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Maurice Dominicus Cellular>strifétûres in architecture 

Voorwoord. 
Het onderzoek 'Cellular structures in architecture' is uitgevoerd als 
afstudeerproject aan de Technische Universiteit Eindhoven, leerstoel 
Bouwtechniek/productontwikkeling. Het onderzoek gaat in op de vraag of we 
botstructuren kunnen simuleren op basis van algoritmen en deze informatie 
vervolgens kunnen toepassen in de architectuur. 

Botstructuren mogen we categoriseren onder cellular structures ( opencel 
structuren), deze cellular structures vormen de bases van alle organische 
structuren. Cellular structures mogen we omschrijven als 'Optima! structures', 
wat betekent, dat een structuur een maximale draagkracht en een minimale 
surfaceoppervlak heeft. Toepassing van 'Optima! structures' reduceert het totale 
gewicht tengevolge van materiaalbesparing. 

Mijn drijfveer in dit onderzoek is vooral het inplementeren van 'optima! structures' 
binnen de architectuur en vooral hoe we 'optima! structures' kunnen genereren 
met behulp van scripten cq. programmeren. Dit onderzoek zal dienen als een 
explorerendonderzoek naar 'optima! structures', waar in opvolgende 
onderzoeken wordt gekeken hoe we 'optima! structures' kunnen genereren en 
modificeren, dit alles zal geschieden op basis van botstructuren, het summum 
van een 'optima! structure'. 

Het explorerendonderzoek is zo beschreven dat elke deelvraag (opgesteld 
vanuit de onderzoeksvraag) in een apart segment wordt behandeld. 
De deelvragen die in samenwerking met Arno Mulderij zijn uitgevoerd, worden in 
het eerste segment behandeld. Oe segmenten zijn van elkaar te onderscheiden 
door toekenning van een kleur aan de zijkant van de pagina, daarnaast zijn de 
bijlagen genummerd op basis van het hoofdstuk waarin de verwijzing is gegeven. 

Onder motiverende en inspirerende begeleiding van de commisieleden, heb ik 
dit onderzoek kunnen uitvoeren, mijn dank is groot! 

Daarnaast wil de volgende personen bedanken voor haar of zijn bijdrage aan dit 
onderzoek; 

- Ir. G.Lindner, TU/e, Constructief ontwerpen. 
-Dr. B.v.Asch, TU/e, Wiskunde & Informatica 
-Dr. H.Sterk, TU/e, Wiskunde & Informatica 
-Dr. A.Vil1anova-Bartroli,TU!e, Biomedical Technology 
-Dr. B.v.Rietbergen, TU/e,Biomedical Technology 
-Ir. W.Kortsmit, TUle, Wiskunde & Informatica 
- Prof.dr.lr.B.de Vries, TUle, DDSS 
- Ir. A.Habraken, TUle, Constructief Ontwerpen 
- Ir. S.de Boer, TUle, Prefab betonconstructies 
- Ir. R. Niemeijer, TUle, DDSS 

1 maart 2010, Maurice Dominicus 
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Maurice Dominicus Cellul ar. struêfures in architecture 

0.1 Inleiding 
In mijn afstudeerproject heb ik onderzocht hoe we botstructuren kunnen 
toepassen in een architectonisch element. Doormiddel van een script te schrijven 
moeten we verschillende configuraties kunnen genereren, die geschikt zijn als 
gevelelement en waarin een koppeling naar het productieproces is gemaakt. 
Het afstudeeronderzoek is een vervolg op een masterproject, waarin het creëren 
en produceren van een gevelelement centraal stond. Dit gevelelement was 
gebaseerd op een botstructuur en uitgevoerd in beton met behulp van 
membranen. Deze methode was gebaseerd op de bevindingen van Prof.M.West, 
die textiel gebruikt voor malconstructies. 

Dit onderzoek is een vervolg op het desbetreffende masterproject, waar vooral 
werd gekeken naar de productiemethodiek. Het afstudeeronderzoek zal zich 
daarentegen vooral richten op het genereren van structuren met behulp van 
algoritmen en de mogelijkheid op modificatie. Daarnaast wordt onderzocht welke 
productietechnieken we aan de gegenereerde structuren kunnen koppelen. 

~he ~Eindhoven/ 1 
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1.0 Introductie onderzoeksveld 

1.0.1 Oriënterende onderzoeksfase 
De periode tot het tussencolloqium heb ik samengewerkt met Arno Mulderij[1 ]. De 
samenwerking komt voort uit onze belangstelling voor een vorm van programmeren 
in architectuur. Door deze samenwerking konden we als klankbord voor elkaar 
dienen. We hebben besloten in samenwerking met de afstudeercommissie dat we 
na de tussencolloqium ieder een eigen richting zouden uitwerken. Arno ging verder 
met Grasshopper, wat een plugin voor Rhinoceros is en waarmee we 'visueel' 
kunnen programmeren (in VB.net). Arno gaat met deze plugin een lichte 
draagconstructie ontwerpen voor het treinstation in Eindhoven[1]. Mijn deel van het 
onderzoek zal zich vooral richten op het hermodelleren of herconstrueren van 
structuren uit de natuur en deze vertalen naar een architectonisch model. In het 
bijzonder wordt een botstructuur als referentie-object bekeken en onderzocht. De 
outputdata wordt hierna omgezet ten behoeve van een architectonisch element. 

Na mijn eigen studie betreft dubbelgekromde oppervlakken was duidelijk dat er 
veel potentie in dit onderwerp schuilt betreft de materiaalkeuze en 
productiemethoden. Met de kennis opgedaan in de masterprojecten heb ik een 
goede bais voor dit vervolgonderzoek. 

Titels van onderzoeken in het veld van digitale architectuur, qua vormgeving met 
programmeren en onderzoek naar natuurlijke processen in de architectuur; 
- Animate Farm, G.Lynn 
- Architecturegoes Wild, K.Oosterhuis 
- Swarm Architecture, K.Oosterhuis 
- Morphogenesis, Architectural Design 
- Digital Architecture, Architectural Design. 

1.0.2 Probleemveld 

Notes: 
(1} A.Mulderij, 
Ontwerpen met 
generatieve tools 

Wat is het probleem?; 
De toegankelijkheid en de toepasbaarheid van generatieve tools in het 
ontwerpproces. Het ontwerp- en productieproces is momenteel niet op elkaar 
afgesteld. 

Wiens probleem is het?; 
Architecten, projectontwikkelaars en bouwtechnici die unieke ontwerpen willen 
maken lopen tegen hele hoge productiekosten en investeringskosten op. 
Daarnaast kunnen productieleveranciers de vraag naar specifieke (lees 
dubbelgekromde) producten niet aan. 

Wanneer is het probleem ontstaan?; 
Sinds de opleving van de Slob-architectuur willen architecten of opdrachtgevers 
meer diverse en integrale ontwerpen genereren. De ontwikkeling van nieuwe 
structuren en de daaraan gekoppelde ontwerpmethodes blijven momenteel 
achter of zjjn niet aanwezig. Daarnaast is de kennis die nodig is om dergelijke 
ontwerpen te genereren, waarbij er een integratie ontstaat tussen 
bouwinformatica en bouwtechniek, niet aanwezig of nauwelijks aanwezig. 

~--~ -
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Waarom is het een probleem?; 
Het genereren van nieuwe structuren levert veel investeringskosten op, wanneer 
deze structuren moeten worden geproduceerd zijn deze relatief kostbaar en 
drukken deze te veel op de totale bouwkosten door vooral onjuiste beslissingen 
in het ontwerpproces. Afstelling van de productiemogelijkheden en 
ontwerpmogelijkheden gebeurt veelal in een te laat stadium. 

Waar doet het probleem zich voor? 
In de vertaling van het ontwerp naar de productiemethode van unieke 
bouwelementen. 

Welke voorgeschiedenis heeft het probleem? 
Unieke ontwerpen die niet uitgevoerd konden worden of de kosten liepen tijdens 
de uitvoering enorm op. Het uitvoeren van een uniek ontwerp met standaard 
bouwproducten levert veel knelpunten op waardoor bouwproces stagneert of de 
kosten onnodig stijgen. 

Knelpunten; 
-verschillende programma's met verschillende werkwijze.[BIM] 
- vertaalslag van ontwerp naar productie/uitwerking 
-wat zijn de grenzen van het produceren van ontwerpen met generatieve tools 
- wat zijn de eind- en selectiecriteria voor de output 
- beheersing van ontwerp in alle bouwfasen 
-benadering van programma van eisen (cq wensen) 
- concretiseren van programma van eisen en regelgeving 
- constructieve haalbaarheid van het ontwerp 
- financiële haalbaarheid van ontwerp. 

1.0.3 Methode onderwerp-vraag-doel
relevantie 
In dit verslag wordt onderzocht of het 
generatief proces kunnen inzetten om 
unieke gebouwonderdelen te genereren. 
Vanuit het generatief proces wordt ook 
de vertaalslag naar het productieproces 
opgenomen. 

1.0.4 Doelstelling: 

Notes: 
[2] 
gadgetcrunch.net, 
9 september 2009 

Doelstelling van dit onderzoek: Het uitwerken 
van een functioneel generatief architectonisch 4 afbeelding 1: Impressie zwembad in BeiJing[2] 

element,op basis van botstructuren 
Doelstelling in het onderzoek: Meer inzicht 
krijgen in de mogelijkheden van generatieve 
tools en de koppeling naar productieprocessen. 

~he ~indhoven/ 3 
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Wetenschappelijk relevantie: Beheersing van generatieve tools in een 
ontwerpproces en aansturing van productie. 
Maatschappelijke relevantie: Toegankelijkheid verhogen van het toepassen van 
generatieve tools in het ontwerpproces. De productie van nieuwe structuren in 
architectuur te stimuleren. 

1.0.5 Onderzoeksvraag 
Welke methodiek moeten we toepassen om een functioneel bouwdeel te 
genereren, op basis van een botstructuur op microscopisch nivo en waarin een 
koppeling tussen de productiemethode en generieke data wordt gemaakt. 

1.0.6 Deelvragen 
Welke programma's zijn er? 
- opsomming van programma's, bespreken van de mogelijkheden en begrenzing 
van deze programma's 
-de toegankelijkheid tot deze programma's (cq scripting binnen de software). 
Tutorials, trainingsmogelijkheden en andere recourses. 
-De compatibiliteit met andere software (programma's), welke bestanden kunnen 
worden geïmporteerd of geëxporteerd. 
-Wat zijn de mogelijkheden qua converteren. 

Welke architecten gebruiken generatief ontwerpenltools 
- hoe wordt generatief ontwerpen door architecten toegepast 
-hoe kijkt de ·architectuur' tegen deze ontwikkeling aan. 
-welke ontwikkelingen zijn er te herkennen/vinden. 
-Waarom passen architecten deze vorm van ·conceptueel' ontwerpen toe. 

Hoe willen wij een bouwdeel opbouwen en met welke methode, waarom juist 
deze methode. 
- hoe wil ik een bouwdeel gaan opbouwen? 
- Welke organische structuren zijn interessant als dragende structuren in de 
architectuur? 
- Wat zijn de mogelijkheden van organische structuren en zijn deze te 
implementeren in een bouwdeel? 
- Is een botstructuur geschikt als structuur voor bouwdelen? 
- Kunnen we een generatief proces ontwikkelen dat in staat is om een 
botstructuur te simuleren . 
- Wat symboliseert/karakteriseert bot en zijn er andere materialen met een 
vergelijkbare structuur? 
- Is het eindproduct te controleren op constructieve haalbaarheid? 
- Is het mogelijk om uit het generatief proces bouwtechnische elementen te 
destilleren? 
- Is het mogelijk om het generatief proces een koppeling naar een 
productiemethode te maken? 
- Is het mogelijk om een dergelijke structuur uit te voeren met hedendaagse 
productiemethoden? 

..,...~ 
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1.0.7 Doelstellingen eindrapportage. 

Eindresultaat: conceptueel plan van een gebouwdeel, met meerdere 
opbouwmogelijkheden, alleen gegenereerd doormiddel van een script of plugin. 
De daarbij behorende details kunnen worden onttrokken vanuit het scriptlplugin. 
De mogelijkheid van verdere ontwikkeling in farm-finding wordt onderzocht. 
Productiemethoden worden gekoppeld aan het ontwerp. Een script of plugin 
genereert producten ten behoeve van productieproces. 

Resultaat (producten); 
- Presentatieposters 4/5stuks 
- doorsneden, details 
- gebouwelementen destilleren 
-vorming (vormstudie) 
-gevel 
- modellen (3d-printer), maquettes 
-een animatie betreft de farm-finding (proces), ondersteuning van presentatie 
- optimaliseren van visualisering 
- (VR omgeving) 

Doelstellingen periode tot beginColloquium: 
- In deze periode worden de mogelijkheden van het programmeren bekeken. Wat 
zijn de mogelijkheden van desbetreffende programmeertalen en wat is mogelijk 
binnen softwarepakket. 
Specialisatie in deze periode: modelleren en scripten[lees programmeren] met 
verschillende software pakketten en scripttalen. 

Doelstellingen periode tot tussenColloquium; 
- in deze periode wil ik de programmeertaal leren gebruiken en in te zetten in een 
ontwerpproces. Daarnaast wil ik de structuur voor het gebouwdeel onderzoeken, 
op basis van de resultaten uit master 3. 
Specialisatie in deze periode: leren programmeren en morphogenesis 

Doelstellingen periode tot EindColloquium; 
-uitwerken van ontwerp/bouwdeel, details en plattegronden. Daarnaast wordt 
het ontwerp constructief geanalyseerd. Specialisatie in deze periode; 
visualisering/productiemethoden. 
(Overzicht afstudeerplanning zie bijlage 1] 

~he Universiteit Eindhoven/ 
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1.0.8 Analayse deelvragen 

1.0.8.1 

Welke programma's zijn er?; 
De bekende software pakketten voor modelleren en visualiseren zijn bekeken, 
daarnaast programma's gespecialiseerd in generatief ontwerpen. Er is vooral 
gekeken hoe de toegankelijkheid van scripting binnen programma's aanwezig is. 

Modeling software; 
- 3ds Max [Autodesk] 
-Maya [Autodesk] 
-Cinema 4d [Maxon] 

Modeling!cad applicatie; 
- Rhinoceros.[McNeel] 

Generalive software; 
- Parac/oud[ParaC/oud} 
- Generalive components [Bent/ey] 

3ds Max 
Autodesk 3ds Max is een krachtige software pakket, waar animatie, dynamic, 
kinetica en rendering-modules zijn opgenomen. 3ds Max wordt vooral gebruikt 
voor game-ontwikkeling, filmindustrie, videoartist en 3d liefhebbers. 3ds Max is 
een rnadeling software pakket grotendeels gericht op het zogenaamde box
modeling. Bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met de modifiers in 
modifiersstack. De mogelijkheden van de modifiers is onevenaarbaar door 
andere software pakketten. 

Belangrijkste ondersteunende Import formats; 
- 30S, Al, OEM, DWG, DXF, HTR, JAM, /GES, /PT, LP, LS, MTL, OBJ, PRJ, SHP, 
STL 

Belangrijkste ondersteunende Export formats; 
- 3DS, Al, DWF, OWG, /GEs, MTL, OBJ, STL 

Scripten. 
Maxscript is een ingebouwde scripttaal en kan worden gebruikt voor het 
automatiseren van repetitieve taken. Maxscript lijkt meer op BASIC dan C++, het 
is expression based language. In de nieuwe versies kan naast Maxscript ook met 
C# en Python worden gewerkt via plugins. We kunnen in Maxscript volledige 
plugins schrijven die we vervolgens compleet in 3ds Max kunnen integreren. 
Maxscript wordt veel gebruikt voor handelingen van bepaalde characters, zoals 
mensen of objecten in een game. 

~he Umvers1te1t Eindhoven/ 6 
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1.0.8.2 

De scripttaal van Cinema4d is C.O.F.F.E.E. Coffee heeft veel overeenkomsten 
met de zogenaamde CIC++ language, Peri en Java. Coffee is een geïntegreerd 
scripting-module binnen Cinema4d. In Coffee kunnen complete plugins worden 
geschreven, die compleet kunnen worden geïntegreerd in Cinema4d. 

De belangrijkste import formats; 
-Alle gangbare formats zijn te importeren, middels plugins of via standaard 
import mogelijkheid in Cinema 4d 

De belangrijkste export formats; 
-Alle gangbare formats zijn te importeren, middels plugins of via standaard 
export mogelijkheid in Cinema 4d, OBJ geeft in de meeste gevallen het beste 
resultaat wanneer data wordt exporteerd naar een Autodesk programma. 

Rhinoceros 
Is een krachtige rnadeling software pakket, die vooral is gespecialiseerd in 
creeëren en deformeren van NURBS curves en NURBS-surfaces. Daarnaast zijn 
er meerdere mogelijkheden om Solids en Meshes te genereren en te 
deformeren. Rhinoceros is een cad-applicatie gericht op het genereren van 
treefarm objecten waarbij precisie een grote rol speelt. De mogelijkheden in 
Rhinoceros qua deformatie is toegankelijker en uitgebreider dan Max, Maya of 
Cinema 4d. Rhinoceros wordt veel gebruikt in disciplines waarin vormvrijheid en 
precisie een grote rol spelen, zoals de marine industrie en industrieel ontwerpen. 
Rhinoceros is een relatief goedkoop pakket ten opzichte van de Autodesk 
producten(3dsmax,Maya), Cinema4d zit tussen de prijsvraag van Rhinoceros en 
Max in. 

Rhinoscript is de scripttaal binnen Rhinoceros. Rhinoscript is gebaseerd op VBS
Ianguage. De mogelijkheden van deze scripttaal zijn minder explosief als C# of 
java, maar is gebruiksvriendelijk en makkelijk te leren. Alle bewerkingen binnen 
Rhinoceros kunnen ook worden opgeroepen in Rhinoscript, hierdoor kunnen 
repeterende deformaties in NURBS- curves of -surfaces gemakkelijk worden 
opgenomen. Door zijn precisie, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid maakt 
Rhinoscript tot een complete taal die gebruikbaar is binnen de architectuur. 
Complexe geometrieën of grote hoeveelheden data geven veelal problemen 
binnen Rhinoscript in combinatie met Rhinoceros. 

De belangrijkste import formats; 
-alle cad/cam import formats, TIFF, SAT, VRML, BMP, IGEs, CATIA, Solidworks, 
I GES 

De belangrijkste export formats; 
-alle cad/cam export formats, 3DS, STL, Al, OBJ, POV, VRML, SAT, CATIA, 
I GES 

-,.._.~ 
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1.0.8.3 

1.0.8.4 

Maya 
Maya is sinds 2005 ook een onderdeel van het Autodesk imperium. Maya en 
3dsmax zijn rnadeling-programma's met veel overeenkomsten. Maya definieert 
zich als gebruiksvriendelijker, waar 3dsMax meer mogelijkheden qua deformatie 
biedt. 

Enkele grote filmproducties zijn (of deels) met Maya gemaakt, zoals enkele Nike
commercials en enkele films van Pixar (I-robot). De exportmogelijkheden van 
Maya naar andere Autodesk programma's kan enkele problemen opleveren. Een 
sterke eigenschap van Maya is de compatibiliteit met DIANA, dit is een software 
pakket gespecialiseerd in het berekenen van constructies. 

In Maya kunnen we met NURBS surfaces en NURBS curves werken, evenals als 
in Rhinoceros. Wanneer men hoofdzakelijk met NURBS objecten werkt, wordt 
aangeraden om met Rhinoceros te werken in verband met zijn 
gebruikersvriendelijkheid. Maya zelf wil zich vooral specialiseren in animeren van 
elementen. 

Oe belangrijkste import formats; 

- 30S, Al, OEM, OWG, OXF, HTR, JAM, /GES, IPT, LP, LS, MTL, OBJ, PRJ, SHP, 
STL (idem 3ds Max), daarnaast zijn met bepaalde plugins documenten vanuit 
Tsplines en Rea/flow te importeren. 

Oe belangrijkste export formats; 
- 30S, Al, OWF, OWG, /GEs, MTL, OBJ, STL (Scale-afwijkingen bij export van 
sommige formats) 

Cinema4d 
Is een degelijke rnadeling software pakket, die zeer gebruiksvriendelijk overkomt. 
Cinema4d richt zich vooral op de hiaten die Autodesk laat vallen, zoals het 3d 
modelleren van architectonsiche objecten/ontwerpen. Autodesk heeft hiervoor 
Revit, maar de complexiteit van Revit is een reden om geen snelle 3d concepten 
hierin te modelleren . Cinema4d heeft speciaal hele libraries aangelegt om de 
architectuur tak te stimuleren. Cinema4d is evenals 3ds Max grotendeels 
gestoeld op het box-madeling principe. De deformatie-mogelijkheden in 
Cinema4d is minder talrijk als in Max of Maya. Door zijn rigide en compacte 
houding is Cinema4d een sterk software pakket voor het minder gedetailleerde 
3d werk. 

~,.._, 
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1.0.8.5 

1.0.8.6 

Paracloud 
Paracloud is gespecialiseerd in generatieve ontwerpen oftewel repeterende 
elementen in een 3d environment met bepaalde deformaties. Paracloud is geliefd 
vanwege zijn compatibiliteit met Excel. 

De gegevens in Excel worden geconverteerd naar Paracloud, waar verdere 
handelingen mogelijk zijn. Naast de import van Excel gegevens heeft Paracloud 
ook een rnadeling-module (Paracloud Gem), waar objecten kunnen worden 
gemodelleerd en vervolgens kunnen worden ingezet in een generatief ontwerp. 
Paracloud is een ideal pakket om snelle generatieve ontwerpen te genereren en 
vervolgens te bewerken in Sketchup of Rhinoceros, waarbij specifieke kennis 
omtrent programmeren niet noodzakelijk aanwezig hoeft te zijn. 

Paracloud is vooral een programma die functioneert tussen de bestaande 
software engines. Paracloud is opzich geen rnadeling programma maar 
importeert geometrie en voert hierop enkele generatieve operaties uit waarna 
deformaties kunnen worden aangebracht in de gekozen rnadeling programma. 

De belangrijkste import formats ; 
-CAD formats, sketchup (.skp), OBJ en STL 

De belangrijkste export formats 
-CAD formats, sketchup (.skp), OBJ en STL 

Generative Components(GC) 
Generative Components is een software pakket van Bentley. GC is 
gespecialiseerd in generatieve handelingen in een 3d environment. GC werd in 
2003 geïntroduceerd door Bentey en wordt tegenwoordig steeds meer 
geïntegreerd in het architectonich ontwerpproces. Vooral in de UK is GC een 
grote speler in de software voor architectuur. GC heeft een sterke basis in de 
academische wereld en technologische geavanceerde ontwerpstudios/bedrijven. 
GC streeft ernaar om parametrisch modeleren toe te passen in het 
architectonisch ontwerpproces. Door zijn complexiteit is GC moeilijk onder de 
knie te krijgen, daarnaast zijn er weinig hulpbronnen zoals tutcrials en/of 
hulpforums, waardoor de toepassing van GC zeer beperkt blijft. Door trainingen 
te geven aan architecten en geintresseerden houdt Bentley de resources klein. 
De trainingen zijn over het algemeen zeer prijzig. 

Gebruikers kunnen de software bedienen door dynamisch te modelleren en het 
rechtstreeks manipuleren van de geometrie. Daarnaast kunnen we bepaalde 
regels of voorwaarden aan een object toekennen (of tussen objecten), dit wordt 
middels algoritmen in GC gelezen. 

Belangrijkste import formats ; 
- DGN, DWG, STL, 3DM 
Belangrijkste export formats; 
- DGN, DWG,DXF, STL en 3DM 

.,..-~ -
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1.0.8.6 Conclusie. 
Tegenwoordig zijn er veel rnadeling-pakketten op de markt, waarmee we 3d
objecten kunnen modelleren. De meeste van deze programma's worden vooral 
ingezet in de animatie-industrie of film-industrie. Rhinoceros is een pakket 
waarbij we organische vormen kunnen tekenen waarbij we de maatvoering en 
dimensionering kunnen beheersen. In tegenstelling tot Maya en 3dsMax is 
Rhinoceros gebruiksvriendelijk, flexibel en beheersbaar. Dit komt vooral doordat 
Rhinoceros een cad-applicatie is, met daarnaast 3d-modeling tools en 
visualisering tools. Een functie die Rhinoceros niet bezit en Maya en 3dsMax wel, 
zijn de zogenaamde smooth modifiers . Deze smooth modifiers werken op basis 
van de zogenaamde subdivision-algoritmen, waarmee we een orthogonaal object 
een organisch uiterlijk kunnen geven. Voor dit onderzoek is besloten om met 
Rhinoceros/Rhinoscript te gaan werken, vooral vanwege zijn precisie en 
maatbeheersing . 

..,... ~. 
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2.0 Stromingen digitale architectuur 

2.0.1 Introductie digitale architectuur 

Notes; 
[3] Branko 
Kolarevic, Digital 
Morphogenesis 

De computer wordt al sinds de jaren '50 ingezet om architectuur te realiseren. 
Tegenwoordig wordt de computer of software ingezet om architectuur te 
genereren. Met verschillende software pakketten zoals 3dsMax, Maya en 
Cinema4d kunnen we dynamische ontwerpen realiseren door te werken met 
fluids, skeletons en animatietechnieken. Deze technieken geven inzicht hoe een 
ontwerp zich evolueert door externe omstandigheden. Daarnaast kunnen we 
ontwerpen aerodynamisch maken, waarbij rekening wordt gehouden met 
windfactoren. 
Doordat er talloze mogelijkheden zijn waarbij de computer kan worden ingezet in 
het ontwerpproces, zijn er ook talloze benamingen voor digitale architectuur[3]. 
Veel gebruikte termen voor digitale architectuur zijn o.a.; 
- liquid archicture 
- hypersurface architecture 
- hybid architecture 
- animated architecture 
- transarchitecture 
- performative architecture 
- evolutionary architecture 
- generative architecture 
- non standard architecture 
- free form architecture 
- 'contemporary' architecture. 

Deze methoden of technieken hebben met elkaar gemeen dat de computer of 
software het ontwerpproces aanstuurt of ondersteunt door toedoen van de 
gebruiker. Om meer inzicht te krijgen in de methodologie van deze 
architectuurstromingen moeten we deze categoriseren. Volgens Kolarevic[3] 
kunnen we deze computerarchitectuur verdelen in 6 subgroepen, zie afbeelding 
2. 

Dig1tal Architecture 
- - -- ~- - .. 

and Computional ..à. afbeelding 2: Overzicht stromingen digitale architectuur 
Architectures 

..,...-.~ 
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2.0.1.1 

Notes: 
[4) 
E-architect.co.uk, 

Topological architecture 
Deze architectuurstroming kan zich omschrijven als een mathematische 
benadering van objecten. Deze type ontstaat door transformaties van NURBS
curves en NURBS-surfaces. 

Een NURBS curve( afbeelding 3) bestaat uit control-points waaruit de lijn is 
opgebouwd, idem voor een NURBS-surface, waar de control-points zijn verdeeld 
in 2 richtingen. Door deze control-points te transformeren krijgen we nieuwe 
lijnen en/of surfaces. Naast de triviale transformaties kunnen we ook de meer 
'advanced' transformaties toepassen, de zogenaamd point-weight of de curve
en surfacedegree, hierdoor ontstaan gehele nieuwe lijnen en surfaces. 
(afbeelding 5/6). 

curve. degree 1 

curve. degree 1, transformatie van 

controt-points 

curve. degree 3. hierdoor ontstaan 

meerdere controt-points . .À Afbeelding 4: Guggenheim Bilbao, Gehry.[4) 

.À Afbeelding 3: Een NURBS curve (topological architecture) 

Een voorbeeld waarbij in het architectonisch ontwerp gebruik is gemaakt van de 
transformaties van NURBS curves en surfaces is het Guggenheim in Bilbao van 
Gehry. (zie afbeelding 4 ). 

r u=4 
I v=4 

") 

4 september 2009 .À Afbeelding 5: NURBS-surface met control-pointSÁ Afbeelding 6: NURBS-surface met control-points .... -~ -. 
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2.0.1.2 

Notes; 
[5] Future is Now, 
NOX 
[6]trekearth.com,4 
september 2009 

lsomorphic archttecture. 
Deze architectuurstroming maakt gebruik van dynamisch objecten in een 3d
software pakket. Veel gebruikte objecten zijn Metaballs (en andere meta
objecten) en blobs. Door gebruikmaking van deze objecten kunnen we vloeiende 
vormen genereren. Metaballs (zie afbeelding 9-10) zijn geometrische objecten 
die we aan elkaar kunnen koppelen waardoor een vloeiende surface wordt 
Gecreëerd. Naast de transformaties van de metaballs en/of blobs kunnen we 
gebruik maken van de zogenaamd booleans, hierdoor kunnen we objecten met 
elkaar laten reageren. Daarnaast kunnen we surfaces laten reageren op 
objecten, dit kunnen we realiseren met de zogenaamde soft bodies-methode, 
waarmee we externe factoren op een ontwerp kunnen laten reageren. Deze 
stroming kunnen we ook wel als een actie - reactie methode zien. Door bepaalde 
acties reageert het object. Een voorbeeld van deze stroming is de Cloud gate van 
Anish Kapoor (zie afbeelding 7) 

.À. Afbeelding 7: The cloud gate [5] 

.À. Afbeelding 8: The future is now {6] 
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2.0.1.3 

Notes; 
(7] Gamedev.net 
20september 
2009 
(8] AD, Design 
through making. 

Metaballs zijn balvormige elementen die met elkaar reageren(zie afbeelding 1 0). 
ledere bal (sphere) heeft zijn eigen functie in de 3e dimensie. De metaballs zijn 
unieke elementen, die reageren op elkaar op een ingeprogrammeerde afstand. 
bij het overschreiden van deze afstand 'smelten' de ballen aan elkaar en ontstaat 
een nieuwe surface. 

Step 5 Step 6 Step7 StopS End 

.À. Afbeelding 10: Metaballs. [7]. 

.À. Afbeelding 9: Metaballs in ontwerpproces van David Turlle.[B] 

Animate architecture 
Deze architectuurstroming is een vorm van architectuur die wordt gecreëerd door 
het toepassen van dynamica en kinetica op een object. Zwaartekracht en externe 
krachten zoals wind worden op een object( en) geplaatst (zie afbeelding 9). Door 
deze krachten kunnen we inspringen om een aerodynamisch concept te 
realiseren. De vorm wordt gecreëerd of gemodelleerd door deze krachten. Naast 
de krachten kunnen we zogenaamde 'attractors' in het ontwerp aanbrengen, 
deze 'attractors' zijn aantrekkingspunten die een directe invloed hebben op het 
ontwerp. Met deze methode kunnen we objecten genereren die gebaseerd zijn 
op dynamische elementen (zoals auto's en andere bewegende elementen) 
daarnaast kunnen we objecten een bepaalde richting meegeven door de 
'attractors'(zie afbeelding 12). Koppeling met externe programma's (FEM
programma's) levert een werkelijk dynamisch ontwerp op . 

