
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Tool assisted façade design
ontwikkelen van een hulpmiddel voor het optimaliseren van daglicht bij gevelsystemen

Sijbers, N.L.J.

Award date:
2014

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/edbf6cad-f591-49ea-8b58-67b450c0ee88


Tool assisted façade design - Bijlagen  
Ontwikkelen van een hulpmiddel voor het optimaliseren van daglicht bij gevelsystemen.

student:       Niek Sijbers
       0573177  

afstudeercommissie:     prof.dr.ir. J.J.N. Lichtenberg
       Dr. Ir. M. Mohammadi 
       ir. M.M.T.  Dominicus
    
datum:       17-04-2014 



To
ol

 a
ss

is
te

d 
fa

ça
de

 d
es

ig
n 



Bijlagen        
 1. daglichtsystemen     5  
 2. vergelijking prestatieanalyse software   9
 3. nauwkeurigheid     13  
 4. simulatie - analyse      17  
 5. simulatie - optimalisatie vorm     23  
 6. simulatie - optimalisatie gevelstand   39  
 7. dagscenario 21 December    57  
 8. handleidingen en vragenlijsten   77

03



To
ol

 a
ss

is
te

d 
fa

ça
de

 d
es

ig
n 



Bijlage I: 

Daglichtsystemen
inhoud: tabellen van verschillende bronnen die daglichtsy-
stemen en zonweringssystemen categoriseren en kwalitatief 
beoordelen. 
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bescherming 
tegen 
verblinding

uitzicht naar 
buiten

lichtsturing 
diep in de 
ruimte

homogene 
illuminantie 

energiebespari
ng op 
kunstlicht

tracken vereist

prsimatic panels alle klimaten afh nee afh afh afh afh
prisms and venetian 
blinds

gematigd klimaat ja afh ja ja ja ja

transparent shading 
system with HOEs 
bades on total 
reflection

gematigd klimaat afh ja nee ja ja ja

louvres and blinds alle klimaten ja afh ja ja ja ja

light shelf for the 
redirection of 
sunlight

alle klimaten afh ja ja ja ja nee

glazing with 
reflecting profiles

gematigd klimaat afh afh afh afh afh nee

turnable lamellas gematigd klimaat ja/afh afh afh afh afh ja
anidolic solar blinds alle klimaten ja afh ja ja afh nee

light shelf gematigd klimaat, 
bewolkte lucht

afh ja afh afh afh nee

anidolic integrated 
system

gematigd klimaat nee ja ja ja ja nee

anidolic ceiling gematigd klimaat, 
bewolkte lucht

ja ja ja ja afh

fish system gematigd klimaat ja afh ja ja nee
zenith light guiding 
elements with HOEs

gematigd klimaat ja ja ja ja nee

laser cut panel alle klimaten nee ja ja ja ja nee
prismatische panels alle klimaten afh afh afh afh afh ja/nee

sun directing glass alle klimaten afh nee ja ja ja nee

lichtverstrooiend
e systemen

alle klimaten nee nee ja ja afh nee

heliostat alle klimaten, 
zonnige hemel

ja ja ja

light pipe alle klimaten, 
zonnige hemel

ja ja ja nee

fibres alle klimaten, 
zonnige hemel

ja ja ja

light guiding ceiling gematigd klimaat, 
zonnige hemel

ja ja ja nee

daglicht-systemen 
met zon en 
helderheids-
wering

maakt gebruik 
van diffuus 
daglicht

maakt gebruik 
van direct 
zonlicht

daglicht-systemen 
zonder zon of 
helderheids-
wering

difuus 
lichtsturende 
systemen

direct 
lichtsturende 
systemen

lichttransport

Tabel 01: Daglichtsystemen verticale gevelopeningen in gematigd klimaat (IEA, 2000)



categorie
zonwering
helderheidswering lamellen (binnen) beweegbaar scherm

zon en helderheidswering beweegbaar scherm beweegbare zonwering
daglichtsysteem lichtplank anidolisch systeem
daglichtsysteem met zon en 
helderheidswering

voorbeelden
zonnescherm

lamellen (buiten)

Tabel 02: categorieën diverse systemen met typische voorbeelden (Velds , 2000) 

Systeem

hogere gem. DF gelijkmatigheid 
lichtverdeling 
zonlicht

gelijkmatigheid 
lichtverdeling diffuus 
licht

geen verblinding zonwering zicht naar buiten lage kosten onderhoud werking bij 
obstructie

Lichtplank - * * * + + * - +
Lichtsturende prisma's

* * * * * - - + +
Zonlicht werende 
prisma's - - * * + - - + *
Vaste spiegellamellen

- * * * + * * + *
Flexibele 
spiegellamellen * - * + +  - / * - * +
Translucente isolatie - ?* ?* - - - * + -
Anidolische systemen

+ - + * * + ?* ?+ +
Holografische 
elementen - + - * + * - +  - / *
Elektrochrome 
beglazing - - - ?* ?+ ?+ ?* ?+ -
beoordeling goed: + matig/gedeeltelijk: * niet/negatief: - potentieel: ?

Tabel 03: Kwalitatieve beoordeling van daglichtsystemen (Senternovem, 1997)
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Bijlage II: 

Vergelijking prestatieanalyse software
Met behulp van verschillende software word de daglichtfactor in 
een testruimte berekend. De resultaten van deze berekeningen 
worden vervolgens met elkaar vergeleken om mogelijke afwijkin-
gen te detecteren. 

09



To
ol

 a
ss

is
te

d 
fa

ça
de

 d
es

ig
n 

Geometrie

De testruimte heeft een vloeroppervlak van 4,5m breed en 5.2m lang en is 
2.7m hoog. De raamzijde bestaat uit 3 grote ramen die van het plafond door-
lopen tot aan  het vloeroppervlak. De ruimte is met de raamzjide gericht naar 
het zuiden. 

Materialen

In ecotect worden materialen geselecteerd aan de hand van de ecotect mate-
rial library. Omdat het toegvoegen van nieuwe of eigen materialen een lastig 
proces is worden deze materialen als basis genomen voor de overige simu-
laties in diva en de controlesimulatie in radiance.  De beschrijving van de 
materialen wordt hieronder weergegeven (informatie achter # is commentaar 
en geen onderdeel van de materiaalbeschrijving). 

# material name: kozijn
# naam in ecotect library: solid timber
# reflectance materiaal: 0.413
void plastic kozijn
0
0
5  0.413 0.413 0.413  0 0

# material name: vloer
# naam in ecotect library: conc slab on ground
# reflectance materiaal: 0.592
void plastic vloer
0
0
5  0.592 0.592 0.592  0 0

# material name: plafond
# naam in ecotect library: suspended concrete ceiling
# reflectance materiaal: 0.749
void plastic plafond
0
0
5  0.749 0.749 0.749  0 0

Bijlage 2: vergelijking prestatieanalyse software

Figuur 01: geometrie testruimte (export vanuit radiance)



# material name: muur
# naam in ecotect library: conc block plaster
# reflectance materiaal: 0.549
void plastic muur
0
0
5  0.549 0.549 0.549  0 0

# material name: dubbelglas
# naam in ecotect library: double glazed alu frame
# visual transmittance: 64%
# visual transmissivity: 69%
void glass dubbelglas
0
0
3 0.626 0.696 0.696

De parameters van de simulaties worden zoveel mogelijk op elkaar afgesteld 
. Bij elke simulatie word er gekozen voor een bewolkte CIE-hemelkoepel. 
Kleine afwijkingen in de lux waarde van deze bewolkte hemel beïnvloeden de 
resultaten niet. Dit komt omdat de daglichtfactor de verhouding tussen de ge-
meten lux waarde binnen en de lux waarde buiten uitgerekend. Per methode 
wordt er een 100 simulaties gedaan op een meetgrid van 10 bij 10 punten. Dit 
grid bevindt zich op een hoogte van 500mm van het vloeroppervlak.

Uit de resultaten in tabel 4 blijkt dat de ecotect methode zelfs vergeleken met 
een nauwkeurige radiance simulatie hogere daglichtfactor waardes oplevert 
. Aangezien ook binnen het programma ecotect een radiance simulatie word 
aangeraden voor een grotere nauwkeurigheid zijn de resultaten van de eco-
tect methode waarschijnlijk onbetrouwbaar en te gunstig.
De verschillen tussen de methoden gebaseerd op een radiance simulatie wij-
ken slechts weinig van elkaar af. De reden voor de verschillen in is onduide-
lijk. Aangezien de gebruikte geometrie, materialen en parameters nagenoeg 
gelijk zijn is dit waarschijnlijk te wijten aan de verschillende beschrijvingen van 
de CIE-hemel. 
De verschillen tussen een simulatie met hoge en lage nauwkeurigheid zijn 
aanzienlijk. Het is aan te raden de radiance parameters voor een simulatie 
niet te laag in te stellen. 

simulatie- 
methode

ecotect 

rhinoceros 
4.0 SR9

grasshopper 
0.9.0014
ecotect 

analysis 2011

radiance 
ab 2 8 2 8 2 8
ad
as
ar
aa 0.1

32
256
512

rhinoceros 4.0 SR9

grasshopper 
0.9.0014

DIVA 2.0.1.3

Radiance v4.2A

0.1
32

256
512512

256
32
0.1

radiance v4.0

radianceradiance in divaradiance in ecotect

rhinoceros 4.0 SR9

grasshopper  
0.9.0014

geco plugin for 
grasshopper v1.034

ecotect analysis 
radiance v3.7

n.v.t.

