http://www.aist.go.jp/aist_e/latest_research/2007/20071213/20071213.hlml (5-12-2008) 
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Figuur 5. 7 • Transmissiespectrum Mg-Ni all solid elektrisch schakelbare spiegel25 

Ontwikkelingen 
Een schakelbare spiegel die per pixel aangestuurd kan worden, bestaat (nog) niet. Wel lijkt 
door het 'pixel voor pixel' schakelen van epitaxiale YHx schakelbare spiegels het per pixel aan 
kunnen sturen van schakelbare spiegels een stap dichterbij te brengen. 
Wanneer het epitaxiale yttrium (Y) in YHx schakelbare spiegels de eerste keer waterstof 
opneemt en overgaat naar de dihydride-fase (YH2) dan wordt op het oppervlak van deze 
metaalhydride op micrometerschaal een patroon van driehoekige gebiedjes gevormd (figuur 
5.8). Deze driehoekige gebiedjes schakelen homogeen en onafhankelijk van elkaar.26 

26 Kerssemakers, van der Molen, Koeman, Günther en Griessen, 2000 
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Polykristallijne YHx schakelbare spiegels gedragen zich op micrometerschaal anders dan 
epitaxiale YHx schakelbare spiegels . Een polykristallijne YHx laag is namelijk in tegenstelling 
tot een epitaxiale YHx laag op micrometerschaal optisch homogeen (er zijn geen driehoekige 
gebiedjes waarneembaar). Desondanks vertonen polykristallijne en epitaxiale YHx 
schakelbare spiegels op macroscopische schaal dezelfde eigenschappen. 

uur 5.9 • en transm van een ne gewone 
omstandigheden (links), in de dihydride fase (midden) en in de trihydride fase (rechts). (De yttrium laag op de 
foto's is 300nm dik. Zij wordt beschermd door een 20nm dikke palladiLtm (Pd) laag. Het waterstofgas (H2) 
wordt met een druk van 105 Pa op kamertemperatuur toegevoegd.) 27

'
28 

YHx schakelbare spiegels zijn in de dihydride fase (YH2) grotendeels reflectief en een klein 
beetje roodachtig transparant. Wanneer er waterstof aan het YH2 (yttriumdihydride) 
toegevoegd wordt dan verandert dit in YH3 (yttriumtrihydride) . YH3 is geelachtig transparant. 
Op kamertemperatuur is de overgang van YH2 naar YH3 omkeerbaar. Dus wanneer het 
waterstof weer aan YH3 onttrokken wordt dan gaat het transparante YH3 weer terug over in 
het reflectieve YH2 . 

Conclusie 
Dat YH3 geelachtig transparant is, is minder gewenst voor de toepassing van schakelbare 
spiegels in transparante (delen van) gevels. Kleurloos transparant heeft de voorkeur. 
Bij een schakelbare spiegel met een metaallaag die bestaat uit een legering van magnesium 
met of zeldzame aarden of overgangsmetalen is het wel mogelijk om in de trihydride fase een 
kleurloze transparantie te bereiken. Pas als een dergelijke metaallaag per pixel (indien nodig 
eventueel door fysieke indeling) kan worden aangestuurd, wordt deze technologie interessant 
als beeldschermtechnologie. 

Om oxidatie te voorkomen, dienen metaal-hydriden tot nu toe beschermd te worden door een 
afsluitende laag van palladium (Pd) . Het grote nadeel hiervan is dat schakelbare spiegels 
maximaal maar voor ongeveer 40% transparant kunnen zijn. Een afsluitende laag die een 
hogere maximale transparantie toelaat is gewenst voor de toepassing van schakelbare 
spiegels in transparante (delen van) gevels. 

Worden al deze hordes genomen dan wordt deze technologie interessant a'ls zonwering, 
helderheidwering, verduisteringsscherm en privacyscherm. 

27 Griessen, R. , & Züttel, A. (2003). Science and Technology of Hydragen in Metals. Amsterdam: Vrije Universiteit 
Amsterdam, Condensed Matter Physics group. 

28 http://www.nat. vu .nl/-griessen/ (5-12-2008) 
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5.3.3 Transparent Organic Light Emitting Diode (Transparent OLED) 

Een transparante OLED (Organic Light-Emitting Diode) is een lichtdoorlatend en doorzichtig 
dun vlak materiaal (organische halfgeleider) dat licht emitteert (uitstraalt) als er een 
elektrische stroom doorheen gestuurd wordt. Een transparante OLED wordt minder 
doorzichtig (kan zelfs helemaal ondoorzichtig worden) als deze licht uitstraalt. 

29 http://www.fraunhofer.de/EN/bigimg/2005/md12fo2g.jsp (21-3-2008) 
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In figuur 5.11 wordt uitgelegd hoe een OLED licht genereert. 

Figuur 5.11 • Werking OLED30 

Op dit moment hebben OLEDs vaste kleuren licht die ze uitstralen. Een rode OLED 
bijvoorbeeld kan alleen rood licht uitstralen. De intensiteit van het rode licht is wel 
aanpasbaar. Om een groot aantal kleuren in een OLED beeldscherm te kunnen creëren, 
wordt in iedere pixel een rode, groene en blauwe OLED samengevoegd. Er is dan sprake van 
additieve kleurmenging. Bij transparante OLEDs is het mogelijk om de drie gekleurde OLEDs 
op elkaar te stapelen. Daardoor is een grotere intensiteit van een kleur te bereiken dan als ze 
naast elkaar geplaatst worden. 

30 http://electronics.howstuHworks.com/oled2.htm (6-5-2009) 
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Voorbeelden van toepassingen met transparante OLEDs: 

Conclusie 
Het wordt uit de literatuurbronnen niet helemaal duidelijk wat met de lichttransmissie van een 
transparante OLED gebeurt als deze licht uitstraalt. Vermoedelijk blijft deze onveranderd. In 
dat geval kan met een OLED de hoeveelheid door een OLED vallende zonnestraling dus niet 
geregeld worden. De doorzichtigheid, de visuele privacy dus, is wel te regelen . Voor de gevel 
is deze technologie dus interessant als privacyscherm. Verder wordt deze technologie 
interessant als de gevel zichtbaar moet zijn als het buiten donker is. 

Bronnen 
• http://www.fraunhofer.de/EN/press/pi/2005/1 2/Mediendienst1 22005Thema2.jsp 

(21-3-2008) 
http://www.universaldisplay.com (24-4-2008) 
http://electronics.howstuffworks.com/oled2.htm (6-5-2009) 

31 http://www.universaldisplay.com/default.asp?contentl 0 =584 (21-3-2008) 
32 http://www.universaldisplay.com/default.asp?contentl0 =608 (21-3-2008) 
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5.3.4 Twisted Nematic Liquid Crystal Display (TN LCD) paneel 

Een Twisted Nematic Liquid Crystal Display (het meest toegepaste type LCD) is een dun vlak 
beeldscherm waarvan het TN LCD paneel de basis vormt. Het TN LCD paneel is het 
onderdeel van een TN LCD dat per pixel of, in het geval van een kleurenscherm, per subpixel 
de hoeveelheid licht regelt dat geabsorbeerd/doorgelaten wordt. 

Aangezien de technologie gebaseerd is op het lineair polariseren en verdraaien van licht zal 
hier eerst op ingegaan worden. 

Ongepolariseerd licht bestaat uit lichtgolven die in alle richtingen (360°) loodrecht op de 
voortplantingsrichting trillen. Een lineair polarisatiefilter laat alleen maar lichtgolven door die in 
één richting (vlak) trillen. De rest wordt geabsorbeerd. Zo laat een lineair polarisatiefilter, 
waarvan de polarisatierichting verticaal georiënteerd is, alleen lichtgolven door die verticaal 
trillen. Dit lineair gepolariseerde licht zal, als er een tweede polarisatiefilter achter geplaatst 
wordt, waarvan de polarisatierichting horizontaal georiënteerd is, geblokkeerd worden. Er is 
dan sprake van gekruiste polarisatiefilters (zie figuur 5.14). 

Light Passing Through Crossed Polarizers 

Figuur 5.14 • Het effect van twee gekruiste polarisatiefilters op licht33 

Indien het tweede polarisatiefilter 90° gedraaid wordt, waardoor de polarisatierichting net 
zoals bij het eerste polarisatiefilter verticaal georiënteerd wordt, dan laat dit alle lineair 
gepolariseerd licht door. Er is dan sprake van parallelle polarisatiefilters (zie figuur 5.15). 

Polarlzers 
Crossed 

Polarizer Orientation 

Figuur 5.15 • Twee polaristaiefilters, parallel en gekruise4 

33 http:l/micro.magnet.fsu.edu/optics/lightandcolor/polarization.html (24·4·2009) 
34 http://micro.magnet.fsu.edu/optics/intelplay/qx3polarization.html (6·5·2009) 
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Als het tweede polarisatiefilter ten opzicht van het eerste niet 90° maar minder gedraaid 
wordt, dan laat het tweede filter minder lineair gepolariseerd licht doorlaat. Des te kleiner de 
draaihoek tussen de filters onderling is, des te meer licht doorgelaten wordt. Zie figuur 5.16. 

Transmission of Polarized Light Through an Analyzer 

I 
Parallel 

Excluded 
Light 

.. ., .. ······~ 

Transmitted 
Light 

Crossed 

Analyzer 
Transmlsslon 

Axls 
Figuur 5.16 • De transmissie van licht door twee polarisatiefilters (analyzer is ook een polarisatiefilter)35 

In een TN LCD paneel zitten ook twee polarisatiefilters. Bij een TN LCD paneel worden deze 
twee polarisatiefilters echter niet fysiek ten op zichte van elkaar verdraaid. In plaats daarvan 
verdraait men per pixel , of in het geval van een kleurenbeeldscherm per subpixel, het licht. Dit 
geeft hetzelfde effect. Voor het verdraaien van het licht in TN LCDs worden liquid crystals 
(vloeibare kristallen) gebruikt, die in een dunne laag tussen de twee polarisatiefilters in zitten. 
Liquid crystals verdraaien het licht meer of minder onder invloed van een veranderende 
elektrische spanning. Van nature, dus zonder dat er elektrische stroom doorheen loopt, zijn 
de liquid cr~stals die in TN LCDs toegepast worden zodanig georiënteerd dat ze licht 90° 
verdraaien3 

. Aangezien de polarisatiefilters in een TN LCD paneel gekruist geplaatst zijn, 
laten ze dan al het licht door. 

35 http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/polarizedlightintro.html {6-5-2009) 
36 http://sol utions .3m .com/wps/portai/3M/en_ USNikuiti 1 /BrandProducts/secondary/optics 1 01 I 
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In een kleurenbeeldscherm is het TN LCD paneel als volgt opgebouwd (figuur 5.17). De 
dunne laag liquid crystals zit opgesloten tussen twee glasplaten. Aan de binnenzijden van 
deze twee glasplaten zijn transparante elektrodes geplaatst voor de aansturing. Aan de 
buitenzijde van één van de twee glasplaten (de voorkant) zit een kleurenfilter. Tot slot zijn aan 
beide zijden van dit geheel de polarisatiefilters geplaatst. 

gatt 
----1..,_ 

~ 
souree drain 

polariztr surfact of 
display 

thin-film transistor (TFT) © 2004 Encyclopaedia Britannica, llnc. 