~he ~Eindhoven/ 12 
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Notes; 
[9] Kas 
Oosterhuis, 
T ransport200 1 

I 

..6. Afbeelding 11: lsomorphic architecture gecombineerd met ..6. Afbeelding 12: Transpoir/2001 [9] 

Animate architecture 

Veel gebruikte objecten in deze stroming zijn particles (zie afbeelding 11 ), dit zijn 
kleine geometrische vormen die we kunnen laten beïnvloeden door 
krachtsvelden . Particles zijn goed toepasbaar wanneer we bepaalde stromingen 
van vloeistoffen willen simuleren. We kunnen de particles beïnvloeden door 
krachtsvelden, maar ook door objecten te plaatsen en te koppelen aan de 
particles. Deze stroming wordt ook veel gebruikt in combinatie met metaballs. 

.,.. . ._. . 
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2.0.1.4 

Notes; 
[10[Fuksas, 
BTA.it, 
20september 
2009 

Metamorphic architecture 
Deze methode is gebaseerd op het transformeren van objecten door ze te 
koppelen aan zogenaamde 'modifiers' en aan een tijdspanne. De objecten 
veranderen in de loop van tijd door de 'modifiers' op bepaalde 
tijdspunten(keyframes) in te stellen (keyframes). Modifiers zijn zogenaamde 
transformatie-tools, zoals bend, latticeen twist. De meeste 3d-programma's 
hebben deze 'modifiers' geïntegreerd zoals 3dsmax, lightwave en Rhinoceros. 
3d-programma's gebaseerd op 'box-modeling' hebben in veel gevallen de 
meeste modifiers, ten opzichte van de op cad-gebaseerde tekenprogramma's. 
(zie afbeelding 14) 
In afbeelding 13, heb ik een geometrie gekoppeld aan een taper-modifier. Door 
de geometrie op verschillende tijdspanne te koppelen aan verschillende taper
strengths, krijgen we een object die in tijd veranderd door toedoen van een 
modifier. Modifiers zorgen ervoor dat we snel en eenvoudig de transformatie van 
een object kunnen volgen. 

Ä afbeelding 13: Taper modifier met keyframes. "" afbeelding 14: Congres centrum. Fuksas[10] 
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2.0.1.5 

Notes; 
[11] Marc Fornes, 
Aperiodic 
Vertebrae V2.0 
[12]Thom 
Faulders, 
Chromogenie 
Dwelling 

Parametrie Architecture 
Dit is een architectuurvorm waarbij de punten doorslaggevend zijn in plaats van 
de vorm. Door middel van algoritmen kunnen we punten genereren of 
transformeren (zie afbeelding 15), deze punten vormen de basis voor een 
surface. Typerend voor deze architectonische stijl is het gebruik van generatieve 
tools, zoals scripting of speciaal hiervoor ontwikkelde software, zoals 
Grasshopper, ParaCioud en Generative Components. Deze stijl kenmerkt zich 
door zijn mathematische aanpak. Daarnaast kunnen we repeterende elementen 
onderscheiden(zie afbeelding 16), al dan niet getransformeerd. Deze stijl is 
gebaseerd op input van de gebruiker (ontwerper), waar het script de algoritmen 
uitvoerd. De uitkomst van een parametrisch ontwerp is veelal rigide van vorm 
waarbij de vormgeving vanuit gevoel ontbreekt, dit resulteert veelal in een 
klinisch beeld . 

.A. Afbeelding 15: Parametrisch ontwerp gekoppeld aan productiemethode{11] 

Parametrie architecture wordt ook wel 'algorithm architecture' genoemd, 
vanwege het feit dat het ontwerp zijn basisvorm krijgt door toepassing van een 
algoritme. In deze algoritme kunnen we ook de functionele-, en constructieve 
eisen opnemen. 

.A. Afbeelding 16: Ontwerpen met algoritmen.{12) 

_,...a- ---
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2.0.1.6 

notes; 
[13) Dennis 
Dollens, Digital 
Architecture Now 
[14) Micha.el 
Hensel, 
Emergence, AD 

Evolutionary Architecture 
Evolutionary design wordt gebaseerd op evolutieprocessen van animale of 
plantaardige entiteiten. De evolutie van een plant of dier wordt omgezet in een 
algoritme(n) en deze worden vervolgens gekoppeld aan een architectonisch 
ontwerp (zie afbeelding 17). We kunnen met deze methode bekijken wanneer een 
ontwerp zijn ·ideale' vorm bereikt. Daarnaast kunnen we een ontwerp laten evo
lueren waar de algoritme(n) de output bepaalt. De architectuurstroming is een 
nieuwe ontwikkeling die zich vooral in een beginstadium bevindt. Veel studies in het 
verleden, zoals Frei Otto hebben de dialoog tussen biologie en architectuur 
geopend, door het combinatie van evolutie-software zoals L-systems (Lindenmayer 
systems) - zie afbeelding 18) kunnen we de architectuur ook daadwerkelijk 
onderwerpen aan evolutiefactoren. Het zoeken naar nieuwe structuren in dierlijke 
processen en computertechnische processen wordt Morphogenesis genoemd. 

Evolutionary Architecture wordt veelal gecombineerd met een vorm van 
parametrische architectuur, beide zijn gebaseerd op algoritmen. Evolutionary 
architecture is een doorontwikkelde vorm van parametrisch ontwerpen. 

""Afbeelding 17: Botanie tower for Barcelona[13] 

step 1 

step 2 ~ . 

st~p,3 :> 
. ' . 
--i.( ..... 

' step 4 

step 6 · 

.á. afbeelding 18: Morphogenesis (L·systems) [ 14] 

..,... . ._ 
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2.0.1.7 Conclusie. 
Digitale architectuur is een stroming binnen de architectuur die het laatste 
decennium is ontstaan. Deze stroming is afhankelijk van de mogelijkheden 
binnen computerprogramma's (of computers). Door de ontwikkeling van deze 
elementen wordt deze methodologie steeds meer toegepast. Digitale architectuur 
onderscheidt zich van traditionele architectuur doordat de conceptvorming of 
vormstudie al digitaal wordt uitgewerkt. De vorm wordt gegenereerd vanuit het 
computerprogramma (of computer) op basis van parameters die door de 
gebruiker worden ingevoerd. 
Door toepassing van algoritmen binnen de architectuur kunnen we nieuwe 
structuren en vormen genereren, die met de traditionele architectuur niet zouden 
kunnen worden uitgevoerd. 
Het onderzoek van botstructuren is een combinatie van het plaatsen van de juiste 
parameters en de toepassing van algoritmen. Dit betekent dat we dit onderzoek 
kunnen plaatsen tussen twee categorieen; Parametrie architecture en 
Evolutionairy Architecture. Aangezien evolutionairy architecture vooral gebruik 
maakt van algoritmen op basis van natuurlijke processen waarbij vormen zich 
evolueren, mogen we dit onderzoek vooral als een vorm van Parametrie 
architecture ' beschrijven. Wanneer we een bot-algoritme toepassen waarbij we 
duidelijk gebruik maken van de ontwikkeling van bot in bepaalde tijdframes, dan 
en alleen dan mogen we dit onderzoek classificeren onder Evolutionairy 
architecture . 

..,... .._. . 
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3.0 Ontwikkeling digitale architectuur 

notes; 
[15] 
UNStudio.com 10 
oktober 2009 
[16]Game Set 
And Match 11 

Het genereren van vormen en concepten in een computerprogramma's is de 
ontwikkeling van de laatste jaren, mede door de mogelijkheden van de 
programma's. De conservatieve architectuur bekijkt deze ontwikkeling met 
argusogen aan, waarbij vooral wordt gekeken naar de afbreuk van het creatief 
proces en vermindering van diversiteit. Waarbij moet worden vermeld dat de 
architectuur anders wordt verwerkt dan traditioneel. Traditioneel is het proces van 
handmatige schetsen naar digitale tekeningen, digitale architectuur is 
daarentegen een ontwerpproces die compleet digitaal wordt gecreëerd. Hetzelfde 
creatieve proces wordt doorlopen in digitale architectuur, alleen wordt deze 
anders geïnterpreteerd. Doordat de voorwaarden uiterst nauwkeurig beschreven 
moeten worden in digitale proces, is wellicht een betere beheersing van het 
concept bereikbaar. Door toepassing van Digitale architectuur kunnen we 
eenvoudig freefrom of dubbelgekromde ontwerpen genereren. Wanneer we de 
traditionele architectuur zouden gebruiken in een organisch ontwerp (dwz met 
dubbelgekromde gevels of elementen), dan kunnen we niet de nauwkeurigheid 
en flexibiliteit halen die we anders bij dig'itale architectuur op eenvoudige 
methode kunnen verkrijgen. Daarnaast is de productieproces bij digitale 
architectuur zeer belangrijk, in een vroeg stadium wordt rekening gehouden met 
de mogelijkheden van productiemethoden. 

Door de toenemende mogelijkheden van programma's kunnen we de komende 
jaren eenvoudig ontwerpen genereren die aerodynamisch zijn ontwerpen. De 
vormgeving van een ontwerp wordt meer gekoppeld aan de directe omgeving en 
zijn invloeden. Door bepaalde kinetica in een constructie toevoegen kunnen we 
de reactie van de constructie simuleren en de zwakke plekken aanpassen. De 
ideale omgeving zou zijn wanneer een constructief programma (FEM) in een 
modelleerprogramma is geïmplementeerd, waarbij een vorm direct wordt getest 
op de constructieve haalbaarheid. Vormen die niet voldoen aan de constructieve 
eisen kunnen meteen worden aangepast in het mainprogramma zelf. 

De toepassing van digitale architectuur kunnen we beargumenteren door twee 
citaten van twee Nederlandse Architecten aan te halen. 

Lars Spuybroek (UN studio); "Design mode/s represent a new approach to architecture. 
Buildings and projects no Jonger matter. Rather, our focus is on mode/s that are ab/e to generate 
who/e series of projects, mode/s that are designed to be instumentalized directly as they contain in 
their very cores the enduring ingredients of architecture."[1sJ 

Kas Dosterhuis (ONL en Hyperbody Logic); 
"More than 10 years ago we jumped info the wor/dof Non Standard Architecture. We no Jonger 
cou/d imagine our design in simpte diagrams in si de our he ad. We jumped out of the box. the very 
act of intuitive sketching and 3d rnadeling brings about the unexpected. ft was no Jonger possible to 
have the 3d image of the design in our he ad befare visualizing it. Now we have learned to control 
the out of control intuitive and the unexpected. ft is still there but we a/so have deve/oped new 
techniques to communieale the comp/exity with the production. Now we fee/ comp/ete/y 
comfortab/e with complex surfaces, since we knowhow to make it efficiently" [161 

~~ -
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4.0 Scripting 

Notes; 
[19] archined.nl, 
20 augustus 2009 

Scripten is een methode waar meerdere commando's achter elkaar kunnen 
worden gezet en vervolgens kunnen worden uitgevoerd. Scripten is vooral 
bekend binnen de architectuur, daarbuiten is het vooral als programmeren 
bekend. We kunnen een script inzetten wanneer we complexe geometrieen 
willen genereren op basis van parameters. Deze parameters vormen de 
randvoorwaarden van het ontwerp. De keuze waarom veel architecten deze 
methodiek toepassen is de totale beheersing van vorm in combinatie met de 
structuur. Een script wordt geschreven vanuit een structuur en kan worden 
gegenereerd op verschillende surfaces. In de beginfase kan men een structuur 
op een voorlopige vorm genereren, wanneer men in het ontwerpproces 
verschillende wijzingen doorvoert kunnen we de script blijven gebruiken om de 
structuur te genereren, hierdoor is het mogelijk om veel tijd te besparen tijdens 
en na de conceptfase. In het script kunnen we daarnaast ook constructieve eisen 
in verwerken en daaraan de structuur koppelen, hierdoor genereren we een 
constructieve stabiele structuur. Alle subonderdelen (zoals bouten) kunnen ook 
door de script worden gegenereerd, hierdoor is een direct koppeling te maken 
met het productieproces cq . leveranciers van elementen. De Hessing Cockpit is 
een voorbeeld waarbij een script is gebruikt om de structuur te genereren. De 
details (knooppunten) worden uit het script onttrokken . 

.,~~mïi",---.--1 De Hessing cockpit (zie 
afbeelding 19) is voorzien van 
een grid(structuur), waarbij 
vlakken zijn verdeeld in 

a~=! dri1ehoeken (triangulation). De 
diagonal'e segmenten vormen 
de hoofddraagstructuur, de 
horizontale elementen zorgen 
voor de constructieve 
haalbaarheid. 

In dit onderzoek is een script 
A afbeelding 19 :Hessing cockpi t. een autoshowroom langs de A2 (ONL)[17] h d H . 

gesc reven om e ess1ng 
.------------, Cockpit te regenereren. 

Vanwege de mogelijkheden van 
de computer en de 
programmeertaal (VBS) zijn de 
knooppunten niet voorzien van 

~=======~ bouten e.d. Met het script 
kunnen we elke surface (in 
welke vorm dan ook) voorzien 
van een grid/structuur. 
Daarnaast kunnen we alle 

L.._.:....._ ______ __J afmetingen uit het script 
A afbeelding 20. Hessing cockpi t met script. destilleren (zoals profielen en de 

afmetingen van de glasplaten). 
(zie afbeelding 20). 

~--~ 
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5.0 Keuze van programmeertaal 

Notes; 
[20] 
keithnew.thelix.net 
1 september 2009 
• Subdivisions 
worden gemaakt 
mbv Catmull-elark 
subdivisions. Er 
zijn meerdere 
subdivision
algoritmen te 
gebruiken. 

De keuze van de scripttaal is deels afhankelijk van het programma waarin je het 
wilt gebruiken. Veel programma's hebben een 'eigen' scripttaal of plugins waarin 
we de standaard scripttalen zoals c#, Python of Peri kunnen gebruiken . Het 
voordeel van een eigen scripttaal is de integratie van de mogelijk bewerkingen 
van het moederprogramma. (zie bijlage 13.3, MEL/Maya) 
Ik heb een bepaald beeld wat ik wil bereiken, de kwestie in deze is ; hoe kan ik dit 
beeld genereren en welke programma/scripttaal wil ik hiervoor gebruiken. 
Voor het gebruik van enige vorm van scripten moet helder zijn wat en hoe we het 
zouden willen bereiken met de analoge methode (modeling in software) . 
Wanneer we dubbelgekromde elementen in het ontwerp willen toepassen, is de 
keuze voor Autocad niet voor de hand liggend. Het gebruikte programma is dus 
afhankelijk van het ontwerp en vice versa. 
Het ontwerp staat niet centraal in mijn onderzoeksveld, de structuur van het 
ontwerp daarentegen wel. In dit geval bepaalt de structuur of constructie het 
ontwerp. De structuur wordt 'gecopieerd' vanuit een botstructuur op 
microscopisch nivo(zie afbeelding 5). Deze structuur bestaat uit uit non
lineaire/non-planar objecten, dit wil zeggen dat alle objecten in deze structuur 
dubbelgekromd zijn. De totale structuur is gebaseerd op het 'minimale surface 
principe' en ·optimale structure' -principes 
De structuur die bepalend is in dit onderzoek, is te verkrijgen via een 
zogenaamde Voronoi-methode, deze methode kunnen we zowel in 3ds Max als 
Rhinoceros uitvoeren. Wanneer we bepaalde details met bepaalde precisie 
moeten genereren uit het script, is Rhinoscript flexibeler en makkelijker te leren 
dan Maxscript. 
Aangezien Rhinoceros in het standaardpakket geen subdivision module heeft 
ingebouwd moeten we de structuur in een later stadium in een ander programma 
bewerken. Aangezien deze handeling geen doorslaggevende factor is, heb ik 
gekozen om voor de flexibiliteit en precisie van Rhinoscript. Eventuele 
(afwerking) handelingen worden in een nader gekozen programma (of eventueel 
een subdivision script) uitgevoerd. 

..À. afbeelding 21 : Botstructuur op miscroscopisch nivo.[20] 
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6.0 Introductie botstructuur 

Notes; 

Vanuit de analyse van de architectuurstromingen, kunnen we het onderzoek naar 
bot, ofwel morphogenesis genoemd, in de volgende subgroepen classificeren; 
Parametrie architecture en Evolutionairy architecture. Morphogenesis is veelal 
een combinatie van beide stromingen. Een botstructuur kunnen we opbouwen 
met ingewikkelde algoritmen in combinatie met evolutionairy algoritmen. 

De botstructuur globaal in twee lagen opdelen ; De 'cortical bone', dit is de 
buitenste laag van een bot, deze laag karakteriseerd zich door een hoge 
dichtheid. Door deze hoge dichtheid (density) wordt deze botlaag ook wel 'dense 
bone' genoemd. Deze laag wordt gepenetreerd door vaten en canaliculi. Deze 
canaliculi zijn zijn kleine kanaaltjes die zorgen voor de voedselvoorzieningen in 
de osteocyten. (zie afbeelding 22) 

De osteocyten zijn de meestvoorkomende cellen in botweefsels. Een osteoblast 
veranderd in loop van tijd in een osteocyt. 

De tweede laag van een bot is de ' trabecular bone', deze laag is de kern van een 
bot. Deze structuur karakteriseerd zich door een open structuur. Door deze lage 
dichtheid wordt deze botlaag ook wel Canecellous bone of spongy bone 
genoemd. (zie afbeelding 23) 

Lacunae containing 

Lamellae ---~ 

Ca natieu/i 

Osteon 

Periosteum 

.À afbeelding 22: Overzicht van elementen in een bolstrucluur [21 ] 

Haversian canal 

Volkmann 's canal 

[21] Cortical bone r .. .1,' -· 

:._~.~.r 
· ~·Yr ... 

· - ~~-
kulkul.xahoihoctap Trabecular bone 
.nel, 20 september 
2009 
[22] Ronald 
Ruimerrnan, 
modeling and 
remodeling in 
bone tissue. .À afbeeld ing 23: Overzicht bot[22] 
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6.1 Osteoporosis 

Notes; 
[24] 
Ncbi.nlm.nih.com 
5 oktober 2009 
[25] 
Oscalprofessional. 
com, 5 oktober 
2009 

Osteoposrose is een botaandoening waarbij de dichtheid van het cortical en 
trabecular bot afneemt. De dichtheid van bot wordt bepaald door de massa van 
de 'struts' en 'plates'. De struts zijn de knooppunten waar de plates bij elkaar 
komen (zie afbeelding 23). Bij osteoporose verdwijnen eerst deplatesen daarna 
de struts, waarna de dichtheid en de sterkte afnemen. Wanneer Osteoporose 
wordt waargenomen, is dit veelal na meerdere breuken. Osteopose openbaart 
zich door breuken ontstaan door afwijkende bewegingen of contacten. Een 
botstructuur wordt ïn general' belast door druk, deze drukkrachten worden door 
de plates en de struts afgevoerd. 

Normale botdichtheid 

Bot met Osteoporose 

""' afbeeld ing 23: Overz1cht bot[23] 

Conu:~l 

"""' 

...... primaire 
. krachten 

breuklijn ··· ~ ·· · + 
latente 
krachten 

Door de afwezigheid van deze struts and plates, 
zal de afdracht van krachten een alternatieve 
route kiezen. De osteoporose kan ervoor zorgen 
dat er geen alternatieve afdrachtwegen meer 
aanwezig zijn en het bot kan zijn 
energie/spanningen niet meer kwijt, hierdoor 
ontstaan breuken door primaire belastingen. 
Tegenwoordig kunnen we Osteoporose in een 
vroeg stadium ontdekken en medicatie 
(stabilisatie of minder progressief) 
voorschrijven. Signalering in een vroeg stadium 
betekent dat het botstructuur wel de primaire 
krachten kan afvoeren, maar de latente 
belastingen die optreden bij het stoten aan 
objecten kunnen niet worden opgevangen en 
hierdoor ontstaan breuken. (zie afbeelding 24). 
Een botstructuur met een Osteoporose is dus 
een open structuur die hoofdzakelijk bestand is 
tegen de primaire drukkrachten. In een statisch 
moment kunnen we deze structuur dus 
gebruiken (in de architectuur). Een open 
botstructuur is niet automatisch een 
osteoporotic bone, aangezien het lichaam een 
x-aantal verschillende configuraties 
botstructuren herbergt. Osteoporose wordt 
vastgesteld door een fragment bot te 
controleren op de dichtheid. 

..... ,. il afbeeld ing 24: Krachten op bot[24] ""' afbeelding 25: Osteoporose[25] 

-._.-~ 
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6.2 Properties bot 

Notes; 
(26} Ronald 
Ruimerman, 
modering and 
remodeling in 
bone tissue. 

Trabecular bone is opgebouwd uit een complexe 3d-structuur, met de eerder 
genoemde ·struts' en 'plates'. We kunnen de levenscycle van Trabecular bone in 
twee segmenten verdelen; demodeling fase en de re-modeling fase. 
De modeling fase is de structuur die ontstaat tijdens het groeiproces (zie 
afbeelding 26). Bot regenereert zichzelf binnen een periode van 4-8 jaar en 
neemt een vorm aan die afhankelijk is van de primaire en secundaire krachten 
(deze fase wordt de remodelings-fase genoemd). De initiele configuratie (zie 
afbeelding 27) kunnen we simuleren door een 3d netstructuur op te bouwen. 

Bone development (modeling and remodeling) 

~ afbeelding 26: Ontwikkeling van bot (modeling en re-modeling)[26] 

Adaptation to alternative loading direction 
Han eostati c 
ccnfi g..Jr<~tion 

. loadirg direction rctated 
by20 degoos 

""' afbeelding 28: re-modeling fase. adapt van structuur op belasting[26] 

configuratie. 
con! i gu ration 

De E-modulus (soms aangegeven 
met Young's modulus) van 
trabecular bot is afhankelijk van 
verschillende factoren; 
- locatie van het bot. 
- in welke periode van 
ontwikkeling (modeling/re
modeling)/stadium van 
levenscyclus 
- ·normaal' of botziekten. 
- afwijkingen door voorvallen in het 
verleden. 
Door bovenstaande gegevens te 
implementeren is het mogelijk om 
een E-modulus te bereiken van 5-
20 kn/mm2. Botstructuren bij 
kinderen/baby's hebben een 
dichtere opbouw dan oudere 
mensen, hierdoor is deze structuur 
sterker en herstelt het sneller.[26] 

,...:~ _ 
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6.3 Reconstrueren van botstructuren 
Wanneer we botstructuren willen onderzoeken op mechanisch gedrag wordt 
veelal gebruik gemaakt van digitale botstructuren . Een botstructuur kunnen we 
hermodelleren door het toepassen van twee technieken; rebuilding CT 
outputdata en mathematische opstelling. 

De mathematische opstelling , is een 3d-grid met knopen en staven die de 
zogenaamde 'struts' en 'plates' voorstellen. Op deze grid kunnen we bepaalde 
krachten loslaten, de initiële configuratie vervormt zich naar gelang de 
optredende krachten. (zie afbeelding 29) 

~ 
2 MPaqctic loadwithfrequmcy 1 Hl 

Modeling 

3d grid met punten en staven 

.Ä. afbee lding 29: reconstructi e bot[26] 

De herconstructie op basis van CT-data (zie afbeelding 30/31 ), is een proces 
waarbij de structuur wordt verkregen door een 'bestaand' botstukje te scannen 
en vervolgens deze data in een mathematisch programma in te voeren. Deze 
methode is een tijdrovende research methodiek, waar een mathematische 
opstelling efficiënter is. Deformaties en reacties van het bot zijn met deze 
methode beter in kaart te brengen. 

[1] Een slice van 
CT-scan 

[2] Toekennen 
van waarden aan 
grijstinten 

[3] Het verbinden 
van de slices. De 
waarden van [2] 
worden 
gekoppeld. 
[4] Een 3d model 
kan worden 
gegenereerd. 
(mbv marching 

======== cubes) 
Notes; .Ä. afbeelding 30: Slices van CT-data(scan) [27] .Ä. afbeeld ing 31: Van data naar 3dmodel[28) 
[27] 
cb.nu.se/-hamid/v 
obUfig2 .jpg, 
4 oktober 2009 
[28] scv.bu.edu, 
4 oktober 2009 
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6.4 Introductie Marching cubes 
Het modelleren van een 3d object doormiddel van CT-data gebeurt op basis van 
Marching Cubes. Marching Cubes is een algoritme die van cruciaal van belang is 
om botstructuren te modelleren. We kunnen hier onderscheid maken in het 
genereren van 3d-objecten en 2d-objecten. 

6.4.1 Marching squares. 

Notes; 

Wanneer we een vorm willen genereren met deze algoritme, moeten we weten 
wat binnen en buiten de vorm (input) ligt, het gemiddelde van deze twee vormt de 
grenspunt van geometrie. Door squares te genereren waarbij de vertices (in dit 
geval) groen gekleurd zijn , weten we dat deze punten in het vlak van het target 
bevinden. We kunnen hierna enkele punten bijvoegen, die buiten de target liggen 
(rode punten). De afstand tussen een ïnside' point met de daaraan gekoppelde 
·outside' point wordt bepaald en gehalveerd, dit nieuwe punt vormt de grens van 
de matching surface. (zie afbeelding 32). We krijgen een matching surface die 
opgebouwd is uit veelal kleine driehoekjes (Tesselation), deze worden ook wel 
polygonen genoemd . 

..Ä. afbeelding 32: Marching cubes(squares)[29) 

E·lke square (cubes in 3d) worden gekoppeld 
aan elkaar. Hier worden inside en outside 
punten bepaalde op de bestaande 
pixelinformatie (deze kan afkomstig zijn ven 
de CT-scan). De CT-data wordt met deze 

.. ...:-. ....... ....,_.. ___ methode verwerkt , de pixels worden 
gegeven door CT-scan of MRI-scan. Hierna 
worden waarden (weights) voor de punten 
vastgelegd. Door de algoritme kunnen we nu 
bepalen welk gebied behoort tot welke kleur. 
Dit gebied met kleur zwart(rgb 0,0,0) kunnen 

~--:-+ ... H _... . . ................. we omkaderen met een curve of lijn, 
hierdoor kunnen we gebieden creëren en 

L...-_....._._. __ ~...,. ............. __ ... ._ afbakenen.(zie afbeelding 33) 
(29) exaflop.org, 1 
december 2009 
(30) 
Commons.wikime 
dia.org, 1 ..Ä. afbeeld ing 33: Marching squeares [30) 
december 2009 

~~ · 
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Notes: 
[30-2] 
keithnew. !helix. net 
1 september 2009 

Marching cubes is de equivalent van de marching squares in 2d. Marching cubes 
kunnen we alleen gebruiken in een 3d omgeving.Wanneer we de hoeveel data 
niet in slices bekijken maar de informatie 3d dimensionaal bekijken. De 
pixelinformatie afkomstig van de CT-scan of MRI-scan is noodzakelijk. Wederom 
worden voor de pixels vastgeled. Vervolgens worden cubes in de ruimte 
genereerd (zie voxel(33-3)), we kunnen nu bekijken waar de punt in deze cube 
zich bevindt. Vanwege de talrijke mogel i~kheden zijn de belangrijkste 15 
configuraties in de algoritme opgenomen. (zie afbeelding 33-2). Aan de hand van 
deze 15 'basis' configuraties kunnen marching surfaces worden gegenereerd, op 
basis van de locatie van de punten. 

/ / 

/ / 

.A. afbeelding 33-2: Marching cubes[30-2] 

1"-----+--'r----<. .. ·····•· 

.... ··· 

g~}Ç pqin'i" 
••• .. · · .. 

....... · .. 
.. ·· ·· ..... 

.. ····~--....:.,-+----7 

Voxel/stap1 
.A. afbeelding 33-3: Pixel/voxel[30-2] 

pixel value 1 pixel va/ue 2/gridpoint 

pixel value 3 

pixel value 5 pixel value 6 

pixel value 7 pixel value 8 

Cel/stap2 
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Voor een goede output van marching cubes moeten de slices (CT-data) voldoen 
aan bepaalde voorwaarden; 
- Alle slices hebben dezelfde resolutie. 
- De ruimtelijke ordening zijn identiek. 
-Alle slices moeten op volgorde worden ingevoerd. 
Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan alleen dan kunnen we met 
marching cubes een 3d-visualisatie genereren (accurate representatie) . 

Het is belangrijk om alle slices in de juiste 'order' te importeren omdat anders 
een onjuiste surfacegeneratie ontstaat. Vooral in de medische takken bij het 
analyseren van organen of cardiologische vraagstukken, is de volgorde uiterst 
belangrijk. Eén slice met een verkeerde orientatie kan al een vreemd beeld 
opleveren. 

De essentie van marching cubes is de waarden van vertices vergelijken met een 
start of testpunt/waarde. Voldoen de vertices aan de gevraagde testvalue, dan 
worden deze opgenomen in de surface. De vertices zijn de hoekpunten van de 
cubes. Voor CT-scan data heeft elk punt informatie (pixel), kleurinformatie, deze 
worden vergeleken met elkaar in marching cubes. 

Botstructuur in mathematica. 
Volgens de informatie gegegeven in paragraaf 6.3, kunnen we een 3d-model 
opbouwen met Mathematica, dit is een wiskundig programma van Wolfram. 
Mathematica maakt gebruik van de behandelde (in paragraaf 6.4.1) marching 
cubes. Hieronder zijn twee botsoorten weergegeven, één gezond bot (33.4) en 
een 'ongezond' bot (Bot met Osteoporose)(33.5). De afbeelding met een 
visualisatie van een gezond bot, kunnen we omschrijven als een botstructuur van 
een adoloscelent. In de rechter-afbeelding kunnen we duidelijk zien wat de 
gevolgen zijn van Osteoporose . 

.AT afbeelding 33·4: Normal bot (rebuild in Meshlab) .A afbeeld ing 33~5: Bot met Osteoperose (rebulld in Meshlab) 
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6.5 Conclusie. 

Notes; 
(5.1 ( Frei Otto, IL 
35, Pneu und 
knochen . 