gebruikte 
software

methode nauwkeurigheid programma gem min max
ecotect - ecotect 8,7 4,1 23,0

ecotect 5,9 1,3 17,8
diva 5,9 1,3 17,8

radiance 5,6 1,1 17,3
ecotect 7,8 2,8 19,4

diva 7,8 2,9 19,2
radiance 7,4 2,6 19,0

ab=2

ab=8

radiance

daglichtfactor - bewolkte lucht

Tabel 04: gebruikte software en instellingen 

Tabel 05: resultaten simulaties
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Bijlage III: 

nauwkeurigheid 
De resultaten van een radiance simulatie zijn in zekere mate 
willekeurig. Bij een toename van het aantal meetpunten en het 
nauwkeuriger instellen van de radiance parameters zal een be-
paalde waarde steeds beter en met een kleinere spreiding bena-
derd worden.  
Om een inzicht te krijgen in de afwijking van een radiance si-
mulatie bij de gekozen radiance parameters zal een korte test 
gedaan worden van 10 metingen. Verder zullen hier geen harde 
conclusies aan verbonden worden. De resultaten zijn namelijk 
ook afhankelijk van het tijdstip van de simulatie, de gebruikte 
weersinstellingen etc. 
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Geometrie

De testruimte heeft een vloeroppervlak van 3,6m breed en 5.4m lang en is 
2.7m hoog. De raamzijde bestaat uit 2 grote ramen. De ruimte is met de raam-
zjide gericht naar het zuiden. De gebruikte materialen zijn gelijk aan de stan-
daard materialen van het generieke gebouw in de tool. 

materialen 

reflectance wanden: 0.50
reflectance plafond: 0.70
reflectance vloer: 0.20
transmitance glas: 0.80

Bijlage 3: nauwkeurigheid

gem lux sort gem mediaan
afwijking 
gem variantie

std 
afwijking

578,67 573,67 577,87 578,09 -4,20 5,85 2,42
579,64 574,41 -3,46
574,41 576,75 -1,12
577,78 577,78 -0,09
576,75 577,78 -0,09
577,78 578,39 0,52
573,67 578,67 1,77
578,39 579,64 1,77
580,36 580,36 2,49
581,26 581,26 3,39

Figuur 02: aanzicht gevel testruimte

Tabel 06: 10 lux metingen 21 juni 12:00 bewolkt.

Figuur 03: plattegrond testruimte Afbeelding 01: aanzicht ruimte in rhino



gelijkmatigheid sort gem mediaan
afwijking 
gem variantie

std 
afwijking

0,245190 0,236771 0,245356 0,245653 -0,008585 2,83069E-05 0,00532
0,246802 0,239692 -0,005664
0,236771 0,243225 -0,002131
0,247598 0,243459 -0,001897
0,239692 0,245190 -0,000166
0,256549 0,246115 0,000759
0,243225 0,246802 0,002242
0,248155 0,247598 0,002242
0,243459 0,248155 0,002799
0,246115 0,256549 0,011193

radgem sort gem mediaan
afwijking 
gem variantie

std 
afwijking

28,078 27,980 28,403 28,470 -0,423 0,064 0,252
28,515 28,078 -0,325
28,203 28,203 -0,200
28,631 28,290 -0,113
28,578 28,424 0,021
28,424 28,515 0,112
28,290 28,578 0,228
27,980 28,631 0,228
28,691 28,641 0,238
28,641 28,691 0,288

Tabel 07: 10 gelijkmatigheid metingen 21 juni 12:00 bewolkt.

Tabel 08: 10 radiatie metingen 21 juni 12:00 bewolkt.De standaardafwijking is 2.42. Bij een meting van 577,78 is het dus aanne-
melijk dat de werkelijke waarde 577,78 ±2.42 is en dus ligt tussen 575.36 en 
580.2 lux. Bij een normale verdeling bedraagt dit 68%. Omdat deze afwijking 
bij vergelijkingen tussen verschillende systemen al snel tot onjuiste conclu-
sies kan leiden worden de resultaten afgerond op tientallen lux. 
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De standaardafwijking is 0,00532 Bij een meting van 0,239692 is het dus aan-
nemelijk dat de werkelijke waarde 0,239692 ±0,00532 is en dus ligt tussen 
0.234372 en 0.245012. Bij een normale verdeling geld dit voor 68% van alle 
metingen. Omdat deze afwijking bij vergelijkingen tussen verschillende syste-
men al snel tot onjuiste conclusies kan leiden worden de resultaten afgerond 
op een cijfer achter de komma.

De standaardafwijking is 0.252. Bij een meting van 28,578is het dus aanne-
melijk dat de werkelijke waarde 28,578 ±0.252 is en dus ligt tussen 28.326 
en 28.830. Bij een normale verdeling geld dit voor 68% van alle metingen. 
Omdat deze afwijking bij vergelijkingen tussen verschillende systemen al snel 
tot onjuiste conclusies kan leiden worden de resultaten afgerond op 1 W/m2.
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Bijlage IV: 

analyse
Deze bijlage bevat de resultaten van de analyse van het gevel-
concept “accepting ambient intelligence”. 

inhoud: 
- toelichting gevelconcept en modi 
- resultaten simulatie op 21 december
- resultaten simulatie op 21 juni 
- resultaten (totaal) in de vorm van een spiderdiagram
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Figuur 04: verschillende gevelstanden van het accepting ambient intelligence gevelsysteem

geen gevelsysteem isolatiestand

pv stand

hexagon - beginstand shade stand



bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

10:00 130 1600 0 70 20 700 10 320

12:00 240 8060 0 50 40 4420 20 1390

14:00 210 3950 0 50 40 1610 20 570

10:00 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

12:00 0,2 0,2 0,6 0,3 0,1 0,4 0,1

14:00 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2

10:00 90 0 20 0

12:00 210 0 180 10

14:00 170 0 100 10

10:00 8 25 0 2 1 23 1 21

12:00 18 25 0 3 2 22 1 21

14:00 17 100 0 3 1 100 1 22

uitzicht

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

21-dec

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

verblinding (DGP-
index)

2 0 0 1 1

geen hexagon isolatie shading pv

Tabel 09: Analyse gevelstanden van accepting ambient intelligence gevelconcept voor 21-dec

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht
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bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

9:00 610 1510 0 10 100 230 40 160

12:00 840 4990 10 20 140 350 60 240

15:00 760 2430 0 10 130 260 50 180

9:00 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

12:00 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3

15:00 0,2 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4

9:00 80 0 10 10

12:00 190 0 20 10

15:00 80 0 20 10

9:00 21 30 1 1 10 19 3 18

12:00 23 32 1 2 17 21 5 19

15:00 22 28 1 2 15 22 5 20

uitzicht 0 1 1

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

verblinding (DGP-
index)

2 0

nvt

nvt

nvt

nvt

pv
21-jun

geen hexagon isolatie shading

Tabel 10: Analyse gevelstanden van accepting ambient intelligence gevelconcept voor 21-juni

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht
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Figuur 05: Beoordeling van de verschillende gevelstanden in de vorm van een spiderdiagram
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Bijlage V: 

optimalisatie - vorm
Binnen deze analyse is geprobeerd om de prestaties van het 
gevelsysteem te verbeteren door aanpassingen te maken in  de 
vorm en het materiaalgebruik van het gevelconcept.

inhoud: 
- toelichting variaties 
- resultaten totaal
- resultaten variaties afzonderlijk
- vergelijking resultaten en spiderdiagram
- resultaten variatie combinatie 1
- vergelijking met de originele shades en spiderdiagram
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Figuur 06: shade stand gevelcomcept en aanpassingen/variaties op deze stand

geen gevelsysteem uitvoering in lichte materialen

verkorten systeem-shellshade groot

shade stand shade klein

specular materiaalshade plat 



bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewokt zon bewokt zon bewokt zon bewokt zon

10:00 130 1600 20 700 30 820 20 720 20 680 20 870 20 740 30 710

12:00 240 8060 40 4420 60 4650 40 4430 40 4930 50 4550 40 4440 50 4430

14:00 210 3950 40 1610 50 1860 40 1560 40 1880 40 2070 40 1730 40 1630

10:00 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3

12:00 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1

14:00 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2

10:00 90 20 20 40 30 50 20 20

12:00 210 180 190 20 100 190 190 180

14:00 170 100 110 20 60 110 110 100

10:00 8 25 1 23 1 22 1 22 1 23 1 21 1 23 1 21

12:00 18 25 2 22 2 23 2 22 2 23 2 23 2 23 2 22

14:00 17 100 1 100 2 100 2 24 2 24 2 100 2 100 2 100

uitzicht

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

21-dec
geen shading lichte materialen shade plat shade shell shade specular

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

shade klein shade groot

1 1 1

verblinding (DGP-
index)

2 1 1 1 1

Tabel 11: Analyse shade stand en aanpassingen voor 21-dec 

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht
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bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewokt zon bewokt zon bewokt zon bewokt zon