Figuur 5.17 • Opbouw TFT kleuren LC037 

Verder zijn in een kleurenbeeldscherm de pixels onderverdeeld in een rode, een groene en 
een blauwe subpixeL Dit in verband met het kunnen realiseren van een groot aantal kleuren. 

Figuur 5.18 • Aanzicht van 

De huidige kleuren TN LCDs, waarin de toepassing van absorberende polarisatie- en 
kleurenfilters gebruikelijk is, laten maar ongeveer 5% van het licht door.39 Dit komt door de 
twee polarisatiefilters en het kleurenfilter die veel licht absorberen. 

37 ht1p://cache-media.britannica.com .cdnetworks.netleb-media/28/70028-004-169E2E 07 .gif (6-5-2009) 
38 Stone, 2003, p.150 
39 Van Heesch, 2007 
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Conclusie 
Een TN LCD paneel is in de meest lichtdoorlatende stand een beetje translucent Dit maakt 
een TN LCD paneel minder geschikt voor toepassing in transparante gevels. 

Doordat de TN LCD panelen in de meest lichtdoorlatende stand maar ongeveer 5% van het 
licht doorlaten, maakt dit ze ook niet echt geschikt voor toepassing in transparante gevels. 
Chris van Heesch heeft een alternatieve polarisator bedacht die niet alleen niet-absorberend 
is maar ook nog eens kleuren scheidt.39 Deze alternatieve polarisator laat ongeveer 50% van 
het licht door. Dit maakt de gebruikelijke absorberende polarisatie- en kleurenf ilters 
overbodig. De alternatieve polarisator is een grote verbetering. Een verbetering waardoor 
deze beeldschermtechnologie misschien wél interessant wordt voor de toepassing in 
transparante gevels. Het is echter onduidelijk of deze alternatieve polarisator doorzichtig is of 
niet. 

Bronnen 
• http://micro.magnet.fsu.edu/optics/lightandcolor/polarization.html (24-4-2009) 

http://micro.magnet.fsu.edu/optics/intelplay/qx3polarization.html (6-5-2009) 
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/polarizedlightintro.html (6-5-2009) 
http://solutions .3m. com/wps/po rtai/3M/ en_ US Ni ku i ti 1 /Brand Prod ucts/secondary/optics 1 0 
1/ 
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5.3.5 Electrowetting 

Electrowetting is gebaseerd op het feit dat een vast materiaal, dat hydrofoob (waterafstotend) 
is, onder invloed van een elektrische spanning hydrofiel (wateraantrekkend) wordt. 

Een pixel van een Electrowetting beeldscherm bestaat in de basis uit de volgende op elkaar 
gestapelde lagen: een reflecterende elektrode, een hydrofobe isolator (bijv. teflon), gekleurde 
olie (de olie wordt door een kleurstof gekleurd) en water (figuur 5.19a). 
Als er geen elektrische spanning over het geheel (de pixel) heen staat, dan wordt het water 
door de hydrofobe isolator afgestoten en vormt de gekleurde olie een doorlopende laag 
tussen beide (figuur 5.19a). De pixel is dan volledig gekleurd (spectraal selectieve 
absorptie/transmissie) (figuur 5.19c). 
Als er een elektrische spanning over het geheel gezet wordt, dan wordt de isolator hydrofiel. 
Het water wordt in dat geval door de isolator aangetrokken, waardoor de olie opzij geduwd 
wordt (figuur 5.19b). 
Daardoor krijgt de pixel minder kleur. Als de olie helemaal opzij wordt geduwd, wordt de 
onderliggende electrode blootgelegd (figuur 5.19d). Deze is wit gekleurd. Hoever de olie opzij 
geduwd wordt, is afhankelijk van de spanning die over het geheel gelegd wordt. Hierdoor kan 
iedere pixel tussen volledig gekleurd en wit ingesteld worden. 

(a) 

(c) 

Homogeneaus oil film 

Water 

Oil 

Insuiator 

Electrode 

Figuur 5.19 • Opbouw en werking Electrowetting40 

(b) 

(d) 

Oil pushed aside 

De opbouw blijkt na het onlangs checken (op 9-6-2009) van de website van Liquavista iets 
verandert te zijn. De elektrode is nu transparant geworden. Eronder zit een wit reflecterend 
substraat. De rest is ongewijzigd gebleven. 

40 http://www.liquavista.com/files/LQV060828XY R-15.pdf (28-5-2009) 
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Om te realiseren dat een pixel een groot aantal kleuren kan aannemen wordt gewerkt met 
drie lagen die elk de volledige basis (waterlaag,olielaag, isolaer en electrode) bevatten (figuur 
5.20). 

Figuur 5.20 • Drie op elkaar gestapelde lagen in een 3 layer ElectroweHing Display40 

In elke basis heeft de olielaag een andere kleur, respectievelijk cyaan, magenta en geel. 
Omdat deze drie lagen binnen de pixel afzonderlijk van elkaar geschakeld kunnen worden is 
het mogelijk om alle kleuren te realiseren. Er wordt dus gebruik gemaakt van subtractieve 
kleurmenging. 

Conclusie 
Of het geheel transparant of alleen doorschijnend te maken is, is niet duidelijk. Het geheel is 
in ieder geval opaak, omdat het substraat wit reflecterend (opaak) is. Door dit transparant te 
maken zou het in ieder geval mogelijk moeten zijn om deze beeldschermtechnologie 
doorschijnend te maken. 
Is de technologie transparant te maken dan is deze, vanwege de vele kleuren waarin deze te 
schakelen is, met name interessant om de uitstraling van een gevel mee te veranderen. 
Misschien dat de technologie ook interessant kan zijn als lichtwering en eventueel ook als 
zonwering. Dit is echter afhankelijk van de mate waarin de verschillende lagen de 
zonnestraling (kunnen) absorberen. 

Bronnen 
http://www.liquavista.com/files/LQV060828XYR-15.pdf (28-5-2009) 

• http://www.liquavista.com/default.aspx (28-5-2009) 
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Demonstratiemodel 

••••••• •• •• ••••••• •• •• •• •• •• • • ••••••• 

Om een aantal van de vele mogelijkheden van een digitale façade te kunnen demonstreren is 
ervoor gekozen om dit in de vorm van een schaalmodel van een gebouw te doen. Er is voor 
een gebouw gekozen, omdat de context van de digitale façade dan direct duidelijk is. 

Met nadruk wordt erop gewezen dat de in het schaalmodel gebruikte LCD technologie niet 
kan wat de werkelijke digitale façade zou kunnen. Eenvoudigweg omdat deze technologie 
nog niet bestaat. Het schaalmodel beoogt de digitale façade zo goed als mogelijk weer te 
geven. 

uur 6.1 • Foto's demonstrat 

6.1 TFT kleuren LCD paneel als uitgangspunt 

Uitgangspunt voor het demonstratiemodel vormt het translucente TFT kleuren LCD paneel, 
verder te noemen LCD paneel, dat in het demonstratiemodel de digitale façade (de donkere 
translucente gevel) representeert. Het LCD paneel is afkomstig uit een Samsung L TN 141 XF
L02 TFT kleuren LCD. Het Samsung L TN141 XF-L02 TFT kleuren LCD is hiertoe gestript. Het 
frame en de backlight-unit (de CCFL (= Cold Cathode Fluorescent Light) en allerlei 
lichtverspreidende en lichtreflecterende lagen) zijn verwijderd. Uiteindelijk blijft het LCD 
paneel over, dat per subpixel (rood, groen of blauw) de hoeveelheid licht kan regelen dat 
geabsorbeerd/doorgelaten wordt en hierdoor per pixel in allerlei kleuren geschakeld kan 
worden. 
Het oppervlak aan de voorzijde van het paneel is mat en dof. Het oppervlak aan de 
achterzijde is glad en glanzend . Verder is het paneel op zichzelf (zonder dat er elektrische 
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stroom doorheen loopt) translucent (diffuus doorschijnend) en donker getint. Het paneel is zó 
translucent dat alleen voorwerpen die heel dicht achter of tegen het paneel geplaatst zijn 
bijna scherp erdoorheen waarneembaar zijn. 
Dat het paneel zo translucent is, is grotendeels te wijten aan de polariserende folie die tegen 
de voorzijde van het paneel geplakt is. Deze folie is mat, translucent en donker getint. Zonder 
deze folie is het paneel veel minder translucent Voorwerpen erachter zijn er dan veel 
scherper door waarneembaar. De beelden op het beeldscherm zijn zonder de folie echter niet 
meer waarneembaar. De folie is blijkbaar één van de twee onmisbare polarisatiefilters. 
Verwijderen is dus geen optie, tenzij deze vervangen zou kunnen worden door een 
transparante polariserende folie. Of de beelden op het beeldscherm dan nog even goed 
zichtbaar zijn, is in dit onderzoek niet verder uitgezocht. 

Dat het paneel translucent is, is eigenlijk verre van ideaal. TFT kleuren LCDs zijn er op dit 
moment echter in overvloed. Betere alternatieven zijn er op dit moment nog niet echt. Veel 
dunne vlakke beeldschermtechnologieën die transparant geschakeld kunnen worden zijn 
namelijk nog in ontwikkeling. 

Wegens het ontbreken van documentatie over het beeldscherm zijn de benodigde 
beeldschermspecificaties zoals de beeldschermdiagonaal, de resolutie en de onderlinge 
afstand tussen de pixels via het Internet achterhaald. 

Het TFT kleuren LCD is afkomstig uit het Toshiba Satellite Pro 6100 notebook (met Model no. 
PS61 OE-OOR6M-DU), dat op dit moment in het demonstratiemodel gebruikt wordt voor de 
aansturing van de digitale façade. De specificaties van dit notebook, waaronder ook die van 
het beeldscherm, zijn op het Internet te vinden (zie hieronder). 

Beeldscherm 
Beeldschermdiagonaal 

Beeldschermreactietijd riselfall 

Pixel pitch 

Aantal kleuren 

Contrastverhouding 

Resolutie 
Tabel 6.1 • Specificaties notebook41 

14.1" 

20/30 ms 

0.279 x 0.279 mm 

16.7 M 

150:1 

1024 x 768 pixels 

In hoeverre de specificaties op deze site betrouwbaar zijn, is niet bekend. 

Volgens de specificaties op de site zou het 'active area' (het gebied met de pixels) van het 
beeldscherm 285,696mm (1 024 x 0,279) breed en 214,272mm (768 x 0,279) hoog moeten 
zijn. Hieruit is een beeldschermdiagonaal van 357, 12mm af te leiden. Dit komt neer op 14,1 
inch (357, 12 I 25,4) . 
Daarnaast komt uit eigen metingen van het 'active area' van het beeldscherm met een liniaal 
een breedte van ongeveer 285,5mm, een hoogte van ongeveer 214mm en een 
beeldschermdiagonaal van ongeveer 357mm. 
Door al deze overeenkomsten in afmetingen is het aannemelijk dat de specificaties op de site 
wat betreft de afmetingen van het 'active area' van het beeldscherm kloppen. 

Om te voorkomen dat de randen van het beeldscherm in het demonstratiemodel zichtbaar 
zouden zijn, zijn de breedte en de hoogte van het 'active area' van het beeldscherm 
uiteindelijk naar beneden afgerond op respectievelijk 285,6mm en 214,2mm. Deze 
afmetingen hebben als uitgangspunt voor het hele demonstratiemodel gediend. 