Botstructuren worden in de geneeskunde doormiddel van CT/MRI scans bekeken 
en geanalyseerd. Met behulp van de Marching cubes-a/goritme kunnen we de 
slices van de CT/MRt-scans opbouwen tot een 3d model. De slices worden met 
elkaar vergeleken op 'identieke' pixels, indien deze pixels overeenkomen in de 
2e of 3e dimensie (naar gelang de voorwaarden) kunnen we deze met elkaar 
verbinden door middel van surfaces. 
De discipline BioMedica/Technology is onder andere gespecialiseerd in het 
onderzoeken en analyseren van botstructuren en zijn onvolkomenheden. Deze 
discipline probeert structuren te genereren op basis van het 3d-model en deze te 
testen op mechanische eigenschappen. Deze structuren beginnen met een 
initiële configuratie van 'struts' en 'p/ates', waarbij wordt uitgegaan van een 'strut' 
met zes staafaansluitingen en vervolgens wordt gedeformeerd. 
Frei Otto heeft in zijn onderzoek naar botstructuren[5. 1] beschreven dat een 
botstructuur bestaat uit 'struts' van drie tot maximaal vier aansluitingen. Wanneer 
we mogen uitgaan van het initieel proces van remodeling en de output van CT
scans, mogen we stellen dat een 'strut' minimaal 3 staafaansluiten (plates') heeft 
tot een maximum van 6 aansluitingen. Door het deformatie-proces van de initiële 
configuratie is het mogelijk dat deze aansluitingen verdwijnen of worden 
samengevoegd. 
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7.0 Introductie Gesloten en opencel-structuren 
In hoofdstuk 6 is de opbouw van botstructuren op microscopisch niveau 
behandeld. We kunnen deze structuur beschrijven als een opencel structuur in 
combinatie met 3d grid structuur. Opencel structuren komen vrij veel voor in de 
natuur en daarnaast zien we ze terug in verscheidene foams. (zie bijlage 7. 1) 
Vanwege het feit dat bot en opencel-structuren een soortgelijke opbouw hebben 
wordt in dit verslag een koppeling gemaakt tussen de opbouw van deze 
structuren. De opbouw van een opencel-structuur geeft ons de indicatie hoe we 
een botstructuur kunnen opbouwen. Met name polymeer- en metalfoams hebben 
een vergelijkbare constructie(zie afbeelding 38-39) 

""' afbeeldmg 38: Metalfaam [34] ""' afbeeld•ng 39: Polyurethaan foam. [35] 

7.0.1 Polymeerteams en metalfoams 

Notes; 

Polymeerfoams en metalfoams kunnen worden omschreven als opencel
structuren met een opbouw van regelmatige polyhedra. Deze regelmatige 
polyhedra zijn opgebouwd uit platonic solids (zie afbeelding 40). 

Tetrahedron Cube Octahedron tcosahedron 

""' afbeelding 40: Platonic solids 

Polymeerteams worden gevormd door gasbellen in een vloeibare substantie 
(polymeer), waarbij de gasbellen de mogelijkheid hebben om zich te deformeren 
en te stabiliseren. Door afkoeling van dit proces krijgen we opencel-structuur.[36] 

Metalfoams worden gevormd door verschillende metalen met elkaar te mengen 
(poeder), deze worden vervolgens verhit. Door de verhitting (lees reactie )van de 
metalen onstaat een foamstructuur.[36] 

[34] 
Wikimedia.org, 
2 januari 2010 De Tuncrated octahedron is een platonic solid die veel wordt gebruikt om een 
~3~n~~~-~g~ci metalfaam of andere foam te simuleren of te reconstrueren. Een verzameling van 
~6J.;;h~~~son en deze platonic solids geeft ons een structuur die de eigenschappen van foams 
cellular solids benaderen. (zie afbeelding 41) 

~-~ . 
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Notes; 
[37] P.Pearce, 
Structure in Nature 
is a strategy lor 
design. 
[38[ D'Arcy 
Wentworth 
Thompson, On 
growth and form. 
[39] 
W.T.Kelvin,D.L. 
Weaire, The keivin 
problem; foam 
structures of 
minimal surface . 

De structuur van de Truncated octahedra kenmerkt zich door gesloten structuur 
met twee verschillende vlakvormen; een vierkant en een hexagoon. 
De truncated octahedra is een van de meest compacte structuren. De formatie 
van deze structuur is een onderdeel van een discipline genaamd spherepacking, 
waar men naar streeft een zo compact mogelijke structuur te genereren op basis 
van geometrische vormen.[37][38] 

..À. afbeelding 41 :Truncated octahedra 

De structuur opgebouwd uit Rhombic dodecahedra is een compacte structuur 
opgebouwd uit twee typen vierhoeksvlakken. De Rhombic dodecahedra is minder 
compact dan de Truncated octahedra.[39]. De hoeken waarin de vlakken bij 
elkaar komen zijn allen 120° graden. De Rhombic dodecahedra-structuur 
definieërt zich als een structuur met een equilibrium-probleem. 

..À. afbeeld ing 42:Rhombic dodecahedron 

.,..._-~ . 
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Notes; 
[40] www.tcd.ie, 
faam physics, 10 
januari 2010. 

De Weaire-phelan-structuur is een een combinatie van twee polyhedra; een 
onregelmatige pentagonal dodecahedron en een tetrakaidehedron met twee 
hexagonen en 12 pentagonen. Deze structuur kenmerkt zich door zi~n stabiliteit. 
Deze structuur is een verbetering van de Kelvin-structuur(afbeelding 43) en 
gebaseerd op de Voronoi-principes. De Weaire-phelan structuur is de ideale 
structuur om foams te reconstrueren en mechanisch te testen. Deze structuur 
zien we ook terug in soapbubbles. De Weaire-phelan structuur is ook toegepast 
in de Beijing National Aquatics Center, zie afbeelding, 44 [40] . 

.A. afbeelding 43: Fragment Kelvin-structuur [40] .A. afbeelding 44: Fragment Weaire-phelan structuur 

De methodologie in Beijing National Aquatics Center is gebaseerd op structuur 
van Weaire-Phelan(zie afbeelding 46) en waarbij de snijlijnen een massa hebben 
gekregen. Deze massa zijn in het project uitgevoerd als stalen profielen. De 
Weaire-phelan structuur is in dit project 90° gedraaid om een dynamischer beeld 
te krijgen(zie afbeelding 45). De methode die in dit project zijn gebruikt kunnen 
we ook gebruiken om een botstructuur te simuleren, alleen zijn de polyhedra die 
we moeten toepassen meer random en onregelmatig. Bij een botstructuur 
worden de snijlijnen(edges) als plates (snijlijnen met massa) aangeduid. De 
knooppunten tussen de polyhedra worden de 'struts' genoemd. 

rotatie-as 
90 graden 
geroteerd 

.A. afbeelding 45: Rotatie Weaire-Phelan structuur .A. afbeelding 46: Weaire-Phelan structuur . ..,.. . .__ 
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.A afbeelding 47: Weaire-phelan structuur in box. .A afbeelding 48: Wireframe-model. 

De methodologie achter Beijing National Aquatics Center heb ik geprogrammeerd 
in VBScript om te bekijken welke problemen we tegen zouden komen als we 
deze methode ook willen toepassen voor het reconstrueren van botstructuren. 
De script waarbij we deze structuur kunnen genereren is afhankelijk van 
mogelijkheden van de computer. De hoeveelheid snijlijnen en de daaraan 
gekoppelde massa is bepalend om deze structuur te genereren. Bij een hoge 
hoeveelheid snijlijnen kan de computer de geometrie niet verwerken . 

.A afbeelding 49 : Fragment Beijing Nationa l Aquatics Center 

,..-~ 
Technische Universiteit .Eindhoven/ 

- - ~ - -

De structuur van ' het 
zwembad' is 
geprogrammeerd door 
PTW architectsen ARUP 
in VBA, waaraan 
constructieve eisen aan 
zijn gekoppeld. Doordat 
VBScript zeer beperkt is 
en de koppeling heeft met 
de hoeveelheid geometrie, 
is het aannemelijker om 
voor een andere 
programmeertaal te 
kiezen dan voor VBS . 
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7.0.2 

Notes; 
[34[ 
Wikimedia.org, 
2 januari 2010 
[41] M.Scheffler, 
P.Colombo,cellular 
Ceramics. 

-L-

t '- Pla$11c 
F hn'lges a: 

Ff corners 
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Deformatie opencel structuren 
Opencel structuren ook wel cellular structures 
genoemd vormen een ideale referentie als 
uitgangspositie voor de remodeling van een 
botstructuur. Beide structen hebben verschillende 
overeenkomsten, waaronder dezelfde primaire 
belasting (druk/compression), daarnaast hebben de 
opencel structuren dezelfde onderdelen (struts and 
plates) als botstructuren. De enige verschil is het 
aantal aansluitingen aan de knoop (strut), Frei Otto 
verklaart in zijn dictaat IL 35, dat een botstructuur uit 
4-legged en 3-legged nodes bestaan. Wanneer we de 
informatie van 3d modellen van CT-data en daarnaast 
de initiele configuratie van remodeling botstructuur 
vergelijken kunnen we vaststellen dat een 
botstructuur uit verschillende knooppunten is 
opgebouwd, waarin de aansluitingen op de knoop 
varieert tot maximaal 6 en de minimale aansluitingen 3 
is. Opencel structuren zijn organische structuren, 
waarbij de massa rondom cellen wordt gevormd. De 
massa vormt de structuur. (zie afbeelding 50) 

.& afbeelding 50: Organische structuur(foam)[34] 

De polymeer als metaal-structuur heeft druk als 
primaire load, door deze belasting ontstaat er op 
element-nivo verschillende problemen. De lijven 
kunnen gaan knikken/buigen bij een te kleine 

.... afbee ld ing 51: Deformaties In opence l doorsnede van de lijven. Daarnaast ontstaan er op de 

[ l 
knooppunten relatief grote momenten, hierdoor 

structuren. 41 . 
kunnen de hoekpunten gaan bu1gen of vervormen. 
Door een bepaalde stijfheid in de hoeken kunnen we 
deze vervorming verkomen . (zie afbeelding 51 ). 
De onvolkomenheden die we tegenkomen bij het 
mogelieren van deze structuren kunnen en moeten we 
ook implenteren bij het modelleren bij botstructuren. 
Buckling (knik) is een probleem die we ook 
tegenkomen bij botstructuren met Osteoporose. 

~-~ .. 
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Wanneer we opencel structuren met elkaar vergelijken zien we dat metalen 
structuren vele malen sterker is dan polymeerschuimen. De metalfoams worden 
veel toegepast vanwege het feit dat we veel materiaal besparen(metaal) en een 
aanvaardbare sterkte overhouden . De dichtheid van een foam is afhankelijk van 
de productietechniek hierdoor zijn verschillende dichtheden verkrijgbaar. [51 a1 

Notes; 

Dichtheid 
10• kg/m 3 

solid metals 
solid ceramics 

103 solid polymers 

metal/ceramic 

typical polymer 

special polymer 

D true solids 

Foams 

Sterkte 
10" 
MN/m2 

solid ceramics 
103 solid metals 

10-J 

solid polymers 

metalleera mie 

foamed polymers 

.À. afbeelding 51a: Properties 

foam[41] 

Geleidingsvermogen 
103 W/mK 

10-J 

solid metals 

solid ceramics 
metalleeram ie 

solid polymers 

typical polymer 

special polymer 

afbeelding 52: Ideale foamstructuur(41][36] 

Doordat foams ontstaan/worden gemaakt middels een 
chemisch proces, kunnen we de totale vorm (nog niet) 

'[42] Viba.nl, 
Renshape, 10 
januari 2010 
'[411 M.scheffler, beheersen of controleren. Wanneer we een structuur 
P.Colombo,cellular 
caramies compleet zouden kunnen beheersen, zouden we een 
[361 L.J.Gibson en StrUCtUUr genereren met de maximale draagkracht en de 
M.F.Ashby, 
ceuular solids minimale hoeveelheid aan materiaal(zie afbeelding 52) . ..,... --. . 
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Young's modulus 

D 
1 o• 
MNtri\&lid ceramics 

solid metals 

1 0
, solid polymers 

metal/ceramic 

rubbers 

typical polymer 

Elastic polymer 

1 0_, Special elastomer 
foams 
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7.0.3 Conclusie. 

Notes; 
[42-2] Maths.tcd.ie 
10 februari 2010. 
[42-3] 
recemat.com, 
10 februari 2010 

In dit hoofdstuk zijn de structuren van foams bekeken en geanalyseerd. Vanwege 
de structuur van deze faam hebben ze veel vergelijkenissen met botstructuren. 
De benamingen die we gebruiken bij botstructuren ('struts' en 'plates') zien we 
ook terug in deze foamstructuren. Het verschil tussen de botstructuren en 
faamstructuren is de regelmatigheid en de Plateau border. 
Oe Plateau border is een element die bij elke 'strut' in een regelmatig po/yhedra
structuur voorkomt. (zie afbeelding 52-2152-3) 
Deze Plateau border is gepositioneerd bij elke 'strut' en zorgt voor de stabiliteit. 
Deze borders komen we niet tegen bij botstructuren. Oe methode die we 
gebruiken om faamstructuren te genereren, kunnen we ook gebruiken bij het 
construeren van bot. De openingen in de faamstructuur (en botstructuur) bepalen 
de uiteindelijk sterkte van de structuur. Wanneer er weinig of geen openingen in 
de faam aawezig zijn, dan spreken we van een sa/id . 

.À. afbeelding 52·2: Plateau border [42·2] .À. afbeelding 52-3: Een faamstructuur op microscopisch nivo.[42-3] 
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8.0 Introductie Voronoi-methode 
De structuur van het Beijing National Aquatics Center is gebaseerd op de 
Voronoi-principes{36]. De constructie is opgebouwd door polyhedra in een 
bepaalde formatie te positioneren, deze formatie wordt de Weaire-Phelan 
structuur genoemd. Deze structuur heeft 2 basisvormen die op vijf verschillende 
posities kunnen worden gekoppeld. Door de rotatie van Weaire-phelan structuur 
en de begrenzing krijgen we afgesneden opencel-structuur(zie afbeelding 53b). 
De methodiek die hier wordt gebruikt kunnen we ook inzetten om een 
botstructuur te formeren. In tegenstelling tot de BNAC, zal de botstructuur een 
onregelmatig verloop hebben. Door een Voronoi-algoritme toe te passen kunnen 
we een structuur genereren met een onregelmatig verloop. 

Voronoi kunnen we omschrijven als een 'nearest neighbour'-applicatie. We 
kunnen binnen deze applicatie de kortste afstand of meest gelijke object binnen 
de database vinden. 
Wanneer we een Voronoi-diagram genereren kunnen we twee objecten 
onderscheiden; lijnen en punten. De punten vormen de input voor de Voronoi
diagram en de lijnen vormen de output; de begrenzingen . Deze punten worden 
ook wel de Voronoi-punten genoemd. De lijnen omsluiten een gebied, waardoor 
ze ook wel boundary-edges of Voronoi-edges worden genoemd(zie afbeelding 
53a) 

.6. afbeelding 53b: BeiJing National Aquatics Center[44·2] 

voronoi-ce/1 
voronoi-edges (boundary) 

..,___ __ voronoi-vertices 

.6. afbeelding 53a: Onderdelen Vorono'-1-d- ia-g-ra -m.-- VOronoi-poinfS 

AurenHammer[43] omschrijft de Voronoi-tesselation als; 
"One ofthe most fundamental data structures in computional geometry". deze 

Notes; tesselations worden gebruikt in het modelleren van natuurlijke fenomenen, om de 
~~r~;h~~~son en eigenschappen op wiskundige, geometrische of combinaties hiervan te 
cellula~ solids onderzoeken of toetsen[44] [43]1QI.Iugraz.at · 
10 januari 2010 Voronoi diagrammen in een 3e dimensie kunnen we omschrijven als een space-
~~;rram .com filling proces, waaruit een space-filling structure wordt gegenereerd. De Voronoi 
10 januari 2010 diagrammen worden in de 3e dimensie ook berekend vanuit de Voronoi-punten. 
f~~~~itat. com Rondom de Voronoi-punten worden polyhedrons gevormd die de begrenzing 
20januari2o1o voor het desbetreffende Voronoi-punt vormen. Voronoi diagrammen kunnen ook 

worden gegenereerd in de xndimensie, dit wordt niet behandeld in onderzoek. ,..-._. ._ 
_ T~chnische l.J~.Eindhoven/ 32-3 
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8.0.1 

Nol es; 
[44-3] E.Friedrich, 
C.Derix, S.Hanna, 
Emergent form 
trom structural 
optimisation of the 
voronoi polyhedra 
structure 
(45) Data BMT, 
TUle, 
B.v.Rietbergen . 

In 'Emergent farm trom structural optirnisation of the voronoi polyhedra structure'[44-3] 
heeft men beschreven hoe een voronoi-structuur kan worden geïmplementeerd in een 
draagstructuur. Hierin wordt geconcludeerd dat het zeer complex is om een voronoi
structuur te controleren en te voorspellen. Dit komt vooral door de invloed van de directe 
omgeving op een voronoi-cel, deze invloeden bepalen de grootte van een voronoi-cel. 
Momenteel zijn er nog geen resultaten om voronoi-diagrammen te controleren in een 
architectonisch ontwerp/structuur. 
De Voronoi-algoritme kan ook dienen als basis voor het modelleren van een 
botstructuur(zie afbeelding 54-55). De Voronoi-algoritme genereert de onregelmatige 
polyhedron-structuur, waarna we de Voronoi-edges moeten voorzien van een bepaalde 
massa. Deze massa zorgt ervoor dat we een structuur krijgen met de zogenoemde 
· struts' en · plates'. 
Door de vele implicaties van een 3d Voronoi-algoritme, wordt het invoeren en het 
manipuleren van de algoritme uiterst precair. Voordat we aanpassingen in de algoritme 
gaan toepassen is het noodzakelijk om de bijbehorende wiskundige basisregels te 
onderzoeken. Het wiskundig onderzoek moet inzicht geven in de organisatie van deze 
algoritme, waar we vooral kijken naar de begrenzingen en mogelijkheden van deze 
algoritme. 

At. afbeelding 54: Botstructuur (front) [ 45] At. afbeelding 55: Botstructuur (top) [45] 

Toepassingen Voronoi-diagrammen. 
Voronoi-diagrammen worden veel toegepast in de beta-disciplines, waarbij wiskunde een 
belangijke rol speelt. Voronoi-diagrammen werken uitstekend om stedelijke omgevingen 
in kaart te brengen, en het situeren van wegen exact te midden van gebieden. 
Daarnaast kunnen we voronoi-diagrammen toepassen in het gebied van biologie en 
geneeskunde, voronoi-diagrammen wordt veel gebruikt bij het in kaart brengen van 
kankercellen en de ontwikkeling daarvan. 

.,..._~ . 
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8.0.2 Construeren van Voronoi-diagrammen 2d[46]. 
Wanneer we een Voronoi-diagram willen genereren 
hebben we een aantal punten(p) nodig (zie afbeelding 
55) De punten worden met elkaar verbonden 
doormiddel van een lijnsegment Op al deze 
lijnsegmenten wordt een (perpendicular) bisector 
geplaatst {zie afbeelding 56). Deze bisector kunnen we 
berekenen met behulp van onderstaande gegevens; 

• 

• 

• 
• 

De punten a en b; a=(~.y,),b=(Xz,Yz), de .6. afbeelding55: 1nitieel proces.pun ten. 

Notes; 
(46] M.de Berg, 
O.Cheong, 
M.v.Kreveld , 
M.Overmars, 
Computional 
geometry; 
algorithms and 
applications. 
[47] A.Okabe, 
B.Boots. 
K.Sughihara.S.N. 
Chiu, Spatial 
tesselations . 

vergelijking van de lijn tussen a en b; y = m(x- Xo) + Yo , 
waarbij m de richtingscoëfficient van lijn y is en die we 
als volgt kunnen berekenen; 

m= Yz - Yt 
Xz-~ 

Lijnen zijn perpendicular wanneer de 
vermenigvuldiging 
van de richtingscoëfficienten (slopes) -1 is. 

11\'~=-1 

Wanneer we alle perpendicular biseeters hebben 
getekend kunnen we de intersectien points tussen 
deze biseeters berekenen, deze intersectien points 
vormen de vertices van de Voronoi diagram. De 
intersections tussen de biseeters kunnen we 
berekenen door de equations aan elkaar gelijk te 
stellen. 
y=mx+b 

y =nx+a 

mx+b=nx+a 
(x uitwerken en invullen in eerste of tweede 
vergelijking.) 

De intersectien point kunnen we verbinden door 
nieuwe lijnsegmenten. De cellen worden gecreëerd op 
basis van de 'oude' edges en punten. Wanneer een 
punt wordt verbonden door 2 edges, dan vormen de 
biseeters van deze lijnen de boundary van deze cel. 
Wanneer een punt drie edges heeft, dan vormen 
de biseeters van deze lijnen de nieuwe voronoi-cel 
(zie afbeelding 57)Dus we kunnen stellen dat aantal 
edges in initiële toestand gelijk is aan het aantal edges 
in Voronoi-diagram[46][4 7]. ...,...- .. ~-

~-T~chnische U~ Eindhoven/ 

.6. afbeelding 56: Lijnsegmenten met 

Perpendicu lar bisectors. 

.6. afbeelding 57: Voronoi diagram. 
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8.0.3 Construeren van Voronoi-diagrammen 3d. 

Wanneer we 3d voreni-diagrammen willen genereren 
hebben we een aantal punten(p) nodig idem als in 2d. 
(zie afbeelding 58) Deze punten kunnen we verbinden 
met lijnen en op deze lijnen (midpoint) plaatsen 
we een bisectional plane. (perpendicular). De midpoint 
van een lijn kunnen we met onderstaande formule 
berekenen; (zie afbeelding 59) 

Pt ( ~' Yt' Z, ), Pz ( Xz' Yz' Zz) .À. afbeelding 58: Initieel proces. 3 punten in 

Notes; 
[46] M.de Berg, 
O.Cheong, 
M.v.Kreveld , 
M.Overmars, 
Computional 
geometry; 
algorithms and 
applications. 
[47] A.Okabe, 
B.Boots, 
K.Sughihara,S.N. 
Chiu, Spatial 
tesselations. 

( 
~ + Xz Yt + Yz Z, + Zz J 

2 ' 2 ' 2 

Het lijnsegment moet worden omgezet in vectoren, 
hierdoor kunnen we de hoek met het vlak berekenen. 
Omdat het vlak perpendicular is met het lijnsegment 
is de hoek 90°. 
Geometrisch is het duidelijk dat waar 2 planes elkaar 
snijden een snijlijn ontstaat. We kunnen deze snijlijn 
bepalen door beide vergelijkingen simuiataan op te 
lossen. 

De laatste stap is de om de juiste surfaces te 
behouden en overbodige surfaces te verwijderen. 
Ook hier geldt; de perpendicular planes vormen 
de nieuwe grenzen van de voronoi-cel. Als een punt 
verbonden is met twee lijnen (naar andere punten) 
dan vormen de 2 perpendicular planes op deze 
lijnen de begrenzing samen met de main-boundaries. 
(zie afbeelding 60) 

Nadat alle overbodige surfaces zijn verwijderd, is de 
3d Voronoi configuratie compleet. (zie afbeelding 61) 

~:--~ 
Tèchnische:..Ûm~ Eindhoven/ 

.À. afbeeldrng 59: Midpoints op lijnsegmenten 

.À. afbeelding 60: Perpendicular planes 

op de midpoint van de lr jnen. 

.À. afbeelding 61: Voronoi-dragram 3d 
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8.0.4 Basisregels Voronoi. 

Notes; 
[47) A.Okabe, 
B.Boots, 
K.Sughihara ,S.N. 
Chiu, Spatiat 
tesselations. 

Bij Voronoi-diagrammen zijn mathematische functies uiterst belangrijk om de 
structuur en de opbouw te begrijpen. De wiskundige functies die regelmatig 
terugkomen in een Voronoi-diagram zijn; sets, matrices, derivatives, geometry, 
integration, probability en statistics. De meeste handelingen zijn onderdeel van 
vector algebra. De basis algebra-regels worden behandeld in deze paragraaf. 

Distance 2d van punt a naar punt b: 
punt a= (x1,y1), punt b = (x2,y2) 

d { (x I • yl ) ( ~. y 2 ) } = ~ ( ~ - ~ ) 2 
( Y2 - yl ) 

2 

Distance 3d van punt a naar punt b; 
punt a= (x1 ,y1,z1), punt b = (x2,y2,z2) 

d { (XI' yl' Z, )( ~' y2' ~)} = ~( ~- ~ )2 ( y2- yl )2 ( ~- Z, )2 

Van r2 naar r 
Wanneer we een voronoi-polygon (cel) in een derde dimensie willen genereren, 
spreken we van een polyhedron in plaats van een polygon, soms worden deze 
objecten ook wel polytopen genoemd [47]. Elke polyhedron wordt begrensd door 
polyhedrons in R(s-1 ), deze worden ook wel (s-1 )faces genoemd. De begrenzing 
van een (s-1 )face bestaat uit polyhedrons in R(s-2), die (s-2)faces worden 
genoemd. 0-faces zijn vertices en 1-faces zijn edges, soms worden (s-1 )faces 
ook wel facets genoemd. Wanneer een polyhedron is convex en gebonden, dan 
wordt deze polyhedron een polytope genoemd. 

Euler's formule 
Met deze formule kunnen we de edges,faces en vertices berekenen (gebruikbaar 
in connected planar graph); 
Wanneer we deze willen gebruiken in 3d voronoi, moeten we deze aanpassen. 
Hierbij kunnen we gebruik maken van de Euler-Poincaré formule of de Euler
Schlaefli formule[47],waarbij nihetaantal i-faces zijn. 

s . 

:L(-1)'1\ =1+(-1)' 

Vergelijking van een vlak in ~; 

0 = a1 (x- ~)a2 ( y- y1)a3(z- z,) 

~--~ . 
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Het snijpunt (intersection point) van 2 vlakken in ~. krijgen we door functies aan 
elkaar gelijk te stellen. 
De afstand van een punt naar een vlak kan met behulp van de volgende functie 
worden berekend; (waarbij po(xo,yo,zo) en plane ax+by+cz+d=O 

laXo + byo +c:zu +dl 

.Ja2 +b2 +c2 

8.0.5 Voronoi algoritmen. 

Notes; 
(48( Z li. 
Algorithmic 
foundatio~ of 
multi-scale spatial 
representation. 
[49] Z.Li, Q.Zhu, 
C.Gold, Oigital 
terrain modeling; 
principles and 
methodology 

Bowyer-Watson algoritme[49] 
Deze algoritme staat bekend als de meest praktische triangulation algoritme. De 
basisprincipe is te starten met driehoeken en hierna toevoegen van punten. (zie 
afbeelding 62-63) 
Het initiale triangulatie is eenvoudig (zie afbeelding 62, 2 driehoe'ken vormen de 
rechthoek (boundary), deze omsluiten alle punten in het betreffende gebied. Het 
proces van toevoegen van punten is weergegeven in afbeelding 63. Wanneer we 
een puntpin het netwerk toevoegen (in driehoek), dan wordt deze driehoek 
gesplitst en onstaan hierdoor 3 driehoeken, waarin het nieuwe punt een vertex 
wordt van de drie nieuwe driehoeken. Deedges van de ·oude' driehoek worden 
gecontroleerd (met behulp van empty circumcircle principle, zie afbeelding 
69)[49] en hersteld of aangepast in de configuratie. In het voorbeeld wordt het 
lijnsegment AB aangepast door een alternatief (AD) te plaatsen. 

<bl I 7 

~ '/ 

/\ . 

~ 

q \f:/1; q 
~------~ ~ 
..à. afbeelding 62: ..à. afbeelding 63: Configuratie ..à. afbeelding 64: UiteindeliJke 

Beg,nconfiguratle naar toevoeging van punten. configuratie (tnangulation netwerk) 

..à. afbeelding 65: Begmss1tuatie ..à. afbeelding 66: Toevoeging punt p . ..à. afbeetding 67: Herstel van configuratie. 

c 

..à. afbeelding 68: Circumcircle 

bezit punt d [48] 

.'o c 

..à. afbeelding 69: Punt d word I gebruikt om 

een nieuwe driehoek te vormen[ 48] 

...,.....~ 
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Notes; 
[50] M.de Berg, 
Computional 
geometry; 
algorithms and 
applications 
[51]s.s.Skiena, 
The algorithm 
design manual. 

Fortune's algoritme[50][51] 
Naast de Bowyer-Watson algoritme kunnen we ook de Fortune's algoritme 
gebruiken om Voronoi-diagrammen te genereren. Wellicht is de Fortune's 
algoritme de meest optimale van deze algoritmen. Met optimaal bedoel ik de 
tijdspanne die een algoritme nodig heeft om voronoi-diagrammen te genereren. 
De Fortune's algoritme wordt ook wel de plane-sweep algoritme genoemd, 
vanwege zijn handelingen die het moet doorlopen om een Voronoi-diagram te 
genereren. 
Het principe achter de plane-sweep algoritme is om een horizontale lijn te 
schuiven (sweep), van boven naar beneden. De intersecties van de sweep-lijn 
met de punten worden zo geïnterpreteerd dat we regions rondom de punten 
kunnen genereren. Deze methode wordt zowel beïnvloed door de regio's boven 
de lijn als onder de lijn. De afstand tussen de punten en de lijn is essentieel voor 
de juiste configuratie. (zie afbeelding 68) 

De geometrische plaats (locus) van de punten die dichter tot een regio (boven de 
lijn) liggen ten opzichte van de lijn zelf, zijn begrensd door parabolische bogen. 
Deze parabolische bogen worden ook wel de 'Beach line' van Fortune's 
algoritme genoemd. 

0 

'Beach fine' 

----..,....:...;;;;;;;....._-,--.lijn I 
/ / ........ \ o I 

o \. I o 
\ I 

V 
j 

..À. afbeelding 68: Fortune's Sweep plane algoritme[51] 

.,...~ . 
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8.0.6 Eigenschappen Voronoi. 

Notes; 
[52] A.Okabe, 
B.Boots, 
K.Sugihara, 
S.N.Chiu, 
Spatial 
tesselations; 
concepts and 
applications of 
Voronoi 
diagrams 

In Spatial Tesse/ations[52], worden 4 definities van Voronoi-diagrammen 
gegeven; 

Definitie 1 ; 
Wanneer een set van twee of meer punten (p1 , ... pn) in een 'Euclidean plane' 
worden gegeven, kunnen we elk punt 'verbinden' met het dichtstbijzijnde punt 
doormiddel van een tesselation. Deze tesselation geeft een set met regions die 
zijn verbonden met het desbetreffende punt. Deze regio's worden in een Voronoi
diagram ook wel Voronoi-polygonen genoemd. Een regio V(pi) is de begrenzing 
van een Voronoi punt (pi). (zie afbeelding 69) 

Waar p is een arbitrair punt in Euclidean space, 
met de coordinaten (x1 ,x2) dan kunnen we de 
afstand tussen p en pi berekenen als volgt: 

d(p, PJ = llx- ~11 = J(~- ~1)2 +(~- ~2)2 

Uit definitie 1 volgt definitie 2. 