9:00 610 1510 100 230 150 430 110 240 110 260 120 300 110 250 130 280

12:00 840 4990 140 350 210 690 140 350 150 380 160 460 150 370 170 400

15:00 760 2430 130 260 190 470 130 260 130 290 150 330 140 280 150 300

9:00 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4

12:00 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

15:00 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4

9:00 80 10 30 10 10 20 20 20

12:00 190 20 40 20 20 30 20 20

15:00 80 20 30 10 10 20 20 20

9:00 21 30 10 19 14 20 12 20 14 20 13 20 12 20 13 21

12:00 23 32 17 21 19 22 17 21 19 21 19 21 18 21 19 21

15:00 22 28 15 22 17 21 15 22 19 22 17 22 17 22 17 22

uitzicht

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

21-jun
geen shading lichte materialen shade plat shade shell shade specular

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

shade klein shade groot

1 1 1

verblinding (DGP-
index)

2 1 1 1 1

Tabel 12: Analyse shade stand en aanpassingen voor 21-jun

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht



bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewokt zon

10:00 20 700 30 820 10 120 9:00 100 230 150 430 50 200

12:00 40 4420 60 4650 20 230 12:00 140 350 210 690 70 340

14:00 40 1610 50 1860 10 250 15:00 130 260 190 470 60 210

10:00 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0 -0,1 9:00 0,4 0,4 0,3 0,3 -0,1 -0,1

12:00 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 12:00 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,1 0,0

14:00 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 15:00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

10:00 20 20 0 9:00 10 30 20

12:00 180 190 10 12:00 20 40 20

14:00 100 110 10 15:00 20 30 10

10:00 1 23 1 22 0 -1 9:00 10 19 14 20 4 1

12:00 2 22 2 23 0 1 12:00 17 21 19 22 2 1

14:00 1 100 2 100 1 0 15:00 15 22 17 21 2 -1

uitzicht □

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)
-

21-dec
shading lichte materialen verschil shading

verblinding (DGP-
index)

1 1 0

□

1 0

21-jun oordeel

+

-

1

lichte materialen verschil

Tabel 13: Vergelijking lichte materialen

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

figuur xx: bewolktfiguur xx: bewolkt figuur xx: helder + zonfiguur xx: helder + zon 27
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bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewokt zon

10:00 20 700 20 720 0 20 9:00 100 230 110 240 10 10

12:00 40 4420 40 4430 0 10 12:00 140 350 140 350 0 0

14:00 40 1610 40 1560 0 -50 15:00 130 260 130 260 0 0

10:00 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0 -0,1 9:00 0,4 0,4 0,3 0,4 -0,1 0,0

12:00 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 12:00 0,4 0,3 0,4 0,4 0,0 0,1

14:00 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 15:00 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,1

10:00 20 40 20 9:00 10 10 0

12:00 180 20 -160 12:00 20 20 0

14:00 100 20 -80 15:00 20 10 -10

10:00 1 23 1 22 0 -1 9:00 10 19 12 20 2 1

12:00 2 22 2 22 0 0 12:00 17 21 17 21 0 0

14:00 1 100 2 24 1 -76 15:00 15 22 15 22 0 0

uitzicht □1 1

21-dec
shading shade klein

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

verblinding (DGP-
index)

oordeel

□

□

0 1

+

+

01

shade klein verschilshadingverschil
21-jun

Tabel 14: Analyse shade stand: klein

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

figuur 09: bewolkt figuur 10: helder + zonfiguur 07: bewolkt figuur 08: helder + zon



bewolkt zon bewokt zon bewolkt zon bewolkt zon bewokt zon bewokt zon

10:00 20 700 20 680 0 -20 9:00 100 230 110 260 10 30

12:00 40 4420 40 4930 0 510 12:00 140 350 150 380 10 30

14:00 40 1610 40 1880 0 270 15:00 130 260 130 290 0 30

10:00 0,3 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 9:00 0,4 0,4 0,3 0,4 -0,1 0,0

12:00 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 12:00 0,4 0,3 0,3 0,4 -0,1 0,1

14:00 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 15:00 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1

10:00 20 30 10 9:00 10 10 0

12:00 180 100 -80 12:00 20 20 0

14:00 100 60 -40 15:00 20 10 -10

10:00 1 23 1 23 0 0 9:00 10 19 14 20 4 1

12:00 2 22 2 23 0 1 12:00 17 21 19 21 2 0

14:00 1 100 2 24 1 -76 15:00 15 22 19 22 4 0

uitzicht □

shade groot verschil
oordeel

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

+

gelijkmatigheid □

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)
+

21-dec
shading shade groot verschil

21-jun
shading

verblinding (DGP-
index)

+

1 1 0 1 1 0

Tabel 15: Analyse shade stand: groot

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

figuur 13: bewolkt figuur 14: helder + zonfiguur 11: bewolkt figuur 12: helder + zon 29
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bewolkt zon bewokt zon bewolkt zon bewolkt zon bewokt zon bewokt zon

10:00 20 700 20 870 0 170 9:00 100 230 120 300 20 70

12:00 40 4420 50 4550 10 130 12:00 140 350 160 460 20 110

14:00 40 1610 40 2070 0 460 15:00 130 260 150 330 20 70

10:00 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 9:00 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0

12:00 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 12:00 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,1 0,0

14:00 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 15:00 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1

10:00 20 50 30 9:00 10 20 10

12:00 180 190 10 12:00 20 30 10

14:00 100 110 10 15:00 20 20 0

10:00 1 23 1 21 0 -2 9:00 10 19 13 20 3 1

12:00 2 22 2 23 0 1 12:00 17 21 19 21 2 0

14:00 1 100 2 100 1 0 15:00 15 22 17 22 2 0

uitzicht □

shade plat verschil
oordeel

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

+

gelijkmatigheid +

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)
-

21-dec
shading shade plat verschil

21-jun
shading

verblinding (DGP-
index)

□

1 1 0 1 1 0

Tabel 16: Analyse shade stand: plat

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

figuur 17: bewolkt figuur 18: helder + zonfiguur 15: bewolkt figuur 16: helder + zon



bewolkt zon bewokt zon bewolkt zon bewolkt zon bewokt zon bewokt zon

10:00 20 700 20 740 0 40 9:00 100 230 110 250 10 20

12:00 40 4420 40 4440 0 20 12:00 140 350 150 370 10 20

14:00 40 1610 40 1730 0 120 15:00 130 260 140 280 10 20

10:00 0,3 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 9:00 0,4 0,4 0,4 0,3 0,0 -0,1

12:00 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 12:00 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,1 0,0

14:00 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 15:00 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,1

10:00 20 20 0 9:00 10 20 10

12:00 180 190 10 12:00 20 20 0

14:00 100 110 10 15:00 20 20 0

10:00 1 23 1 23 0 0 9:00 10 19 12 20 2 1

12:00 2 22 2 23 0 1 12:00 17 21 18 21 1 0

14:00 1 100 2 100 1 0 15:00 15 22 17 22 2 0

uitzicht □

shade shell verschil
oordeel

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

+

gelijkmatigheid □

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)
-

21-dec
shading shade shell verschil

21-jun
shading

verblinding (DGP-
index)

□

1 1 0 1 1 0

Tabel 17: Analyse shell: verkorten 

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

figuur 21: bewolkt figuur 22: helder + zonfiguur 19: bewolkt figuur 20: helder + zon 31
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bewolkt zon bewokt zon bewolkt zon bewolkt zon bewokt zon bewokt zon

10:00 20 700 30 710 10 10 9:00 100 230 130 280 30 50

12:00 40 4420 50 4430 10 10 12:00 140 350 170 400 30 50

14:00 40 1610 40 1630 0 20 15:00 130 260 150 300 20 40

10:00 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0 -0,1 9:00 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0

12:00 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 12:00 0,4 0,3 0,4 0,4 0,0 0,1

14:00 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 15:00 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,1

10:00 20 20 0 9:00 10 20 10

12:00 180 180 0 12:00 20 20 0

14:00 100 100 0 15:00 20 20 0

10:00 1 23 1 21 0 -2 9:00 10 19 13 21 3 2

12:00 2 22 2 22 0 0 12:00 17 21 19 21 2 0

14:00 1 100 2 100 1 0 15:00 15 22 17 22 2 0

uitzicht □

shade specular verschil
oordeel

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

+

gelijkmatigheid □

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)
□

21-dec
shading shade specular verschil

21-jun
shading

verblinding (DGP-
index)

□

1 1 0 1 1 0

Tabel 18: Analyse shade stand: specular materiaal

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

figuur 25: bewolkt figuur 26: helder + zonfiguur 23: bewolkt figuur 24: helder + zon
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Figuur 27:Spider diagram - analyse gevelvorm 
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lichte 
materialen

kleine 
shaders

grote shaders platte shader
verkorten 

shell

verlichtingssterkte + □ + + +

gelijkmatigheid - □ □ + □

warmtebelasting - + + - -

verblinding □ + + □ □

uitzicht □ □ □ □ □

technische 
haalbaarheid

+ - ? - +

Tabel 19: beoordeling optimalisatie - gevelvorm 



bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

10:00 130 1600 20 700 30 850

12:00 240 8060 40 4420 60 4680

14:00 210 3950 40 1610 50 1960

10:00 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3

12:00 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1

14:00 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2

10:00 90 20 20

12:00 210 180 200

14:00 170 100 120

10:00 8 25 1 23 1 22

12:00 18 25 2 22 2 23

14:00 17 100 1 100 2 100

uitzicht

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

21-dec
geen shading combination 1

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

verblinding (DGP-
index)

2 1 1

Tabel 20: Optimalisatie gevelvorm: combinaties - 21 dec

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

figuur 30: bewolkt figuur 31: helder + zon

combinatie 1: 

• shade stand 
• lichte materialen
• verkorten shell

figuur 28: bewolkt figuur 29: helder + zon 35
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bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