4 1 http://www .topproduct.nl/hardware/notebooks!T oshiba_ Satellit e _Pro/T oshiba_ Satellite_Pro _ 61 00 _P4-
M_1.6_GHz_14.1/id/868/specificaties.html (op 16-01 -2009 hetlaatst gecontroleerd) 
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6.2 Schaal 1 :50 

Naast het TFT kleuren LCD paneel als uitgangspunt, hebben nog een aantal overwegingen 
een belangrijke rol gespeeld bij de keuze van een geschikte schaal voor het 
demonstratiemodel: 
• Invloed van digitale façade op verschillende ruimten gelijktijdig kunnen bekijken en met 

elkaar vergelijken 
• Gangbare afmetingen van de kantoorruimten 
• Met het blote oog de invloed van de digitale façade op de ruimten kunnen waarnemen 

Om de invloed van de digitale façade op verschillende ruimten gelijktijdig te kunnen bekijken 
en met elkaar te vergelijken zou het LCD paneel in het demonstratiemodel meer ruimten 
moeten bestrijken. Om er een echt kantoorgebouw van te maken zou het LCD paneel zelfs 
meer verdiepingen en per verdieping meer ruimten moeten kunnen bestrijken. 

Op basis van de afmetingen van het 'active area' van het LCD paneel en alle overwegingen in 
acht nemend is de schaal van het demonstratiemodel uiteindelijk 1 :50 geworden. 

Het 'active area' van het LCD paneel zou dan in werkelijkheid een gevel bestrijken van 14,28 
m lang en 10,71 m hoog. Uitgaande van 300 mm dikke vloeren zouden in de hoogte van 
10,71 m vier verdiepingen elk met een hoogte van 2,45 m netto (2,75 m bruto) passen. 
Uitgaande van 100 mm dikke binnenwanden zouden er per verdieping over de lengte van 
14,28 m vier ruimten naast elkaar passen met een breedte van 3,5 m netto (3,6 m bruto). Een 
diepte van de vleugel van de digitale façade van 5,4 m zou uiteindelijk redelijk 
standaardafmetingen voor kantoorruimten opleveren. 
Om het effect van de digitale façade op kantoorruimten van verschillende formaten te kunnen 
demonstreren is er uiteindelijk voor gekozen om de breedte van de ruimten te variëren. Op de 
bovenste verdieping in de vleugel van de digitale façade na zijn alle verdiepingen in de lengte 
onderverdeelt in één ruimte van 5,29 m netto (5,39 m bruto), twee ruimten van 2,6 m netto 
(2,7 m bruto) en één van 3,5 m netto (3,6 m bruto). De bovenste verdieping in de vleugel van 
de digitale façade is verder niet onderverdeeld. Hier komt over de volledige lengte een 
kantoortuin in. 
Bij de verdere indeling van de vleugels is, rekening houdend met de indeling van het gehele 
gebouw, geprobeerd om het vloeroppervlak per verdieping maximaal te benutten (gangen zo 
veel mogelijk te reduceren). Dit komt tot uiting door de vleugel van de digitale façade zodanig 
in te delen dat de ruimten van 3,5 m aan het uiteinde van de open gangen en de kantoortuin 
bovenin van 14,28 m de volledige diepte van de vleugel van 5,4 m kunnen benutten. De rest 
van de ruimten zijn 4,5 m diep. 
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Het gebouwontwerp 
Het LCD paneel, dat in de digitale façade geïntegreerd is, kan het beste bekeken worden 
vanuit een kijkrichting loodrecht op het LCD paneel. Het gebouw is zodanig ontworpen dat 
deze kijkrichting benadrukt wordt (zie tekening hiernaast op vorige bladzijde) . De 
gebouwomhullin9 werkt als een koker. Alleen ter plekke van het atrium en het trappenhuis 
zijn insneden voor daglichttoetreding en uitzicht (en inkijk) in de gebouwomhulling gemaakt. 
Op de kern en de trappen na zijn daarom verder ook alle vlakken evenwijdig aan het LCD 
paneel transparant en alle vlakken loodrecht op het LCD paneel opaak. 

Om de digitale façade van de buitenkant goed te kunnen zien, is , ondanks 
daglichttoetredende ingrepen zoals het atrium, verlichting in het demonstratiemodel 
aangebracht. Voor de verlichting van het interieur van het demonstratiemodel zijn in de 
verdiepingsvloeren en het dak LED strips (CML lnnovative Technologies LM-FB26W-12) 
opgenomen. De LED strips liggen aan het uiteinde van de verdiepingsvloeren en het dak 
langs de transparante gevels (het zijn er dus acht in totaal). De LEDs op iedere LED strip zijn 
naar binnen gericht. Zodra ze ingeschakeld worden, schijnen ze in een gezandstraalde 
perspex laag die voor de verdere verspreiding van het licht zorgt. Overal waar de perspex 
laag zichtbaar is, kan het licht van de LEDs uit de vloer of het dak treden en ter plekke het 
demonstratiemodel verlichten. 

Omdat de ruimten achter de digitale façade het meest verlicht dienen te worden om de gevel 
van de buitenkant goed te kunnen zien, steekt de perspex laag hier (ter plekke van de 
ruimten) voor het overgrote deel door het plafond heen. 
Verder is deze perspex laag ter plekke van uitsneden in de vloer (atrium, trappen e.d.) 
zichtbaar. 

Dat de aan de digitale façade evenwijdig lopende binnenwanden transparant zijn, is, als men 
van buiten door het scherm heen naar binnen kijkt , voor de zichtbaarheid van de beelden op 
het LCD paneel vermoedelijk niet zo gunsti9. Tegen deze binnenwanden wordt te weinig licht 
door het LCD paneel heen naar buiten toe gereflecteerd. Witte (enigszins translucente) 
binnenwanden zouden meer licht door het LCD paneel heen naar buiten toe reflecteren. Dit 
zou de zichtbaarheid van de beelden op het LCD paneel van buitenaf waarschijnlijk 
verbeteren. 

De witte kern, waar in werkelijkheid de lift en per verdieping de toiletten in ondergebracht 
zullen worden, wordt in het demonstratiemodel gebruikt als centrale doorvoer voor de 
elektrische bedrading van de verl ichting. Per verdieping loopt de bedrading vanuit de kern in 
een rechte lijn (kortste weg) door de vloer boven de verdieping naar de LED strips. In het 
geval van de bovenste verdieping loopt de bedrading door het dak. De plus en de min zijn 
uiteraard overal van elkaar gescheiden. 
Aangezien het demonstratiemodel in tweeën is gesplitst en de witte kern in het deel zit dat 
weggenomen kan worden, is de bedrading voor de verlichting op een aantal punten 
onderbroken moeten worden. Ter plekke zijn er contactpunten tussen de twee delen 
gekomen. Onder de kern zitten twee verende hoofdcontactpunten die uiteindelijk op metalen 
strips op de grondplaat drukken. De rest van de contactpunten worden door metalen plaatjes 
gevormd waarop ter verbetering van het contact koperen veertjes gesoldeerd zijn . 

Het gehele gebouw is asymmetrisch op de grondplaat geplaatst met veel ruimte vóór de 
digitale façade zodat op deze gevel de nadruk komt te liggen . Het deel van het gebouw waar 
de digitale façade in geïntegreerd is en dat aan de grondplaat vastzit staat symmetrisch op de 
grondplaat Als het deel dat verwijderbaar is, weggehaald wordt, zijn beide zijden namelijk 
even belangrijk. 
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Hoofdvariant Plattegrond Begane grond (eenheid mm) 
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Hoofdvariant Plattegrond Verdieping 2 (eenheid mm) 
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Hoofdvariant Aanzicht digitale façade (in volledig transparante stand) met stramien (in mm) 
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Hoofdvariant Aanzicht gebouwzijde hoofdingang 

Hoofdvariant Aanzicht gebouwzijde trappenhuis 
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6.3 Besturing digitale façade 

Om het mogelijk te maken de digitale façade in het demonstratiemodel interactief aan te 
passen, is een eigen computerprogramma geschreven. Hiervoor is Delphi 7.0 gebruikt. 

Opbouw 
Meer specifiek is het computerprogramma uit drie op elkaar gestapelde lagen opgebouwd 
(zie figuur 6.1 ): 
• De onderste laag bestaat uit één vlak. 

Dit vlak bestrijkt de gehele gevel. 
Van dit vlak is de kleur/transparantie' aanpasbaar. Tevens kunnen er verschillende 
afbeeldingen (bitmaps) en een film (avi) in weergegeven worden. 

• De middelste laag bestaat uit 13 vlakken. 
Deze 13 vlakken bestrijken samen de gehele gevel. Vóór iedere afzonderl ijke ruimte van 
het demonstratiemodel zit één vlak. 
Van ieder afzonderlijk vlak is de kleur/transparantie· aanpasbaar. Verder kunnen er ook 
nog verschillende afbeeldingen (bitmaps) in weergegeven worden. 

• De bovenste laag bestaat eveneens uit 13 vlakken. 
Van ieder afzonderlijk vlak van deze laag zijn de grootte, de positie, de 
kleur/transparantie· en de dikte van de omtrek aanpasbaar. Daarnaast kunnen er ook nog 
verschillende afbeeldingen (bitmaps) in weergegeven worden. 
De 13 vlakken van deze laag bestrijken bij het opstartenl'resetten' van het 
computerprogramma samen de gehele gevel. Vóór iedere afzonderlijke ruimte van het 
demonstratiemodel zit dan één vlak. Deze indeling blijft ongewijzigd zolang de grootte 
en/of positie van de vlakken niet aangepast wordt/worden. 

Bediening 
Het gehele softwareprogramma is met de muis te bedienen. 
Hiervoor zijn bedieningspanelen ontworpen die tevoorschijn komen als met de rechter 
muisknop op een vlak geklikt wordt. 

De kleur en transparantie (voor zover er van transparantie gesproken kan worden) zijn bij de toegepaste 
technologie (kleuren LCD) aan elkaar gerelateerd. Een verandering in kleur is automatisch een verandering in 
transparantie. Hoe lichter de kleur van een vlak wordt gemaakt, hoe transparanter het vlak wordt. Zo is zwart (RGB 
(0, 0, 0)) het minst transparant en wit (RGB (255, 255, 255)) het meest transparant. 
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2. Paneel waarop verschillende afbeeldingen (bitmaps) geselecteerd kunnen worden. De 
geselecteerde afbeelding wordt in het geselecteerde vlak weergegeven. Bij de onderste 
laag kan zelfs een fillm (avi) geselecteerd worden; 

3. Bedieningsknop om het gehele programma mee te 'resetten'; 
4. Paneel waarop de vlakken van de bovenste en middelste laag onafhankelijk van elkaar 

onzichtbaar/zichtbaar gemaakt kunnen worden door er in dit bedieningspaneel op te 
klikken. Zichtbare vlakken worden transparant weergegeven, onzichtbare vlakken zwart. 
Verder wordt op dit paneel visueel zichtbaar gemaakt welk vlak geselecteerd is. Het 
geselecteerde vlak wordt half-transparant weergegeven; 

5. Paneel dat alleen tevoorschijn komt als een vlak van de bovenste laag geselecteerd 
wordt. Met dit bedieningspaneel kan de dikte van de omtrek van een geselecteerd vlak 
van de bovenste laag aangepast worden. 