Definitie 2; 

.A. afbeelding 69: Definitie 1. 

Wanneer p = { pl, ... , p
2
} c R2 met de voorwaarden[a5]; 

dan kunnen we de reg1o omschrijven als [a6] : 

2 < n < oo en ~ :;t: xi voor i :;t: j,i, jE In [a5] 

V(p) = {x lil x- ~11 ~ llx- xi 11· j :;é i, jE In} [a6] 

Aangezien een Voronoi polygon altijd omsloten is kunnen we ook de Voronoi 
polygon als volgt weergeven; 

V0(pJ={xlllx-~~~~~~x-xill·j t:i,jE In} 

Definitie 3; 
Wanneer een voronoi diagram in de tweede dimensie wordt gedefinieerd met 
half-planes (afbeelding 70) kunnen we stellen; met de 
P = { pl, ... , p2 } c R2 met de voorwaarden; 

2 ~ n < oo en~ :;t: xi voor i :;t: j,i, jE In 
dan kunnen we de regio als volgt omschrijven; 
V ( p. ) = n H ( p. , p. ) 

1 jEI0 \{i} 1 J 

zie afbeelding 70. 
opmerking; Doordat een bisector een plane in 
twee half planes verdeelt mogen we noteren; 

.A. afbeelding 70: Definitie 3. 

half plane 1 

(de dominante regio van pi tot pj)(zie afbeelding 71) • pj 

{ } 

half plane 2 
H( ., )= xl x- ~ x-x., ':;t:i P1 P J 11 ~ 11 11 J 11 J .A. afbeelding 71: Definitie 3. 

Bisector 

_,... .. ._. 
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Notes; 
[52] A.Okabe, 
B.Boots, 
K.Sugihara, 
S.N.Chiu, 
Spatial 
tesselations; 
concepts and 
applications of 
Voronoi 
diagrams 

Definitie 4; 
Definitie 4 is de equivalent van definitie 3, alleen geldt definitie 3 in de 2e 
dimensie en definitie 4 geldt in nedimensie, waarbij n=m 

p ={pi' Pz} c Rm 

2::;; n < oo en .. Hieruit kunnen we 
de voorwaarden 
voor een region 
bepalen; ~-:;:. xi voor 

i-:t. j,i,je In V(p;) = {xllx- x ;I! :::; llx- xi!l FoTj "= i,j E 1"} = n H(p;,p1 ) 

}e!n\ (il 

Benamingen Voronoi-diagram 
In de derde dimensie Voronoi diagram, bestaan de begrenzingen uit 'facets' 
(faces), de begrenzingen van een 'facet' bestaat uit lijnsegmenten, half 
lijnsegmenten of oneindige lijnen. Deze lijnen of lijnsegmenten worden begrensd 
door de zogenaamde Voronoi-edges. Een Voronoi-edge wordt begrensd door 
punten, deze punten worden ook wel Voronoi-vertices genoemd.[52] 

Voronoi diagrammen hebben veel eigenschappen, waarvan nog niet alles is 
beschreven [52], de belangrijkste eigenschappen -die beschrijven zijn- zal ik 
behandelen en verklaren in de volgende paragrafen. 

Eigenschap 1; 
Wanneer een Voronoi diagram is gegenereerd vanuit een set van punten met de 
voorwaarde; 
p ={Pp ···• Pn}(2:5:n<oo) 

Dan zijn er drie subeigenschappen vooredges die hieruit voortvloeien; 

- Voronoi edges zijn oneindige rechte lijnen wanneer P is collineair. 
-Een voronoi edge e(p;, p)(-:t. 0) is een halve lijn wanneerPis niet 

collineair en 
pi en pj zijn opeenvolgende generator punten van de begrenzing CH(P). 

-Wanneer pi en pj een Voronoi-edge vormen e(p;, pi), dan is deze edge 
een 'finite' 
lijnsegment wanneer lijnsegment p,pj geen edge is van CH(P) 

..,... .. ._. 
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Aan eigenschap 1 kunnen we concluderen dat Voronoi edges onderdelen zijn 
van bisectors, echter biseetars genereren niet altijd Voronoi edges. Eigenschap 2 
is een definitie waarin deze uitzonderingen zijn opgenomen . 

Eigenschap 2; 
De dichtsbijzijnde punt generator van pi genereert een 
Voronoi edge of V(pi). 

Hieruit mogen we ook concluderen dat ; 
dat het dichtstbijzijnde punt (generator punt) van pi dezelfde edge bezit als pi. 
(zie afbeelding 72) 

···· ·• 
..à. afbeelding 72: Eigenschap 2 

Eigenschap 3; 
Voor iedere Voronoi vertex bestaat een unieke cirkel die drie voronoi punten 
snijdt. In deze cirkel zijn geen andere punten aanwezig. (zie afbeelding 73-74) 

----+----+-- Voronoi-verlices •---+- Voronoi-punten 

..à. afbeelding 73:Unieke cirkel. 

,...,_. 
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Notes; 
[53) M.de Berg, 
Computional 
geometry; 
algorithms and 
applications 

Eigenschap 4 
De Cirkel Ci vanuit property v7 is de grootste lege (waar geen andere punten 
aanwezig zijn) cirkel gecentreerd om qi. 

Eigenschap 5 
Wanneer we voldoen aan de volgende voorwaarden; Voronoi diagram in 2d en 
waar n= aantal punten, 1\, = aantal vertices en ne= aantal edges dan geldt; 

1\,-ne+n=l 

• afbeeldmg 75: Aantal vertices [53] 

Eigenschap 6; 

In voorbeeld hebben we 9 
vertices en 
2 punten, dit levert met de 
formule; 
9- n(edges) + 2 = 1, 
hieruit volgt 
n(edges) = 10 

Wanneer nk is het aantal faces in een k-dimensie Voronoi-diagram dan geldt 
de volgende eigenschap; 
m 

_L(-l)knk = (-l)m 
k=O 

Eigenschap 7; 
Eigenschap 7 is een combinatie van eigenschap 5 en eigenschap 6, waarbij we 
het aantal vertices en edges kunnen berekenen in de tweede dimensie, indien 
voldaan aan de voorwaarden; 3:::;; n < oo en waar n het aantal punten is, ne het 
aantal edges is en 1\, het aantal vertices is. 
dan geldt voor elke Voronoi-polygon; 

1\.:::;; 2n -5 

ne :s;3n-6 

Eigenschap 8; 
Wanneernis het aantal Voronoi polygonen,ne zijn het aantal Voronoi edges, 1\. 
zijn het aantal Voronoi vertices en nc het aantal ongebonden Voronoi polygons in 
een (plan ar) Voronoi diagram, waar wordt voldaan aan; 3:::;; n < oo (Pis niet 
collineair) dan geldt; 

1 
1\. ~ -(n-nJ+ 1 

2 
ne :::;; 31\, - nc - 3 ,..- .. ~. 
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8.0.7 Conclusie. 
Oe Voronoi-algoritme is een methode om structuren op basis van punten te 
genereren. Deze punten worden ook wel Voronoi-punten genoemd. Oe output 
van een Voronoi-algoritme is een 3d- of 2d structuur, bestaande uit polygonen of 
polyhedrons. Oe Voronoi-algoritme zoekt de middelpunten van lijnen, die worden 
gevormd tussen alle punten. Deze middelpunten vormen de nieuwe vertices van 
de Voronoi-cellen. Op de middelpunten wordt een bisecting fine (of bisecting 
plane) geplaatst, deze lijnen (planes) vormen de boundaries van de Voronoi
cellen. Vanwege de toepassingen van Voronoi-diagrammen in vele disciplines, 
zijn er ook meerdere algoritmen te gebruiken om diagrammen te genereren. 
Deze algoritmen werken allen op dezelfde basisprincipen, maar de tijd die het 
nodig heeft om de diagrammen te genereren zijn varierend. Veelal wordt de 
methode van Bowyer-Watson algoritme gebruikt vanwege zijn accuratie en 
snelheid. 

~~· 
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9.0 Introductie geometrische objecten met Voronoi 
Voronoi-algoritmen worden in meerdere disciplines toegepast, zoals de geologie 
en de geneeskunde, echter de toepassing komt vanuit wiskundige [meetkunde] 
discipline en wordt hierin ook veel toegepast. Met de Voronoi-algoritme kunnen 
we polyhedra, polygons en zelfs complete polyhedra- structuren genereren. 
Aangezien het genereren van dergelijke structuren van eminent belang is om een 
botstructuur te modelleren, wordt bekeken in de volgende paragrafen hoe we met 
deze algoritme Voronoi-polyhedra en -polygons kunnen genereren. Dit geeft het 
inzicht die nodig is bij het genereren van onregelmatige polyhedra en wat de 
mogelijkheden zijn qua deformatie en formatie. 

9.0.1, Basisvormen Voronoi. 

Notes; 

Een Voronoi-structuur is opgebouwd uit verschillende wiskundige vormen, zo 
kunnen we pentagonen, hexagonen en septagonen herkennen (zie afbeelding 
75). Wanneer we deze vormen willen genereren met behulp van Voronoi, moeten 
we de locatie van de punten nauwkeurig berekenen met behulp van reeksen. We 
kunnen deze methodologie toepassen om doorsneden te genereren van 
organische structuren, zoals in afbeelding 76). 

DD 00 
Triangle square pentagon hexagon 

.A afbeelding 75: Geometrische basisvormen (2d) 

septagon/ 
heptagon 

octagon 

[54] Emergence, 
Morphogenetic 
design 
strategies, 
M.Weinstock .A afbeelding 76: een doorsnede van boterbloem (54] .&afbeelding 77: doorsnede van een geranium(54] 

~-~ -
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De driehoek is de stabielste vorm in de mechanica. Met behulp van voronoi 
kunnen we patronen genereren met als basisvorm de driehoek. Een cirkel wordt 
verdeeld in 3 hoeken, allen 120graden. Op de snijpunt tussen cirkel en 
hoekedges plaatsen we een voronoi-punt. Deze methode is zeer herkenbaar in 
morphogentische structuren. Deze methode wordt ook veel gebruikt bij het 
meshen (oppervlak verdeling) bij grotere oppervlakten. 

a= 4/6n 
~ = 4/6TT 
V= 4/6TT 

D-. 

Ç = 1/3TT 

De vierkant komt niet veel voor in organische structuren. Wanneer we 
vierhoeken willen genereren in Voronoi is dit door een grid aan te maken waar de 
afstanden tot elkaar in x en y richting gelijk zijn. Doormiddel met radius van cirkel 
kunnen we gemakkelijk de onderlinge afstanden vergroten of verkleinen 

D 

a= 1/2n 
~ = 1/2TT 
V= 1/2TT 
<p = 1/2TT 

~-._, 
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Notes: 
[55] 
samsjah.files.wo 
rdpress.com, 
10 januari 2010 
[56] 
wisdomportal.com, 
10 januari 2010 

De pentagon komt veel voor in morphogenetica in combinatie met andere 
modellen. De pentagon is ze·lf niet sluitend te krijgen in een grid. Veelal is het in 
combinatie met driehoeken. De pentagonzien we terug in soap bubbles(zie 
afbeelding . Daarnaast zien we pentagonen veel terug in bloemachtige struike. 

0 a" 72graden 

f 

~afbeelding 77: doorsnede van een geraniurn[55] 

De hexagoon is een van de meest voorkomende structuur in de morphogentica . Een voorbeeld 
van deze structuur is een bijenkorf(zie afbeelding x). Wanneer men bij programmeren een 
hexagoon wil aanbrengen op een surface, moet je 6 punten aanbrengen en een loop draaien, met 
de voronoi-methode volstaan we met de voronoi-punten aan te geven. Bij meer dan 5-vlakken 
polygon is de Voronoi-methode accurraat en zeer efficient. 
De hexagoon-configuratie is de meest voorkomende configuratie in de biologie. De hexagoon
configuratie kennen we vooral van de Bijenkorf/wespennest. Dit zijn 3d-hexagonen die zijn 
gekoppeld met de minimale surface. In de afbeelding x en afbeelding y, is een configuratie van 3 
lagen hexagonen. Deze structuur zien we vooral terug animale structuren. Elke knoop heeft 5 
aansluiitingen (plates), Deze configuratie is de basale basis voor complexe structuren van 
polyhedra. De basisprincipen in foams en botstructuren zien we terug in afbeelding x, zoals de 

aansluitingen van siruts en plates. 0 ~ 1/3n 

~afbeelding 77: Bijenkorf (honeycomb)[56] 

,.. ~ . 
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De septagon/heptagone is een patroon die we niet vaak tegenkomen in de 
morphogenetica. Dit patroon kan (samen met pentagon) niet een gehele surface 
opvullen. Septagonen worden altijd gebruikt in combinatie met andere vormen. 

a= 1/3n 

..Á. afbeelding 77: Structuur opgebouwd uit Septagonen/heptagonen 

De octogonaal, is een polygon met 8 vlakken. Doordat de octogonaal 8 zijden 
heeft en de daarbij behorende punten, krijgen we conflicten in de voronoi
methode. De enige methode om een octogonal (regular) grid te genereren is 
afgebeeld in afbeelding 78. De octogonaal komt in de morphogenetica veel voor 
in combinatie met andere vormen . Veelal is de octogonaal een' 
verbindingselement'. We kunnen met de octogonaal niet een oppervlakte 
opvullen zonder implementatie van overige basisvormen. 

a= 45graden 

..Á. afbeelding 78: Structuur opgebouwd uit octogonalen. 

,... ~ . 
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9.0.1.11 Voronoi 2d-structuren. 
We kunnen met de Voronoi-methode structuren genereren uiteeenlopend van 
basic tot zeer complex. 
De basis-structuren kunnen we verdelen in de volgende categorieen: 
- honeycomb, polar, rectangle en random 
De honeycomb, polaren rectangle series zijn regelmatige structuren en de 
random serie is een onregelmatige structuur.(zie afbeelding 78a-78h) 
De punten die worden ingevoerd zijn op basis van wiskunde series/sequences en 
hiermee kunnen we een 'oneindig' aantal diagrammen genereren. (deze 
structuren worden ook wel gebruikt als tesselations, zie bijlage 9.1) 

.A.atbeeldmg ?Sa: Voronoi punten op basis van driehoeken. ..&.afbeelding 78b: Honeycomb output. 

r-~.1 • 1 • l • I . . • 1 • l 
f ~ . • • I · · . I . -

• • • 

• • • • • • • • 
-

• • • • • • • • 

·1 . • • • l • l • • • 

V ·l · · l . l . . . . ~/ F- -"( 
• • I • • • . . . I . 

1- ·1 . ,--=-1 . 1 . ~. 

· I · 1 · · -. ·1·1· ·1 1 • • 1 • 

.A.atbeeldtng ?Sc: Voronoi punten op basis van squares. .A.atbeeldtng 78b: Rectangle output. 

,..-._ 
Technische U~t.Eindhoven/ 46 



Maurice Dominicus Cellular.stfü'ctiires in architectu~e 

À afbeelding 78e: Voronoi punten op basis van driehoeken. À afbeelding 781: Honeycomb output. 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • 
• • • • • • 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

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

• • • 

À afbeelding 78g: Random Voronoi-punten À afbeelding 78h: Voronoi met onregelmatige polygons. 

(zie bijlage 9 .1 voor meerdere tesselations met behulp van Voronoi.) 
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9.0.2 Basis 3d geometrische vormen. 

Tetrahedron Cube Octahedron 

..À. afbeelding 79: Platonic solids. 

Polyhedra zijn veelbesproken elementen in 
de architectuur, zo kunnen we de eerste 
toepassingen vinden in eeuwenoude 
piramide's. Deze piramide's worden als de 
eerste polyhedra in architectuur 
beschouwd[57]. De Geodesic dame van 
R.Buckminster Fuller wordt ook 
gecategoriseerd onder 'polyhedrall 
architecture'. 

Drie elementen kunnen we onderscheiden 

Dodecahedron 

in een polyhedron[57]; ..Á.afbeelding 80 Tetrahedron 

- Elke vlak(polygoon) wordt een face 

Notes: 
(57] 
P.R.Gromwel I, 
Polyhedra. 

genoemd. 
- Een lijnsegment wordt een edge 
genoemd. 
-Een punt wordt een Vertex genoemd. 

Elke polyhedron heeft enkele constante 
variabelen; 

nr. faces I nr. sides anÇJie !Omschrijving 

3 4 60° Tetrahedron 
4 6 goo Cube 
4 6 60° Octahedron 
6 10 108° Dodecahedron 

..Á.afbeeldmg 82: Eigenschappen polyhedra 

De Voronoi-algoritme kunnen we inzetten 
om polyhedra te genereren. Wanneer we 
een polyhedron willen genereren moeten 
we de areacentraids van elk vlak als 
voronoi-punten invoeren. Doordat we een 
algoritme inschakelen kunnen we zeer 
efficiente array's (aaneenschakeling van 
polyhedron) genereren. Het verwijderen 
van dubbele surfaces kan in de algoritme 
worden verwerkt.( zie afbeelding 80/81/82) 

~ -- -Technische U~Eindhoven/ 
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Notes; 
[57] 
P.R.Cromwell, 
Polyhedra. 

Polyhedra kunnen we (zoals vermeld op vorige pagina) genereren met behulp 
van de Voronoi-algoritme. In afbeelding 83 is een cube getekend, waarbij de 
punten zijn aangegeven. Het groene punt is de Volumecentraid (of zwaartepunt), 
de blauwe punten zijn de areacentraids van elke vllak. Wanneer we de Voronoi
algoritme willen gebruiken moeten we de blauwe punten als Voronoi-punten 
invoeren. Na het uitvoeren van de Voronoi-algoritme krijgen een cube met een 
scalefactor van O.S.(zie afbeelding 84) 

.. 
..Ä. afbeelding 83: Cube met Area- en volumecentroid. ..Ä.afbeelding 84: Cube met sca lefactor 0.5 . 

Wanneer we de vertices van de kubus selecteren inclusief volumecentraid krijgen 
we een andere platonic solid. In dit geval (cubus) krijgen we een truncated 
octahedron zie afbeelding 85. 
In dit verslag heb ik 5 platonic meegenomen en het resultaat in afbeelding 86 
weergegeven. De vertices van de platonic solid worden ingevoerd (platonic solid 
(i)),de platonic solid die uit de voronoi-methode wordt gegenereerd word 
weergegeven in platonic solid(o), Daarnaast worden het aantal vertices en faces 
vermeld, op basis van Euler's formule luidt: V-E+F=2, waarbij 
V=vertices,E=edges en F=faces.[57] 

.. 
cube truncated octrahedron 

..Ä.afbeeld tng 85: Cube-truncated octahedron. 

We kunnen met de Voronoi-methode de 
icosahedron transformeren tot een 
Dodecahedron, dit geldt ook in 
omgekeerde richting (dodecahedron
icosahedron) 

Platonic Platonic 
solid(i) solid(o) 

~ 

Euler's 
Formule(i) 

4-5+3 =2 

Truncated 

B-12+6=2 

Truncated 
octahedron 
12-30+20=2 

Dodecahedr 
on 
20-30+12=2 

lcosahedr 
on 
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9.0.4 Conclusie. 
Polyhedra-structuren kunnen met de Voronoi-algoritme worden gegenereerd. 
Door toepassing van de Voronoi-algoritme kunnen we structuren op basis van 
areacentraids genereren, daarnaast kunnen we de polyhedra deformeren in 
polyhedra met andere eigenschappen. De polyhedra-structuur die we met de 
Voronoi-algoritme genereren is een regelmatige structuur. Wanneer we een 
structuur zouden genereren met een onregelmatige formatie dan is het mogelijk 
om een botstructuur te benaderen. De Voronoi-structuur is door de 
onregelmatigheid meer gevoelig voor deformaties in de elementen. De 
regelmatige polyhedra-structuren zijn constructief gunstiger van Voronoi
structuren. 

,...-~ 
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10.0 

10.1 

10.2 

10.3 

Notes; 
{58] P.Lomax, 
VBScript in a 
Nutshell. 

Introductie Rhinoscript. 
Rhinoscript is een programmeertaal gebaseerd ook VBSscript dat we kunnen 
toepassen binnen Rhinoceros. Door deze programmeertaal toe te passen 
kunnen we alle bewerkingen die binnen Rhinoceros mogelijk zijn, ook in het 
script toepassen. Dit voordeel weegt zwaarder dan het feit dat VBScript minder 
mogelijkheden heeft dan veel andere programmeertalen. Het is (nog) niet 
mogelijk om met een andere programmeertaal binnen Rhinoceros te werken. 

VBS-script 
Microsoft Visual Basic scripting Edition, wordt ook wel VBScript genoemd[58]. 
VBScript is een afgeleide van de zogenaamde Visual Basic Family. Een groot 
voordeel van VBScript is dat het dezelfde syntax gebruikt als VBA. Daarnaast is 
VBScript makkelijk te leren, tranlatie van engelse sub-code is eenvoudig in 
VBScript. In het algemeen is VBS-script niet een veel gebruikte programmeertaal, 
VBSscript wordt vooral toegepast in; 
-ASP app/ications 
- Outlook farms 
- Windows script host (WSH) scripts 
VBSscript is minder krachtig dan VBA-VB, dit komt doordat enkele features die veel 
worden gebruikt in bovenstaande programmeertalen niet terugkomen in VBSscript, 
daarnaast vermeldt Lomax[58] dat VBSscript trager is dan VBNBA. 

macro's. 
Rhinoceros is gebaseerd op een command-line interface, hiermee bedoelen we de 
controle door gebruik van keyboard. Wanneer we com-mando's achter elkaar zetten 
(we krijgen een lijst van commando's) kunnen we macro's componeren. Het maken 
van macro's wordt de meest primitieve vorm van programmeren genoemd[58]. Door 
de uitvoeren van deze macro's kunnen we gebruik maken van functies. Macro's 
ontstaan door voorgeprogrammeerde com-mando's van Rhinoceros te gebruiken. 
Een simpel voorbeeld van een macro in Rhinoceros is het maken van een lijn van 
0,0,0 naar 1 0,0,0; fine wO,O,O w10,0,0. Macro's zijn niet geschikt voor het 
genereren van complexe structuren, het is wel mogelijk, maar niet rendabel. Voor 
complexe structuren hebben we een script nodig. 

Scripts. 
Scripts zijn ontstaan uit de be-grenzingen van de macro's. Scripts kunnen we 
plaatsen tussen de macro's en de plugins. Met scripts kunnen we in tegenstelling tot 
macro's wel wiskundige operaties uitvoeren. Daaraast kan er een interactie 
ontstaan tussen de script en de gebruiker, de gebruiker moet tijdens het uitvoeren 
van de script informatie geven om verdere uit-voering mogelijk te maken. In scripts 
kunnen we meerdere commando's geven en verschillende keren in verschillende 
tijdselementen uit-voeren. Via scripts kunnen we structuren genereren maar ook 
controleren. 

,...~ 
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10.5 Scripts. 
Scripts zijn ontstaan uit de be-grenzingen van de macro's. Scripts kunnen we 
plaatsen tussen de macro's en de plugins. Met scripts kunnen we in tegenstelling tot 
macro's wel wiskundige operaties uitvoeren. Daaraast kan er een interactie 
ontstaan tussen de script en de gebruiker, de gebruiker moet tijdens het uitvoeren 
van de script informatie geven om verdere uit-voering mogelijk te maken. In scripts 
kunnen we meerdere commando's geven en verschillende keren in verschillende 
tijdselementen uit-voeren. Via scripts kunnen we structuren genereren maar ook 
controleren. 

10.6 variabelen 

10.6.1 

10.6.2 

10.6.3 

Notes; 

Variabelen zijn een van de be-langrijkste onderdelen van een script. Een variabele 
bevat informatie, in VBS-script wordt dit ook wel een variant genoemd. Een 
variabele kan zowel tekst als cijfers bevatten, de belangrijkste variabelen die we in 
VBSscript kunnen onderscheiden zijn; 

-Doubles 
-lntegers 
- Booleans 
-strings 
- Null variabele 
-variabelen (array) 

Doubles 
Doubles zijn numerieke variabelen. We kunnen nummers in deze variabelen opslaan. Met 
doubles kunnen we nummers opslaan met decimalen.(zie afbeelding 86) 
lntegers 
lntegers zijn evenals Doubles ook numerieke variabelen. Met lntegers kunnen we alleen 
hele nummers opslaan.(zie afbeelding 86); 

Inlegers Doubles 

0 0.00 
1 1.5 
-1 -35.8938 
2785 2.7e40 
2000100 -6.2e-12 

.À. afbeelding 86: Inlegers en doubles [59) 

Booleans 
De Boolean-variable bestaat of 'true' of 'false'. Deze variabelen worden vooral gebruikt om 
conditions te testen. Booleans zijn zeer belangrijk in zogenaamde conditional statements. in 
subcode zouden we een conditional statement kunnen maken. [59] 

l59] D.R~tten, voorbeeld boolean · 
Rh1noscnpt 101, ' . 
Robert McNeel - You have to be tallerthan 1.5m tonde the rol/er coaster. true orta/se 
& associates 
2007 

~~·· 
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10.6.4 

10.6.5 

Strings 
De string-type is de meest gebruikte variabele in VBScript. De string-type bevat een 
oneindig aantal characters. Dit type wordt onderandere gebruikt om quotes in een script op 
te nemen. zoals; 

- "piek the curves" 

Null variabele 
Dit type bevat een value, die we ook wel Nul I noemen. We gebruiken dit type om te kijken of 
een variabele een bepaalde inhoud (of niet) heeft, zoals; 

- lf lsNull(arrPoints) Th en Exit Sub 

Bovenstaande tekst kijkt of de variabele arrpoints een bepaalde inhoud/data heeft, indien 
deze variabele niets bevat wordt de (sub )functie afgebroken (end sub). 

Met behulp van een script-editor in Rhinoceros kunnen we scripts maken en wijzigen. Naast 
de ingebouwde script-editor zijn er verschillende plugins verkrijgbaar waar meerdere opties 
mogelijk zijn. Monkey is een script-editor waar we bijvoorbeeld een script kunnen nalopen 
op fouten doormiddel van een debugger. De monkey-editor[60] wordt gebruikt in dit 
onderzoek. 

10.7 Opbouw Script 
Een script wordt opgebouwd uit verschillende handelingen offuncties, deze worden 
ondersteund met textuele uitleg door het toevoegen van comments, dit vanwege de 
uitwisseling van scripts en leesbaarheid door anderen. De volgende elementen zijn 
'verplicht' in een script; option explicit, call main, sub main en end sub. Daartussen 
worden de commando's gegeven. 

option explicit: 
Deze wordt gebruikt om expliciete alle variabelen in een script verklaren. 
Hier wordt ook de datum en de schrijver van de script genoteerd evenals bij een 
wijziging van een script. 

call main: 
Hier wordt de procedure opgeroepen 
die moet worden uitgevoerd. 
sub main: 
Hier worden de naam, de argumenten 
en de code aangegeven, die the sub
procedure vormt. 
Statements: 
Hier worden de conditional statemetents 
en/of de commando's verwerkt. Dit 
gedeelte wordt ook wel de kern van een 
script genoemd. 
end sub: 
Hier wordt een subroutine beeindigd. 

-,..-~. 
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11.0 Programmeren van Botstructuren. 
De botstructuur wordt gegenereerd met verschillende algoritmen(zie afbeelding 
87). De basis wordt gelegd met de Voronoi-algoritme, waarna de outcome wordt 
bewerkt en gemanipuleerd. Door bepaalde voorwaarden aan objecten te eisen 
kunnen we onderscheid maken en opdrachten uitvoeren voor een beperkt aantal 
surfaces. 

OrCJ IIleCI SCript 

aanpassingen in het script 

bepalen van volumecentroids van 

.6. afbeeld ing 87: Schema script botstructuur. 

Met de Voronoi-algoritme 
krijgen we onregelmatige 
polyhedra. De volgende fase is 
het toevoegen van massa aan 
de edges. De knooppunten 
vormen het grootste obstakel, 
vanwege het samenkomen van 
meerdere edges. De knooppunt 
moet een 'node' worden waar 
alle lijven perfect op elkaar 
aansluiten(zie afbeelding 88). 

~-._. 
Technische- ~~ Ei~dhoven/ 
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11.0.1 Polyhedra transformaties. 
Vanuit de Voronoi-algoritme 
krijgen we een structuur 
opgebouwd uit verschillende 
polyhedra. Al deze polyhedra 
zijn onregelmati9 (bij een input 
met random points). Elke 
polyhedra kunnen we 
analyseren bewerken. De eerste 
fase is het verschalen van elke 
polyhedron. De Volumecentraid 
wordt de basispunt voor het 
sealen. 

..À. afbeelding 89: Polyhedra-structuur uit Voronoi-algoritme. 

Onderdeel rhinoscript: 

..À. afbeelding 90 : Scalepoint polyhedra. 

Dimg 
For g = 0 To UBound (ptArray) 

Dim cel/ , pt, smal/Cel/ 
cel/= cei/Array(g) 

Next 

pt = Rhino.PointCoordinates(ptArray(g)) 
smaiiCeii=Rhino. ScaleObject( cell,pt,_ 
Array(0.2,0.2,0.2),False) 
cei/Array(g)=smaiiCell 

Wanneer we alle polyhedra hebben gescaled kunnen we elke polyhedron gaan 
exploderen (uit elkaar halen). In plaats van een object hebben we nu 
verschillende losse surface binnen een groep. De surfaces kunnen we nu gaan 
analyseren op de 2 voorwaarden omschreven in schema op pagina 53. 
De richting van iedere surface wordt opgevraagd (surfacenormal) en de 
oppervlakte van deze vlakken. (zie afbeelding 91 ), De waarwaarden hebben we 
nodig om een Ioftsurface (verbindingsvlak) te genereren . 

:.~:: ............... . 

8 surfaces 

..À. afbeelding 91-1· Polyhedra. ..À. afbeelding 91 -2: Exploderen 

Area per 
surface 
..À. afbeelding 91-3: Surfacenormal 

en surfacearea . 