9:00 610 1510 100 230 160 460

12:00 840 4990 140 350 220 720

15:00 760 2430 130 260 190 500

9:00 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3

12:00 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3

15:00 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3

9:00 80 10 30

12:00 190 20 40

15:00 80 20 30

9:00 21 30 10 19 15 20

12:00 23 32 17 21 19 22

15:00 22 28 15 22 18 21

uitzicht

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

21-jun
geen shading combination 1

verblinding (DGP-
index)

2 1 1

Tabel 21: Optimalisatie gevelvorm: combinaties - 21 jun

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

combinatie 1: 

• shade stand 
• lichte materialen
• verkorten shell

figuur 34: bewolkt figuur 35: helder + zonfiguur 32: bewolkt figuur 33: helder + zon
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Figuur 36:Spider diagram - analyse gevelvorm - combinaties
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Bijlage VI: 

optimalisatie  - gevelstand
Deze bijlage bevat de resultaten van de optimalisatie van de ge-
velstand. Hierbij wordt er telkens gezocht naar de gevelstand die 
het optimale resultaat oplevert. Dit resultaat wordt beoordeeld 
aan de hand van dezelfde criteria als de analyse. 
Het gevelsysteem waarop deze optimalisaties worden toegepast  
is de combinatie die voortkomt uit de vormstudie. De vraag is of 
de werking en rotatie van het systeem een aanzienlijke invloed 
heeft op de prestaties van het gevelsysteem. 
 
inhoud: 
- optimalisatie bij de rotatie elementen in één groep
- optimalisatie bij de rotatie van de elementen in twee groepen
- vergelijking van de resultaten van de verschillende optimalisa-
ties 
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-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
 gem verlichtings-
sterkte (lux)

10 10 20 30 30 40 50 50 40 220 350 540 760 840 910 860 740 520

gelijkmatigheid 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 gem warmte- 
belasting raam 

10 10 10 10 20 30 20 20 10

fitness value 10 10 20 30 30 40 -4950 -9950 -9960 220 350 540 760 840 910 860 740 520

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

20 30 40 50 60 80 90 90 80 440 730 1900 3510 4690 4710 4690 4600 2850

gelijkmatigheid 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

 gem warmte- 
belasting raam 

20 40 30 110 200 200 200 190 60

fitness value 20 30 40 50 60 80 -4910 -4910 -9920 -4960 -4270 -3100 -11490 -15310 -15290 -10310 -15400 -12150

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

20 20 30 40 60 70 80 80 80 340 570 1000 1430 1960 2400 2380 1880 1290

gelijkmatigheid 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 gem warmte- 
belasting raam 

20 30 30 80 120 120 110 110 50

fitness value 20 20 30 40 60 70 -4920 -4920 -9920 340 -4430 -4000 -8570 -13040 -12600 -12620 -13120 -8710

12:00

14:00

10:00

12:00

14:00

zon
rotatie in graden

10:00

rotatie in graden
21 dec  - bewolkt

Tabel 22: Optimaliseren van gevelstand van combinatie1 -  21 -dec

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

Één groep: alle panelen draaien synchroon

Optimalisatie van de gevelstand in de shade modus. 
Maximaliseren fitness formule. 
formule 1: optimaliseer verlichtingssterkte met strafpunten van overschreiden eis 
voor straling en gelijkmatigheid 



groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
 gem verlichtings-
sterkte (lux)

50 70 90 120 150 190 220 240 220 200 260 340 400 460 490 510 510 500

gelijkmatigheid 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3

 gem warmte- 
belasting raam 

10 20 20 20 30 30 30 20 20

fitness value 50 70 90 120 150 190 -4780 -4760 -9780 200 260 340 400 460 490 -4490 -4490 500

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

70 100 130 170 210 260 310 330 300 300 400 510 610 720 810 880 970 1120

gelijkmatigheid 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

 gem warmte- 
belasting raam 

20 20 30 30 40 50 50 50 60

fitness value 70 100 130 170 210 260 -4690 -4670 -9700 300 400 510 610 720 -9190 -9120 -9030 -3880

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

60 90 110 150 190 240 280 290 270 230 310 370 440 500 530 540 520 510

gelijkmatigheid 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2

 gem warmte- 
belasting raam 

20 20 20 30 30 30 30 20 20

fitness value 60 90 110 150 190 -4760 -4720 -4710 -9730 230 310 370 440 500 -4470 540 -4480 -4490

rotatie in graden

9:00 9:00

12:00 12:00

15:00 15:00

21 jun  - bewolkt
rotatie in graden

zon

Tabel 23: Optimaliseren van gevelstand van combinatie1 -   21 -jun
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Figuur 37: optimale gevelstand volgens de eerste fitness formule
Tabel 24: Optimale gevelstand in graden volgens formule 1

optimale stand 
tijd bewolkt zon bewolkt zon

10:00 10 10 9:00 10 40

12:00 10 -20 12:00 10 0

14:00 10 -40 15:00 0 20

tijd
21-jun21-dec
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-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
 gem verlichtings-
sterkte (lux)

10,57 14,60 19,05 25,14 32,43 40,14 45,06 48,37 44,44 219,36 354,34 539,07 757,04 844,63 911,74 857,53 739,68 519,86

gelijkmatigheid 0,33 0,27 0,28 0,28 0,27 0,26 0,20 0,15 0,12 0,25 0,28 0,32 0,33 0,34 0,34 0,30 0,30 0,25

 gem warmte- 
belasting raam 

11,87 13,70 13,69 14,90 23,54 30,74 16,84 15,61 14,35

fitness value 0,48 0,44 0,47 0,50 0,53 0,55 0,50 0,46 0,42 0,40 0,48 0,58 0,65 0,63 0,62 0,63 0,61 0,51

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

19,92 27,63 36,71 48,30 61,56 77,13 89,18 92,25 84,71 435,46 733,33 1900,24 3509,93 4686,52 4706,42 4686,63 4603,00 2851,64

gelijkmatigheid 0,27 0,31 0,33 0,33 0,28 0,25 0,20 0,15 0,12 0,23 0,25 0,18 0,15 0,14 0,16 0,15 0,12 0,13

 gem warmte- 
belasting raam 

24,31 36,51 34,67 112,70 198,98 202,36 200,01 186,09 63,82

fitness value 0,47 0,55 0,60 0,64 0,64 0,64 0,63 0,58 0,54 0,41 0,45 0,62 0,43 0,12 0,11 0,12 0,15 0,56

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

18,13 24,84 32,16 42,43 55,39 66,38 77,60 81,91 76,46 338,82 566,99 997,37 1429,09 1961,71 2399,82 2377,16 1879,70 1289,34

gelijkmatigheid 0,29 0,28 0,33 0,33 0,32 0,27 0,18 0,15 0,12 0,26 0,25 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 0,18 0,19

 gem warmte- 
belasting raam 

18,90 27,83 28,07 76,39 116,53 115,69 114,04 106,99 48,04

fitness value 0,48 0,51 0,58 0,62 0,65 0,63 0,58 0,56 0,51 0,43 0,45 0,53 0,39 0,24 0,30 0,30 0,26 0,46

rotatie in graden

10:00 10:00

12:00 12:00

14:00 14:00

21 dec  - bewolkt
rotatie in graden

zon

Tabel 25: Optimaliseren van gevelstand van combinatie1 -   21 -dec

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

Één groep: alle panelen draaien synchroon

Optimalisatie van de gevelstand in de shade modus. 
Maximaliseren fitness formule. 
formule 2: optimaliseer verlichtingssterkte , gelijkmatigheid en de zonstraling 
(m.u.v. de bewolkte situatie) 



groen= goed
oranje= matig
rood= slecht

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
 gem verlichtings-
sterkte (lux)

51,55 69,76 93,91 123,01 154,93 193,50 218,87 236,60 216,32 201,17 261,96 338,36 399,31 461,04 494,21 514,81 506,56 503,52

gelijkmatigheid 0,27 0,30 0,32 0,31 0,30 0,25 0,20 0,15 0,11 0,26 0,29 0,31 0,32 0,30 0,25 0,23 0,23 0,27

 gem warmte- 
belasting raam 

13,33 16,02 19,02 23,27 26,61 28,47 27,84 23,13 24,44

fitness value 0,59 0,68 0,76 0,81 0,85 0,88 0,87 0,84 0,77 0,40 0,44 0,47 0,48 0,47 0,42 0,42 0,44 0,46

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

69,91 95,79 127,65 165,94 210,98 264,60 305,15 325,92 301,81 303,47 397,15 505,39 605,45 716,63 808,22 883,48 974,75 1124,82

gelijkmatigheid 0,25 0,29 0,33 0,31 0,29 0,25 0,22 0,16 0,12 0,27 0,28 0,27 0,29 0,25 0,25 0,23 0,24 0,26

 gem warmte- 
belasting raam 

20,40 24,19 29,09 34,77 40,95 46,24 50,04 48,30 56,92

fitness value 0,63 0,73 0,84 0,89 0,93 0,98 1,00 0,97 0,90 0,42 0,44 0,45 0,47 0,43 0,42 0,40 0,44 0,45