Verder is er nog een paneel dat onder paneel 5 zichtbaar wordt als een vlak van de bovenste 
laag geselecteerd wordt. Hierop worden de afmetingen van het geselecteerde vlak 
weergegeven. 

In het demonstratiemodel is de interactie beperkt gebleven tot die tussen de gebruiker en de 
gevel. In werkelijkheid echter zal de digitale façade interactiever kunnen zijn. De façade zal 
dan afhankelijk van het gewenste binnenklimaat gepast kunnen reageren op de wisselende 
buitenomstandigheden, de veranderende bronnen binnen en de veranderende eisen van de 
gebruiker om zodoende tot het beste compromis te komen tussen de warmtewering, 
lichtwering en het uitzicht. 
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Figuur 6.3 • Foto's verschillende indelingen digitale façade 
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Thermische en hygrische randvoorwaarden 
met betrekking tot toepasbaarheid 

7.1 Inleiding en doel van het onderzoek 

Digifaçe zal waarschijnlijk zijn intrede in de bouw doen, in de glasvlakken van aanbouwen. 
Hierbi'j moet met name worden gedacht aan serres en lichtstraten. Omdat Digifaçe een 
technologie betreft die temperatuur- en vochtgevoelig is, wordt in dit deel van het onderzoek 
speciale aandacht besteedt aan de uitvoeringstechniek en de mogelijke koudebruggen bij 
serres en lichtstraten. Dit deelonderzoek beoogt eventuele knelpunten met betrekking tot 
koudebruggen (inwendige en oppervlaktecondensatie van vocht} en delen met lage 
temperaturen in beeld te brengen, zodat het detail eventueel zodanig aangepast kan worden 
dat problemen voorkomen worden. 

In de Nederlandse bouwwereld is de koudebrug met bijbehorende binnenoppervlakte
temperatuurfactor (f-factor) al lang een vertrouwde term. Deze f-factor staat in het 
Bouwbesluit genoemd bij het hoofdstuk waarin beschreven wordt hoe vocht van binnen en 
allergenen 1in gebouwen kan worden voorkomen. Met de toepassing van steeds meer 
gebalanceerde ventilatie en warmteterugwinning in de woning- en utiliteitsbouw is de f-factor 
minder kritisch geworden, mede ook als gevolg van steeds betere materialen en beschikbare 
standaarddetai Is. 

Doel is om binnen gegeven grenzen van maatvoering en warmtegeleidingcoëfficiënten de f
factoren van de meest kritische details van veelvoorkomende lichtstraten te berekenen. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de details van het merk Luxlight Basic. De berekeningen zijn 
uitgevoerd conform de in het Bouwbesluit genoemde bepalingsmethode NEN 2778. 
Hierbij is globaal de volgende methodiek gebruikt: 

bepaling van eisen en bepalingsmetheden 
inventariseren van warmtegeleidingcoëfficiënten en andere randvoorwaarden 
het structureren van de invoerbestanden 
het uitvoeren van de berekeningen 
verzamelen van resultaten 
bepalen van de f-factoren 
presentatie van de resultaten 

lEen gedetailleerde beschrijving van de aanpak is in de paragrafen 7.2 tlm 7.4 te vinden. In 
paragraaf 7.5 en 7.6 worden de f-factoren berekend van respectievelijk detail "D1 01 -
Onderdetail 15 gr'' en detail "D201 - Bovendetail LDM 15 gr". De conclusies en aanbevelingen 
volgen tot slot in paragraaf 7.7. 
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7.2 Eisen en bepalingsmetheden 

7.2.1 Eisen Bouwbesluit 

Binnenoppervlaktetemperatuurfactor (f-factor) 

Het doel van de eis die in het Bouwbesluit aan de f-factor gesteld wordt, is om te voorkomen 
dat er in gebouwen vochtophoping als gevolg van condensatie optreedt. Dit gebeurt met het 
oogmerk om zoveel mogelijk te voorkomen dat er een gunstig milieu ontstaat voor schimmels 
en huisstofmijt Condensatie wordt voorkomen door het vermijden van relatief koude 
binnenoppervlakken, de zogenoemde koudebruggen. Het gaat daarbij om constructie
onderdelen die een verblijfsgebied respectievelijk, wat betreft een woonwagen, een 
verblijfsruimte begrenzen. Het begrip 'factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte' (f
factor) geeft een verhouding weer tussen twee grootheden. Enerzijds is dit het verschil tussen 
de temperatuur op het binnenoppervlak van een constructie-onderdeel en de 
buitentemperatuur, en anderzijds het verschil tussen de binnentemperatuur en de 
buitentemperatuur. 

De f-factor is een grootheid waarmee de oppervlaktetemperatuurfactor wordt aangeduid. Het 
punt met de laagste oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van het details is 
maatgevend. Het Bouwbesluit geeft waarden aan waaraan de f-factor minimaal moet voldoen 
ter voorkoming van oppervlaktecondensatie en schimmelvorming aan de binnenzijde van het 
gebouw. 

Bouwbesluit 
Afdeling 3. 7. Wering van vocht van binnen 
Artikel 3.26 stuurartikel: 

1. Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming 
van allergenen voldoende wordt beperkt. 

Artikel 3.27 factor van de temperatuur: 
1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft aan de zijde die grenst aan een 

verblijfsgebied, een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van 
de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 7.1 aangegeven 
grenswaarde. 

2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en een 
kruipruimte, met inbegrip van de hierop aansluitende delen van andere 
constructies, voorzover die delen van invloed zijn op de factor van de temperatuur 
van de binnenoppervlakte, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied 
een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 7.1 aangegeven 
grenswaarde. 

3. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een 
verblijfsgebied en een ruimte die niet wordt verwarmd of die uitsluitend wordt 
verwarmd voor een ander doel dan het verblijven van mensen, heeft aan een zijde 
die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de 
temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 7.1 
aangegeven grenswaarde. 

4. Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor ramen, deuren, kozijnen en 
daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen. 

5. Het eerste tot en met derde lid gelden niet, indien het verblijfsgebied uitsluitend 
wordt verwarmd voor een ander doel dan het verblijven van mensen. 
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7.2.2 

gebruiksfunctie leden van toepassing grens-
waarde 
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Artikel 3.27 3.27 
Lid 1 I 2 I 3 I 4 I 5 1-3 
1 Woonfunctie 

a woonfunctie van een woonwa.9en 1 3 4 065 

2 Bijeenkomstfunctie 1 2 3 4 0,5 
3 Celfunctie 1 2 3 4 0,5 
4 Gezondheidszorgfunctie 1 2 3 4 0,5 
5 Industriefunctie 

a lichte industriefunctie 
b andere industriefunctie 1 2 3 4 5 0,5 

6 Kantoorfunctie 1 2 3 4 0,5 
7 Logiesfunctie 

a een niet-verwannde logiesfunctie 
b andere logiesfunctie 1 2 3 4 0,5 

8 Onderwijsfunctie 1 2 3 4 0,5 
9 Sportfunctie 1 2 3 4 0,5 
10 Winkelfunctie 1 2 3 4 0,5 
11 Overige gebruiksfunctie 
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde 

Tabel 7.1 • Tabel 3.26 Uit het Bouwbeslult 

Bepalingsmetheden 

De in het Bouwbesluit gestelde eisen kunnen met behulp van normen bepaald worden. 

• NEN 2778:1991/A3:2004 nl 
Vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden 

Deze norm geeft methoden voor de bepaling van de waterdichtheid, 
regenwerendheid, wateropname en de binnenoppervlakte temperatuurfactor 
van bouwkundige constructies. De norm betrekking op de inwendige en 
uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen. 
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7.3 Data input 

In het onderzoek gelden de details van Luxlight van 30-6-2007 als referentie. 

De beschreven data input betreft alle informatie die nodig is voor het maken van een correct 
invoermodeL Het betreft niet de beschrijving van de stappen die noodzakelijk zijn tijdens het 
invoeren van deze gegevens in de daartoe geschikte software. 

De verwachting is dat detail "01 01 - Onderdetail 15 gr" en detail "0201 - Bovendetail LOM 15 
gr'' het meest kritisch zullen zijn. Daarom zullen alleen van deze twee details de f-factoren 
berekend worden. 

7 .3.1 Warmtegeleidingscoëfficiënt (A) 

Met de lambda waarde (A) [W/mK] wordt de warmtegeleid ingscoëfficiënt van een materiaal 
aangegeven. De lambda waarde geeft aan hoeveel warmte er stroomt door een materiaal 
met een dikte van 1 m en een oppervlakte van 1 m2 bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin. 
Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter de thermische isolatie van het materiaal. 
Voor de waarden wordt gebruikt gemaakt van de in de bijlage gevoegde waarden. 
Hierbij worden de volgende bronnen vermeld: 

NEN 1068 
DIN4108 
Annex XIV 
NBN 62.002 
ONorm 881 01.1 
Physibel 
EN 12524 
EN ISO 10077.2 
SBR rapport 9 
SlA 180 

De opgeschoonde uitdraaien zijn als bijlage aan dit rapport gevoegd. 
Voor een exacte beschrijving van de eisen waaraan de warmtegeleidingcoëff iciënten dienen 
te voldoen is in bijlage, hoofdstuk 8.3.1.1 "warmtegeleidingcoëfficiënten" van NEN 2778 
bijgevoegd. Voor het berekenen van de warmtegeleidingscoëfficiënt van quasi-homogene 
lagen dient de berekening te worden uitgevoerd conform 8.3.2.1 "warmtegeleiding
coëfficiënten van quasi homogene lagen". Voor het berekenen van de 
warmtegeleidingscoëfficiënt van luchtspouwen dient hoofdstuk 8.3.2.2 uit NEN 2778 te 
worden gehanteerd. 
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7.3.2 Warmteoverdrachtscoëfficiënten (a) 

Voor de waarden wordt gebruikt gemaakt van de in de bijlage gevoegde waarden. Deze 
staan beschreven in NEN 2778: Hoofdstuk 8.3.1.2 "overgangsweerstanden". 
Globaal worden de volgende overgangscoëfficiënten volgens NEN 2778 gehanteerd: 

naar 
buitenlucht 

naar 
binnenlucht a) Rs; = 0,13 m2KNV voor beglazingen tussen binnen en buitenlucht 

b) Rs; = 0,25 m2KNV voor alle vlakken die niet onder a) of c) vallen 
c) Rs; = 0,50 m2KNV voor alle gesloten binnenoppervlakken lager dan 

1500mm boven vloerniveau, met de volgende uitzonderingen 
(zie tig 7.1): 
c.1 een zone van het binnenoppervlak rond een drievlakshoek 

bestaande uit twee gevels en een vloer die aan de onderzijde 
grenst aan de buitenlucht of aan de bodem. Het oppervlak 
bestaat uit drie vierkanten van 500 mm bij 500 mm gelegen op 
de driesamenkomende vlakken waarbij de drie vierkanten een 
gemeenschappelijk hoekpunt bezitten; 

c.2 hellende vlakken die een hoek van meer dan 20° maken met de 
verticaal; 

c.3 het oppervlak, gelegen binnen een grenslijn op een afstand van 
100 mm rond dagkanten van deuren, ramen en kozijnen; 

c.4 alle oppervlakken in niet-verwarmde aangrenzende ruimten. 
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Maten in mm 

rr-------=-----=-;1 
11 11 
I 11 

Figuur 7.1 • Figuur 14 uit NEN 2778. In het gearceerde gebied geldt R1 = 0,50 m2·KIW. De drie tekeningen 
tonen de uitzondering c.1 , c.2 en c.3. Uitzondering c.4 geldt voor niet-verwarmde aangrenzende ruimten 

7.3.3 Temperaturen [°C] 

Voor de waarden wordt gebruikt gemaakt van de in de bijlage gevoegde waarden. Deze zijn 
afkomstig uit NEN 2778 hoofdstuk 8.3.1.4 Randtemperaturen voor de bepaling van de 
genormeerde binnenoppervlaktetemperatuur. 

buitenluchttemperatuur 8e = 0 oe 
binnenluchttemperatuur 8; = 18 oe 
bodemtemperatuur op 3m beneden het maaiveld 8 b;-3m = 10 oe 
luchttemperatuur in niet verwarmde aangrenzende ruimten dient te zijn bepaald 
volgens 8.3.2.3 NEN 2778 
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7.3.4 Geometrie 

Met name de schematisering is erg belangrijk in verband met de nauwkeurigheid. 