.,.. ~--
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11.0.2 Surfacenormal 
De surfacenormal is de belangrijkste voorwaarde die we stellen in het script, het 
is noodzakelijk om de juiste normalvector op te vragen en te vergelijken met 
andere vectoren. Een surfacenormal is een vector die loodrecht op de surface 
staat (in planar situation). De surfacenormal wordt ook wel de normal genoemd 
en kunnen we berekenen met de crossproduct (zie afbeelding 92) 

De surfacenormal is belangrijk bij een 
belichting in 3d-environments, de surface 
normal bepaalt de lichtintensiteit op het 
oppervlak. 

Een Ioftsurface kunnen we genereren op 
basis van de voorwaarden behandeld op 
pagina 55; 
- als 2 surfaces een normalvector hebben die 
tegengesteld gezijn (antiparallel) 
- als 2 surfaces dezelfe oppervlakte hebben 
binnen een bepaalde tolerantie. 
- als er meerdere surfaces (>2) zijn met 
dezelfde normalvector en oppervlakte wordt 
gekeken naar de dichtstbijzijnde surface. 
(zie afbeelding 93) 

Oe surfaces hebben tegengestelde 

surfacenormafs.(antiparalfel} 

Oe surfaces hebben hetzelfde 

oppervlak( area). 

.6. afbeelding 92: Surfacenormal.[60] 

Ciosest centraidpoint vanuit de 

areacentroid . 

Notes; .6. afbeelding 93-1: Surfacenormals .6. afbeelding 93-2: Surfacearea .6. afbeeld1ng 93-3: Closestpo1nt 
[59] D.Rutten, 
Rhinoscript 101, 
Robert McNeel 
& associates 
2007 ..,.... ._. . 
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11.0.3 Lofts urface. 
Een Ioft-surface kan worden gerealiseerd wanneer we twee of meerder curves 
met elkaar verbinden. Deze curves creëren we door een omtrek van de surface 
te maken met het commando duplicateborder. Deze 2 curves vormen samen het 
begin- en eindcurve voor de loftsurface. Voordat we de curves kunnen verbinden 
doormiddel van een Ioftsurface moeten we controleren of de curves wel dezelfde 
richting hebben. Daarnaast is het be'langrijk dat 2 curves dezelfde beginpunt en 
eindpunt hebben. Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden, 
krijgen we een onvolledige of onjuiste loftsurface. (in rhinoscript kunnen we dit 
controleren met curveseam en reversecurve) 
Een Ioftsurface met 2 curves geeft een simpele extrusie, door een derde curve 
tussen deze twee curves te plaatsen krijgen we een dynamische loftsurface. 
De derde curve wordt tussen 2 bestaande curves geplaatst, dit is eenvoudig te 
realliseren door iedere curve een areacentraid te berekenen en deze vervolgens 
verbinden met een lijn. Op het middelpunt van deze lijn wordt de nieuwe curve 
gepl'aatst. De nieuwe curve kunnen we tevens voorzien van een areacentraid en 
vanuit daar de curve verschalen. 

In afbeelding 94-1 kunnen we duidelijk zien dat de Ioft-surface niet goed is 
gegaan, in dit geval is de direction van de curve niet gelijk aan elkaar en 
daarnaast is de order van de punten niet gelijk aan elkaar. In afbeelding 94-2, is 
een geslaagde Ioftsurface afgebeeld. In dit geval is gekozen voor een tight Ioft 
style. In de Ioftsurface zijn er vijf mogelijkheden om de Ioft uit te voeren; tight, 
loose, normal, straight sections, undevelopable, uniform. Deze stijlen hebben 
invloed op hoe nauwkeurig de curven op e'lkaar aansluiten, dit kan heel 
smooth(tight) zijn, zoals in afbeelding 94-2, maar we kunnen ook straight sections 
gebruiken, waar de secties tussen de curven orthogonaal zijn . De curves zijn in 
een bepaald xyz-vlak gemodelleerd, dit werkvlak ( construction plane) moeten we 
ook aanhouden voor de middel·ste curve, zie afbeelding 94-3 

• afbeelding 94-1: Onjuiste Ioftsu rface • afbeelding 94-2: Dynam1sche Ioft • afbeelding 94-3: Toevoeging 3e 

curve. 

,..~ 
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11.0.4.1 Orthogonaal naar organisch. 
Met de voorwaarden besproken op pagina 55 en 56 is het nu mogelijk om een 
structuur te genereren . De structuur kunnen we omschrijven als een orthogonale 
structuur, die in de volgende fase bewerkt moet worden opdat de structuur een 
organische look krijgt. Om deze bewerking te realiseren moeten we de 
mogeljikheden in kaart brengen. We kunnen deze bewerking uitvoeren door 3 
technieken toe te passen; 
- Catmuil-Clark algoritme in Rhinoscript. 
-De structuur omzetten in een Tsplines-surface en een Doo Sabin uit te voeren . 
- Catmuil-Clark algoritme gebruiken in 3dsMax of Cinema4d 
-Een subdivision-algoritme gebruiken in Meshlab. (Doo Sabin, Laplacian 
Smooth, cornersmoothing en Catmull-clark(zie bijlage 11.4)). 

In afbeelding 95 is het scriptproces doormiddel van afbeeldingen verduidelijkt. 
Afbeelding 95-1 is de input van Voronoi-punten. Afbeeld ing 95-2 zijn Voronoi
polyhedra (gescaled) en voorzien van analyse-data. Afbeelding 95-3 geeft een 
beeld weer van de structuur die uit het script rolt. Afbeelding 95-4 geeft het 
beoogde eindresultaat. (script, zie Bijlage 11.1) 

0 0 

0 

0 

0 
0 

.À afbeelding 95-1: Voronoi-punten. 

'Y afbeelding 95-3: Orthogonale structuu r. 

.À afbeelding 95-2: Polyhedra met suriacenormals . 

'Y afbeelding 95-3: Beoogde resultaa t (smooth) 

..,...-~ . 
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11.0.4.2 Catmuil-Clark met Rhinoscript. 
Een orthogonale structuur in Rhinoceros kunnen we bewerken met een 
Rhinoscript waarin we een Catmuil-Clark subdivision uitvoeren. In afbeelding 96-
1 is een orthognale structuur gegenereerd vanuit het basisscript Daarna zijn 
enkele Catmuil-Clark iteraties uitgevoerd. 

• afbeeld ing 96-1: Orthogonale structuur vanui t script. • afbeelding 96-2: één iteratie met Catmuii-Ciark . 

• afbeelding 96-3 : Twee iteraties met Catmuii-C iark. 

Wanneer we een organische structuur willen krijgen met Rhinoceros, moeten de 
polysurface converteren naar een mesh. We kunnen een mesh surface smoother 
maken door zogenaamde mesh-smooth commando's uit te voeren. In afbeelding 
96-2-3) is een structuur met een Catmull-elark subdivision bewerkt. Deze Catmull
elark algoritme is in VBScript geschreven. Het smoothness is afhankelijk van het 
aantal iteraties. Echter het bovenstaand voorbeeld is een vrij eenvoudig model met 
een gering aantal faces. De script heeft er 2 uur overgedaan om 2 iteraties te 
volbrengen . Naast de grote hoeveelheid tijd dat het script nodig heeft om een 
iteratie te draaien, is de kwaliteit allesbehalve toereikend. 

~--~ 
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11.0.4.3 

Notes; 
[60) 
M.Sederberg, 
Tsplines.com. 
10 februari 2010 

Subdivision met T-splines 
T-splines 1is een plugin voor Rhinoceros en is gespecialiseerd in organische 
vormgeving. In Rhinoceros kunnen we een structuur modelleren en deze 
vervolgens met T-splines omzetten naar een T-splines surface. In afbeelding 97 
heb ik een structuur met het basisscript gegenereerd en vervolgens heb ik deze 
omgezet naar T-splines. Doormiddel van toepassen van T-splines krijgen een 
organische structuur met hoge surface(curve)degree (hoge smoothness). T
splines kunnen we derhalve niet toepassen als onderdeel van het proces. De 
combinatie T-splines en Rhinoceros kunnen beperkte hoeveelheid data aan, 
wanneer men de hoeveelheid data overschreidt crasht Rhinoceros. De 
hoeveelheid surfaces met de daaraan gekoppelde data, -weergegeven in 
afbeelding 97-1-, is het maximum wat Rhinoceros/T-splines aankan . 

.À. afbeelding 97-1· Orthogonale structuur met script. .À. afbeelding 97-2: Organische structuur met T-splines 

De reden van het crashen van Rhinoceros is een bug in Tsplines[60), die binnen 
afzienbare tijd niet kan worden verholpen. Indien de samenwerking met 
Rhinoceros is geoptimaliseerd en de bug is verholpen kan T-splines een 
toevoeging zijn aan het proces. 

....,..a··~ -
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11.0.4.4 Subdivision met extern software pakket 
In afbeelding 98 is een fractal met het basisscript gegenereerd, hierna is de data 
omgezet naar Cinema4d om vervolgens een Catmuil-Clark algoritme uit te 
voeren. Een orthogonale structuur moet bewerkt worden voordat we een modifier 
op de structuur kunnen plaatsen. De orthogonale structuur (polysurface), moeten 
we zo bewerken dat alleedges en punten ' geweld' zijn. Welden is een methode 
waar de aangegeven object worden samengevoegd. Welden kan worden 
uitgevoerd met een script maar dat is een langdurig proces, een mogelijkheid is 
het openen van de Rhinoceros-file in Moi3d en deze vervolgens te exporteren 
naar een Wavefront-format(obj). De Wavefront file kunnen we nu bewerken met 
een Catmuil-Clark algoritme in vrijwel elke modeling-software. Het resultaat is 
acceptabel binnen dit onderzoek. Een hogere smoothness kunnen we regelen 
met het aantal iteraties binnen modeling-software. Meerdere iteraties betekent 
meer data en dit kan problemen opleveren betreft de functionaliteit van het 
programma. 

Ä afbeelding 98: Ca tmui l-Clark in Cinema4d. 

,..-~ 
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11.0.4.5 Subdivision met Meshlab. 
Meshlab is een programma waar we meshes kunnen repareren en 
transformeren. Meshlab wordt veel gebruikt in disciplines waar de data onvolledig 
of onnauwkeurig is, zoals archeologie. 
Voordat we vanuit Rhinoceros enige bewerkingen kunnen doen in Meshlab, 
moeten we de polysurface omzetten in een mesh. De mesh moet worden 
geexporteerd als een .obj file om deze vervolgens te kunnen openen in Meshlab. 
In Meshlab moeten we de structuur controleren op onvolkomenheden, daarna 
kunnen we de structuur remeshen of rebuilden. Na het remeshing-proces kunnen 
we verschillende subdi·vision-algoritmen toepassen zoals; Doo Sabin, Laplacian 
Smooth, Catmuil-Clark en Cornersmoothing. Door deze bewerkingen uit te 
voeren op de structuur krijgen we een meer als acceptabel eind model. (zie 
afbeelding 99 en 1 OO)(toepassing Meshlab, zie Bijlage 11.2) 

..&. afbeelding 99: Laplacian smooth in Meshlab. 

Rhinoceros model 
omgezet in een 
mesh . 

..A. afbeelding 99: Taubin-subdlvision 1n Meshlab . 
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11.0.5 Controle smoothness 
Voor de controle van de smoothness hebben we twee methoden; Zebra-analyse 
en de texturing tools in Cinema 4d. Deze technieken zijn vooral bedoeld om een 
acceptabel rendernivo te halen, maar kunnen ook worden ingezet om de 
smoothness te controleren. 

In afbeelding1 00 is een 
Rhinoceros-model omgezet 
in een mesh en behandeld in 
Meshlab. Hierna is het model 
geopend in Cinema4d en 
een material is op de 
structuur geplaatst. De 
structuur vertoont geen 
onvolkomenheden . Door 
toepassing van een 
betontexture zijn eventuele 
kleine afwijkingen niet 
zichtbaar, daarvoor moeten 
we een material met een 
bepaalde glossiness en 
reflection toepassen . In 
afbeelding 101 is een 
Rhinoceros-model in 
Cinema4d bewerkt met een 
Catmull-elark subdivision 
(hypernurbs), waarna een 
glossy material is 
toegevoegd. De structuur 
vertoont absoluut geen 
afwijkingen. 

De laatste test is de Analyse 
tooi in Rhinoceros; Zebra . 
Zebra controleert de 
smoothness door lijnen op 
het model te projecteren . 
Wanneer de lijnen over het 
gehele object doorlopen 
zonder onderbrekingen of 
grote deviaties, mogen we 
spreken van een model met 
een hoge smoothness. (zie 
afbeelding 1 02) 

,.. .. ~ 
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11.0.6 Configuraties structuur. 
Nadat we hebben vastgesteld dat een orthogonale structuur kan worden omgezet in een 
organische structuur, kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn qua verschillende 
configuraties. 
Vanwege de grote hoeveelheid data en de beperkingen van computers, moeten we een 
maximum van 150 Voronoi-punten aanhouden . In dit onderzoek hebben we gekeken 
naar een element van 15500x8360mm met verschillende scale en Ioft opties. Deze 
opties kunnen we in het script aanbrengen. Door deze variabelen aan te passen kunnen 
we een high density botstructuur en een low density botstructuur simuleren. De high 
density botstructuur komen we tegen bij jonge kinderen. De low density botstructuur 
komen we tegen bij mensen met Osteoporose en bejaarde mensen.(zie afbeeldingen 
102-109) 

afbeelding 103: Voronoi· 

c tuur Ioftfactor 1. 

lefactor 0.3 

~·~ 
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.A afbeelding 104 Voronol-structuur. loltfactor 0.8-1. scalefactor 0.33 

.A albeeldtng 105: Voronoi-structuur. Ioftfactor 0.8-1 , scalefactor 0.36 

.A afbeelding 106: Voronoi-structuur. Ioftfactor 0.8-1 . scalefactor 0.39 

.,.. . ._. , 
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Ä afbeelding 107: Voronoi-structuur. loftfactor1 -1 .scalefactor 0.4 . 

Ä afbeelding 1 08: Voronoi-structuur. loflfactor1-1.scatefactor 0.5, 

~~ -
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11.0.7 Conclusie. 
Botstructuren zijn complexe formaties die moeilijk in kaart te brengen zijn. In dit 
onderzoek is geprobeerd om op basis van de Voronoi-methodiek een 
botstructuur te simuleren(zie afbeelding 109). De Voronoi-algoritme wordt als 
fundament voor het script gebruikt, waarna we verschillende transformaties en 
analyses moeten uitvoeren om een structuur te genereren. Het script genereert 
een orthogonale structuur (een structuur met alleen planar surfaces), die moet 
worden omgezet naar een organische structuur. De orthogonale structuur kunnen 
we genereren binnen Rhinoceros/Rhinoscript, vervolgens hebben we andere 
programma's nodig om hiervan een organische structuur te maken. De 
organische structuur kunnen we realiseren door de orthogonale structuur te 
bewerken met zogenaamde subdivision modifiers. We kunnen verschillende 
subdivision-algoritmen toepassen zoals; Catmuii-Ciark, Doo Sabin en Laplacian 
Smooth. 

Twee methoden kunnen we toepassen om een acceptabele 'smoothness' te 
krijgen; remeshing met Meshlab en Catmuil-Clark subdivision in 3d rnadeling
programma's (3dsMax, Cinema4d ,Blender e.d.). 
De methode waarbij we gebruik maken van een Catmuil-Clark subdivision in een 
ander 3d rnadeling pakket, geeft het beste resultaat op basis van 
tijdwaarnemingen. 
Door enkele manipulaties in het script aan te brengen kunnen we een 
botstructuur met een bepaalde dichtheid genereren. We kunnen met deze 
manipulaties een dichte botstructuur(kinderen) en een open botstructuur 
(bejaarden) simuleren. (zie afbeelding 1 09) 

De simulatie benadert een botstructuur, er is geen evident bewijs dat we deze 
simulaties mogen gebruiken om mechanische onderzoeken op uit te voeren voor 
wetenschappelijke doeleinden . 

..,...-~ -
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12.0 Introductie Constructief 
Botstructureren zijn 'optima/ structures' en worden gegenereerd op basis van de 
draaglast. Botstructuren kunnen we beschrijven als opencel structuren en 3d net 
structuren, door deze combinatie is een berekening zeer complex. In de 
botstructuur hebben we te maken met niet lineaire elementen, alle 'plates ' en 
'struts' hebben afwijkende afmetingen ten opzichte van elkaar. Het is mogelijk om 
een berekening uit te voeren met bijvoorbeeld Matrixframe of GSA (lineair), 
hierdoor kunnen we bekijken hoe breed elementen moeten zijn, echter deze 
berekeningen mogen we niet gebruiken. Oe enigste methode is het gebruiken 
van een Eindige elementen analyse, waardoor we kunnen voorspellen waar en 
hoe de krachten zich verdelen. Op basis van de Eindige elementen analyse 
kunnen we de doorsnedes bepalen. Door het krachtsverloop in de structuur te 
reconstrueren kunnen we zien waar de grootste spanningen plaatsvinden om 
vervolgens hier enige versterking aan te brengen. In overleg met Dhr. G.Lindner, 
Constructief ontwerpen TUle, is besloten om geen Eindige elementen analyse te 
gebruiken vanwege de complexiteit van het pakket. 

12.1 Baksteenformatie. 
De botstructuren worden samengesteld uit prefab elementen, de grootte van 
deze elementen zijn afhankelijk van de transportmogelijkheden (grootte 
vrachtwagen). De elementen worden volgens het baksteenformatie gefabriceerd, 
door deze methode toe te passen is het niet nodig om horizontale verbindingen 
momentvast te verankeren, aangezien er hier geen momenten optreden. De 
verticale verbindingen moeten momentvast worden verbonden. (zie afbeelding 
111) 

..... afbeelding 111 : Baksteenformatie 
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12.2 Verbindingen 
De horizontale verbindingen kunnen los van elkaar worden bevestigd. De 
verticale verbindingen worden met elkaar gekoppeld door wapening door te laten 
steken en in het volgende element met beton aan te storten . Door deze methode 
toe te passen zijn deze verbinden momentvast (zie afbeelding 112) 

~ afbeeldmg 112: Baksteenformatie 

12.3 Eindige elementen analyse. 
Wanneer we de werkelij,ke krachtenverloop en plaatselijke spanningen willen 
analyseren kunnen we geen lineaire berekeningspakketten gebruiken, hiervoor 
hebben we een eindige elementen analyse-pakket nodig, zoals Ansys of Abacus. 
Doordat deze programma's zeer complex zijn in gebruik, is besloten in overleg 
met dhr. G.Lindner (Constructief Ontwerpen, TU/e) , om dit gedeelte niet in dit 
onderzoek op te nemen. Berekeningen in lineaire bere'keningspakketten leveren 
geen meerwaarde voor dit onderzoek. 

~~ · 
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12.4 Conclusie 

Notes; 
[60] A.Harbraken, 
Constructief 
Ontwerpen, 
Faculteit AOE, 
TU/e 
[61] S.de Boer. 
Prefab beton, 
Faculteit AOE, 
TU/e 
[62] G.Lindner, 
Constructief 
Ontwerpen, 
FaculteitADE, 
TU/e 

Constructieve berekeningen zijn momenteel niet haalbaar binnen dit 
onderzoeksperiode. Bijllineaire berekeningsmethode kunnen we op basis van 
lijnen en punten bepalen wat voor kracht er in een desbetreffende staaf optreedt. 
Deze berekeningen zijn niet bruikbaar in botstructuren, we moeten hier gebruiken 
maken van niet-lineaire berekeningsmethoden (FEM)[60]. Bij lineaire 
berekeningen gaan we uit dat een krachtafdracht lineair is, bij botstructuren of 
optima/ structures verloopt deze krachtsafdracht alles behalve lineair. Met een 
FEM-programma kunnen we bekijken waar de grootste spanningen optreden en 
daar de doorsnede op aanpassen. Deze spanningsverlopen kunnen we niet 
berekenen met een lineair berekeningspakket.(zie afbeelding 113-1/2/3) De 
berekeningen moeten in een opvolgend onderzoek worden uitgevoerd[62]. 

Door een baksteenformatie te gebruiken voor de elementen, is het niet 
noodzakelijk om horizontale verbinden te koppelen. Verticale verbindingen 
worden momentvast verbonden . 

• ~beelding 113· 1: Initieel model 

' 
• afbeelding 113-3: Werkelijke krachtsverloop 

\.---'-t-t- Aanpassingen doorsneden 
op basis van Eindige elementen 
analyse. 

Lineair berekeningsmodel 
Werkelijk krachtsverloop . 

De werkelijke doorsneden moeten we berekenen 
met de Eindige Elementen Analyse, hier kunnen we 
de daadwerkelijke krachtsverloop simuleren. Door 
gebruik te maken van EEA kunnen we plekken 
waar hoge spanningen optreden de doorsnede 
groter maken. Initiële doorsnede 200mm[61] 
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13.0 Introductie Bouwtechniek. 
De bouwtechniek achter de botstructuren is een afgeleide van de constructieve 
analyse. De details moeten zo worden gedetailleerd dat we momentvaste 
verbinden krijgen om de stabiliteit van de complete structuur kunnen garanderen. 
Door bepaalde technieken in de details toe te passen is een gedegen 
uitvoeringsplan noodzakelijk. Het onder- en bovendetail worden met de 
horizontale draagelementen middels doorfoppende stekken(gains) gefixeerd. De 
wapening wordt later aangestort om een momentvaste verbinding te krijgen. 

IIJI> afbeelding 11 0: BovendetaiL 

r----------- - Botstructuur 

----- Doorsnede 
botstructuur. 

----- Doorsnede 
botstructuur 

----- Afwerkvloer 50-?0mm 

----- Floormate 1 OOmm 

----- Aanstorten wapening 

Funderingsbalk 
breedte*hoogte 
afhankelijk breedte 
botstructuur 
Funderingspalen 
(alternatief) 

De fundering kunnen we op twee methoden uitvoeren; het gebruiken van 
heipalen met een minimale doorsnede van 300mm of twee kleinere heipalen met 
een doorsnede van minimaal 150-200mm, bij het gebruik van 2 heipalen krijgen 
we een betere afvoer van de draagkrachten. ,...,_, 

Technische . U~t Eindhoven/ 71 



Maurice Dominicus Cellular~str""ücfûres in architecture 

13.1 Conclusie Bouwtechniek. 
In overleg met Dhr. de Boer, Universitair docent TUle, Prefab beton, is gekozen 
om de verbindingen momentvast te detailleren, dit vanwege de stabiliteit van 
constructie. We kunnen het principe van doorstekende wapeningselementen, die 
in een later stadium worden aangestort aan verbindingselement (vloeren). Deze 
detaillering impliceert enkele aanpassingen in het productieproces, de aanstort
openingen moeten worden meegenomen in de ma/constructie. Dit principe kan 
worden toegepast bij kanaalplaten wat inhoudt dat er in het voorproces contact 
opgenomen dient te worden met leveranciers van kanaalplaten omtrent de 
openingen of verwijdering van de kanalen. 
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14.0 Introductie Productiemethoden 
In dit verslag geven we een opsommingen van de methoden die mogelijk zijn, 
waarbij de fabricagekosten worden meegenomen. Vanwege de complexe vorm 
van een botstructuur zijn er enkele productiemethoden toepasbaar; botstructuur 
in elementen met Polystyreen uitfrezen (of negatieve mal), botstructuur uitfrezen 
met MOF en hiervan een mal produceren of het toepassen van patronen om een 
complete membraan te vormen, waarin beton kan worden gestort. (zie bijlage 
14. 1, samenvatting Master 3, Membraan als mal. De productiemethoden worden 
op basis van een betonfragment getest (zie afbeelding 116) 

14.1 Maltechniek met membranen. 

Notes; 
[63) Lisa lwamoto. 

Membranen kunnen we als mallen gebruiken. Het toepassen van membranen 
zonder patronen is alleen mogelijk in een 2d-element (zie bijlage 13). Wanneer 
we 3d elementen willen genereren met deze techniek, moeten we gebruik maken 
van patronen. De patronen worden in Rhinoscript gegenereerd en unrolled, zodat 
we deze patronen kunnen uitprinten en op een membraan kunnen overtrekken. 
Een veel gebruikt materiaal voor deze patronen is PVC, de patronen kunnen aan 
elkaar worden gelast (mechanisch). (zie afbeelding 114). Hetzelfde principe is 
ook toegepast in de Entry paradise pavilion (zie afbeelding 115), de structuur is 
opgebouwd uit PVC delen, die aan elkaar zijn bevestigd doormiddel van 
lasnaden. Door deze methode toe te passen is het mogelijk om een structuur op 
een relatief goedkope methode te reconstrueren met beton. De 
Membraancompositie vormt de mal, waarna het beton kan worden gestort. We 
moeten rekening houden met de hydrostatische druk, door het membraan op 
voorspanning te zetten kunnen we dit probleem omzeilen. 

Digital 
fabrications, 
Architectural and 
material 
techniques. A afbeeldtng 115: Entry Paradise Pavilion[63] 

A afbeelding 116: Botfragment als testelement ..,.... ,., . 
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14.2 Frezen met MOF. 
Met behulp van freesmachine kunnen we 3d-elementen uitfrezen. Deze methode 
kunnen we ook toepassen in het produceren van botstructuren in beton. 
Het botfragment geldt hier wederom als uitgangspunt. Vanwege de 
mogelijkheden van de freesmachine moet het fragment(zie afbeelding 116) 
worden verdeeld in 4 elementen (zie afbeelding 117). Oe mogelijkheid bestaat 
om het fragment in één keer te frezen, hiervoor moeten we naar een extern 
bedrijf gespecialiseerd in 3d frezen . 
De vier elementen worden stuk voor stuk uit samengestelde MOF-cubes 
gefreesd, we dienen hier rekening te houden met de mogelijkheden van de 
freesmachine. Bij toepassing van freesmachine is het noodzakelijk om rekening 
te houden met de draai-as, wanneer de draai-as niet in het midden van element 
is gesitueerd ontstaat er excentriciteit, waardoor het element kan knikken. De 
elementen moeten dus zo worden gekozen dat er een centrale as aanwezig is . 
(zie afbeelding 118)(foto's resultaten frezen, zie bijlage 14.2) 

element 4 ----..&. afbeelding 117: Elementen tbv frezen_ 

.À. afbeelding 11 6: Botfragment als testelement 

~-~ -
Technische IJ.IJ_JversJteJt Eindhoven/ . -

.À. afbeelding 11 8: Centrale as van element 

De groene zones in afbeelding 
118, zijn gebieden die extra 
aandacht verdienen . Deze 
gebieden leveren problemen op 
met het frezen. Deze vlakken 
moeten apart worden worden 
behandeld . De freeskop kan dit 
vlak niet behandelen door zijn 
beperkte grootte . 
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14.3 Modelleren met foams. 

Notes; 
[64] Viba.nl. 10 
februari 2010. 
[65] dti.dk, 1 0 
februai 2010 
[66] 
styrotechcnc.com, 
10 februari 2010 

De botstructuren kunnen we ook uitfrezen met bepaalde modelleer-foams 
(polystyrene/polyeruthaan) (zie afbeelding 120), deze foams geven een betere 
afwerking en zijn sterker dan de voorheende gebruikte MOF, dit resulteert in 
minder onvolkomenheden of deformaties (zie afbeelding 121 ). De modelleer
foams kunnen we in verschillende diktes bestellen, hoe dichter de faam, des te 
sterker is het schuim en mogen we een betere afwerking verwachten. De 
modelleer-foams zijn beschikbaar in platen van 1500x1500x500rnm en kosten 
700-BOOeuro (afhankelijk van de density). Door de kosten minimaal te houden in 
dit onderzoek is hierdoor gekozen om MOF toe te passen, aangezien dit 
materiaal relatief goedkoop is. 

0.12 g/cm 3 c:Ensity 

0.27 g/cm3 c:Ensity 

0. 37 g/cm3 c:Ensity 

0 .47 g/cm 3 c:Ensity 

0.:5 g/cm3 den::ity 

0.55 g/cm3 c:Ensity 

o. 7:5 g/cm 3 d:!nsity 

À afbeelding 11 9: Polyeruthaan schulmen (Renshape)[64] 

ElM 5110 

ElM 5120 

ElM 51 S5 

ElM 5440 

ElM 5005 

ElM 5460 

~ afbeeld tng 121: Voorbeelden 

modelleer-schu imen (Renshape)[64] 
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14.4 Conclusie productiemethoden 
Tegenwoordig kunnen we veel technieken toepassen om 3d-structuren te 
modelleren. In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden van om 
botstructuren te fabriceren en welke technieken we moeten gebruiken. Het is de 
bedoeling dat de botstructuren in beton worden uitgevoerd, hiervoor hebben we 
mallen nodig. Oe mallen kunnen we op verschillende manieren maken; 
membranen, patronen en freestechnieken. In dit onderzoek is gekeken welke 
methode het beste resultaat geeft binnen de financiele mogelijkheden. Op basis 
van deze criteria is gekozen om twee methoden te beschrijven. De eerste 
methode is het samenstellen van patronen, waardoor een compleet membraan 
wordt gevormd. Wanneer we het membraan op voorspanning zetten kunnen we 
dit membraan gebruiken als mal. De grootte van dit membraan en de grootte van 
de patronen moeten worden onderzocht in een opvolgend onderzoek. Oe tweede 
methode is het uitfrezen van een botstructuur met MOF en daar volgens een laag 
op aan te brengen (zoals wax, alginaat iem. hars/gips), waardoor we een exacte 
mal kunnen krijgen met een relatief goedkope productiemethode (de 
verschillende afwerklagen met daarbij behorende consequenties moeten worden 
onderzocht in een opvolgend onderzoek). Het frezen van negatieve mallen (in de 
vorm van botstructuren) is mogelijk, maar de productiekosten zijn hierbij hoog en 
de productie moet worden uitbesteed aan derden. 
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15.0 Conclusie. 
Botstructuren vormen zeer complexe formaties, die zich aanpassen naar gelang 
de optredende krachten. Om deze structuren in de architectuur te introduceren is 
het noodzakelijk om de bio-mechanische eigenschappen en de morphologie 
achter deze structuren te onderzoeken. Botstructuren mogen we categoriseren 
onder open-celstructuren, alhoewel botstructuren eigenlijk een combinatie van 
open-celstructuren en 3d-gridsystemen(netstructuren) vormen. Uit onderzoek is 
gebleken dat open-celstructuren veelal zijn opgebouwd door middel van de 
zogenaamde Platonic Solids (vernoemd naar Plato), deze polyhedrons worden in 
een repeterende patroon geplaatst, waardoor een stabiele structuur ontstaat. 
Deze methode kunnen we ook toepassen om botstructuren te simuleren, echter 
waar open-celstructuren zich karakteriseren door symmetrie en repetitie, zijn 
botstructuren asymmetrisch en onregelmatig. Deze kenmerkende eigenschappen 
kunnen we simuleren door de Voronoi-methodiek toe te passen, deze methodiek 
genereert polyhedrons op basis van coördinaten, indien deze coördinaten in een 
onregelmatig raster zijn geplaatst, zijn de polyhedrons of polyhedra als gevolg 
hiervan ook onregelmatig. De Voronoi-methodiek -lees Voronoi algoritme- wordt 
gebruikt om de polyhedra te genereren, waarna we de zogenaamde 'plates' en 
'struts', ook wel de lijven en de knooppunten genoemd, kunnen genereren door 
de Voronoi-polyhedra te verschalen en vervolgens onderling te koppelen op basis 
van vastgestelde randvoorwaarden. Deze algoritme zorgt ervoor dat we een 
sluitende structuur kunnen genereren op basis van mathematische regels. De 
algoritmen kunnen we in een script verwerken om zodoende eenvoudig en 
adequaat verschillende structuren te genereren op basis van coördinaten. Een 
optimal structure kenmerkt zich door zijn organische vormgeving, waar geen of 
nauwelijks rechte elementen in voorkomen, deze eigenschap kunnen we in de 
simulatie van de botstructuur verwerken door een Catmuil-Clark algoritme op de 
structuur los te laten. Door toepassing van deze algoritme krijgt een orthogonale 
structuur een organisch uiterlijk. 
De intentie is om de botstructuur te produceren in beton, waarvoor we een al dan 
niet tijdelijke mal nodig hebben. Deze mal zal bestaan uit een membraan die 
wordt opgebouwd uit patronen, deze patronen worden vanuit het script- op basis 
van de surface- gegenereerd. Naast de patronen is het mogelijk om de structuur 
voor nadere onderzoeksdoeleinden (onderzoek naar malvorming op basis van 
harsen en gels) uit te laten frezen. Het toepassen van deze technieken behoeft 
nader onderzoek, vanwege het gering aantal aanwezige literatuurbronnen cq. 
onderzoeksresultaten. Door complexe constructieve berekeningen (Eindige 
elementen analyse) aan de productiemethoden te koppelen is het mogelijk om 
een botstructuur te genereren en te fabriceren. In dit onderzoek is vooral 
gekeken hoe we een botstructuur kunnen simuleren -lees modelleren- in een 3d 
environment om vervolgens de informatie te gebruiken voor productiedoeleinden. 