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

63,39 87,14 113,90 150,06 193,83 235,91 277,33 287,19 267,92 231,92 306,90 372,06 440,39 499,11 531,57 541,73 524,05 508,97

gelijkmatigheid 0,25 0,30 0,34 0,32 0,26 0,23 0,19 0,17 0,13 0,27 0,29 0,29 0,26 0,29 0,24 0,26 0,24 0,23

 gem warmte- 
belasting raam 

15,61 18,82 21,70 26,23 29,29 31,04 29,06 23,65 24,38

fitness value 0,61 0,72 0,82 0,87 0,89 0,92 0,94 0,93 0,86 0,40 0,44 0,46 0,43 0,46 0,41 0,44 0,44 0,42

rotatie in graden

9:00 9:00

12:00 12:00

15:00 15:00

21 jun - bewolkt
rotatie in graden

zon

Tabel 26: Optimaliseren van gevelstand van combinatie1 -   21 -jun
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Figuur 38: optimale gevelstand volgens de tweede fitness formule
Tabel 27: Optimale gevelstand in graden volgens formule 2

optimale stand 
tijd bewolkt zon bewolkt zon

10:00 10 -10 9:00 10 -10

12:00 10 -20 12:00 10 -10

14:00 0 -20 15:00 0 0

21-dec
tijd

21-jun
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weertype tijdstip
optimale gevelstand 

boven ( °)
optimale gevelstand 

onder ( °)
fitness-waarde

10:00 10 -30 0,59

12:00 -5 -10 0,66

14:00 10 -10 0,63

10:00 20 5 0,65

12:00 -15 -10 0,72

14:00 -20 -15 0,53

9:00 25 15 0,81

12:00 20 5 0,91

15:00 20 20 0,88

9:00 0 -20 0,48

12:00 -20 -15 0,47

15:00 5 -25 0,48

21-dec

bewolkt

helder met zon

21-jun

bewolkt

helder met zon

Tabel 28: Optimaliseren van gevelstand van combinatie1 

Twee groepen: 2 groepen kunnen onafhankelijk van elkaaar draaien

Optimalisatie van de gevelstand in de shade modus. 
Maximaliseren fitness formule. 
formule 2: optimaliseer verlichtingssterkte met strafpunten van overschrei-
den eis voor straling en gelijkmatigheid 



Figuur 39: screenshot  galapagos - 21 dec 10:00 bewolkt 

Figuur 42: screenshot  galapagos - 21 dec 10:00 zonFiguur 40: screenshot  galapagos - 21 dec 12:00 bewolkt 

Figuur 41: screenshot  galapagos - 21 dec 14:00 bewolkt 
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Figuur 43: screenshot  galapagos - 21 dec 12:00 zon Figuur 45: screenshot  galapagos - 21 jun 09:00 bewolkt

Figuur 44: screenshot  galapagos - 21 dec 14:00 zon Figuur 46: screenshot  galapagos - 21 jun 12:00 bewolkt



Figuur 47: screenshot  galapagos - 21 jun 15:00 bewolkt

Figuur 48: screenshot  galapagos - 21 jun 09:00 zon

Figuur 49: screenshot  galapagos - 21 jun 12:00 zon

Figuur 50: screenshot  galapagos - 21 jun 15:00 zon 51
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Figuur 51: optimale gevelstand volgens de tweede fitness formule Tabel 29: Optimale gevelstand in graden volgens formule 2

weertype tijdstip
optimale gevelstand 

boven ( °)
optimale gevelstand 

onder ( °)
fitness-waarde

10:00 10 -30 0,59

12:00 -5 -10 0,66

14:00 10 -10 0,63

10:00 20 5 0,65

12:00 -15 -10 0,72

14:00 -20 -15 0,53

9:00 25 15 0,81

12:00 20 5 0,91

15:00 20 20 0,88

9:00 0 -20 0,48

12:00 -20 -15 0,47

15:00 5 -25 0,48

21-dec

bewolkt

helder met zon

21-jun

bewolkt

helder met zon



bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

10:00 130 1600 20 700 30 850 40 760 25 888

12:00 240 8060 40 4420 60 4680 80 1900 51 3461

14:00 210 3950 40 1610 50 1960 60 1000 54 1279

10:00 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12:00 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1

14:00 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2

10:00 90 20 20 15 17

12:00 210 180 200 35 49

14:00 170 100 120 28 28

10:00 8 25 1 23 1 22

12:00 18 25 2 22 2 23

14:00 17 100 1 100 2 100

uitzicht

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

21-dec
geen shading combination 1

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

comb1: opt-stand opt-stand-2delen

verblinding (DGP-
index)

2 1 1 1 1

Tabel 30: vergelijking verschillende optimalisaties van de shade stand voor 21-dec

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht
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bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon bewolkt zon

9:00 610 1510 100 230 160 460 190 400 220 400

12:00 840 4980 140 350 220 720 310 610 280 530

15:00 760 2430 130 260 190 500 280 500 280 420

9:00 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

12:00 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3

15:00 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3

9:00 80 10 30 23 23

12:00 190 20 40 35 31

15:00 80 20 30 29 25

9:00 21 30 10 19 15 20

12:00 23 32 17 21 19 22

15:00 22 28 15 22 18 21

uitzicht

opt-stand-2delen
21-jun

geen shading combination 1 comb1: opt-stand

 gem verlichtings-
sterkte (lux)

gelijkmatigheid

 gem warmte- 
belasting raam 

(W/m2)

2 1 1 1 1

verblinding (DGP-
index)

Tabel 31: vergelijking verschillende optimalisaties van de shade stand voor 21-jun

groen= goed
oranje= matig
rood= slecht



0 

20 

40 

60 

80 

100 
lux 

gelijkmatigheid 

warmtebelasting 
raam 

uitzicht 

geen gevelelement 

shade stand 

combinatie 1 

combinatie 1: optimale stand  

combinatie 1: optimale stand - 2 delen 

Figuur 52:Spider diagram - vergelijking van de verschillende optimalisaties 
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Bijlage VII: 

dagscenario - 21 december
Om naast de numerieke waarden ook een visueel inzicht te krij-
gen van de effecten die het gevelsysteem op de ruimte heeft is er 
een soort scenario gemaakt die één dag doorloopt. 

Per tijdstip worden drie situaties met elkaar vergeleken. Een 
ruimte zonder gevelsysteem, een ruimte met gevelsysteem en 
een situatie met de gevel in de optimale stand (rotatie)

inhoud: 
- 10:00: geen gevelsysteem
- 10:00: combinatie 1
- 10:00: combinatie 1 optimale stand 
- 12:00: geen gevelsysteem
- 12:00: combinatie 1
- 12:00: combinatie 1 optimale stand 
- 14:00: geen gevelsysteem
- 14:00: combinatie 1
- 14:00: combinatie 1 optimale stand 
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Dag scenario: 21- december 10:00 bewolkt:  geen gevelsysteem

Afbeelding 03: visualisatie ruimte 

Afbeelding 04: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

Afbeelding 02: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=200lux/geel)

Bijlage 7: dagscenario voor 21 december 



10:00 helder + zon:  geen gevelsysteem

Afbeelding 07: visualisatie ruimte 

Afbeelding 08: luminantie in cd/m2 (llimiet van 500cd/m2)Afbeelding 06: zonstraling achter het glas in W/m2 (maximum/limiet =200W/m2/geel)

Afbeelding 05: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=1000lux/geel)Afbeelding 03: visualisatie ruimte 

Afbeelding 04: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)
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Dag scenario: 21- december 10:00 bewolkt:  combinatie1 in horizontale/0 stand

Afbeelding 10: visualisatie ruimte 

Afbeelding 11: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

Afbeelding 09: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=200lux/geel)



10:00 helder + zon: combinatie1 in horizontale/0 stand

Afbeelding 14: visualisatie ruimte 

Afbeelding 15: luminantie in cd/m2 (llimiet van 500cd/m2)Afbeelding 13:zonstraling achter het glas in W/m2 (maximum/limiet =200W/m2/geel)

Afbeelding 12: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=1000lux/geel)Afbeelding 10: visualisatie ruimte 

Afbeelding 11: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)
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Dag scenario: 21- december 10:00 bewolkt:  combinatie1 in optimale stand (rotatie)

Afbeelding 17: visualisatie ruimte 

Afbeelding 18: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

Afbeelding 16: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=200lux/geel)



10:00 helder + zon:  combinatie1 in optimale stand (rotatie)

Afbeelding 21: visualisatie ruimte 

Afbeelding 22: luminantie in cd/m2 (llimiet van 500cd/m2)Afbeelding 20: zonstraling achter het glas in W/m2 (maximum/limiet =200W/m2/geel)

Afbeelding 19: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=1000lux/geel)Afbeelding 17: visualisatie ruimte 

Afbeelding 18: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)
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Dag scenario: 21- december 12:00 bewolkt:  geen gevelsysteem

Afbeelding 24: visualisatie ruimte 

Afbeelding 25: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

Afbeelding 23: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=200lux/geel)



12:00 helder + zon: geen gevelsysteem

Afbeelding 28: visualisatie ruimte 

Afbeelding 29: luminantie in cd/m2 (llimiet van 500cd/m2)Afbeelding 27:zonstraling achter het glas in W/m2 (maximum/limiet =200W/m2/geel)

Afbeelding 26: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=1000lux/geel)Afbeelding 24: visualisatie ruimte 

Afbeelding 25: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)
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Dag scenario: 21- december 12:00 bewolkt:  combinatie1 in horizontale/0 stand

Afbeelding 31: visualisatie ruimte 

Afbeelding 32: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

Afbeelding 30: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=200lux/geel)