NEN 2778 
H 8.2 Schematisering van de constructie 

H 8.2.1 Regels van de schematisering 
H 8.2.1.1 Afmetingen van het rekendetail 
H 8.2.1.2 In het rekendetail op te nemen afmetingen van de bodem 
H 8.2.1.3 Toelaatbare maataanpassingen 
H 8.2.1.4 Aantal' toe te passen constructievlakken en rekenvlakken 
H 8.2.1 .5 Quasi homogene lagen en quasi homogene materialen 

H 8.2.2 Voorwaarden voor vereenvoudigen in de schematisering 
H 8.2.2.1 Voorwaarden voor maataanpassingen 

Maten in mm 
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Maten in mm 
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·~/1 
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7.3.5 Administratieve bepalingen 

Het verslag van de berekening dient de volgende informatie te bevatten: 

Beschrijving van het bouwkundige detail 
project, ontwerper van het project, tekeningnummer met datum, detailnummer; 
voor een gerealiseerde woning: straat en huisnummer, gemeente; 
bouwkundige tekeningen van het detail, met maatvoering en toe te passen materialen 
op grond waarvan het driedimensionale detail vastligt; 
voor een gerealiseerde woning: het detail zo nodig aangepast op grond van 

afwijkingen in de uitvoering; 
eventuele voor de vaststelling van het rekendetail relevante opmerkingen . 

Invoergegevens 
driedimensionaal detail met afmetingen; 
invoergegevens waaruit de ligging blijkt van de constructievlakken en eventuele 
rekenvlakken en de toegepaste warmtegeleidingscoëfficiënten binnen de 
verschillende materiaalcellen; 
de toegepaste randtemperaturen; 
een berekening van de randtemperatuur in een aangrenzende ruimte volgens 8.3.2.3 
NEN 2778, indien aanwezig; 
de toegepaste overgangsweerstanden en de plaatsen waar deze gelden; 
eventuele maataanpassingen volgens 8.2.1 .3 NEN 2778; 
eventuele quasi-homogene lagen en de daarvoor berekende warmtegeleidings
coëfficiënt volgens 8.3.2.1 NEN 2778. 

Uitvoergegevens 
naam en adres van de instantie die de berekening heeft uitgevoerd en de datum van 
berekening; 
voor een driedimensionaal rekendetail het aanzicht van het binnenoppervlak waarin 
de isothermen zijn weergegeven per 1 K (voor twee ruimten twee aanzichten); 
voor een tweedimensionaal rekendetail de doorsnede waarin de isothermen zijn 
weergegeven per 1 K voor zover deze isothermen het binnenoppervlak raken of 
snijden; 
de minimale binnenoppervlaktetemperatuur(en) en de locatie(s) ervan; 
de berekende genormeerde binnen oppervlaktetemperatuurfactor. 

Rekenonnauwkeurigheid 
Hiervoor wordt verwezen naar bijlage C van NEN 2778 
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7.4 Software 

7 .4.1 Berekeningsprogramma 

Het softwareprogramma BISCO van firma Physibel is gebruikt voor de berekening van de 
minimale binnenoppervlaktetemperatuur Bs;i;min van het rekendetaiL Het programma is 
uitermate geschikt voor het berekenen van tweedimensionale warmtestromen in 
bouwkundige constructies. 
Als methodiek is gekozen om de AutoCAO tekeningen om te zetten naar bitmaps die in 
BISCO ingelezen kunnen worden. 
Het programma produceert haar output als tekstbestanden die op eenvoudige en 
overzichtelijke wijze de berekeningsresultaten presenteren. Verder produceert het 
programma haar output ook als grafische bestanden waarin de berekeningsresultaten visueel 
gepresenteerd worden. 

7 .4.2 Converteren DWG-bestanden ten behoeve van bitmap 

Elk detail bevat een aantal lagen elementen die ongewenst zijn in de grafische 
invoerbestanden berekeningen. Elementen zoals hatches, teksten en dergelijke dienen 
verwijderd te worden. Alle overblijvende elementen dienen op laag nul in de kleur zwart/wit te 
worden geplaatst. 
Per nieuw aan te brengen hatch dient er een nieuwe laag te worden gekozen waarbij de laag 
bijvoorbeeld de waarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt bevat. 

Het hulpprogramma "Easy DWG-DXF to Image Converter'' is uiteindelijk gebruikt voor het 
converteren van de AutoCAO (dwg) bestanden naar bitmaps (bmp). 

dpi pixels/mm mm/pixel 
50 1,97 0,5 
100 3,97 0,25 
150 5,91 0,17 
200 7,87 0,13 
250 9,84 0,10 
300 11,84 0,08 
350 13,78 0,07 
400 15,78 0,06 

Opmerking dpi = dotsper inch {25,4mm) 

De nauwkeurigheid die bij het converteren aangehouden is, is bij de berekening van ieder 
detail apart aangegeven. Zie daarvoor paragraaf 7.5 en 7.6. 
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7.5 Berekening van de f-factor van detail 0101 

7.5.1 Bouwkundig detail 

Detail "D1 01 - Onderdetail 15 gr'' van 30-6-2007 (zie bijlagen) dient als referentie voor deze 
berekening. 

Het detail is nogal onduidelijk wat betreft materiaalspecificaties. Deze zijn uiteindelijk in een 
gesprek met Luxlight achterhaald. 

7.5.2 Invoergegevens 

Bitmap als rekendetail 
Het bouwkundige detail "D1 01 - Onderdetail 15 gr'' is verlengd tot aan het symmetrievlak van 
de beglazing. Verder is alles onder de onderbalk verwijderd, omdat dit niet tot de lichtstraat 
behoord en weinig invloed op de berekening zal hebben. 

In het bouwkundige detail is de aluminium afstandhouder in de geïsoleerde beglazing 
vereenvoudigd weergegeven. l'n het rekendetail is deze vereenvoudigde weergave 
aangehouden. Om de werkelijkheid toch zo goed als mogelijk te benaderen is uiteindelijk als 
materiaal voor de afstandhouder hard PVC met een A van 0.17 W/m·K gekozen (zie 
randvoorwaarden). 

Verdere aanpassingen aan het detail zijn gedaan om het detail uiteindelijk als bitmap in 
BISCO in te kunnen voeren. 

Het softwareprogramma "Easy DWG-DXF to Image Converter" is gebruikt voor het omzetten 
van het detail naar een bitmap (zie figuur 7 .2). Daarbij is een nauwkeurigheid van 0,20 mm 
per pixel aangehouden. 

Figuur 7.2 • Bitmap: D 101.0nderdetail 15gr BISCO (Easy DWG-DXF; 0,20 mm per px; BiscoPrepped) 
20071212.bmp 
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Randvoorwaarden 
Berekening van de equivalente warmtegeleidingscoëfficiënt van het Argon gas in de 
Thermabel Energy N veiligheidsbeglazing 
In alle Luxlight Basic lichtstraten wordt Thermabel Energy N veiligheidsbeglazing van 
vlakglasproducent AGC Fl·at Glass Europe (het voormalige Glaverbel) toegepast. De opbouw 
van deze beglazing, zoals deze in de Luxlight Basic lichtstraten toegepast wordt, is 61 - 15Ar -
44.2. Op positie 2 (aan de binnenkant van de buitenruit) van deze beglazing zit een 
zonwerende coating. De spouw van 15 mm wordt voor 90% gevuld met Argon gas. 
Volgens vlakglasproducent AGC Flat Glass Europe heeft deze beglazing in overeenstemming 
met EN 673 een U91-waarde van 1.1 Wl(m2·K). 

De equivalente warmtegeleidingcoëfficiënt van het Argon gas in de Thermabel Energy N 
veiligheidsbeglazing moet volgens NEN 1068:2001 (Bijlage J) tot op drie decimalen 
nauwkeurig worden berekend met de formule: 

Aeq = dgas I Rgas Wl(m·K) 

waarin: 
d9as is de gezamenlijk dikte van de gasvullingen, in m; 

Rgas is de warmteweerstand van de gezamenlijke gasvullingen, in m2·KIW en berekend 
volgens de formule: 

R9as= (1 I U91)- 0.17-0.004 · n 

waarin: 
U91 is de warmtedoorgangscoëfficiënt van de beglazing, ontleend aan bijlage F 

van NEN 1068:2001, in Wl(m2·K); 

n is het aantal glasruiten in de beglazing 

Voor het Argon gas in de Thermabel Energy N veiligheidsbeglazing betekend dit: 
dgas = 0.015 m 
U91 = 1.1 Wl(m2·K) (waarde van vlakglasproducent AGC Flat Glass Europe 

aangehouden!) 
n =3 
Rgas = (1 I 1.1)- 0.17-0.004 · 3 = 0.727 m2·KIW 

Aeq = 0.015 I 0.727 = 0.021 Wl(m·K) 

Berekening van de equivalente warmtegeleidingscoëfficiënt van luchtruimten 
Er is voor gekozen om de equivalente warmtegeleidingscoëfficiënten van de luchtruimten 
door BISCO te laten berekenen. 
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Zie voor de verdere invoergegevens de hieronder afgebeelde "BISCO- Input Data". 