Toepassing van de Eindige Elementen Analyse waaruit we de morphologie van 
de botstructuur kunnen bepalen dient in een opvolgend onderzoek verder 
uitgewerkt te worden. 
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16.0 Aanbevelingen. 
Het afstudeerproject moet worden gezien als een explorerend onderzoek en 
dient als basis voor opvolgend onderzoek met betrekkeing tot optimale structuren 
op basis van botmorphologie. 

De koppeling van de Eindige Elementen Analyse in combinatie met de 
morphologie van botstructuren kan resulteren in een optimale structuur binnen de 
architectuur. Lineaire berekeningsmodellen zijn indicatief voor de dimensienering 
van de doorsneden, non-lineaire berekeningsmodellen geven ons meer 
informatie omtrent de spanningen die in de structuur optreden. 
Onderzoek naar het gebruik van de Eindige Elementen Analyse in combinatie 
met optimale structuren wordt aanbevolen. 
Het gebruik van patronen is in veel disciplines onderzocht, zoals de zeilindustrie, 
echter het fenomeen van patronen in malconstructies is weinig onderzocht en 
behoeft daarom meer onderzoek. Mallen kunnen ook worden geconstrueerd op 
basis van gefreesde modellen, deze methodiek -waarbij verschillende hars- en 
geltechnieken worden ingezet om negatieve mallen te produceren- moet door de 
geringe onderzoeksresultaten -in combinatie met beton- verder worden 
onderzocht. 
De algoritmen beschreven in het onderzoek, zijn in een VBScript aan Rhinoceros 
gekoppeld. Door de beperkingen van VBS wordt aanbevolen om opvolgend 
onderzoek uit te voeren in een andere programmeertaal, zoals Python of VBA (in 
combinatie met modelingsoftware). Door een Lattice te ontwikkelen, speciaal 
voor Voronoi-polyhedra, kunnen we het simuleren van botstructuren verder 
ontwikkelen, nader onderzoek is aanbevolen. 
Toepassing van Cellular automata in combinatie met de Voronoi-methodiek kan 
het simulatieproces positief beïnvloeden, uitgebreider onderzoek wordt daarom 
aanbevolen . 

...,.. ~ . 
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Bijlage 1 
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Notes; 
(1] 
lmechanica.com, 
10 februari 2010 
(2] 
Reinnervate.com 
1 0 februari 2010 

Bijlage 7.1 Structuren op microscopisch nivo.[1)[2] 
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Notes; 
[1] 
lmechanica.com, 
10 februari 2010 
[2] 
Reinnervate.com 
10 februari 2010 

Bijlage 7.1 Structuren op microscopisch nivo.[1][2] 
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Bijlage 9.1 Tesselations 

""' afbeelding 1· Cubical 3d-grid rendered C4D. ""' afbeelding 4: double Pentagonal-grid rendered 1n C4D. 

""' afbeelding 2: Hexagonal-grid Rendered in C4d 

""' afbeeld ing 3: triangulate-grrd rendered in C4D. ""' afbeelding x: dual- pentagon rendered in C4D. 

~he UQiverslteJt.Eil~dhoven/ 



Maurice Dominicus Cellular.struêt"Ûres in architecture 

Bijlage 11.1 
Rhinoscript; Basisscript Botstructuren. 

Option Explicit 
'Script written by <dominicus> 
'Script copyrighted by <TU/e> 
'Script version maandag 8 februari 2010 17:49:30 

Call Main() 
Sub Main() 

Dim amount_planes,arrpoint1 ,arrpoint2,arrpoint3,arrpoint4,curveA 
Dim curveB,polysurface,polysurface_moved,surface_points,path,surface_points2 
Dim edgepoints,edgepoints _bottom, edgepoints _ top,intnumbers,srfpoints 
Dim closestpoint,i,j,distancex,x,y,pointsdeleteto,color,path2,path3,path4 

amount_planes=Rhino.GetReal ("how many layers",2 , 1 , 2) 
lf amount_planes = 1 Then 

arrpoint1 =Array(O,O,O) 
arrpoint2=Array(1 000,0,0) 
arrpoint3=Array(1 000,1 000,0) 
arrpoint4=Array(O, 1 000,0) 
CurveA=Rhino.AddCurve 

(Array(arrpoint1 ,arrpoint2,arrpoint3,arrpoint4,arrpoint1 }, 1) 

End lf 

'21ayers 

path=Rhino.addline(Array(O,O,O),Array(O,O, 1 00)) 
path2=Rhino.addline(Array(1 OOO,O,O),Array(1 000,0,1 00)) 
path3=Rhino.addline(Array(1 000,1 OOO,O),Array(1 000,1000,1 00)) 
path4=Rhino.addline(Array(O, 1 OOO,O),Array(O, 1000,1 00)) 
surface_points=Rhino.AddPianarSrf (Array(CurveA)) 
polysurface=Rhino.ExtrudeSurface (surface_points(O), path) 
polysurface_moved=Rhino.MoveObject (polysurface, Array(O,O,O), Array(0 ,0,-50)) 

edgepoints=curvepoints(CurveA, 150) 
intnumbers=Rhino.getinteger("how many points", 25, 10,50) 
srfpoi nts=su rfacepoints(i ntnu mbers,surface _po i nts(O)) 

For i=O To UBound(edgepoints) 
x=Rhino.PointCoordinates(edgepoints(i)) 
For j=O To UBound(srfpoints) 

Next 
Next 

y= Rh i no. po i ntcoordinates( srfpo intsU)) 
distancex=Rhino.Distance(x,y) 
lf distancex< 150 Th en 

color=Rhino.ObjectColor(srfpointsU},RGB(O,O,O)) 
End lf 

Dim objectdelete,delete_points 
objectdelete=Rhino.ObjectsByColor (RGB(O,O,O)) 
delete _points=Rhino .DeleteObjects( objectdelete) 

Dim intnumbers_b,intnumbers_t,srfpoints_b,srfpoints_t,pathx 
lf amount_planes = 2 Then 

arrpoint1 =Array(O ,0,0) 

~~ · 
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arrpoint2=Array( 1 000,0,0) 
arrpoint3=Array(1 000,1 000,0) 
arrpoint4=Array(O, 1 000,0) 
CurveA=Rhino.AddCurve 

(Array(arrpoint1 ,arrpoint2,arrpoint3,arrpoint4,arrpoint1 ), 1) 

End lf 

CurveB=Rhino .CopyObject (curveA, Array(O,O,O) ,Array(O,O, 1 00)) 
Dim path_2,path2_2,path3_2,path4_2 

path=Rhino.Addline(Array(0,0,-50),Array(O,O,O)) 
path_2=Rhino.addline(Array(O,O, 1 OO),Array(O,O, 150)) 
path2=Rhino.addline(Array( 1 000,0 ,-50),Array( 1 000 ,0,0)) 
path2_2=Rhino.addline(Array(1 000,0,1 OO),Array(1 000,0, 150)) 
path3=Rhino.addline(Array(1 000,1 000,-50),Array(1 000,1 000,0)) 
path3_2=Rhino.addline(Array(1 000,1000,1 OO),Array(1 000,1000, 150)) 
path4=Rhino.addline(Array(O, 1 000,-60),Array(O, 1 000,0)) 
path4_2=Rhino.addline(Array(O, 1000,1 OO),Array(O, 1000, 150)) 
surface _po i nts=Rhi no.add planarsrf(Array( curveA)) 
surface_points2=Rhino.addplanarsrf(Array(curveB)) 
pathx=Rhino .addline(Array(O, 0,-50 ),Array(O, 0,150)) 
polysurface=Rhino .extrudeSurface(surface_points(O),pathx) 
polysurface_moved=Rhino.MoveObject (polysurface, Array(O,O,O), Array(0,0,-50)) 

edgepoints_bottom=curvepoints(CurveA, 150) 
edgepoints _top=curvepoints(CurveB, 140) 
intnumbers_b=Rhino.getinteger("how many points bottam plane", 25,1 0,50) 
intnumbers_t=Rhino.getinteger("how many points top plane", 25,1 0,50) 
srfpoi nts _ b=su rfacepoi nts(intnu mb ers _b, surface _po i nts(O)) 
srfpoi nts _ t=su rfacepoi nts2(intnu mb ers_ t,surface _po i nts2(0)) 

Dim k,x1 ,y1 ,distancex_b,m 
For k=O To UBound(edgepoints_bottom) 

Next 

x 1 =Rh i no. Po i ntCoordinates( edgepoints _bottom(k)) 
For m=O To UBound(srfpoints_b) 

Next 

y1 =Rhino.pointcoordinates(srfpoints_b(m)) 
distancex_b=Rhino.Distance(x1 ,y1) 
lf distancex b< 150 Th en 

color=Rhino.ObjectColor(srfpoints_b(m),RGB(O,O,O)) 
End lf 

Dim objectdelete1 ,delete_points1 
objectdelete1=Rhino.ObjectsByColor (RGB(O,O,O)) 
delete_points1 =Rhino.Delete0bjects(objectdelete1) 

Dim b,q,x2,y2,distancex_t,colory2 
For b=O To UBound(edgepoints_top) 

x2=Rhino. pointcoordinates( edgepoints _ top(b)) 
For q=O To UBound(srfpoints_t) 

y2=Rhino.pointcoordinates(srfpoints_t(q)) 
distancex_t=Rhino.Distance(x2,y2) 
lf distancex_t<150 Then 

colory2=Rhino.objectcolor(srfpoints_t(q),RGB(O,O,O)) 
End lf 
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Next 
Next 
Dim objectdelete2,delete_points_t 
objectdelete2=Rhino.objectsbycolor(RGB(O,O,O)) 
delete _points_ t=Rhino .deleteobjects( objectdelete2) 

End Sub 
Function curve points( curve,distance) 

Dim arrpoints,i,point,edgepoints2(),edgepoints 
arrpoints=Rhino.dividecurveequidistant(curve,distance) 
For i=O To UBound(arrpoints) 

point=Rhino.Add Point( arrpoints(i)) 
ReDim Preserve edgepoints2(i) 
edgepoints2(i)=point 

Next 
curvepoints=edgepoints2 

End Function 
Function surfacepoints(points,surface) 

Dim xmax,xmin,ymax,ymin,zmax,zmin,i 
Dim arrpoints,points2,points_temp() 
xmax=1000 
xmin=O 
ymax=1000 
ymin=O 
zmax=O 
zmin=O 

ReDim arrpoints(points) 
For i=LBound(arrpoints) To UBound(arrpoints) 

Dim x:x=((xmax-xmin+1 )*Rnd+1) 

Next 

Dim y:y=((ymax-ymin+1 )*Rnd+1) 
Dim z:z=O 
arrpoints(i)=Array(x,y,z) 
lf Rhino.lsPointOnSurface(surface,arrpoints(i)) Then 

points2= Rh i no.addpoint(arrpoints(i)) 

End lf 

ReDim Preserve points_temp(i) 
points_temp(i)=points2 

surfacepoints=points_temp 
End Function 

Function surfacepoints2(points,surface) 
Dim xmax,xmin,ymax,ymin,zmax,zmin,i 
Dim arrpoints,points2,points_temp() 
xmax=1000 
xmin=O 
ymax=1000 
ymin=O 
zmax=O 
zmin=O 

ReDim arrpoints(points) 
For i=LBound(arrpoints) To UBound(arrpoints) 

Dim x:x=((xmax-xmin+1 )*Rnd+1) 
Dim y:y=((ymax-ymin+1 )*Rnd+1) .,..--._. . 
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arrpoints(i)=Array(x,y,z) 
lf Rhino.lsPointOnSurface(surface,arrpoints(i)) Then 

points2=Rhino.addpoint( arrpoints(i)) 

End lf 

ReDim Preserve points_temp(i) 
points_temp(i)=points2 

Next 
surfacepoints2=points_temp 

End Function 

Option Explicit 

' 3d Voronoi AKA Project Cell/edited by Dominicus 
'(c) Gabe Smedresman 2005/2010 
'All Rights Reserved. 

'" global naming variables 

Dim XX: XX= 0 
Dim YY: YY= 1 
Dim ZZ: ZZ = 2 

GenerateVoronoiCells 

Sub GenerateVoronoiCells() 
Randomize 

Dim arrBoundingVolume ' array of polysurfaces indicating bounding volume 
Dim arrPoints ' array of string references to voronoi points 

Dimi,j 

Dim startTime : startTime = Now 

' select objects 

arrBoundingVolume = Rhino.GetObjects("Select a Bounding 
Volume", 16+8,vbTrue,vbTrue) 

lf lsNull(arrBoundingVolume) Then Exit Sub 
HideObjects arrBoundingVolume 

arrPoints = Rhino.GetObjects("Select Cell Points", 1 ,vbFalse,vbFalse) 

ShowObjects arrBoundingVolume 
Rhino. EnableRedraw(F al se) 
lf lsNull(arrPoints) Then Exit Sub 

' go through each point in the list, and create a cell, name it, color it, and update the 
progress report. 

Dim strCell, strName,longcolor,colorx,colory,colorz 
Rhino.Print "Beginning cell divisions: " & UBound(arrPoints)+1 & "cells total." 
For i = 0 To UBound(arrPoints) 'for each point to make a cell around 'one point at a time 

colorx=RGB(255,0,0) 

,..--:~ .. 
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colory=RGB(O, 127,0) 
colorZ=RGB(255, 167,0) 
'strCell = GenerateCell(arrPoints(i),a rrPoints ,arrBoundingVolume) 
Dim value : value = lnt(Rnd()*255) 

lf Rhino.objectcolor(arrpoints(i))=colorx Then 

strcell=generatecell(arrpoints(i),arrpoints,arrboundingvolume) 
Rhino.objectColor strCell, RGB(200,0,0) 

strName = "Cell #" & i 
Rhino.objectname strCell, strName 
End lf 

End lf 

lf Rhino.objectcolor(arrpoints(i))=colory Then 
s trcell=generatece 11 ( arrpoints(i), arrpoi nts, arrbound i ngvolume) 
Rhino.objectColor strCell, RGB(41 ,51, 168) 
strName = "Cell #" & i 
Rhino.objectname strCell, strName 

lf Rhino .objectcolor(arrpoints(i))=colorz Then 

strcell=generatecell( arrpoints(i ),arrpoi nts,arrbou ndingvolume) 
Rhino.objectColor strCell, RGB(28,28,97) 

End lf 

Next 'i 

strName = "Cell #" & i 
Rhino.objectname strCell, strName 

' hide souree geometry to reveal the cells 
HideObjects arrPoints 
HideObjects arrBoundingVolume 
Rhino.enableredraw(True) 

End Sub 

" given the center, an array of points, and the bounding volume, 
" perfarm the operation, make sure all intermediale geometries 
" have been deleted, then return the voronoi eetl. 
" 
F u netion GenerateCell( centerPoint,arrPoints,arrBoundingVolume) 

Dim arrBiocks 
arrBiocks = CreateBiocks(centerPoint, arrPoints) 

Dim strCell 
strCell = lntersectBiocks(arrBiocks,arrBoundingVolume) 

Dim m: For m = 0 To UBound(arrBiocks) 
lf lsPolySurface(arrBiocks(m)) Then DeleteObject(arrBiocks(m)) 

Next 

,.. ~ . 

Technische U~Eindhovenf 
~ . - -



Maurice Dominicus Cellular:,struëfûres in architectuf.e 

Generateeeli = strCell 
End Function 

" using the array of point strings, and one point reference for the center 
"create a group of blocks, which, when intersected, will result in the 
" voronoi volume. 

" this is done by, for each point, generating a plane perpendicular to the 
" line between the center and the test point, at the midpoint of that line. 
" this plane faces the center point and is equidistant trom the two points 
"across the entire surface. 

"then extrude the plane towards the center point, theoretically an infinite 
" amount but really to the end of the point cloud. meaning, this extrusion 
" is closer to the center than it is to the test point. 
" 
" interseet all of these volumes and you will have the area ciosest 
" to the center. 

Function CreateBiocks(centerPoint, arrPoints) 

Dim arrBiocks 
ReDim arrBiocks(UBound(arrPoints)) 

Dim newPiane 
Dim numBiocks : numBiocks = 0 
Dim i 
Dim midpoint, normal 

Dim greatestdiagonalspread 
greatestdiagonalspread = FindGreatestDiagonaiSpread(arrPoints) 

Dim centercoords,pointcoords 
centercoords = Rhino.PointCoordinates(centerPoint) 

'--- CREATE BOUNDING PLANES 
For i = 0 To UBound(arrPoints) 'for each point to consider boundary to 

lf Not centerPoint = arrPoints(i) Then ' as long as the point isn't the central point 

pointcoords = Rhino.PointCoordinates(arrPoints(i)) 
Dim strPiane 
strPiane = CreateBisectingPiane(centercoords, pointcoords, 
greatestdiagonalspread) 

lf(Rhino.lsSurface(strPiane)) Then 'if it's a valid object, add to the array 
'newPiane has been created 

midpoint = VectorMidpoint(centercoords, pointcoords) 

normal = VectorUnitize(VectorSubtract( centercoords, 
pointcoords)) 

.,..----
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'strPath is now created 

Dim strPath 
strPath = Rhino.Addline(midpoint, 

VectorAdd(midpoint,VectorScale(normal, greatestdiagonalspread))) 

Next 'i 

Dim strExtrusion 
strExtrusion = Rhino.ExtrudeSurface( strPiane, strPath ) 
Rhino.objectColor strExtrusion, RGB(128, 128, 128) 

arrBiocks(numBiocks) = strExtrusion 
numBiocks = numBiocks + 1 

lf(Rhino.lsObject(strPath )) Th en Rhino.OeleteObject(strPath) 
lf(Rhino.lsObject(strPiane)) Th en Rhino.OeleteObject(strPiane) 

End lf 'end if it's a surface 
End lf 'end if considering different points 

ReDim Preserve arrBiocks(numBiocks-1) 
'Rhino.Print(numBiocks & "blocks created.") 

CreateBiocks = arrBiocks 

End Function 

' 
"Takes two point coordinate arrays, finds the midpoint 
" makes a coordinate system based on the line between these two points 
" and uses this coordinate system to make the plane that marks the 3d bisector 
" of that line. 
" IE this plane is the halfway boundary betweensc the two points 
" 

Function CreateBisectingPiane(arrPtOne, arrPtTwo, reach) 
Dim i 
Dim center 
center= VectorMidpoint(arrPtOne, arrPtTwo) 

'make new coordinate system p,r,s: pis the line between 1 and 2, ris to the side, s is 
up(ish} from the line 

Dim p: p = VectorSubtract(arrPtTwo,arrPtOne): p = VectorUnitize(p) 
Dim up : up= Array(O,O, 1) 
Dim r: r = VectorCrossProduct(p,up) : lf lsVectorZero(r) Then r = Array(O, 1 ,0) 
r = VectorUnitize(r) " points to the right 
Dim s : s = VectorCrossProduct(p,r) : s = VectorUnitize(s)" points to perpendicular to p 

(forward} and r (side) 

' now find four points, 1 up 2 left 3 down 4 right (looking from one to two) 
Dim arrCorners(3) 
arrCorners(O) = VectorAdd(center,VectorScale(s,reach}) 
arrCorners(1) = VectorAdd(center,VectorScale(r,reach * -1 )) 
arrCorners(2) = VectorAdd( center,VectorScale(s ,re ach * -1)) 
arrCorners(3) = VectorAdd( center, VectorScale( r, re ach)) 

,...- ..-. . 
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Dim strPiane 
strPiane = Rhino.AddSrfPt( arrCorners ) 

CreateBisectingPiane = strPiane 
End Function 

" given the array of generaled blocks, perfarm a boolean intersection 
"with the bounding volume and each block, one by one. 
" delete each souree as you iterate. some blocks remain: if 
" the intersection fails (no areas intersect), the sourees 
"will not be deleted. 

Function lntersectBiocks(arrBiocks, arrBoundingVolume) 
Dim i 

lntersectBiocks = Null 
i= 0 
Dim results, pendingresults 
Dim strBiock 
Dim group2 

Do 
strBiock = arrBiocks(i) 
group2 = Array(strBiock) 
pendingresults = Rhino.Booleanlntersection(arrBoundingVolume,group2,vbFalse) 
i= i+ 1 

Loop While Not lsArray(pendingresults) 

results = pendingresults 

Dimj 
For j =i To UBound(arrBiocks) 

strBiock = arrBiocksU) 
group2 = Array(strBiock) 

Next 

pendingresults = Rhino.Booleanlntersection(results,group2) 
lf lsArray(pendingresults) Then results = pendingresults 

lntersectBiocks = results(O) 
End Function 

" find the maximum 3d diagonal length between one extreme corner 
" of a point cloud and the other 
" 
Function FindGreatestDiagonaiSpread(arrPoints) 

lf(Not lsArray(arrPoints)) Then FindGreatestDiagonaiSpread = 0 

Dim max : max = Rhino.PointCoordinates(arrPoints(O)) 
Dim min : min = Rhino.PointCoordinates(arrPoints(O)) 
Dim i, pt, spread 

,..-.~-· 
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For i = 0 To UBound(arrPoints) 

Next 'i 

pt = Rhino.PointCoordinates(arrPoints(i)) 
lf(max(XX) < pt(XX)) Then max(XX) = pt(XX) 
lf(max(YY) < pt(YY)) Then max(YY) = pt(YY) 
lf(max(ZZ) < pt(ZZ)) Then max(ZZ) = pt(ZZ) 
lf(min(XX) > pt(XX)) Then min(XX) = pt(XX) 
lf(min(YY) > pt(YY)) Then min(YY) = pt(YY) 
lf(min(ZZ) > pt(ZZ)) Then min(ZZ) = pt(ZZ) 

FindGreatestoiagonaiSpread = Vectorlength(VectorSubtract(max,min)) 
End Function 

" given the starting time and fraction complete, estimate time to 
" completion and then generate a sentence of the format 
""3 minutes 4 seconds elapsed: should be finished at 04:00PM today." 
" 
Function GetTimeDescription(startTime, fractioncomplete) 

Dim strDescription 
strDescription = "" 
Dim elapsedseconds : elapsedseconds = DateDiff("s",startTime,Now) 
Dim rn,h,s : s = elapsedseconds 
m = lnt(s/60) : s = s- m * 60 
h = lnt(m/60) : m = m- h * 60 
lf h = 1 Then strDescription = strDescription & " " & h & " hour'' 
lf h > 1 Then strDescription = strDescription & " " & h & " hours" 
lf m = 1 Then strDescription = strDescription & " " & m & " minute" 
lf m > 1 Then strDescription = strDescription & " " & m & " minutes" 
lf s = 1 Then strDescription = strDescription & " " & s & " second" 
lf s > 1 Then strDescription = strDescription & " " & s & " seconds" 
strDescription = strDescription & " elapsed:" 

Dim secondstogo : secondstogo = elapsedseconds I fractioncomplete * ( 1-
fractioncomplete) 

Dim ETA: ETA= DateAdd("s",secondstogo,Now) 

lf(fractioncomplete < 1) Then 

strDescription = strDescription & " should be finished at " & 
FormatDate Time(ETA,4) 

day(s)." 

El se 

End lf 

lf(DatePart("d",ETA) = DatePart("d",Now)) Then 
strDescription = strDescription & "today." 

El se 
strDescription = strDescription & "in" & DateDiff("d",Now,ETA) & " 

End lf 

strDescription = strDescription & "finished " & Now & "!" 

GetTimeDescription = strDescription 

End Function 

-..-~ 
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111 *************************************************************************** 

"' Rhinoscript Vector Functions 
111 *************************************************************************** 

"' Make a vector from two 3D points 
"' 
Public Function VectorCreate(p1, p2) 

VectorCreate = Array(p2(0)- p1 (0), p2(1)- p1 (1 ), p2(2)- p1 (2)) 
End Function 

"' Unitize a 3D vector 

Public Function VectorUnitize(v) 

VectorUnitize = Null 
Dim dist, x, y, z, x2, y2, z2 

x = v(XX) : y = v[YY) : z = v(ZZ) 
x2 = x * x : y2 = y * y : z2 = z * z 

dist = x2 + y2 + z2 
lf dist <= 0.0 Then Exit Function 
dist = Sqr(dist) 

x= x I dist 
y = y I dist 
z = z I dist 

VectorUnitize = Array(x, y, z) 
End Function 

"' Return the length of a 3D vector 
"' 
Public Function Vectorlength(v) 

Vectorlength = Null 

Dim dist, x, y, z, x2, y2, z2 
x = v(XX) : y = v(YY) : z = v(ZZ) 
x2 = x * x : y2 = y * y : z2 = z * z 
dist = x2 + y2 + z2 

Vectorlength = Sqr(dist) 

End Function 

.,... ~ .. 
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'" Return the dot product of two 3D veetors 
'" 
Public Function VectorDotProduct(v1, v2) 

VectorDotProduct = v1 (XX) * v2(XX) + v1 (YY) • v2(YY) + v1 (ZZ) * v2(ZZ) 
End Function 

"' Return the cross product of two 3D veetors 
'" 
Public Function VectorCrossProduct(v1, v2) 

VectorCrossProduct = Null 
Dim x, y, z 
x= v1 (YY) * v2(ZZ)- v1 (ZZ) * v2(YY) 
y = v1 (ZZ) * v2(XX) - v1 (XX) * v2(ZZ) 
z = v1 (XX) * v2(YY)- v1 (YY) * v2(XX) 
VectorCrossProduct = Array(x, y, z) 

End Function 

' 
"' Add two 3D veetors 

Public Function VectorAdd(v1, v2) 
VectorAdd = Null 
VectorAdd = Array(v1 (XX)+ v2(XX), v1 (YY) + v2(YY), v1 (ZZ) + v2(ZZ)) 

End Function 

'" Subtract two 3D veetors 

Public Function VectorSubtract(v1, v2) 
VectorSubtract = Null 
VectorSubtract = Array(v1 (XX) - v2(XX), v1 (YY) - v2(YY), v1 (ZZ)- v2(ZZ)) 

End Function 

"' Multiply two 3D veetors 
"' 
Public Function VectorMultiply(v1, v2) 

VectorMultiply = Null 
VectorMultiply = Array(v1 (XX) * v2(XX), v1 (YY) * v2(YY), v1 (ZZ) * v2(ZZ)) 

End Function 

"' Scale a 3D veetors by a value 
"' 
Public Function VectorScale(v, d) 

VectorScale = Null 
VectorScale = Array(v(XX) * d, v(YY) * d, v(ZZ) * d) 

End Function 

.,..._--~ -
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'" Gompare two 30 veetors for equality 
"' 

Public Function VectorGompare(v1, v2) 
VectorGompare = vbFalse 

lf v1 (XX) = v2(XX) And v1 (YY) = v2(YY) And v1 (ZZ) = v2(ZZ) Then 
VectorGompare = vbTrue 

End lf 

End Function 

"' Negate a 30 vector 
"' 
Public Function VectorNegate(v) 

VeeterNegate = Null 
VeeterNegate = Array(-v(XX), -v(YY), -v(ZZ)) 

End Function 

'" Tiny vector test 
"' 

Public Function lsVectorTiny(v) 

lsVectorTiny = vbFalse 
Dim tol: tol= 1.0e-12' ON_ZERO_TOLERANGE 

lf (Abs(v(XX)) <= tol) And (Abs(v(YY)) <= tol) And (Abs(v(ZZ)) <= tol) Then 
lsVectorTiny = vbTrue 

End lf 

End Function 

'" Zero vector test 

Public Function lsVectorZero(v) 

lsVectorZero = vbFalse 
lf (v(XX) = 0.0) And (v(YY) = 0.0) And (v(ZZ) = 0.0) Then lsVectorZero = vbTrue 

End Function 
"' Find midpoint between two veetors 
"' 

Public Function VectorMidpoint(v1, v2) 
VectorMidpoint = Null 
VectorMidpoint = Array((v1 (XX)+ v2(XX))/2, (v1 (YY) + v2(YY))/2, (v1 (ZZ) + v2(ZZ))/2) 

End Function 

~-._. . 
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"' Return the length of a 3D vector 
"' 
Public Function VectorSquaredDistance(v1 ,v2) 

VectorSquaredDistance = Null 

Dim dist, x, y, z, x2, y2, z2 
x = v1 (XX) - v2(XX) 
y = v1 (YY) - v2(YY) 
z = v1 (ZZ) - v2(ZZ) 
x2=x*x 
y2=y*y 
z2 = z * z 
dist = x2 + y2 + z2 