12:00 helder + zon:  combinatie1 in horizontale/0 stand

Afbeelding 35: visualisatie ruimte 

Afbeelding 36: luminantie in cd/m2 (llimiet van 500cd/m2)Afbeelding 34:zonstraling achter het glas in W/m2 (maximum/limiet =200W/m2/geel)

Afbeelding 33: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=1000lux/geel)Afbeelding 31: visualisatie ruimte 

Afbeelding 32: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)
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Dag scenario: 21- december 14:00 bewolkt:  combinatie1 in optimale stand (rotatie)

Afbeelding 38: visualisatie ruimte 

Afbeelding 39: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

Afbeelding 37: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=200lux/geel)



14:00 helder + zon:  combinatie1 in optimale stand (rotatie)

Afbeelding 42: visualisatie ruimte 

Afbeelding 43: luminantie in cd/m2 (llimiet van 500cd/m2)Afbeelding 41:zonstraling achter het glas in W/m2 (maximum/limiet =200W/m2/geel)

Afbeelding 40: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=1000lux/geel)Afbeelding 38: visualisatie ruimte 

Afbeelding 39: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

69



To
ol

 a
ss

is
te

d 
fa

ça
de

 d
es

ig
n 

Dag scenario: 21- december 14:00 bewolkt:  geen gevelsysteem

Afbeelding 45: visualisatie ruimte 

Afbeelding 46: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

Afbeelding 44: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=200lux/geel)



14:00 helder + zon:  geen gevelsysteem

Afbeelding 49: visualisatie ruimte 

Afbeelding 50: luminantie in cd/m2 (llimiet van 500cd/m2)Afbeelding 48: zonstraling achter het glas in W/m2 (maximum/limiet =200W/m2/geel)

Afbeelding 47: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=1000lux/geel)Afbeelding 45: visualisatie ruimte 

Afbeelding 46: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

71



To
ol

 a
ss

is
te

d 
fa

ça
de

 d
es

ig
n 

Dag scenario: 21- december 14:00 bewolkt:  combinatie1 in horizontale/0 stand

Afbeelding 52: visualisatie ruimte 

Afbeelding 53: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

Afbeelding 51: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=200lux/geel)



14:00 helder + zon  combinatie1 in horizontale/0 stand

Afbeelding 56: visualisatie ruimte 

Afbeelding 57: luminantie in cd/m2 (llimiet van 500cd/m2)Afbeelding 55:zonstraling achter het glas in W/m2 (maximum/limiet =200W/m2/geel)

Afbeelding 54: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=1000lux/geel)Afbeelding 52: visualisatie ruimte 

Afbeelding 53: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)
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Dag scenario: 21- december 14:00 bewolkt:  combinatie1 in optimale stand (rotatie)

Afbeelding 59: visualisatie ruimte 

Afbeelding 60: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)

Afbeelding 58: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=200lux/geel)



14:00 helder + zon:  combinatie1 in optimale stand (rotatie)

Afbeelding 63: visualisatie ruimte 

Afbeelding 64: luminantie in cd/m2 (llimiet van 500cd/m2)Afbeelding 62:zonstraling achter het glas in W/m2 (maximum/limiet =200W/m2/geel)

Afbeelding 61: verlichtingssterkte in de ruimte (maximum/limiet=1000lux/geel)Afbeelding 59: visualisatie ruimte 

Afbeelding 60: luminantie in cd/m2 (llimiet van 50cd/m2)
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Bijlage VIII: 

handleidingen en vragenlijsten
Om de tool geschikt te maken voor gebruik door ontwerpers is er 
een handleiding opgesteld. De verschillende stappen die doorlo-
pen moeten worden bij het gebruik van de tool dienen zo begrijp-
baar en eenvoudige mogelijk gepresenteerd te worden. 
Twee studenten binnen de richting architectuur hebben de hand-
leiding doorlopen en deze voorzien van commentaar en opmer-
kingen. 
Aan de hand van deze feedback is de handleiding aangepast en 
is een derde verbeterde versie gepresenteerd in de vorm van een 
website. Deze laatste versie is voorzien van voorbeelden in de 
vorm van video’s en afbeeldingen.

Inhoud: 
- handleiding versie 1, met ingevulde vragenlijst
- handleiding versie 2, met ingevulde vragenlijst
- handleiding versie 3
- document testruimte
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Vragenlijst – Tool assisted façade design 
 

 
Naam : Robbert v. Bezooijen 
 
Studie: Bouwkunde  
 
Richting: Architectuur (AUDE) 
 
Master/bachelor/overig: Master  
 
 
 
Deel 1:  
 
Vraag 1: Hoeveel ervaring heeft u met het gebruik van het programma Rhinoceros 3D? (omcirkel één 

cijfer waarbij geldt dat 1=geen ervaring en 5=veel ervaring) 
 

(1).....2.....3.....4.....5 
 
 
Vraag 2: Hoeveel ervaring heeft u met het gebruik van het programma grasshopper for rhino 3D? 

(omcirkel één cijfer waarbij geldt dat 1=geen ervaring en 5=veel ervaring) 
 

1.....(2).....3.....4.....5 
 
 
Vraag 3: Heeft u ervaring met het gebruik van daglichtsimulatiesoftware? 
 

 Ja  □ Nee 
 

Zo ja, welke: 3D-studio max daylight analysis 
 
 
Vraag 4: Hoeveel ervaring heeft u met het gebruik van radiance (daglichtsimulatiesoftware)? (omcirkel 

één cijfer waarbij geldt dat 1=geen ervaring en 5=veel ervaring) 
 

(1).....2.....3.....4.....5 
 
 
Vraag 5: Hoeveel ervaring heeft u met het gebruik van het programma diva for rhino 3D? (omcirkel één 

cijfer waarbij geldt dat 1=geen ervaring en 5=veel ervaring) 
 

(1).....2.....3.....4.....5 
 

 
 
 

 
Deel 2: gebruik tool 
 

1. Start rhinoceros 4.0.  
Typ grashopper in de console en druk op enter 
Open in grasshopper de tool: tool testversie 1.2 
Linksboven in het document staan in stappen de mogelijke handelingen in de tool beschreven 
 
Geometrie en informatie testruimte  
In de volgende stappen zal de geometrie van een bestaand gebouw en een bestaande ruimte worden 
ingevoerd. De testruimte is een ruimte in de hogeschool van de HAN te Arnhem. De ruimte ligt op de 
derde verdieping. Obstakels zullen vanwege de hoogte van de ruimte worden verwaarloosd. 

 
Afbeelding 1 en 2: dimensies gebouw en oriëntatie van de testruimte  
 
Als verdiepingshoogte zal 3200mm worden aangenomen. De vloerhoogte is 300mm en het gebouwdeel is 4 
verdiepingen hoog. De oriëntatie of hoek van de testruimte ten opzichte van het zuiden is 8 graden.  

 
Afbeelding 3 en 4: dimensies raampartij en plattegrond testruimte 
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Afbeelding 5: vooraanzicht gevel 
 
 

2. Nieuw project: stap  1 
 
open een nieuw project in rhino 3d in mm.  
Zet alle 4 de viewports op perspective.  
file> new 
viewport view > perspective 
 

3. Dimensies gebouw: stap 2 
Voer de dimensies van het gebouw in (probeer de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen)\ 
 
 

4. Oriëntatie: stap 3 
 
Voer de oriëntatie van het gebouw/de testruimte in. 
bij 0 is de ruimte gericht op het zuiden. Bij 180 op het noorden.  
 

5. Testruimte: stap 4 
 
Voer de positie van de testruimte t.o.v. het gebouw in. (de afstand tot de linkerzijde van het gebouw) 
de verdieping van de testruimte en de dimensies van de testruimte 
 

6. Daglichtopeningen: stap 5 
 
Voer het aantal en de dimensies van de daglichtopeningen/ramen in 
 
 

7. Obstakels: stap 6 
 
Test het toevoegen van obstakels maar voeg er uiteindelijk geen toe. Obstakels in de directe omgeving zijn van 
geringe hoogte en worden verwaarloosd.  
 
 
 
 
 

 
 

8. Materialen: stap 7 
 
Materialen toekennen. Kijk na of de materialen van de ruimte als volgt zijn ingesteld.  
 
materialen   reflectance transmittance 
kozijnen   0.50   
vloer   0.20   
plafond   0.80   
wanden   0.50   
grondvlak   0.20   
buitengevel    0.35   
façade   0.50   
glas   - 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Simulatiemodus: stap 8 
 
zet de simulatiemode aan (de voor het gemak word de geometrie van het gebouw uitgezet, voor de simulatie 
staat deze echter wel nog aan) 
 
instellen viewports: 
Als voorbereiding op de simulatie worden 3 van de viewports ingesteld op verschillende camerastandpunten. 
Maak de viewport actief door deze te selecteren en zet de bijbehorende camera knop op true. Houd een viewport 
vrij als een vrij in te stellen camera. 
 
(zet de camera als deze ingesteld is weer op false)  
 
 

10. Simulatiegrid: stap 9 
 
Nodes en nauwkeurigheid  
 
Test het grid. Laat de nauwkeurigheidsinstellingen als volgt staan.  
 
Lux  
X richting: 7  
Y richting: 13 
Hoogte grid : 750mm 
 
Rad  
X richting: 3  
Y richting: 10 
 
 

11. Gevelsysteem: stap 10 
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Voeg nog geen gevelsysteem toe. Test de 3 systemen maar laat deze staan op false.  
 