BISCO - Input Data 

BISCO data file: D 1 01 .ii Onderdetail 15gr BISCO (Easy DWG-DXF; 0,20 mm per px; BiscoPrepped) 20071214.bsc 
Bitmap file: D 101.0nderdetail15gr BISCO (Easy DWG-DXF; 0,20 mm per px; BiscoPrepped) 20071212.bmp 
1 pixel = 0.0002 m 

Col. Width Width Height Height Triang.Size 
[pixels] [m] [~ixels] [m] [~ixels] 

3 96 0.0192 44 0.0088 10.00 
8 732 0.1464 271 0.0542 10.00 

15 299 0.0598 799 0.1598 10.00 
18 2737 0.5474 857 0.1714 10.00 
41 77 0.0154 88 0.0176 10.00 
67 435 0.0870 174 0.0348 10.00 
86 64 0.0128 745 0.1490 10.00 

104 58 0.0116 68 0.0136 10.00 
170 3265 0.6530 2085 0.4170 10.00 
174 2080 0.4160 1453 0.2906 10.00 
192 24 0.0048 20 0.0040 10.00 
193 9 0.0018 11 0.0022 10.00 
194 9 0.0018 11 0.0022 10.00 
195 17 0.0034 10 0.0020 10.00 
196 7 0.0014 14 0.0028 10.00 
197 7 0.0014 14 0.0028 10.00 
198 7 0.0014 12 0.0024 10.00 
199 402 0.0804 136 0.0272 10.00 
200 2 0.0004 3 0.0006 10.00 
201 18 0.0036 10 0.0020 10.00 
202 8 0.0016 10 0.0020 10.00 
203 4 0.0008 6 0.0012 10.00 
204 13 0.0026 12 0.0024 10.00 
205 80 0.0160 745 0.1490 10.00 
206 157 0.0314 135 0.0270 10.00 
207 8 0.0016 7 0.0014 10.00 
214 2675 0.5350 789 0.1578 10.00 
236 48 0.0096 128 0.0256 10.00 
237 105 0.0210 75 0.0150 10.00 
238 81 0.0162 109 0.0218 10.00 
239 114 0.0228 51 0.0102 10.00 

Col. Type CEN-rule Name lambda eps I h q 
[W/mK) [-) [•C] [W/m2K] [W/m2) 

3 MATERIAL PVC (rigid) 0.170 
8 MATERIAL aluminium 160.000 

15 MATERIAL softwood 0.130 
18 MATERIAL soda lime 1.000 
41 MATERIAL PVC (rigid) 0.170 
67 MATERIAL PVC (flexible) 0.140 
86 MATERIAL gypsum plasterb 0.250 

104 MATERIAL silicagel 0.130 
170 BC_SIMPL HE 0.0 25.00 0 
174 BC_SIMPL HI_NORML 18.0 7.70 0 
192 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.034 
193 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.029 
194 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.029 
195 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.031 
196 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.028 
197 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.029 
198 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.029 
199 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.162 
200 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.026 
201 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.031 
202 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.029 
203 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.027 
204 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.030 
205 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.092 
206 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.092 
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207 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.028 
214 EQUIMAT NIHIL argon 0.021 
236 EOUIMAT CEN_Xy_E 0.085 
237 BC_SIMPL HE 0.0 25.00 0 
238 BC_SIMPL HE 0.0 25.00 0 
239 EQUIMAT CEN_Xy_E 0.135 

Col. ta he Pc tr C1 C2 C3 
[OC) [W/m2K) [W/m) (oC) [-) [-) (-] 

3 
8 

15 
18 
41 
67 
86 

104 
170 
174 
192 0.025 0.73 0.333333 
193 0.025 0.73 0.333333 
194 0.025 0.73 0.333333 
195 0.025 0.73 0.333333 
196 0.025 0.73 0.333333 
197 0.025 0.73 0.333333 
198 0.025 0.73 0.333333 
199 0.025 0.73 0.333333 
200 0.025 0.73 0.333333 
201 0.025 0.73 0.333333 
202 0.025 0.73 0.333333 
203 0.025 0.73 0.333333 
204 0.025 0.73 0.333333 
205 0.025 0.73 0.333333 
206 0.025 0.73 0.333333 
207 0.025 0.73 0.333333 
214 
236 0.025 0.73 0.333333 
237 
238 
239 0.025 0.73 0.333333 

Calculation 12arameters 
Contour approximation margin (triangulation) = 0 pixels 
lleralion cycles = 5 
Automalie recalculation of CEN-values 
Default lemperature dilterenee across airspace = 1 ooc 
Maximum number of iterations (per iteration cycle) = 10000 
Maximum temperature dilterenee = 0.0001 oe 
Heat flow divergence lor total object = 0.001 % 
Heat flow divergence lor worst node = 1 o/o 
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7.5.3 Uitvoergegevens 

lsothermen 

Figuur 7.3 • lsothermen in BISeO per 1 oe met 0 oe :5 t :5 18 oe 

f'' 

,, 

" 
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Genormeerde binnenoppervlaktetemperatuurfactor (f-factor) 

locatie minimale binnenoppervlaktetemperatuur van 12,10 "C 

Figuur 7.4 • lsothermen in BISCO per 0,01 •c met 0 •c ~ t ~ 12,10 •c 

Genormeerde binnenoppervlaktetemperatuurfactor 
fn;ri = 8 s;i;min I ( 8; - 8e) 

8; = 18 oe 
8e = 0 oe 
8 s;i;min = 12,10 oe 

fn;ri = 12,10 I {18- 0) = 0,67 

0,67 ~ 0.65 (eis Bouwbesluit) 
Conclusie: VOLDOET 
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7.6 Berekening van de f-factor van detail 0201 

7.6.1 Bouwkundig detail 

Het door Luxlight digitaal (in DWG bestandsformaat) aangeleverde detail "0201 - Bovendetail 
LOM 15 gr'' van 30-6-2007 (zie bijlagen) dient als referentie voor de berekening. 

Het detail is nogal onduidelijk wat betreft materiaalspecificaties. Deze zijn uiteindelijk in een 
gesprek met Luxlight achterhaald. 

7 .6.2 Invoergegevens 

Bitmap als rekendetail 
Het bouwkundige detail "0201 - Bovendetail LOM 15 gr" is verlengd tot aan het 
symmetrievlak van de beglazing. Het raam is verwijderd, omdat dit er niet toe doet. Verder 
zijn de muren boven en onder het detail tot 1000 mm verlengd. 

In het bouwkundige detail is de aluminium afstandhouder in de geïsoleerde beglazing 
vereenvoudigd weergegeven. In het rekendetail is deze vereenvoudigde weergave 
aangehouden. Om de werkelijkheid toch zo goed als mogelijk te benaderen is uiteindelijk als 
materiaal voor de afstandhouder hard PVC met een i\ van 0.17 W /m·1K gekozen (zie 
randvoorwaarden) . 

Verdere aanpassingen aan het detail zijn gedaan om het detail uiteindelijk als bitmap in 
BISCO in te kunnen voeren. 

Het softwareprogramma "Easy DWG-DXF to Image Converter" is gebruikt voor het omzetten 
van het detail naar een bitmap (zie figuur 7.5). Daarbij is een nauwkeurigheid van 0,30 mm 
per pixel aangehouden. 
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Figuur 7.5 • Bitmap: D 201.8ovendetail LOM 15gr BISCO (Easy 
20080125.bmp 
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Randvoorwaarden 
Berekening van de equivalente warmtegeleidingscoëfficiënt van het Argon gas in de 
Thermabel Energy N veiligheidsbeglazing 
In alle Luxlight Basic lichtstraten wordt Thermabel Energy N veiligheidsbeglazing van 
vlakglasproducent AGC Flat Glass Europe (het voormalige Glaverbel) toegepast. De opbouw 
van deze beglazing, zoals deze in de Luxlight Basic lichtstraten toegepast wordt, is 61 - 15Ar-
44.2. Op positie 2 (aan de binnenkant van de buitenruit) van deze beglazing zit een 
zonwerende coating. De spouw van 15 mm wordt voor 90% gevuld met Argon gas. 
Volgens vlakglasproducent AGC Flat Glass Europe heeft deze beglazing in overeenstemming 
met EN 673 een U91 -waarde van 1.1 W l(m2· K). 

De equivalente warmtegeleidingcoëfficiënt van het Argon gas in de Thermabel Energy N 
veiligheidsbeglazing moet volgens NEN 1068:2001 (Bijlage J) tot op drie decimalen 
nauwkeurig worden berekend met de formule: 

Àeq = dgas I Rgas Wl(m·K) 

waarin: 
dgas is de gezamenlijk dikte van de gasvullingen, in m; 

Rgas is de warmteweerstand van de gezamenlijke gasvullingen, in m2·KIW en berekend 
volgens de formule: 

Rgas= (1 I U91)- 0.17- 0.004 · n 

waarin: 
U91 is de warmtedoorgangscoëfficiënt van de beglazing, ontleend aan bijlage F 

van NEN 1068:2001, in Wl(m2 ·K); 

n is het aantal glasruiten in de beglazing 

Voor het Argon gas in de Thermabel Energy N veiligheidsbeglazing betekend dit: 
dgas = 0.015 m 
U91 = 1.1 Wl(m2·K) (waarde van vlakglasproducent AGC Flat Glass Europe 

aangehouden!·) 
n =3 
Rgas = (1 I 1.1)- 0.17-0.004 · 3 = 0.727 m2·KIW 

Àeq = 0.015 I 0.727 = 0.021 Wl(m·K) 

Berekening van de equivalente warmtegeleidingscoëfficiënt van luchtruimten 
Er is voor gekozen om de equivalente warmtegeleidingscoëfficiënten van de luchtruimten 
door BISCO te laten berekenen. 
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Zie voor de verdere invoergegevens de hieronder afgebeelde "BISCO- Input Data". 

BISCO - Input Data 

BISCO data file: D 201.Bovendetail LDM 15gr BISCO (Easy DWG-DXF; 0,30 mm per px; BiscoPrepped) 
20080125.bsc 
Bitmap file: D 201.Bovendetail LDM 15gr BISCO (Easy DWG-DXF; 0,30 mm per px; BiscoPrepped) 20080125.bmp 
1 pixel = 0.0003 m 

Col. Width Width Height Height Triang.Size 
[pixels] [m) [pixels) [m) [pixels) 

1 334 0.1002 3457 1.0371 10.00 
2 334 0.1002 3767 1.1301 10.00 
3 66 0.0198 22 0.0066 10.00 
4 333 0.0999 7390 2.2170 10.00 
6 334 0.1002 166 0.0498 10.00 
8 209 0.0627 526 0.1578 10.00 
9 95 0.0285 161 0.0483 10.00 

15 151 0.0453 234 0.0702 10.00 
18 1803 0.5409 565 0.1695 10.00 
41 51 0.0153 59 0.0177 10.00 
60 167 0.0501 161 0.0483 10.00 
67 26 0.0078 22 0.0066 10.00 
80 75 0.0225 22 0.0066 10.00 

102 126 0.0378 157 0.0471 10.00 
104 40 0.0120 47 0.0141 10.00 
144 267 0.0801 7390 2.2170 10.00 
170 1858 0.5574 4160 1.2480 10.00 
174 1858 0.5574 3581 1.0743 10.00 
175 332 0.0996 7390 2.2170 10.00 
192 66 0.0198 7390 2.2170 10.00 
214 1759 0.5277 520 0.1560 10.00 
215 51 0.0153 167 0.0501 10.00 
216 10 0.0030 10 0.0030 10.00 
217 4 0.0012 4 0.0012 10.00 
218 13 0.0039 6 0.0018 10.00 
219 6 0.0018 8 0.0024 10.00 
220 2 0.0006 5 0.0015 10.00 
221 10 0.0030 8 0.0024 10.00 
222 7 0.0021 2 0.0006 10.00 
223 288 0.0864 269 0.0807 10.00 
224 29 0.0087 261 0.0783 10.00 
240 10 0.0030 10 0.0030 10.00 