VectorSquaredDistance = dist 

End Function 
Scale the polyhedra on the edges. 11ayer 
Option Explicit 
'Script written by Dominicus 
'Script copyrighted by <TU/e> 
'Script version zondag 7 februari 2010 1:51:10 
'final edgepoints 11ayer 

Call Main() 
Sub Main() 

Dim strCurve, strBrep,intersect,midpoint,point,scale,i,colorx 
Dim colory1 ,colorz,colory,intersect_crvs,startpoint,scalex,colorx1 
Dim curve1 ,curve2,curve3,curve4,j 

Dim polyhedrons:polyhedrons=Rhino.getobjects("select polyhedrons" ,24+8+ 16) 
Dim a1 ,intersection1 ,k,m,n 
strCurve = Rhino.GetObject("Select a curve around polysurface", 4) 
colorx=RGB(200,0,0) 
colory=RGB(O, 127 ,0) 
colorZ=RGB(255, 167,0) 

'if polyhedra interseet curvesB 
'then scale from other point, startpoint line. 
curve1 =Rhino.GetObject("select vertical curve1 ",4) 
curve2=Rhino.Get0bject("select vertical curve2",4) 
curve3=Rhino. GetObject("select vertical curve3",4) 
Curve4=Rhino. GetObject("select vertical curve4" ,4) 

For j=O To UBound(polyhedrons) 
lf Rhino.objectcolor(polyhedronsU))=colorx Then 

intersect_ crvs=Rhino. CurveBreplntersect( curve 1 , polyhedronsU)) 
lf lsArray(intersect_crvs) Then 

startpoint=curvestartpoint(curve1) 

scalex=Rhino.scaleobject(polyhedronsU),startpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 
colorx1 =Rh ino.objectcolor(polyhedronsU), RGB(255 ,255, 0)) 