 
 
 

12. Instellen tijd en weer: stap 11 
 
Stel de tijd in op 21 juni 12:00 met zon  
 
 

13. Simulatie: stap 12 en vraag 6 
 
Start de simulatie  
Zet de knop terug op false als deze klaar is.  
 
Bekijk de resultaten en stel het domein goed in.  De kleuren in het panel geven aan of de resultaten voldoen aan 
de eis. Groen is goed oranje is matig en rood slecht.  
 
Wat kun je zeggen over de verlichtingssterkte (lux) in de ruimte. Voldoet deze? 
 
Deze is ruim voldoende  
 
Wat kun je zeggen over de straling (W/m2) achter het glas. Voldoet deze? 
 
Deze is te laag 
 
Wat kun je zeggen over de gelijkmatigheid in de ruimte. Voldoet deze? 
 
Te laag (0.1) 
 
(gelijkmatigheid: de minimale verlichtingssterkte op het simulatiegrid gedeeld door de gemiddelde 
verlichtingssterkte )  
 
 

14. Toegvoegen gevelsysteem:  stap 10  
 
Voeg in stap 10 het gevelsysteem accepting ambient intelligence toe  
 
Test de mogelijke instellingen maar zet deze op uiteindelijk op de shade stand met standaard materialen een 
rotatie van 0 en geen veranderingen in de schaal en vorm 
 
 

15. Simulatie 2: stap 12 en vraag 7 
 
Start  een nieuwe simulatie op 21 juni om 12 uur met een bewolkte lucht  
Schrijf de resultaten op  
 
Verlichtingssterkte (lux):  140 
 
Gelijkmatigheid: 0.3 
 
Zonnetraling achter het glas (w/m2):  10 
 
 

16. Aanpassingen aai:  stap 10 en vraag 8 

 
Zet de materialen van het gevelsysteem op lichte materialen  
Verkort de gevelshell met 75mm (vormaanpassingen) 
Zet de rotatie van de gevelelement  op +10 graden.  
 
Doe een nieuwe simulatie. 
 
Vergelijk de resultaten met de vorige simulatie. En beschrijf de verschillen. 
 
Verlichtingssterkte (lux) :  190 
 
Gelijkmatigheid:  0.3 
 
Zonnetraling achter het glas (w/m2) : 10 
 
 

17. Uitzicht: stap 14 en vraag 9 
 
Beoordeel het uitzicht uit het raam. Activeer de camera. 
Beoordeel het uitzicht aan de hand van de volgende schaal. 
 
geen uitzicht = 0 (ontbreken uitzicht op horizon, grond, en lucht/hemel) 
beperkt uitzicht = 1 (ontbreken uitzicht op horizon, grondvlak, of lucht/hemel) 
volledig zicht op de horizon, grond en lucht = 2 
 
(zet na evaluatie terug op false) 
 
Vraag 9: het uitzicht is (omcirkel één antwoord) 
 

□ Geen   □ Beperkt  □ Volledig 
 
 
 
Deel 2: vragen achteraf 
 
 
 
Vraag 10: Hoe zou u na het doorlopen van de stappen de begrijpbaarheid van de interface beoordelen 

(omcirkel één cijfer waarbij geldt dat 1=erg ingewikkeld en 5=erg eenvoudig) 
 

1.....2.....3.....(4).....5 
 
Op en aanmerkingen over de gebruikersinterface:  
De termen in de interface zijn duidelijk voor de functie die ze bekleden. De handleiding is een prima ondersteuning 
voor de verdere uitvoer van het instellen van het model 
 
 
Vraag 11: Hoe zou u de begrijpbaarheid en de weergave van de resultaten van de metingen beoordelen 

(omcirkel één cijfer waarbij geldt dat 1=erg slecht en 5=erg goed) 
 

1.....2.....3.....(4).....(5) 
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Vraag 12: Heeft het grafisch weergeven van de verlichtingsterkte en zonnestraling heeft een 
meerwaarde voor de tool. (omcirkel één cijfer waarbij geldt dat 1=helemaal niet mee eens  en 
5=helemaal mee eens ) 

 
1.....2.....3.....(4).....(5) 

 
Op en aanmerkingen over de weergave van de resultaten :  
 
kleur is een eerste dimensie om de meetresultaten mee weer te geven, maar persoonlijk spreekt de 3d grafische 
visualisatie van de meetgegevens mij het meeste aan. 
 
Vraag 13: zijn er stappen in de tool opgenomen die wat betref u overbodig zijn?  
 
Mijns inziens zijn alle elementen binnen de tool van waarde. De waarde kan verschillen per gebruiker, maar de 
aanwezigheid van de verschillende elementen maakt het geheel een veelzijdige tool. 
 
 
Vraag 14: heeft u wensen voor eventuele toevoegingen aan de tool? 
 
Een real-time aanpassing in de grafische weergave zou perfect zijn. Het is echter begrijpelijk dat er tijd nodig is om 
nieuwe instellingen te analyseren waardoor dit niet of lastig mogelijk is. 
 
 
Vraag 15: algemene op en aanmerkingen  
 
Veelzijdige tool met de potentie voor de integratie van verschillende zonweringsystemen en het testen van de 
effecten hiervan op bijna elke willekeurige ruimte. 
 

Bedankt voor uw medewerking! 
 

Overig commentaar, notities of opmerkingen n.a.v. het gebruik van de handleiding en tool: 
 
Probeer de handleiding specifieker en duidelijker te maken.  
 
Beschrijf de stappen specifieker. Voorbeeld “1. start rinoceros 4.0 “   “start rhinoceros 4.0 , kies large 
objects in milimeters en open een nieuw project” 
 
Geef bij 4. Oriëntatie ook de draairichting aan.  
 
Leg bij het toekennen van materialen beteruit wat het grondvlak en de façade zijn. Grondvlak is het 
materiaal van de omgeving en façade  het gevelelement van de testruimte.  
 
Om de resultaten in te laden moet eerst een slider veranderd worden. Is er een mogelijkheid om dit te 
omzeilen? Een soort automatische refresh na de simulatie? 
 
Vermeld duidelijk dat de simulatie slider na de simulatie weer op false gezet moet worden om een 
ongewenste nieuwe simulatie te voorkomen.  
 
Probeer het onderscheid tussen de verschillende vlakken bij de uitzichtbeoordeling te verbeteren.  
 
Stel de vragenlijst en de stappen die vermeld staan in grasshopper beter op elkaar af.  
 
Vermeld bij de roterende elementen duidelijk dat dit gebeurd in stappen van 10 graden. 
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Naam : Irene Boertien 
 
Studie: Bouwkunde 
 
Richting: Bouwtechniek 
 
Master/bachelor/overig: Master 
 
 
 
Deel 1:  
 
Vraag 1: Hoeveel ervaring heeft u met het gebruik van het programma Rhinoceros 3D? (omcirkel één 

cijfer waarbij geldt dat 1=geen ervaring en 5=veel ervaring) 
 

1.....2.....(3).....4.....5 
 
 
Vraag 2: Hoeveel ervaring heeft u met het gebruik van het programma grasshopper for rhino 3D? 

(omcirkel één cijfer waarbij geldt dat 1=geen ervaring en 5=veel ervaring) 
 

1.....(2).....3.....4.....5 
 
 
Vraag 3: Heeft u ervaring met het gebruik van daglichtsimulatiesoftware? 
 

□ Ja  □ Nee 
 

Zo ja, welke: Diva 
 
 
Vraag 4: Hoeveel ervaring heeft u met het gebruik van radiance (daglichtsimulatiesoftware)? (omcirkel 

één cijfer waarbij geldt dat 1=geen ervaring en 5=veel ervaring) 
 

(1).....2.....3.....4.....5 
 
 
Vraag 5: Hoeveel ervaring heeft u met het gebruik van het programma diva for rhino 3D? (omcirkel één 

cijfer waarbij geldt dat 1=geen ervaring en 5=veel ervaring) 
 

1.....2.....3.....(4).....5 
 

 
 
 

 
Deel 2: gebruik tool 
 

1. Start rhinoceros 4.0.  
Selecteer milimeters (bij large objects). Typ grasshopper in de console en druk op enter 
Open in grasshopper de tool: tool testversie 2.x 
Linksboven in het document staan in stappen de mogelijke handelingen in de tool beschreven 
 
Geometrie en informatie testruimte  
In de volgende stappen zal de geometrie van een bestaand gebouw en een bestaande ruimte worde 
ingevoerd. De testruimte is een ruimte in de hogeschool van de HAN te Arnhem. De ruimte ligt op de 
derde verdieping. Obstakels zullen vanwege de hoogte van de ruimte worden verwaarloosd. 

 
Afbeelding 1 en 2: dimensies gebouw en oriëntatie van de testruimte  
 
Als verdiepingshoogte zal 3200mm worden aangenomen. De vloerhoogte is 300mm en het gebouwdeel is  3 
verdiepingen hoog. De oriëntatie of hoek van de testruimte ten opzichte van het zuiden is 8 graden.  

 
Afbeelding 3 en 4: dimensies raampartij en plattegrond testruimte 
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Afbeelding 5: vooraanzicht gevel 
 
 

2. Nieuw project: stap  1 
 
open een nieuw project in rhino 3d in mm.  
Zet alle 4 de viewports op perspective.  
file> new 
viewport view > perspective 
 

3. Dimensies gebouw: stap 2 
Voer de dimensies van het gebouw in (probeer de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen)\ 
 
 

4. Oriëntatie: stap 3 
 
Voer de oriëntatie van het gebouw/de testruimte in. 
bij 0 is de ruimte gericht op het zuiden. Bij 180 op het noorden. De rotatierichting is tegen de klok in.  
 