Col. Type CEN-rule Name lambda eps I h q 
[W/mK] [-) [oC) [W/m2K) [W/m2) 

1 MATERIAL brick 1700 1.027 
2 MATERIAL brick 1700 1.027 
3 MATERIAL PVC (rigid) 0.170 
4 MATERIAL sand-lime brick 1.126 
6 MATERIAL foam glass 0.055 
8 MATERIAL aluminium 160.000 
9 MATERIAL aluminium 160.000 

15 MATERIAL softwood 0.130 
18 MATERIAL soda time 1.000 
41 MATERIAL PVC (rigid) 0.170 
60 MATERIAL EPDM 0.250 
67 MATERIAL PVC (flexible) 0.140 
80 MATERIAL polyurethane (P 0.050 

102 MATERIAL silicone 0.350 
104 MATERIAL silicagel 0.130 
144 MATERIAL insulation 0.045 
170 BC_SIMPL HE 0.0 25.00 0 
174 BC_SIMPL HI_NORML 18.0 7.70 0 
175 BC_SIMPL HI_NORML 18.0 7.70 0 
192 EQUIMAT CEN_Xy_l 0.120 
214 EQUIMAT NIHIL argon 0.021 
215 EQUIMAT CEN_Yx_l 0.112 
216 EQUIMAT CEN_Yx_l 0.030 
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217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
240 

EQUIMAT 
EQUIMAT 
EQUIMAT 
EQUIMAT 
EQUIMAT 
EQUIMAT 
EQUIMAT 
EQUIMAT 
EQUIMAT 

CEN_Yx_l 
CEN_Yx_l 
CEN_Yx_l 
CEN_Yx_l 
CEN_Yx_l 
CEN_Yx_l 
CEN_Yx_l 
CEN_Yx_l 

CEN_Yx_E 

Col. la he Pc Ir 

1 
2 
3 
4 
6 
8 
9 

15 
18 
41 
60 
67 
80 

102 
104 
144 
170 
174 
175 
192 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
240 

(
0 C] (W/m2 Kj (W/mj (0 C] 

Calculation parameters 

C1 C2 
[-) [-) 

0.028 
0.029 
0.032 
0.028 
0.030 
0.027 
0.227 
0.099 
0.068 

C3 
[-) 

0.025 0.73 0.333333 

0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 
0.025 0.73 0.333333 

Contour approximation margin (triangulation) = 0 pixels 
lteration cycles = 5 
Automatic recalculation of GEN-values 
Defaulttemperature difference across airspace = 1 ooc 
Maximum number of iterations (per iteration cycle) = 10000 
Maximum temperature difference = 0.0001 °C 
Heat flow divergence lor total object = 0.001 % 
Heat flow divergence lor worst node = 1 % 
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7.6.3 Uitvoergegevens 

lsothermen 

Figuur 7.6 • lsothermen in BISeO per 1 oe met 0 oe st s 18 oe 
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Figuur 7.7 • lsothermen in BISeO per 1 oe met 0 oe :St :S 18 oe 
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Genormeerde binnenoppervlaktetemperatuurfactor (f-factor) 

Jocatie minimale binnenoppervlaktetemperatuur van 13, 18 •c 

Figuur 

Genormeerde binnenoppervlaktetemperatuurfactor 
fn;ri = 8 s;i;min I (8; - 8 e) 

e; = 18 oe 
ee = 0 oe 
e s;i;min = 13, 18 oe 

fn;ri = 13,18 I (18- 0) = 0,73 

0,73 ;:: 0,65 (eis Bouwbesluit) 
Conclusie: VOLDOET 
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7.7 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Detail "D1 01 - Onderdetail 15 gr'' is wat betreft de genormeerde binnenoppervlakte
temperatuurfactor het meest kritisch. Het detail voldoet met een f-factor van 0,67 nipt aan de 
in NEN 2778 gestelde minimale waarde van 0,65. 

Detail "D201 - Bovendetai l LDM 15 gr" voldoet met een f-factor van 0,73 aan de in NEN 2778 
gestelde minimale waarde van 0,65. 

Aanbevelingen 
Er dient bij de uitvoering van alle details, dus ook die niet berekend zijn, aandacht besteed te 
worden aan de luchtdichtheid ervan. Als de details niet goed luchtdicht gemaakt worden dan 
is er namelijk gevaar voor condensatie aan oppervlakken binnen de constructie met alle 
gevolgen van dien. Hieronder is voor de berekende details aangegeven welke aansluitingen 
aandacht verdienen (figuur 7.9 en 7.1 0). Deze met rood omcirkelde aansluitingen moeten bij 
de uitvoering dus goed luchtdicht gemaakt worden. 

Figuur 7.9 • Deze met rood omcirkelde aansluiting bij 0101 moet goed luchtdicht uitgevoerd worden 
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Figuur 7.10 • Deze met rood omcirkelde aansluiting bij 0201 moet goed luchtdicht uitgevoerd worden 
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Conclusies en aanbevelingen 

••••••• •• •• •• • • ••••••• •• •• •• •• •• • • ••••••• 

In het streven naar een interactieve gevel zijn in dit onderzoek verschillende 
beeldschermtechnologieën in kaar gebracht in relatie tot hun geschiktheid als zonwering, 
helderheidwering, verduisteringsscherm, privacyscherm en of ze verschillende kleuren 
kunnen weergeven. Niet voor alle technologieën, die ook deels nog in ontwikkel ing zijn, zijn 
alle gegevensbekend. In tabel 8.1 zijn de verschillende beeldschermtechnO'Iogieën in relatie 
tot genoemde kenmerken conform de status quo, in kaart gebracht. 
Eerst wordt in de tabel beoordeeld of ze in een stand geschakeld kunnen worden die 
daglichttoetreding en uitzicht (lichttransmissie hoog en uitzicht onvervormd) mogelijk maakt. 
Deze kenmerken zijn voorwaarde voor toepassing. Als een beeldschermtechnologie niet in 
een dergelijke transparante stand geschakeld kan worden, kan deze niet in transparante 
(delen van) gevels toegepast worden. Het heeft dan ook geen zin om de 
beeldschermtechnologie verder te beoordelen. Dit geldt in ieder geval voor het TN LCD 
paneel. Deze technologie valt af, omdat het in de meest lichtdoorlatende stand maar 
ongeveer 5% van het opvallende licht doorlaat en het doorzicht teveel vervormt. 

Daglichttoetredrng 

Uitzicht 

Zonwering 

Helderheidwering 

Verduisteringsscherm 

Privacyscherm 

Kleurweergave 
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Uit de tabel blijkt dat een beeldschermtechnologie gebaseerd op schakelbare spiegels als 
zonwering, helderheidwering, verduisteringsscherm en privacyscherm kan functioneren. De 
andere drie beeldschermtechnologieën zijn met name geschikt om daarmee verschillende 
kleuren te genereren. Er is dus geen beeldschermtechnologie die alle vijf de functies bezit. 

Om transparante (delen van) gevels te krijgen waarin alle vijf de functies geïntegreerd zijn, 
dienen beeldschermtechnologieën met elkaar gecombineerd te worden. Daarbij dient dan 
rekening te worden gehouden met het feit dat een gevel een buiten- en een binnenkant heeft. 
Om de transparantie, de kleur van de buitenkant en de kleur van de binnenkant van de gevel 
zo onafhankelijk mogelijk van elkaar aan te kunnen passen, dienen minstens drie 
beeldschermtechnologieën met elkaar gecombineerd te worden. Twee 
beeldschermtechnologieën die van kleur kunnen veranderen (dit kunnen dezelfde 
beeldschermtechnologieën zijn) met ertussen een beeldschermtechnologie die van volledig 
transparant naar volledig opaak geschakeld kan worden. 
De beeldschermtechnologie die van volledig transparant naar volledig opaak geschakeld kan 
worden, dient in de opake stand de kleuren van de buitenste beeldschermtechnologieën die 
van kleur kunnen veranderen te ondersteunen of er dient nog een beeldschermtechnologie 
toegevoegd te worden die dit kan. Om dit te kunnen beoordelen is het van belang om te 
weten hoe de opake stand en de kleuren van de beeldschermtechnologieën tot stand komen. 
Hiertoe zijn beeldschermtechnologieën in zes subcategorieën onder te verdelen (zie figuur 
8.1 ). 
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figuur 8.1 • Transparante beeldschermtechnologieën naar eigen inzicht onderverdeeld in vier hoofdcategorieën (cyaan) en zes subcategorieën (groen). 
' Op basis van de optische eigenschappen kan alleen iets over de golflengten van ±380 tot ±780 nm gezegd worden. 
2 Er wordt een deel diffuus terug gereflecteerd. 
3 Een schakelbare spiegel die per pixel geschakeld wordt . bestaat (nog) niet. Het is dus (nog) geen beeldschermtechnologie. Het kan misschien wel een beeldschermtechnologie worden . 

Een schakelbare spiegel is In de reflecterende stand spiegelend reflecterend . Hij reflecteert dan ook onzichtbare golflengten. 
In de absorberende stand absorbeert een schakelbare spiegel waarschijnlijk ook onzichtbare golflengten , maar dit is verder niet onderzocht. 

4 Of deze beeldschermtechnologie doorzichtig is of doorzichtig te maken is, is onduidelijk. 
5 Deze specifieke beeldschermtechnologie werd te laat ontdekt en is daarom binnen dit onderzoek verder niet onderzocht. EASL DMD staat overigens voor Electrically Addressable Smectic 

Liquid crystal Daylight Memory Display (zie www.polydisplay .no) . 
6 Indien de drie gekleurde lagen in dezelfde hoeveelheid met elkaar gemengd worden . In welke mate alle golflengten geabsorbeerd worden, is onduidelijk. Waarschijnlijk minder dan bij een 

schakelbare spiegel. Electrowetting kan ook uit één zwarte aanpasbare laag gemaakt worden . In welke mate dan alle golflengten geabsorbeerd worden, is eveneens onduidelijk. 
7 Deze beeldschermtechnologie bereikt een groot aantal kleuren door middel van subtractieve kleurmenging . 
8 Deze beeldschermtechnologie bereikt een groot aantal kleuren door middel van additieve kleurmenging. 



Een beeldschermtechnologie die kleur door middel van spectraal selectieve absorptie 
verkrijgt (Eiectrowetting bijvoorbeeld), vereist, indien een duidelijk beeld aan de kant van het 
opvallende licht gewenst is, een beeldschermtechnologie als achtergrond die alle golflengten 
diffuus reflecteert. Een beeldschermtechnologie die alle golflengten verstrooit (EASL DMD 
bijvoorbeeld), is dan geschikt. Misschien is, in plaats van deze beeldschermtechnologie als 
achtergrond, het ook mogelijk om bij Electrowetting een vierde witte lichtverstrooiende 
aanpasbare laag toe te voegen. Om de diffuse reflectie te versterken en alle zonnestraling te 
kunnen weren dient in beide gevallen een beeldschermtechnologie toegevoegd te worden die 
alle golflengten spiegelend reflecteert (een schakelbare spiegel bijvoorbeeld). Een combinatie 
van alleen een beeldschermtechnologie die spectraal selectief absorbeert met een 
beeldschermtechnologie die alle golflengten spiegelend reflecteert, werkt waarschijnlijk 
minder goed. Het spiegelbeeld op een beeldschermtechnologie die alle golflengten 
spiegelend reflecteert, zal het beeld van de spectraal selectieve absorberende 
beeldschermtechnologie vermoedelijk overheersen. 