End lf 

~~~. 
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End lf 
End lf 

Next 
For m=O To UBound(polyhedrons) 

lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(m))=colorx Then 
intersect_crvs=Rhino.curvebrepintersect(curve3,polyhedrons(m)) 
lf lsArray(intersect_crvs) Then 

startpoint=curvestartpoi nt( cu rve3) 

scalex=Rhino.scaleobject(polyhedrons(m),startpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 
colorx1 =Rhino. ObjectColor(polyhedrons(m ), RGB(255 ,255 ,0)) 

End lf 
End lf 

Next 
For n=O To UBound(polyhedrons) 

lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(n))=colorx Then 
intersect_ crvs=Rh i no.cu rvebrep intersect( cu rve4, polyhedrons( n)) 
lf lsArray(intersect_crvs) Then 

startpoint=curvestartpoi nt( cu rve4) 

scalex=Rhino.scaleobject(polyhedrons(n),startpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 
colorx 1 =Rhino. ObjectColor(polyhedrons(n ), RGB(255 ,255,0)) 

End lf 
End lf 

Next 

For i=O To LIBound(polyhedrons) 

lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(i))=colorx Then 

intersect=Rhino.CurveBreplntersect (strCurve, polyhedrons(i)) 
lf lsArray(intersect) Then 

midpoint=Rhino.curvemidpoint(intersect(O)) 

point=Rhino.addpoint (midpoint) 

scale=Rhino.scaleobject(polyhedrons(i),midpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 
colory1 =Rhino.objectcolor(polyhedrons(i),RGB(255,255,0)) 

El se 

i=i+1 
Rhino.Print("not intersecting"& i) 

End lf 
End lf 
Dim arrmp,f,arrscale,c1 

Next 
For f=O To LIBound(polyhedrons) 

lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(f))=colorx Then 

arrMP = Rhino.SurfaceVolumeCentroid(polyhedrons(f)) 
arrscale=Rhino.ScaleObject (polyhedrons(f), arrMP(O), Array(O.S,O.S,O.S) 

c1 =Rhino.objectColor (arrscale, RGB(255,255,0)) 
lf lsArray(arrMP) Then .,...._._. 

"fechnische .~Eindhoven/ 



Maurice Dominicus Cellular1skuctûres in architecture · 

Rhino.AddPoint arrMP(O) 
End lf 

End lf 
Next 
Dim 

p,explode,surfaces(),centroidV(),arrparamV(),normaiV(),color_srf,z,color_srf2,c2,delete_poly 
For p=O To UBound(polyhedrons) 

Next 
End Sub 

Re Dim Preserve surfaces(p) 
lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(p ))=RGB(255,255,0) Th en 

explode=Rhino.ExplodePolysurfaces(polyhedrons(p)) 
delete _poly= Rhino .deleteobject(polyhedrons(p)) 

End lf 

Scale the polyhedra on the edges. 21ayers 
Option Explicit 
'Script written by <Dominicus> 
'Script copyrighted by <Tule> 
'Script version zondag 7 februari 2010 1:51 :10 
'final edgepoints 21ayers 

Call Main() 
Sub Main() 

Dim strCurve, strBrep,intersect,midpoint,point,scale,i,colorx 
Dim colory1 ,colorz,colory,intersect_crvs,startpoint,scalex,colorx1 
Dim curve1 ,curve2,curve3,curve4,j,strcurve2 
Dim curve5,curve6,curve7,curve8 

Dim polyhedrons:polyhedrons=Rhino.getobjects("select polyhedrons" ,24+8+ 16) 
Dim a1 ,intersection1 ,k,m,n 
strCurve = Rhino.GetObject("Select bottomcurve around polysurface", 4) 
strcurve2=Rhino.Get0bject("select topcurve around polysurface",4) 
colorx=RGB(200,0,0) 
colory=RGB(O, 127 ,0) 
colorZ=RGB(255, 167 ,0) 

'if polyhedra interseet curvesB 
'then scale from other point, startpoint line. 
curve1 =Rhino.GetObject("select vertical curve1 on the bottom",4) 
curve2=Rhino.Get0bject("select vertical curve2 on the bottom",4) 
curve3=Rhino.Get0bject("select vertical curve3 on the bottom",4) 
Curve4=Rhino.Get0bject("select vertical curve4 on the bottom" ,4) 
curve5=Rhino.Get0bject("select vertical curve1 on the top",4) 
curve6=Rhino.Get0bject("select vertical curve2 on the top",4) 
curve7=Rhino.Get0bject("select vertical curve3 on the top",4) 
Curve8=Rhino.Get0bject("select vertical curve4 on the top",4) 
, 
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Dim poly1 ,poly2,poly3,poly4,poly5,poly6,poly7,poly8,poly9,poly1 0 
poly1 =edgepoint1 (polyhedrons,curve1) 
poly2=edgepoint1 (polyhedrons,curve2) 
poly3=edgepoint1 (polyhed rons,curve3) 
poly4=edgepoint1 (polyhedrons,curve4) 

poly5=edgepoint2(polyhedrons,curve5) 
poly6=edgepoint2(polyhedrons,curve6) 
poly7=edgepoint2(polyhedrons,curve7) 
poly8=edgepoint2(polyhedrons,curve8) 

poly9=edgepoint3(polyhedrons,strcurve) 
poly 1 O=edgepoi nt3(polyhedrons,strcurve2) 

Dim poly11 ,explode_srf 
poly 11 =surfacepoints(polyhedrons) 
explode _ srf=explode(polyhedrons) 

End Sub 
Function edgepoint1 (polyhedrons,crv) 

Dim j,colorx,startpoint,scalex,colorx1 ,intersect_crvs 
colorx=RGB(200,0,0) 

For j=O To UBound(polyhedrons) 
lf Rhino.objectcolor(polyhedronsU))=colorx Then 

intersect_crvs=Rhino.CurveBreplntersect(crv,polyhedronsU)) 
lf lsArray(intersect_ crvs) Th en 
startpoint=curveendpoint(crv) 

scalex=Rhino.scaleobject(polyhedronsU).startpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 

colorx1 =Rhino.objectcolor(polyhedronsU).RGB(255,255,0)) 

End lf 
End lf 

Next 
End Function 
Function edgepoint2(polyhedrons,crv) 

Dim j,colorx,startpoint,scalex,colorx1,intersect_crvs 
colorx=RGB(200,0,0) 

For j=O To UBound(polyhedrons) 
lf Rhino.objectcolor(polyhedronsU))=colorx Then 

intersect_crvs=Rhino.CurveBreplntersect(crv,polyhedronsU)) 
lf lsArray(intersect_crvs) Then 

startpoint=curvestartpoint(crv) 

scalex=Rhino.scaleobject(polyhedronsU).startpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 
colorx1 =Rhino.objectcolor(polyhedronsU),RGB(255,255,0)) 

End lf 
End lf 

Next 

-,....-~ 
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End Function 
IF u netion edge point3 (polyhedrons, crv) 

Dim i,intersect,midpoint,point,scale,colory1 ,colorx 
colorx=RGB(200,0,0) 
For i=O To UBound(polyhedrons) 

lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(i))=colorx Then 
intersect=Rhino.CurveBreplntersect (crv, polyhedrons(i)) 
lf lsArray(intersect) Then 

midpoint=Rhino.curvemidpoint(intersect(O)) 
' 

point=Rhino.addpoint (midpoint) 

scale=Rhino.scaleobject(polyhedrons(i),midpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 

Next 
End Function 

colory1 =Rhino.objectcolor(polyhedrons(i),RGB(255,255,0)) 

El se 
i=i+1 
Rhino.Print("not intersecting"& i) 

End lf 
End lf 
Dim arrmp,f,arrscale,c1 

Function surfacepoints(polyhedrons) 
Dim f,arrmp,arrscale,c1 ,colorx 
colorx=RGB(200,0,0) 

For f=O To UBound(polyhedrons) 

Next 
End Function 

lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(f))=colorx Then 

End lf 

arrMP = Rhino.SurfaceVolumeCentroid(polyhedrons(f)) 
arrscale=Rhino.ScaleObject (polyhedrons(f), arrMP(O), Array(0.5,0.5,0.5) 

c1 =Rhino.objectColor (arrscale, RGB(255,255,0)) 
lf lsArray(arrMP) Then 

Rhino .AddPoint arrMP(O) 
End lf 

Function explode(polyhedrons) 
Dim p,explodex,delete_poly 

For p=O To UBound(polyhedrons) 

Next 
End Function 

Re Dim Preserve surfaces(p) 
lf Rhino .objectcolor(polyhedrons(p ))=RGB(255,255,0) Th en 

explodex= Rhino. ExplodePolysurfaces(polyhed rons(p)) 
delete _po ly= Rh i no .deleteobject(polyhedrons(p)) 

End lf 
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Option Explicit 
'Script written by <Dominicus> 
'Script copyrighted by <TU/e> 
'Script version dinsdag 9 februari 2010 22:22:10 
'final surface col'or 

Call Main() 
Sub Main() 

Dim colory1 ,colory,colorx,colorz,j,i,intersect_crvs,colorx1 ,sunface1 ,surface2 
surface1 = Rhino.GetObject("select mainsurface",B) 
Rhino.hideobject surface1 
'surface2=rhino.getobject("select mainsurface2",8) 
'rhino.HideObject surface2 

Dim polyhedrons:polyhedrons=Rhino.getobjects("select surfaces",8) 
Dim a1,intersection1,k,m,n,strcurve 

strCurve = Rhino.GetObject("Select a curve around polysurface", 4) 

colorx=RGB(200,0,0) 
colory=RGB(0,127,0) 
colorZ=RGB(255,167,0) 

For i=O To UBound(polyhedrons) 
colory1=Rhino .objectcolor(polyhedrons(i),RGB(O,O,O)) 

Next 
Dim centroidV(),arrparamV(),normalv(),colorx2 

For j=O To UBound(polyhedrons) 

Next 
End Sub 

l·f Rhino.objectcolor(polyhedronsU))=RGB(O,O,O) Then 
ReDim Preserve centroidVU) 

End lf 

ReDim Preserve arrparamVU) 
ReDimPreserve NormaiVU) 
ReDim Preserve surfacenormals2U) 
CentroidVU)=surfaceAreacentroid(polyhedronsU)) 
Rhino.addpoint centroidVU)(O) 
arrparamVU)=Rhino.surfaceCiosestpoint(polyhedronsU).centroidVU)(O)) 
NormaiVU)=Rhino.SurfaceNormal(polyhedronsU).arrparamVU)) 
lf normaiVU)(O)=O And normaiVU)(1 )=1 And norma1VU)(2)=0 Or _ 

norma1VU)(0)=1 And normaiVU)(1 )=0 And normaiVU)(2)=0 Or _ 
normaiVU)(O)=O And norma1VU)(1 )=-1 And normalvû)(2)=0 Or _ 
normaiVU)(0)=-1 And normaiVU)( 1 )=0 And normalvû)(2)=0 Or _ 
normaiVU)(O)=O And normaiVU)(1 )=0 And normaiVU)(2)=1 Or _ 
normaiVU)(O)=O And normaiVU)(1 )=0 And normaiVU)(2)=-1 Th en 

colorx2=Rhino.objectcolor(polyhedronsU).RGB(0,0,255)) 

End lf 
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curve5=Rhino.Get0bject("select vertical curve1 on the top",4) 
curve6=Rhino.Get0bject("select vertical curve2 on the top",4) 
curve7=Rhino.Get0bject("select vertical curve3 on the top",4) 
Curve8=Rhino.Get0bject("select vertical curve4 on the top",4) 
I 

Dim poly11,poly2,poly3,poly4,poly5,poly6,poly7,poly8,poly9,poly110 
poly1 =edgepoint1 (polyhedrans,curve1) 
poly2=edgepoi nt1 (polyhed rans ,cu rve2) 
poly3=edgepoi nt1 (polyhed rans ,cu rve3) 
poly4=edgepoint1 (polyhedrans,curve4) 

poly5=edgepoint2(polyhedrans,curve5) 
poly6=edgepoint2(polyhedrans,curve6) 
poly7=edgepoint2(polyhedrans,curve7) 
poly8=edgepoint2(polyhed rans ,cu rve8) 

poly9=edgepoint3(polyhedrans,strcurve) 
poly 1 O=edgepoint3(polyhed rans ,strcu rve2) 

Dim poly11 ,explode_srf 
poly11 =surfacepoints(polyhedrans) 
explode _srf=explode(polyhedrans) 

End Sub 
Function edgepoint1 (polyhedrons,crv) 

Dim j,colorx,startpoint,scalex,colorx1 ,intersect_crvs 
colorx=RGB(200,0,0) 

For j=O To UBound(polyhedrons) 
lf Rhino.objectcolor(polyhedransU))=colorx Then 

intersect_crvs=Rhino.CurveBreplntersect(crv,polyhedransU)) 
lf lsArray(intersect_crvs) Then 
startpoint=curveendpoint(crv) 

scalex=Rhino.scaleobject(polyhedransU),startpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 

colorx1 =Rhino.objectcolor(polyhedransU),RGB(255,255,0)) 

End lf 

Next 
End Function 

End lf 
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Function edgepoint2(polyhedrons,crv) 
Dim j,colorx,startpoint,scalex,colorx1 ,intersect_crvs 
colorx=RGB(200,0,0) 

For j=O To UBound(polyhedrons) 
lf Rhino.objectcolor(polyhedronsU))=colorx Then 

intersect_ crvs=Rh ino. CurveSrep lntersect( crv, polyhed ronsU)) 
lf lsArray(intersect_crvs) Then 

startpoint=curvestartpoint( crv) 

scalex=Rhino.scaleobject(polyhedronsU),startpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 

colorx1=Rhino.objectcolor(polyhedronsU),RGB(255,255,0)) 

End lf 
End lf 

Next 

End Function 
Function edgepoint3(polyhedrons,crv) 

Dim i,intersect,midpoint,point,scale,colory1,colorx 
colorx=RGB(200,0,0) 
For i=O To UBound(polyhedrons) 

lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(i))=colorx Then 
intersect=Rhino.CurveBreplntersect (crv, polyhedrons(i)) 
lf lsArray(intersect) Then 

mid po i nt=Rhino. curvemidpoint(intersect(O)) 
I 

point=Rhino.addpoint (midpoint) 

scale=Rhino.scaleobject(polyhedrons(i),midpoint,Array(0.5,0.5,0.5)) 

colory1 =Rhino.objectcolor(polyhedrons(i),RGB(255,255,0)) 
' 

End lf 

El se 

i=i+1 
Rhino.Print("not intersecting"& i) 

End lf 
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Dim arrmp,f,arrscale,c1 
Next 

End Function 
Function surfacepoints(polyhedrons) 

Dim f,arrmp,arrscale,c1,colorx 
colorx=RGB(200,0,0) 

For f=O To UBound(polyhedrons) 
lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(f) )=colorx Th en 

arrMP = Rhino.SurfaceVolumeCentroid(polyhedrons(f)) 
arrscale=Rhino.ScaleObject (polyhedrons(f), arrMP(O), 

Array(0.5,0.5,0.5) ) 

Next 
End Function 

End lf 

c1 =Rhino.objectColor (arrscale, RGB(255,255,0)) 
lf lsArray(arrMP) Then 

Rhino.AddPoint arrMP(O) 
End lf 

Function explode(polyhedrons) 
Dim p,explodex,delete_poly 

For p=O To UBound(polyhedrons) 
Re Dim Preserve surfaces(p) 

Next 
End Function 

lf Rhino.objectcolor(polyhedrons(p))=RGB(255,255,0) Then 
explodex= Rhino. ExplodePolysurfaces(polyhedrons(p)) 
delete _poly=Rh ino.deleteobject(polyhed rons(p)) 

End lf 
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Loft surfaces 
Option Explicit 
'Script written by <Dominicus> 
'Script copyrighted by <TU/e> 
'Script version donderdag 1 oktober 2009 10:07:06 
'Ioft 1 0 februari 

Call Main() 
Sub Main() 

Dim arrblocks, arrsurf 
Dim surfarrayA, surfarrayB,surfacesA 

'get objects 
surfacesA=Rhino.GetObjects("select surfaces", 16+8) 
'surfacesA=rhino. ExplodePolysurfaces( arrsurf, T rue) 
Dim colorx 
colorx=RGB(O,O,O) 
Dim u,v,area1,area2 
Dim arrparamU(),NormaiU(),centroidU(),CentroidV() 
Dim arrparamV(),NormaiV(),surfacenormals(),surfacenormals2() 

For u=O To UBound(surfacesA) Step 1 
lf Rhino.objectcolor(surfacesA(u))=colorx Then 
ReDim Preserve centroidU(u) 
ReDim Preserve arrparamU(u) 
ReDimPreserve normaiU(u) 
ReDim Preserve surfacenormals(u) 
Centraid U( u )=surfaceareacentroid( surfacesA( u)) 
arrparamU( u )=Rhino .SurfaceCiosestPoint( surfacesA(u ),centroid U( u )(0)) 
NormaiU(u)=Rhino.surfacenormal(surfacesA(u),arrparamU(u)) 
surfacenormals(u)=NormaiU(u) 
For v=O To UBound(surfacesA) Step 1 

ReDim Preserve centroidV(v) 
ReDim Preserve arrparamV(v) 
ReDim Preserve NormaiV(v) 
ReDim Preserve surfacenormals2(v) 
CentroidV(v)=surfaceAreacentroid(surfacesA(v)) 
arrparamV(v)=Rhino.surfaceCiosestpoint(surfacesA(v),centroidV(v)(O)) 
NormaiV(v)=Rhino.SurfaceNormal(surfacesA(v),arrparamV(v)) 
surfacenormals2(v)=NormaiV(v) 

Dim arrvector, centroidX,centroidY,arrline,arrmidpt,g,ax,ay 
Dim arrborder,arrcopy1,arrcopy2,arrscale,arrloft,arrdelete,arrdelete2 
arrvector=Rhino.lsVectorParalleiTo(normaiV(v),NormaiU(u)) 

lf arrvector=-1 And 
SortofEquai(Rhino.SurfaceArea(surfacesA(u))(O),Rhino.surfacearea(surfacesA(v))(O)) Then 

area 1 =Rhino.surfacearea(surfacesA(u)) 
area2=Rhino.surfacearea(surfacesA(v)) 
ax=Rhino.SurfaceAreaCentroid(surfacesA(u)) 
ay=Rhino.SurfaceAreaCentroid(surfacesA(v)) 
' 

~~ · 
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lf area 1 (0)>450 And area2(0)>450 Th en 
lf area1(0)>450 Then 

lf 
Rhino.objectcolor(surfacesA(u) )=colorx Th en 

lf 
Rhino.objectcolor(surfacesA(v))=colorx Then 

lf 
Rhino.distance(ax(O),ay(0))<200 Then 

arrmidpt, Array(1,1,1 ),False) 

centroidX=surfaceareacentroid( surface sA( u)) 
centroidY=surfaceareacentroid( surfacesA(v)) 

Rhino .addpoint centroidX(O) 
Rhino.addpoint centroidY(O) 
arrline=Rhino .addline (centroidX(O),centroidY(O)) 
a rrmid pt=Rhi no. CurveMid Point( arrli ne) 
Rhino.addpoint arrmidpt 
arrborder=Rhino.DuplicateSurfaceBorder (surfacesA(u)) 
Dim arrloft2 
arrcopy1 =Rhino.copyobject(arrborder(O),centroidX(O),arrmidpt) 

arrscale=Rhino.ScaleObject (arrcopy1, 

arrcopy2=Rhino. copyobject( arrborder(O),centroidX(O ), CentroidY (0)) 
arrloft=Rhi no.AddloftSrf (Array( arrborder(O ),arrsca Ie),, ,2,, F al se) 
arrloft2=Rh ino. addloftsrf(Array( arrscale, arrcopy2),, ,2,, F al se) 

Dim color1,color2,delete1,delete2,colorx1,colory1 

color1 =Rhino.objectcolor(arrloft,RGB(175,202,175)) 

color2=Rhino.objectcolor(arrloft2,RGB(175,202,175)) 

'delete1 =rhino.deleteobject( surfacesA(u)) 
'delete2=rhino.deleteobject(surfacesA(v)) 

colorx1 = 
Rhino.objectcolor( surfacesA(u ), RG 8(255,0, 0)) 

colory1 =Rhino.objectcolor(surfacesA(v),RGB(255,0,0)) 

end sub 

Next 
End lf 
'End lf 
Next 

End lf 
End lf 
End lf 

End lf 
End lf 

Dim delete3,objectdelete,deletex 
objectdelete=Rhino.ObjectsByColor (RGB(255,0,0)) 
deletex=Rhino. DeleteObjects( objectdelete) 
'Dim count,normal 
'lf (count>O) Then 

' For Each normaiU In surfacenormals 
rhino.print rhino.Pt2Str(normaiU) 

Next 
'End lf 
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Hessing script. 
Option Explicit 
'Script written by <Dominicus> 
'Script copyrighted by <TU/e> 
'Script version maandag 5 oktober 2009 11 :55:05 
'Hessing script 

Call grid() 
Sub grid() 

Dim surface 
surface=Rhino.GetObject("select surface",B) 
lf lsNull(surface) Then Exit Sub 

Dim sections,sections2 
sections=Rhino.Getlnteger("amount of sections" ,3,3, 1 00) 
lf lsNull(sections) Then Exit Sub 
sections2=Rhino.getinteger("amount of sections", 3,3, 1 00) 
'25/15 
'subdivide surface in fields U-direction 
'U-va lues 
'O=U 
Rhino .EnableRedraw(False) 
Dim surfacedomainU, Umin,Umax,Ustep 
surfacedomainU=Rhino.surfacedomain(surface,O) 
Umin=surfacedomainU(O) 
Umax=surfacedomainU(1) 
Rhino.Print "Domain in U direction: " & CStr(surfacedomainU(O)) & "to " & 

CStr(surfacedomainU(1 )) 
Ustep=(Umax-Umin)/sections 
'subdivide surface in fields V-direction 
'V-values 
Dim surfacedomainV, Vmin,Vmax,Vstep 
SurfacedomainV=Rhino.SurfaceDomain(surface, 1) 
Vmin=surfacedomainV(O) 
Vmax=surfacedomainV(1) .,... ._. . 
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Rhino.Print "Domain in V direction: "& CStr(surfacedomainV(O)) & "to " & 
CStr(surfacedomainV(1 )) 

Vstep=(Vmax-vmin)/sections2 

Dim i,j,point1,point2,arrcolor,arrpoint1,arrpoint2,arrpoint3 
Dim xCounter, yCounter 
Dim point3,arrcolor2,arrpoint4,point4,arrcolor3 
xCounter = 0 
Dim arrmidpoints(),xcoord 
Dim arrmidpoints2(),pt() 
Dim arrmidpoints3() 

Dim line4 

Dim Point1 s2D() 

Dim arrpoints,dblscale 
'Dim Point1sRow() 

Dim lineEndPoints() 
Dim amountOflineEndPoints 
amountOflineEndPoints = 0 
Dim prev _points( 15) 

For i=Umin To (Umax-Ustep) Step Ustep 
xCounter = 0 

'ReDim Preserve Point1s2D(yCounter) 
'ReDim Point1sRow(O) 

For j=Vmin To (Vmax-Vstep) Step Vstep 
dblscale=( ( ustep/5 )*2) 
'dblradius2=(Ustep/1 0) 

'define points . 
Dim arrline1,arrline2,midpoint1' 

'point 1 (0,0,0) 
point1 =Rhino .evaluatesurface( surface ,Array( i ,j)) 
Rhino.addpoint point1 
'point 2 (O,step,O),y-richting vstep 
point2=Rhi no .evaluatesurface( surface ,Array(i ,j+vstep)) 
'point 3 (step,O,O),x-richting ustep 
point3=Rhino.EvaluateSurface(surface,Array(i+ustep,j)) 
'point 4 (step,step,O),x-richting ustep,y-richting vstep 
po i nt4= Rh in o. eva I uatesu rface( surface ,Array( i+ u step ,j+vstep)) 
Dim endpt,startpt,endpt2,startpt2 

~~· 
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lf yCounter Mod 2 = 0 Th en 
lf amountOflineEndPoints > xCounter Th en 

line4 = Rhino.Addline(point1, 
lineEndPoints(xCounter)) 

End lf 

End lf 
lf xCounter >= amountOflineEndPoints Then 

End lf 

ReDim Preserve lineEndPoints(xCounter) 
amountOflineEndPoints = amountOflineEndPoints + 1 

lineEndPoints(xCounter) = point1 

'Rhino.Print j 
'ReDim Preserve Point1 sRow(xCounter) 
'Point1 sRow(xCounter) = point1 

'ReDim Preserve pt(xcounter,ycounter) 
' 

points(i+j)= point4 
'pt(xcounter,ycounter)=point4 
Dim dblradius,srf2,colorz1 ,colorz2,srf4 
Dim colorz3,colorz4 
dblradius=20 

'midpoint1 =rhino.CurveMidPoint(arrline1) 
'-----------------even/oneven-diagonalen 
Dim x1 ,xx1 ,xxx1 ,cyl1 ,x2,yy1 ,yyy1 ,cyl2,color1 ,color2,srf3 
lf (xCounter + yCounter) Mod 2 = 0 Then 

ReDim Preserve arrmidpoints(xcounter+ycounter) 
ReDim Preserve arrmidpoints2(xcounter+ycounter) 
'ReDim Preserve pt(xcounter+ycounter) 
x1 = Rhino.addline(point1 ,point4) 
xx1 =Rhino.curveendpoint(x1) 
'pt(xcounter+ycounter)=xx1 
xxx1 =Rhino.CurveStartPoint(x1) 
cyl1 =Rhino.addcylinder(xxx1 ,xx1 ,dblradius) 
color2=Rhino.objectcolor(cyl1 ,RGB(205,38, 170)) 
'arrmidpoints(xcounter+ycounter)=point4 
'arrmidpoints2(xcounter+ycounter)=point1 
srf=Rhino.AddSrfPt(Array(point1 ,point2,point4)) 
colorz1 =Rhino.objectcolor(srf,RGB(75, 75, 172)) 
srf3=Rhino.AddSrfPt(Array(point1 ,point4,point3)) 
colorz2=Rhino.objectcolor(srf3,RGB(75,75, 172)) 
Dim centroidsrfx,closestpointsrf,srfnormal,normal1 y 
Dim srflinenormal,srfendpt,movesrfx 
centroidsrfx=Rhino.SurfaceAreaCentroid(srf) 
closestpointsrf=Rhino. SurfaceCiosestPoi nt ( srf, centroidsrfx(O)) 
srfnormai=Rhino.surfacenormal(srf,closestpointsrf) 
normal1 y=Rhino. vectorscale(srfnormal,dblscale) 
normal1 y=Rhino.VectorAdd(normal1 y,centroidsrfx(O)) 
srflinenormai=Rhino.addline ( centroidsrfx(O),normal1 y) 
srfendpt=Rhino.curveendpoint(srflinenormal) 
'movesrfx=rhino.moveobject(srf,centroidsrfx(O),srfendpt) 
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El se 

End lf 

ReDim Preserve arrmidpoints3(xcounter+ycounter) 
x2= Rhino .addline(point2,point3) 
yy1 =Rhino.CurveEndPoint(x2) 
yyy1 =Rhino.CurveStartPoint(x2) 
cyi2=Rhino.AddCylinder(yyy1 ,yy1 ,dblradius) 
color1 =Rhino.objectcolor(cyi2,RGB(205,38, 170)) 
arrmidpoints3(xcounter+ycounter)=point3 

srf2=Rhino.addsrfpt(Array(point2,point3,point1 )) 

colorz3=Rhino.objectcolor(srf2,RGB(75,75, 172)) 
srf4=Rhino.AddSrfPt(Array(point2, point3, point4)) 
colorz4=Rhino.objectcolor(srf4,HGB(75,75, 172)) 

Dim hor_line, hor_cyl 
Dim hor_cyl_color1 
lf yCounter = 0 Then 

El se 

hor_cyl = Rhino.AddCylinder(point2, point4, 10) 
prev _points(xCounter) = point2 

Dimt 
lf xCounter Mod 2 = 0 Then 

lf yCounter Mod 2 = 0 Th en 
t = prev _points(xCounter) 
hor_cyl = Rhino.AddCylinder(point4, t, 1 0) 

hor_ cyl_ color1 =Rh ino.objectcolor(hor _ cyl, RGB(180,225,280)) 
prev_points(xCounter) = point2 

El se 
prev_points(xCounter) = point2 

End lf 

El se 
lf yCounter Mod 2 = 0 Then 

prev _points(xCounter) = point2 
El se 

t = prev _points(xCounter) 
hor_cyl = Rhino.AddCylinder(point4, t, 1 0) 

hor _cyl_color1 =Rhino.ObjectColor(hor _cyi,RGB(180,225, 180)) 
prev _points(xCounter) = point2 

End lf 
End lf 

End lf 

'Dim d1 ,d2,d3,d4 
'd1 = Rhino.AddTextDot("1", point1) 
'd2 = Rhino.AddTextDot("2", point2) 
'd3 = Rhino .AddTextDot("3", point3) 
'd4 = Rhino .AddTextDot("4", point4) 
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Dim colorsx 
'make plane of 4 points ,add areacentraid and find normal 
Dim surfaceplane, areacentraid, tempx, temp u, tem pv 
Dim tempparu, tempparv,surfacenormal ,surfacenormal1 
Dim arrdomainU,arrdomainV,dblparameterU,dbiParameterV 
Dim surfacenormal2,surfacenormal3,surfacenormal4 
surfaceplane=Rhino.addsrfpt(Array(point1 ,point2,point4,point3)) 
colorsx=Rhino.ObjectColor(surfaceplane,RGB(255,0,0)) 
areacentro id =Rh in o. su rfaceareacentroid ( su rfacep I an e) 
'tempx=rhino.addpoint (areacentroid(O)) 
arrdomainU=surfacedomain(surfaceplane,O) 
ArrdomainV=surfacedomain(surfaceplane , 1) 
dbiParameterU = (arrDomainU(1) + arrDomainU(O)) /2 
dbiParameterV = (arrDomainV(1) + arrDomainV(O)) /2 

'normal midpoint + line 
Dim normal1 ,arrlinenormal ,crvendpt,moveline 

surfacenormai=Rhino.surfacenormal(surfaceplane,Array(dblparameterU,dblparameterV)) 
normal1 =Rhino.vectorscale(surfacenormal,dblscale) 
normal1 =Rhino.VectorAdd(normal1 ,areacentroid(O)) 
'arrlinenormal=rhino.addline (areacentroid(O),normal1) 
'move midpoint arrlinenormal to areacentraid 
'crvendpt=rhino.CurvemidPoint(arrlinenormal) 
'moveline=Rhino.MoveObject (arrlinenormal, crvendpt, areacentroid(O)) 

'normal point1 
surfacenormal1 =Rhino.surfacenormal( surface ,Array( i ,j)) 
'normal point2 
surfacenormai2=Rhino.surfacenormal(surface,Array(i,j+vstep)) 
'normal point3 
surfacenormai3=Rhino.surfacenörmal(surface,Array(i+ustep,j)) 
'normal point4 
Dim normalx,arrlinenormalx,ept,endpoint,startendpointx 
su rfacenorma 14= Rh i no. su rfacen orma I ( surface ,Array(i +ustep ,j+vstep)) 
Dim curveendpointx,midpointx,moveline2 
normalx=Rhino.vectorscale(surfacenormal1 ,dblscale) 
normalx=Rhino.vectoradd(normalx,point1) 
arrlinenormalx=Rhino.addline(point1 ,normalx) 
curveendpointx=Rhino.CurveEndPoint(arrlinenormalx) 
midpointx=Rhino.CurveMidPoint(arrlinenormalx) 
moveline2=Rhino.moveobject(arrlinenormalx,curveendpointx,midpointx) 
endpoint=Rhino.CurveEndPoint(moveline2) 
startendpointx=Rhino.CurveStartPoint(moveline2) 
ept=Rhino.addpoint(endpoint) 

'rhino.HideObject trial 
'add cylinders with function 

,..- ~ 
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Dim arrcyl,arrcyl2,arrcyl3,arrcyl4,srf 

Next 

Next 

'arrcyl=cylinder(secline1 ,surfacenormal1 ,surfacenormal,midpoint1) 
'arrcyl2=cy ~inder(secline2,surfacenormal2,surfacenormal,midpoint1) 
'arrcyl3=cylinder(secline3,surfacenormal3,surfacenormal,midpoint1) 
'arrcyl4=cylinder(secline4,surfacenormal4,surfacenormal,midpoint1) 
'rhino.deleteobject surfaceplane 

xCounter = xCounter + 1 

'Point1 s2D(yCounter) = Point1 sRow 

yCounter = yCounter + 1 

'For i=O ToyCounter- 2 
' For j=O To xCounter- 1 

line4 = Rhino.Addline(Point1 s2D(i)U), Point1 s2D(i+1 )U)) 
Next 

'Next 

Dim arrobjecten,line,line2,1ine3 
Rhino.deleteobject surface 
arrobjecten=Rhino.ObjectsByColor (RGB(255,0,0)) 
Rhino .deleteobjects arrobjecten 
Rhino.EnableRedraw (True) 
'line=rhino.addline (pt(O),pt(2)) 
'I ine2=rh i no .addline(pt(2), pt(6)) 

End Sub 
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Bijlage 11.2 Meshlab 

.À. afbeelding 3: Remeshing en smooth ing in Meshlab. .À. afbeelding 6: Rendered in C40 . 

~-~~iiiiii;·:---11 Door een doorsnede te maken over het midden 
van de 'plates' en deze punten vervolgens te 
sealen (<0), kunnen we de vorm manipuleren, 
naar optimaal gedrag. Deze sealing 

.À. afbeelding 7: Rendered 1n C40. 

~- . ._. . 
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kunnen we uitvoeren na de optimalisatie in 
Topmod (wireframe modeling). Topmod exporteert 
een wavefront (.obj) file die vergelijkbaar is met 
een low-poly modeling-objeet uit 3dsmax en/of 
cinema4d . 
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Bijlage 11.2 Meshlab 

• afbeelding 8: Initieel model 1n Meshlab 

De overgang van modellen 
van cad-applicaties naar 
3d modeling-applicaties, 
geeft veelal problemen. 
Vooral de vertices en de 
edges leveren de grootste 
problemen op, doordat ze 
niet goed ' geweld' zijn. We 
kunnen alle verticesledges 
welden of we kunnen de 
problemen verhelpen in 
Meshlab door het model· te 
reconstrueren. (Initieel 

• afbeelding 9: Model behandeld 1n 3dsMax. model pag 59;afb 96.1) 

• afbeelding 10: Remeshing en resmoothing in Meshlab. 

~·--- · Technische U~Eindhoven/ 
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Bijlage 11.3 Script MEL (Maya, Autodesk) 
select -all; 
ele e ; 

I/Bui 1 i ng 
I /Maur:ice Dumlni_u;: 
/INs.,. 4 
/!Bou~ -chniex TO/e 

I, column::> in x- .Lrec 
f Joa_ $columns x 5; 

~ $columns z 8; 
f.l.Qilt. $columns y 10; 

ion and z - dj r:c i en 
//entet. V liJ€ x 

/ /enter value , 

//en e value y 

I 

nee in 
j• · ist n~e between 
rlna~ Sdistance x 
floa~ Sdistance z 
~ $distance_y 
floa Sdistance f 

ne columns I 
3.6; //en e 
5.4; // nter 
4.2 ; //ent~ v 1 
.2; f/"lc r hel~h 

istance in r-iiLe~ on 
e dis a ce in v-dir_c i n 

I d.lmenslons columns 
fJo ~ $columns width = .3; //x 
~ $columns depth = .3; //z 
~ $columns height = 4.2; //y 

Si 0 ; 
$ j 0; 
$k 0; 
/lcrea e rroy of columns 

t .r ($i 0; $i < $columns x; Si++) { 
:r r ( $ j 0 ; $ j < $columns z ; $ j + +) { 

ro · ($k = 0; $k < $columns y; $k++) { 

p.-lyC uh-" ; 
~ alt $columns width ($column s height) 

$columns depth; 
m v- ( Si * $distance_x) ($k * Sdistance y + 

Sdistance f) 
($j * Sdistance z) ; 

} 

//ctea e tloors 
tor ($m = 0; Sm < $columns y +1; Sm++) { 

çcly ube ; 
.. c .. l ( ($i -l) * $distance_x ) Sdistance f ( (Sj -1) * Sdistance z ); 
11 ·- ( ($i-l) * Sdi stance x/2) ( $m * $col umns_height -

$columns_height/2 + $distance_ f ) 
( ($j-l) *$distance z/2) 

~he Ur:liverslteJt.Eindhoven/ 
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I /B,Jilciin 
//~au i_e Dom1nJcus 
//Mas er: ii 
I! BouW' ec 1n ie~. TU/e 

/1 c.re=ate lsL panel (front) 
~ $panel_depth = .1; 
$wall_panel = · J·O u·~ -h Sdistance y -w Spanel depth -d Sdistance z 

11 a 2 i 10\.. 1 t-ning_l 
loa~ $wi ndow_height = ~~d (3.8,2); 

float $window wid t h = ard (3 .0,1); 
~ $window_ depth = 0. 2 ; 
s rjog $window_o pening[) = ' p 1 1Cub -h $window height -w $window wid t h 
-d ($window depth + 0.1) ' ; 
11 ~u operi from ·wdll 1 
st..rin $facade[) = ' p lyE.L,10p - op 2 $wall_panel[O] $window opening[O]'; 
/1 move ~rtP pos1 ~on 
mov (-$co lumns_depth) .2 ($distance_z /2) ($facade ) 

fcr ($ c = 0 ; Sc < $columns_z-1; Sc++ ) ( 
fJ, ($h = 0 ; $h < $columns y; $h++) ( 

/I <.;rear_e -nndow opèning_1 
$window_height = r nd (3.8,2); 
$window_width = .2; 
$window_depth = ~ • (3.2 ,1); 
s_rLng $window_ opening2 [] = ' polyCu -h $window height -w 

$window_ width -d ($window_dep t h + 0.1) '; 
11 su tra 'l opening t.ron: wa1l_l 
SLrinq Swall_panel[) = ' potyCu e -h Sdistance y -w 

$panel depth -d $distance_z'; 
s r g $facade2[) = ' polyBoolOp - op 2 $wall_panel[O ) 

$window_opening2[0) ' ; 
mwe (-$columns _ depth) (. 2 + $h *$dis t ance y ) 

($dis tance z*$ c + Sdi stance z/2 ) $facade2 [0) 

1/ cLeate ·Lnd~ r.ame 1 
d g $wi ndow_opening3 [) P" yC: b -h $window height -w 

( 1) -d ($window_ depth + 0.1) ' ; 
;/ sJbt_acl pe ing f m Wdll 1 
s dna $glas[] = • . olyl':l e -h ($window heigh t * . B) -w (1+. 2 ) 

- d ($window dep t h * . B) ' ; 
srr~ng $facade3[] = ' polyBaoiO~ - op 2 $windo w opening3[0) 

$glas[O] ' ; 
1 r•• <> (-$columns depth) (. 2 + $h* Sdista nce y) 

($d i stance z *$c + Sdistance z/2) $facade3[0] ; 

g,_rJ 10 $glas4[] ' polyCub-· -h ($window height*.B ) -w 0 .025 -d 
($w i ndow_ depth* .B) ' ; 

m. v•· (- $co lumns_ dep t h) (. 2 + $h*$dis t ance y ) ($di stance z * $c + 
Sdistance z /2 ) $glas4 ~ 0] 
} } 

~he Untvers•telt Eindhoven/ 
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so:lt::ct -all; 
deL 

1 /Bul.ldi n 1 
/!Maurlce Domlnlrus 
i 1Ma.ster 4 
//BouwtechnieK TU/e 

/ lunn i ;..:-dit:-"C i n anct z - di r.ec 
t loal $columns x 10; r;""n e val u"' 
il.Q.ll $columns z 10; / ienter v::tlue 

-
~ $columns y 10; tienter value 

I • n e bet .,een t e ctolumns ~; 

ll0..___!_ Sdistance x 3. 6; !Ie er val 
float.- Sdistance z 3.6; /I en e val -

V 

float Sdistance y 4.2 ; I /en te value 
-

~ Sdistance f . 2; I /floer: 

I 1imensin1s c~lumns 
floa Scolumns_width = .3; / f.·. 
ll_ $columns depth = .3; //' 
flo,:it $columns he.ight = 4.2; /ly 

~~·· 
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11 create wlndow [ ame 1 
strlna $window opening3[] = 'p1LyCube -h $window height -w 

(1) -d ($window_depth + 0.1) '; 
I' subt~act ? ening ·Lom w 11 1 
s• t , $glas[] = 'pdy ub.- -h ($window height*.8) -w (1+.2) 

-d ($window depth*.8) '; 
SLLng $facade3[] = · t lyB Ol( -op 2 $window opening3[0] 

$glas[O] ' ; 
rw ve (-$columns_depth) (. 2 + $h*$distance y) 

($distance z*$c + Sdistance z/2) $facade3[0] ; 

st_"n.! $glas4[] ' p Jyr-ut;<=- -h ($window_height*.8) -w 0.025 -d 
($window_depth*.8) ·; 

mcv (-$columns_depth) (.2 + $h*$distance y) ($distance z*$c + 
Sdistance z/2) $glas4[0] 

l/111!!1111/ll!t//1!/11(/!1// 
/! create lsc pan 1 (çront) 
~ $panel depth = .1; 
$wall_panel = ' pnly 1 e -h Sdistance y -w $panel_depth -d Sdistance z 

I I a' e 1-. in j ~ pe1 I :J 1 
~ $window_height = •a d (3.8,2); 
~ $window_width = ~olj (3.0,1); 

flo _ $window_depth = 0.2; 
s 'y 1 $window_opening[] = ' polyC b -h $window height -w $window width 
-d ($window_depth + 0.1) '; 

I 1 .• l ra o i"rd ng f om .~a 11 1 
~trin. $facade[] = ' pQI;Bo,JlOp -op 2 $wall_panel[O] $window opening[O]'; 

11 move into poslt~~n 
mcv (-$columns depth) .2 ($distance z/2) ($facade) 

f l. ($c = 0; $c < $columns_z-1; $c++) { 
For ($h = 0; $h < $columns y; $h++) { 

/! c~~ te window 0 eninq 1 
$window_height = (3.8,2); 
$window width = .2; 
$window_depth = n .• (3.2,1); 
s •·1na $window opening2 [] = · p:.>l ye Jbe -h $window height -w 

$window_width -d ($window_depth + 0.1) '; 
// subt_a..::t oreninq from .... aJl_l 

-"'-"-""'-'-i....,n4J $wall_panel [] = · r ly;:ube -h Sdistance y -w 
$panel_depth -d $distance_z ' ; 

a.__jno $facade2[] = · ~· ly·,o lOt -op 2 $wall_panel[O] 
$window openlng2[0] ' ; 

move ( ($columns_x-1) * Sdistance x) (. 2 + $h*$distance y) 

($distance z*$c + Sdistance z/2) $facade2[0] ; 

~-~ -
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Si 0; 
Sj 0; 
Sk 0; 

faL (Si 0; Si < $columns x; Si++) { 
l ($j = 0; Sj < Scolumns_z; Sj++) { 

($k = 0; Sk < $columns y; Sk++) ( 

,; ol yCuoe ; 
c:alli' Scolumns_width (Scolumns_height) Scolumns_depth; 

move ( Si * Sdistance x ) ($k * Sdistance_y + 
Sdistance f) 

fc::. (Sm 

($j * Sdistance z); 

0; Sm < $columns y +1; Sm++) { 
p • "'t.'" ; 

at ( (Si-1) * Sdistance x) Sdistance f ( (Sj -1) * Sdistance_z); 
lh ·~., ( (Si-1) * Sdistance x/2) (Sm * Sdistance y - Sdistance y/2 + 

Sdistance_f) 
( (Sj-1) *$d1stance z/2) 

i; reate ls~ pe~n.:,l ( -OI"' l 
~ $panel_depth = .1; 
Swall panel = " po ~~·~e -h Sdistance y -w Spanel_depth -d Sdistance z 

: ( c~eate w1ndow c eni n q 
~ $~oándow_height = " r 1(3.8,2); 
~ Swindow width = d d (3.0,1); 
~ Swindow_depth = 0.2; 
p_rt~ Swindow_opening[] = "palvt ub. -h Swindow_height -w Swindow width -d 
($window depth + 0.1) "; 

.' 1 sub l • : pe 1nq - .rvm w.all 1 
Sfacade[] · ~,·l,;;oo:lOf -op 2 Swall panel[O] Swindow opening[O]"; 

.' / m , r- ~.;,:j ._ 

., (-$columns_depth) .2 (Sdista_nce z/2) (Sfacade) 

o (Sc = 0; Sc < Scolumns_z-1; Sc++) { 
_ f:'~ ($h = 0; Sh < $columns y; Sh++) ( 

/ ,' zrea'~-e lnl ..... oren '1 ~ .... 

Swindow_height r 1(3.8,2); 
Swindow width = .2; 
Swindow_depth = r , . 1(3.2,1); 
s rl 1n $w1ndow openlng2[] = · noly~ube -h Swindow_height -w 

Swindow width -d (Swindow dep t h + 0 .1) ·; 
I i o J ta~..; oper ~" tof!· ·:all 1 
~g Swall panel[] = · rQlyC e -h $columns height -w 

Spanel depth -d Sdistance z"; 
..._.J::l.ill! Sfacade2[] = "ro lf:l:· P -op 2 Swall panel[O] 

$window_opening2 [0] ·; 
m u: (-$columns_depth) (.2 + $h*$distance y) 

($distance z*$c + Sdistance z/2) $facade2[0) 

,....-~ 
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Jl c e Le window frame 1 
s·rl g $window_opening3[] = ' polyC e -h $window_height -w 

(1) -d ($window_depth + 0.1) ' ; 
/1 s ·ra- ~ ~ 1 1 ~ rom wa l l 
strina $glas[] = ' pol~'c b• -h ($window_heigh t* .8) -w (1+.2) 

-d ($window depth*.8) ' ; 
-~tring $facade3[] = ' po l R~ol F -op 2 $window openi ng3 [0 ] 

Sglas[O]'; 
m. v~ (($columns_x-1) *$distance_x) (.2 + $h*$distance_y) 

( Sdistance z*Sc + Sdi s t ance_z /2 ) $facade3 [0] ; 

strina $glas4[] · p, ·lyCue -h ($window_height * .8) -w 0.025 -d 
($window_depth* . 8 ) '; 
m0>~ · (($columns x-1)*$distance x) (. 2 + $h*$distance y) ($distance z*$c 
+ Sdistance z/2) $glas4[0] ; 

) 

! !llii! l l! /; l/ ' ll!l ! !t//l://!i 1 /•!i/1//;li l !' 

1/ n~::ate 1~ p:. 1 ( r:lyt ) 

~ $panel depth = .1; 
Swall_panel = ' !-'ulyr- ll r -h $distance_y - w Spanel depth -d Sdis t ance z 
m v~ ($distance x/2) 0.2 -0. 3 ; 
·_;~dt 0 90 0 ; 
IJ crea.e ~indow o penJ nl_l 
· l oc;~ $window_height = a' (3.8 , 2 ); 
flo . $window_width = and (3.0 ,1); 
~loa_ $window_dep th = 0 . 2 ; 
slpn $window_opening[] = · p(JlyCJl.> -h $window_height -w 0.5 - d 
$window wid t h ' ; 
mov• ($distance_x /2 ) . 2 -0. 3 ; 

ot • o 90 o; 
// S l ö " t e 11 •9 [ Dni WaJ 1 1 
sL.in $facade[] = ' polvB~rln - op 2 $wall pane l[O] $window openi ng l Ol 

tor ($c 0 ; Sc < $columns_x-l; Sc++) { 
r:c.·r ($h = 0; $h < $columns y; Sh++) { 
/ I . rea e winiow peri...n~_ l 

$wi ndow_he i ght = rJ (3.8, 2) ; 
$window wid t h = . 2 ; 
Swindow_ depth = a (3 . 2 ,1); 
s1r i ng $windo w open i ng2 [] oly-ube -h $wi ndow_height -w 

.5 -d $window_depth'; 
0 90 0; 

.,.... ~ . 
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/1 subt~ac~ openln. r om wall l 
str i ng $wall_panel[) ' polyCu e - h Sdistance y - w 

$panel_depth -d Sdistance x' ; 
r--~a:..~: 0 90 0 ; 
SL: n $facade4[) r- 1}1 ·Fp - op 2 $wall_panel[0 ) 

$window opening2 [0) '; 
'r Vt= ($dis tance x*$c + ($di s tance x/2)) ( 02 + 

$h*$distance y) -00 3 $facade4[0) ; 

!/ a window L~m~ 

s rinu $wi ndow_open i ng3[ ) 
-d $window_depth 

' 0 90 0; 

' rolyr 1~ -h $window_height -w 1 

movi" ($ c * Sdi s tance x + ($distance x/2 )) ( 02 + 
$h*$dis tance y) (- $wi ndow width/2 -0 3 + ol) 

slrinq $glas l[) = · ,.jly I? -h ( $wi ndow_height * 08) -w 1.2 
-d ($window depth*o8) ' ; 

,J(H 0 90 0 ; 
move ($c * $distance_x + ($distance x/2 )) ( 02 + 

$ h*$distance_y) (- $window_ width/2 -0 3 + ol) ; 
s lnJ $kader [) = · re Jy.0 1( -op 2 $w i ndow_openi ng3[0) 

$glas l[O] ' ; 

$glas2 [] = • olyCu e -h ($wi ndow_he i g ht * o8) -w 
00025 - d ($window_depth* o8) " ; 

ter re 0 90 0 ; 
m e ($c * Sdistance x + ($distance x/2)) ( 02 + 

$h*$distance y) 0; 
) 

) 

/l;!/1///l///!/1;/llll/ll!!l/!ll/l/ll'l'lll/l'll 
11 er ate 1- p nel ( fronLl 
.. Oo~ $pane l _dept h = ol; 
$wall_ panel = · fJL.l y' ube -h $distance_y - w $pane l depth - d Sd i stance x 
n• p ($distance x/2 ) 0 02 (( $columns z -1) * Sdistance z + 003 ); 
rot.- o 90 0 ; 

11 er aLe wlncto·.v op:nizq 1 
il2_L $window_heig ht = , d ( 3 o8,2); 
flortl $window width = r. (300 ,1); 
~ $window_depth = Oo 2; 
str i r.d $window_ opening[] = "p ly -h $window h e ight - w 005 -d 
$wi ndow width ' ; 
movE ($distan c e x/2) 0 0 2 (($columns z-1) * Sdi stance z + 0 0 3 ); 

·o a ., 0 90 0; 
I/ sub .ra· are• ing Erom ·.all_l 
s •in!.) $facade [) =" pol··~ Cl!Op - op 2 $wall panel[O ] $window open ing[O] 

"-,...& ~ 
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fo• (Sc 
Ol ($h 

0; Sc < $columns x-1; Sc++) { 
0; Sh < $columns y; $h++) { 

I! create Wlnàow open1n, 1 
$window_height = r DJ (3.8,2); 
$window width = .2; 
$window_depth = ar,d (3.2,1); 
~trin $window opening5[) = ' rolyC 

.5 -d Swindow_depth'; 
. La P. 0 90 0; 

-h $window height -w 

u;ov ($c * Sdistance x+ ($distance x/2)) (.2 + 
$h*$distance y) ( ($columns_z-1) * Sdistance x + 0. 3); 

t-ring $wall_panel[] = ' r lv t -h Sdistance y -w 
$panel_depth -d $distance_x·; 

p 0 90 0; 
rnc'/~ ($c * Sdistance x + ($distance_x / 2)) 

$h*$distance y) (($columns z-1) * $dista·nce z + 0.3); 

rom a 11 1 

( . 2 + 

J/ subtrarL ?peri~~ 
st lng $facade[] 

$window_opening5[0] 
olv o .top -op 2 $wall panel[O] 

J I create Wlndo\•!1 t rame 1 
scrina $window opening3[] 

-d $win d ow_depth 
' polyCJ e -h $window height -w 1 

_ 1 a e 0 90 0; 
rr~''~" ($c * Sdistance x + ($distance_x/2)) 

$h*$distance y) (($columns z-1) * $dis ·tance z + 0.3); 
(. 2 + 

sr ~jng $glas1[] = ' polyCJbe -h ($window height * .8) -w 1.2 
-d ($window depth*.8) '; 

t~ 0900; 

m.ve ($c * Sdistance x+ ($distance_x / 2)) (.2 + 
$h*$distance y) ( ($columns_z-1) * $distance_z + 0.3); 

~· g $kader[] = ' p0l ~ o 10. -op 2 $window opening3(0] 
$glasl[O] ' ; 

s ring $glas2[ J = · oly b -h ($window height * .8) -w 
0~025 -d ($window_depth*.8) ' ; 

I it~P 0 90 0; 
mrv& (Sc* Sdistance x+ ($distance_x/2)) (.2 + 

$h*$distance_y) (($columns z-1) * Sdistance z + 0. 3); 
} } 

,.. ~ -
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Notes; 
[59-2] K.I.Joy, 
Catmuil-Clark 
surfaces, 
University of 
California, Davis 
[59-3] M.Russo, 
Polygonal 
modeling, Basic 
and advanced 
techniques. 

Bijlage 11.4 
Subdivision algoritmen. 
Subdivision wordt ook wel 'smoothing process' genoemd, waarbij een polygonal 
mesh worden omgezet in 'smooth' surfaces. 

Voor subdivision van meshes kunnen we gebruik maken van verschillende 
algoritmen; Doo Sabin, Laplacian smooth, Catmuii-Ciark, Loop subdivision en 
Butterfly subdivision. Catmuil-Clark subdivision kenmerkt zich doordat alle 
surfaces 4 punten hebben. 

In afbeeldingen 1 en 2 is het proces van Catmuil-Clark subdivision met behulp 
van beelden weergegeven. 

À afbeelding 1: Cube met 3 Catmuil-Clark iteraties. 

Initieel model bestaande Op elke face wordt de 
uit 4 driehoeken. areacentraid 

aangegeven. 

À afbeelding 2: Catmuil-Clark uitleg.[59·2][59·3] 

T afbeelding 2: Doo Sabin.[59-2][59-3] 

Nieuwe edgepoints 
worden aangegeven. 
Deze edgepoints worden 
berekend door de 
coördinaten van de 
midpoints (van orginele 
edges) te nemen met 
toevoeging van de twee 
nieuwe facepoints 
aangrenzend aan 
desbetreffende surface. 

Nieuwe surface 

.. 

Deze punten vormen 
tezamen een nieuwe 
surface (redefined 
mesh). 

De Doo-Sabin subdivision is minder efficiënt als de 
Catmuil-Clark subdivision . Waar de Catmuil-Clark 
subdivision zich kenmerkt door vlakken van 4 punten, 
kunnen we 3 verschillende typen vlakken bij Doo 
Sabin subdivision onderscheiden; vlakken met 4 
punten, vlakken met 3 punten en vlakken met meer 
dan 4 punten . 
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Notes: 

Bijlage 14.1 
In het onderzoek·· beschrijf ik het onderzoek naar het fabriceren van 3d 
structuren met behulp van memEbranen en beton. De onderzoek was in opdracht 
van ir. Arno Pronk, voor master 3 aan de TU/e[14.1]. In dit pre-onderzoek 
beschrijven we de mogelijkheden en tekortkomingen van fabriceren met 
membranen en beton. 

Een 'botstructuur' kunnen we benaderen in beton, door de membranen als een 
mal te gebruiken. De vormen van de 'plates' en 'struts' worden gevormd door 
beton op een membraan (in dit gevel EPDM) te gieten. Door de elastische rek 
van EPDM en de zwaartekracht, zal de EPDM zich in een organische vorm 
transformeren. (zie afbeelding 1 ). 

De EPDM wordt 21aags aangebracht in een mould (zie afbeelding2/3), hierna 
worden de elementen geplaatst, deze elementen hebben de vormen van de 
openingen en zorgen ervoor dat de 2 lagen EPDM in g.eklemd komen te zitten 
tussen deze elementen . Vanwege de grote hoeveelheid beton die in het element 
terechtkomt, is een degelijke draagconstructie voor deze mould nodig. Bij 
toepassing van deze mould-techniek zijn meerdere ingangen voor de beton 
nodig, met daarnaast openingen om de bestaande lucht tussen de membranen 
weg te zuigen. Door de mould te roteren kunnen de beton sturen in de juiste 
richting . 

.A afbeelding 1: Betonstructuur met bekisting (EPDM) .A afbeelding 2: Ruimte tussen membranen. 

[14 .1] Project in 
samenwerking 
met Paul van 
Learhoven en 
Joris Ketelaars, 
studenten TU/e .A afbeelding 3: Betonstructuur ·ontkist' 
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Ontluchting en de voorkoming van luchtbellen is cruciaal in dit stadium. Daarom waren 
er voldoende ontluchtingsgaten gemaakt en werd de mould regelmatig getrild met een 
tril-naad. 

De structuur is opgebouwd uit 2 lagen, deze lagen bestonden uit 3d- element. (zie 
afbeelding 4 ). De elementen werden gekoppeld met een koppelingselement ( zie 
afbeelding 5). vanwege het feit dat de structuur moest worden toegepast als 
gevelelement, is er besloten om een isolerende/regenwerende laag in de vorm van een 
luchtkussen (ETFE) aan te brengen . 

De luchtkussens werden zo ingebracht dat de fixatie optimaal was. (zie afbeelding 5) . 
Het belangrijkste detail in dit proces was de ophanging van het element aan de 
bestaande gebouwstructuur. We hebben dit middels een ophang-constructie opgelost. 
(zie afbeelding 6). 

Wanwege het ontbreken van wapening (enkel en alleen polypropyleenvezels toegepast) 
kreeg de structuur scheuren (en braken delen af) tijdens de ontkisting. Dit was te 
voorkomen door traditionele wapening toe te passen in combinatie met 
polypropyleenvezels. Polypropyleenvezels gaan vooral werken bij scheurvorming in een 
goede verhouding van beton en vezels, aangezien het mixen van de vezels met het 
beton niet optimaal verlopen is (wat volgens meerdere onderzoeken machinaal moet 
gebeuren), deden de vezels niet veel in dit project. In de overblijvende stukken beton 
(afgebroken), konden we duidelijk de klitten van vezels zien. Daarnaast was duidelijk 
waar te nemen dat er een overdimensienering van de staven en de knopen aanwezig 
was. 

Bij een juiste dimensienering van de doorsnede van zowel staven als knopen en met 
traditionele wapening al dan niet in combinatie met vezels wordt een goed resultaat 
verwacht. 

.& afbeelding 5: Koppelingselement 

.& afbeelding 6: 3d render van koppelingselemenl 
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De mogelijkheden qua productie met de methodiek uit master 3. 
Met de methodiek voortkomend uit master 3 kunnen we de structuur in 
afbeelding 7/8/9 fabriceren. 

À Afbeelding 8: Proefmodel met transparante kussens 
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Bijlage 14.2 Foto's freesmodellen 
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