 

5. Testruimte: stap 4 
 
Voer de positie van de testruimte t.o.v. het gebouw in. (de afstand tot de linkerzijde van het gebouw) 
de verdieping van de testruimte en de dimensies van de testruimte 
 

6. Daglichtopeningen: stap 5 
 
Voer het aantal en de dimensies van de daglichtopeningen/ramen in 
 
 

7. Obstakels: stap 6 
 
Test het toevoegen van obstakels maar voeg er uiteindelijk geen toe. Obstakels in de directe omgeving zijn van 
geringe hoogte en worden verwaarloosd.  
 
 

8. Materialen: stap 7 
 

Materialen toekennen. Kijk na of de materialen van de ruimte als volgt zijn ingesteld.  
 
materialen   reflectance transmittance 
kozijnen   0.50   
vloer   0.20   
plafond   0.80   
wanden   0.50   
grondvlak   0.20   
buitengevel    0.35   
façade   0.50   
glas   - 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Simulatiemodus: stap 8 
 
zet de simulatiemode aan (de voor het gemak word de geometrie van het gebouw uitgezet, voor de simulatie 
staat deze echter wel nog aan) 
 
instellen viewports: 
Als voorbereiding op de simulatie worden 3 van de viewports ingesteld op verschillende camerastandpunten. 
Maak de viewport actief door deze te selecteren en zet de bijbehorende camera knop op true. Houd een viewport 
vrij als een vrij in te stellen camera. 
 
(zet de camera als deze ingesteld is weer op false)  
 
 

10. Simulatiegrid: stap 9 
 
Nodes en nauwkeurigheid  
 
Test het grid. Laat de nauwkeurigheidsinstellingen als volgt staan.  
 
Lux  
X richting: 7  
Y richting: 13 
Hoogte grid : 750mm 
 
Rad  
X richting: 3  
Y richting: 10 
 
 

11. Gevelsysteem: stap 10 
 
Voeg nog geen gevelsysteem toe. Test de 3 systemen maar laat deze staan op false.  
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Stel de tijd in op 21 juni 12:00 met zon  
 
 

13. Simulatie: stap 12 en vraag 6 
 
Start de simulatie  
Zet de knop terug op false als deze klaar is.  
 
Stap 13 
Bekijk de resultaten en stel het domein goed in.  De kleuren in het panel geven aan of de resultaten voldoen aan 
de eis. Groen is goed oranje is matig en rood slecht.  
 
Wat kun je zeggen over de verlichtingssterkte (lux) in de ruimte. Voldoet deze? 
 
4450 lux = groen = goed 
 
Wat kun je zeggen over de straling (W/m2) achter het glas. Voldoet deze? 
 
190 = rood = te hoog 
 
Wat kun je zeggen over de gelijkmatigheid in de ruimte. Voldoet deze? 
 
0.1 = rood = te hoog 
 
(gelijkmatigheid: de minimale verlichtingssterkte op het simulatiegrid gedeeld door de gemiddelde 
verlichtingssterkte )  
 
 

14. Toegvoegen gevelsysteem:  stap 10  
 
Voeg in stap 10 het gevelsysteem accepting ambient intelligence toe  
 
Test de mogelijke instellingen maar zet deze op uiteindelijk op de shade stand met standaard materialen een 
rotatie van 0 en geen veranderingen in de schaal en vorm 
 
 

15. Simulatie 2: stap 12 en vraag 7 
 
Start  een nieuwe simulatie op 21 juni om 12 uur met een bewolkte lucht  
Schrijf de resultaten op  
 
Verlichtingssterkte (lux) :  140 
 
Gelijkmatigheid: 0.4 
 
Zonnetraling achter het glas (w/m2): 10 
 
 

16. Aanpassingen aai:  stap 10 en vraag 8 
 
Zet de materialen van het gevelsysteem op lichte materialen  
Verkort de gevelshell met 75mm (vormaanpassingen) 
Zet de rotatie van de gevelelement  op +10 graden.  
 

Doe een nieuwe simulatie. 
 
Vergelijk de resultaten met de vorige simulatie. En beschrijf de verschillen. 
 
Verlichtingssterkte (lux) : 200 
 
Gelijkmatigheid: 0.3 
 
Zonnetraling achter het glas (w/m2):  10 = verbetering 
 
 

17. Uitzicht: stap 14 en vraag 9 
 
Beoordeel het uitzicht uit het raam. Activeer de camera en zet ter verduidelijking de kleuren aan.  
Beoordeel het uitzicht aan de hand van de volgende schaal. 
 
geen uitzicht = 0 (ontbreken uitzicht op horizon, grond, en lucht/hemel) 
beperkt uitzicht = 1 (ontbreken uitzicht op horizon, grondvlak, of lucht/hemel) 
volledig zicht op de horizon, grond en lucht = 2 
 
(zet na evaluatie terug op false) 
 
Vraag 9: het uitzicht is (omcirkel één antwoord) 
 

□ Geen   □ Beperkt  □ Volledig 
 
 
 
Deel 2: vragen achteraf 
 
 
 
Vraag 10: Hoe zou u na het doorlopen van de stappen de begrijpbaarheid van de interface beoordelen 

(omcirkel één cijfer waarbij geldt dat 1=erg ingewikkeld en 5=erg eenvoudig) 
 

1.....(2).....3.....4.....5 
 
Op en aanmerkingen over de gebruikersinterface: 
Zie notities  
 
 
Vraag 11: Hoe zou u de begrijpbaarheid en de weergave van de resultaten van de metingen beoordelen 

(omcirkel één cijfer waarbij geldt dat 1=erg slecht en 5=erg goed) 
 

1.....2.....3.....(4).....5 
 
 
Vraag 12: Heeft het grafisch weergeven van de verlichtingsterkte en zonnestraling heeft een 

meerwaarde voor de tool. (omcirkel één cijfer waarbij geldt dat 1=helemaal niet mee eens  en 
5=helemaal mee eens ) 

 
1.....(2).....3.....4.....5 

 
Op en aanmerkingen over de weergave van de resultaten: 
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De kleuren geven een goede indicatie 
 
 
Vraag 13: zijn er stappen in de tool opgenomen die wat betref u overbodig zijn?  
 
 
 
Vraag 14: heeft u wensen voor eventuele toevoegingen aan de tool? 
 
De functie van de ruimte toevoegen aan de tool  linken aan lux eis 
 
 
 
Vraag 15: algemene op en aanmerkingen  
 
Zie notities  
 
 
 

Bedankt voor uw medewerking! 
 
 
Overig commentaar, notities of opmerkingen n.a.v. het gebruik van de handleiding en tool: 
 
Meer uitleg in de handleiding zodat de tool zonder ingrijpen of toezicht kan worden gebruikt 
 
Laat de maten en dimensies van de geometrie beter aansluiten op de invoermethode in de tool. 
Bijvoorbeeld: h.o.h. maat 
 
Vervang console door command line. 
 
Vervang de afkorting aai door de volledige naam of leg uit wat deze afkorting betekend. 
 
Leg de bediening van de viewports in rhino beter uit. Scrollen = zoom. Rechtermuisknop = camera  
slepen = .... 
 
Vermelden dat het gaat om het groen gearceerde gebouw.  
 
Leg uit waar het stappenplan op het grasshopper canvas staat (screenshot). 
 
Leg uit wat de genoemde stappen zijn ( blokjes in grasshopper) 
 
Nauwkeuriger acties beschrijven. Voorbeeld: zet de view naar perspective  top, right mouse, set view 
 
Getallen handmatig invullen in sliders kan door te dubbelklikken op de geselecteerde waarde 
 
Betere beschrijving van de hoogte en de bovenkant van het raam in de tool. Dit is de afstand van de 
onder en bovenkant van het raam tot de vloer en plafond.  
  
Haakjes weglaten bij onderdeel 9. Simulatiemodus  
 
Wat zijn standaard en lichte materialen? (meer uitleg)  

 
Meer uitleg true en false knoppen. Bedien deze door dubbelklik. True = aan , false = uit  
 
Naamgeving: verander de slider “diepte gevel” in lengte gebouw 
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Geometrie gebouw  en informatie testruimte  
 
De testruimte is een ruimte in de hogeschool van de HAN te Arnhem. De ruimte ligt op de 
derde verdieping. In afbeelding 1 is het gebouw aangegeven in het groen. Obstakels 
beperken niet direct het zicht en de daglichttoetreding in de ruimte en zullen worden 
verwaarloosd.  

 
Afbeelding 1: ligging en de dimensies van het gebouw (groen). De testruimte is met rood aangegeven.  
 
Voor de hoogte van de testruimte zal 3200mm worden aangenomen. De vloerhoogte is 
300mm en het gebouw is 4 verdiepingen hoog. De oriëntatie of hoek van de testruimte ten 
opzichte van het zuiden is 8 graden.  De testruimte bevindt zich op de derde verdieping.  
 

 
Afbeelding 2: benadering van aanzicht van de gevel en de positie van de testruimte dimensies in mm) 

 
Afbeelding 3: dimensies plattegrond testruimte en oriëntatie t.o.v. het noorden (maten in mm).  
 

 
Afbeelding 4: benadering van de dimensies van de raampartij van de testruimte (in mm) 

document testruimte
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