Uitgaande van een beeldschermtechnologie die kleur door middel van spectraal selectieve 
reflectie verkrijgt (P-Ink bijvoorbeeld), wordt voor een duidelijk beeld een achtergrond die alle 
golflengten absorbeert (zwart) geprefereerd boven een achtergrond die alle golflengten 
reflecteert (wit). Een schakelbare spiegel bestaand uit een legering van magnesium met of 
een zeldzame aarde of een overgangsmetaal leent zich hier voor. Deze vertoont namelijk bij 
het schakelen een zwarte absorberende tussenfase. 

Lichtreflecterende beeldschermtechnologieën zijn met name vanuit het oogpunt van warmte 
te prefereren boven lichtabsorberende beeldschermtechnologieën. Indien kleur gewenst is, 
zijn lichtabsorberende lagen echter onvermijdelijk. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat 
warmte dan indirect via absorptie binnenkomt, dienen deze lagen zoveel mogelijk aan de 
buitenkant van de thermische isolatie geplaatst te worden. De lagen worden dan wel aan 
extremere condities blootgesteld. Dit komt de werking waarschijnlijk niet ten goede. 

Voor de kleurweergave zijn spectraal selectief reflecterende en absorberende 
beeldschermtechnologieën (eventueel gecombineerd met andere beeldschermtechnologieën) 
overdag te prefereren boven lichtemilterende beeldschermtechnologieën. De lichtemilterende 
beeldschermtechnologieën moeten dan het daglicht 'overstrallen', terwijl de spectraal selectief 
reflecterende en absorberende beeldschermtechnologieën juist dankbaar gebruik maken van 
het daglicht. 
's Avonds en 's nachts, als het buiten donker is, ontstaat een andere situatie. Dan worden 
lichtemilterende beeldschermtechnologieën juist zeer interessant. Dan zijn de spectraal 
selectief reflecterende en absorberende beeldschermtechnologieën zonder externe 
hulpmiddelen (lees lichtbronnen) niet te zien. 

Een tweetal eigenschappen die nog niet behandeld zijn, zijn het bi-stabiel en het buigbaar zijn 
van de onderzochte beeldschermtechnologieën (zie tabel 8.2) . 
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Tabel 8.2 • Vergelijking van de verschillende beeldschermtechnologieën 

Een transparante OLED is niet bi-stabiel. Door een transparante OLED dient dus altijd 
elektrische stroom te lopen om een beeld te vormen. Dit is niet energiezuinig . 
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Voor een zo hoog mogelijke efficiëntie dient inactief materiaal, zoals ruimte tussen de pixels, 
zoveel mogelijk beperkt te worden. 

De dunne vlakke beeldschermtechnologieën die binnen dit onderzoek onderzocht zijn, zijn 
niet de enige beeldschermtechnologieën die interessant kunnen zijn voor toepassing in 
transparante (delen van) gevels. In een vervolgonderzoek zijn onder andere bijvoorbeeld de 
volgende beeldschermtechnologieën wellicht interessant om te bekijken: 
• Electrically Addressable Smectic Liquid crystal Daylight Memory Display (EASL DMD) 

zoals reeds vermeld in figuur 8.1 (zie www.polydisplay.no) 
Elektrochrome beeldschermtechnologieën (zie bijvoorbeeld 
http://www.ricoh.com/technology/tech/031 .html en www.ntera.com) 

• Cholesteric Liquid Crystal Display (ChLCD) (zie bijvoorbeeld www.magink.com) 
• Micro-Eiectro-Mechanical System (MEMS), zoals de Interterametrie MODulator (IMOD) 

reflective technology (zie www.mirasoldisplays.com) 

Het blijkt moeilijk te zijn om de beeldschermtechnologieën alleen op basis van informatie uit 
literatuurbronnen te beoordelen en onderling met elkaar te vergelijken. Bepaalde aspecten, 
zoals bepaalde optische eigenschappen, blijven daardoor (te) onduidelijk. Gerichte vragen 
hierover aan specialisten zullen meer helderheid kunnen geven. De meeste opheldering zal 
waarschijnlijk eenter verkregen worden door zelf monsters (voorbeelden) van de 
verschillende technologieën te onderzoeken. Gelet op het research stadium zal dit nu nog 
niet voor alle technologieën mogelijk zijn. 

De term 'reflectief beeldscherm ' en soortgelijke termen die in de literatuurbronnen gebruikt 
worden, kunnen verwarrend werken. Ze slaan namelijk niet altijd op het schakelbare 
materiaal dat gebruikt wordt. Een beeldscherm kan namelijk ook reflectief zijn als achter het 
schakelbare materiaal een reflectief onaanpasbaar materiaal geplaatst is . Het schakelbare 
materiaal zelf kan dan bijvoorbeeld juist absorberend zijn . Bij verder onderzoek dient hier 
rekening mee gehouden te worden. 

Het begrip 'transparant' zoals dit binnen dit onderzoek is bedoeld betekent doorschijnend én 
doorzichtig. In sommige literatuurbronnen lijkt het erop dat men met 'transparant' alleen 
doorschijnend bedoelt. Als de beeldschermtechnologie daadwerkelijk alleen doorschijnend is, 
kan op basis van de term 'transparant' ten onrechte aangenomen worden dat deze 
beeldschermtechnologie tevens doorzichtig is. Bij vervolgonderzoek dient men hierop 
bedacht te zijn. 

Zoals blijkt, is het demonstratiemodel een goed hulpmiddel om de digitale façade te 
demonstreren en er interesse voor te wekken. Dit laatste is met name van belang om meer 
gericht onderzoek naar de dig ita le façade te stimuleren. 

Het integreren van beeldschermtechnologieën in transparante (delen van) gevels kan ook 
gefaseerd doorgevoerd worden. Te beginnen met het integreren van 
beeldschermtechnologieën in een bouwdeel waaraan minder eisen gesteld worden. Er kan 
bijvoorbeeld begonnen worden met een opake binnenwand die dan qua kleuren uniform of in 
patronen aanpasbaar is. Een soort van aanpasbaar behang . Daarna kan verder gegaan 
worden met een transparante binnenwand. Een lichtstraat is misschien de volgende stap. Tot 
slot is dan de gevel aan de beurt. 

Er zijn naast de binnen dit onderzoek gestelde eisen meer criteria waarop de dunne vlakke 
beeldschermtechnologieën uiteindelijk beoordeeld zullen moeten worden voordat deze 
daadwerkelijk in transparante (delen van) gevels geïntegreerd kunnen worden . Denk daarbij 
aan criteria als de operationele temperatuur, levensduur, kosten, etc. 
De meeste onderzochte beeldschermtechnologieën zijn echter nog in ontwi•kkeling . Hiervan is 
nog veel onbekend. Het is daarom nu te vroeg om deze technologieën op alle mogelijke 
criteria te beoordelen en onderling te vergelijken. Dit onderzoek verschaft wel een blik in de 
toekomst. 
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Bijlage A. Vorm en positie van ramen (daglichtopeningen) 

een digitale fagade kunnen onder andere de vorm en de van een 'raam' 
worden. De vorm en de positie van een 'raam' hebben invloed op de lichtverdeling in de 
ruimte, het uitzicht, de inkijk en hoe de ruimte ervaren wordt. de is dit 
zichtbaar. Daar worden een groot aantal raamvarianten 

Bij aile varianten is: 
• de ruimte een standaard kantoorruimte van 3.6 x 5.4 x 2.7 m x x hoogte); 

de lichtreflectiefactor van de wanden die van het plafond 0.8 en die van de vloer 0.2 
(hierbij wordt ervan dat aile oppervlakken het licht volkomen 

de laatste de gevel de 
10% van het vloeroppervlak; 

• uitgegaan van een bewolkte hemel, een 'CIE standard overcast 
met een van 4092 cd/m2

. 

om te zijn 

Per variant worden de volgende driedimensionale getoond: 
• een vanuit de achterkant de ruimte "" ... ,. .. ",n wordt; 
• een waarbij vanuit een van de twee de ruimte ingekeken 
• hetzelfde als het tweede maar dan met de luminanties 

('helderheden') kleuren erin weergegeven. 

berekend met het software programma Radiance ~1Il'1fh;Qtil" 

42 http://sts.bwk.tue.nl/daylighVvarbookicomp_place.html(5-12-2008) 
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Bijlage 8. Plattegronden subvariant demonstratiemodel 

Het demonstratiemodel bestaat uit twee delen. Het deel waarin de digitale façade verwerkt is , 
zit vast. Het andere deel is verwijderbaar. De reden dat het demonstratiemodel uit twee delen 
bestaat, waarvan één verwijderbaar is, is tweeledig . 
Ten eerste (dit is ook de belangrijkste reden) kan de binnenkant van het demonstratiemodel 
hierdoor beter bekeken worden. 
Ten tweede wordt het hierdoor ook mogelijk om de indeling in het deel van de digitale façade 
te wijzigen. Zo is het mogelijk gemaakt om de kantoorruimten eruit te halen. Er blijft dan een 
grote hoge ruimte over, die bijvoorbeeld als tentoonstellingsruimte dienst kan doen (hiervoor 
is overigens een ander inzetstuk gemaakt). Het effect van de digitale façade op een dergelijke 
ruimte kan dan ook ervaren worden. De plattegronden van deze subvariant staan op de 
volgende bladzijden. 

LET OP 
Achteraf gezien is de indeling met kantoorruimten niet zo sterk, waardoor het af te raden is 
om deze eruit te halen. 
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Bijlage C. Geometrisch (30) weren van directe zonnestraling 

Als alle directe zonnestraling vanwege de warmte geweerd dient te worden en de digitale 
façade bestaat uit slechts één actieve laag die het hele zo11nespectrum kan reflecteren (wat 
dus nodig is om alle directe zonnestraling vanwege de warmte te kunnen weren), dan is 
daglichttoetreding en ui,tzicht onmogelijk. 

Als de digitale façade uit twee of meer actieve lagen opgebouwd wordt, dan wordt het 
mogelijk om de directe zonnestraling driedimensionaal te weren. In dat geval wordt 
daglichttoetreding en ui1tzicht tot op zeker hoogte wel mogelijk. 

Bijgaande illustraties tonen dit. De invallende zonnestraling is in rood weergegeven. De 
openingen in de eerste actieve laag bestaan in dit voorbeeld uit 10 x 10 pixels. De 
zonwerende vlakken ertussen zijn ook zo groot. De zonwerende vlakken in de tweede actieve 
laag bestaan in het slechtste geval uit 11 x 11 pixels met tussenliggende openingen van 9 x 9 
pixels. Op deze manier kunnen de zonwerende vlakken meebewegen met de invalshoek van 
de zonnestraling. 

Om op kleinere veranderingen van de invalshoek, efficiënter dus, te kunnen reageren moet 
de tweede laag uit meer pixels (kleinere pixels dus) opgebouwd worden en/of de afstand 
tussen de twee actieve lagen groter gemaakt worden. Dit dient dan dus vooraf, voordat de 
gevel gemaakt wordt, gedaan te worden. 
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