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~re there a'!Y insights about the intensive that mf!Y be tran.iferred to structural engineering from 

thermoc!Jnamics? One possible tran.ifer is the difference between equilibrium thermoc!Jnamics and its far from 

equilibrium counterpart. Until relative(y recent(y, thermoc!Jnamics concerned itse!f on(y with homogenous 

distributions of intensity, or to put this different(y, with rystems that have reached equilibrium rifler all 

differences in intensity have been canceled. This implies that these scientists were not very concerned with 

questions of c!Jnamic process, since once intensive differences disappear there is nothing lift to drive a process. 

But even if we depart a little from homogeneity and stuc!J rystems near equilibrium, the processes that are 

available to these rystems are on(y the simplest ones, such as those producing a steac!J state as their outcome. 

Far from equilibrium, on the other hand, the number of processes increases in variety, including in addition 

to steac!J state ones, periodic or rf!Jthmic processes as well as turbulent ones. In other words, if a rystem~ 

intensive differences are large, and if thry are maintained through the constant input of new energy or 

matter, material behavior becomes more complex, having a wider repertoire of possibilities available to 

it. Most processes in which material rystems display se!f-organization, for instance, take place far from 

equilibrium. Although structural engineers do not usual(y use thermoc!Jnamic language, it is clear that most 

of the load-bearing structures thry design are near equilibrium, that is, steac!J state. But this limited approach 

to their craft mf!Y be the result of the long period of time in which all branches of applied science took their 

inspiration from the dominant paradigm in the more mathematical branches. With the recent triumph of the 

far from equilibrium paradigm, we mqy be about to witness a change in engineering practices, a change that 

mqy place at their disposal the full se!forgani:;jngpowers of matter." 

- Manuel Delanda in 'Extensive and Intensive' 



Voorwoord 

Deze scriptie bevat de resultaten van rnijn gepassioneerde zoektocht naar een vereniging 

van de disciplines architectuur en constructief ontwerpen in een hedendaagse context. Om 

niet in bestaande dogma's te blijven hangen heb ik niet gekozen voor een vooraf bepaald 

ontwerpproject, maar ben ik op zoek gegaan naar een verbindend element. 

Ik startte met een vooronderzoek naar het begrip 'zwermintelligentie'. Dit onderwerp volgde 

na een analyse van rnijn favoriete inspiratiebron; de natuurlijke omgeving. Door onder 

andere de opkomst van computermodellen, als gevolg van een toename in calculatiesnelheid 

verkrijgt de mens steeds meer inzicht in hoe decentraal georganiseerde systemen in de natuur 

zich tot een groter samenwerkend geheel vormen. Het geheel lijkt complex, maar als de 

interactie tussen de delen wordt beschouwd, is het gedrag van het geheel te begrijpen. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij een zwerm vogels of bij een kolonie rnieren, waarbij het geheel meer 

is dan de som der delen. Als dit bij dieren het geval is spreekt men van zwermintelligentie. De 

algemene term is zelforganisatie. 

Het gebruik van het principe van zelforganisatie in een gebouw zag ik als mogelijkheid 

om met lokale regels een constructief systeem te beschrijven, dat zich kon aanpassen 

aan de gebruiker, terwijl de constructieve samenhang gewaarborgd blee£ Tijdens rnijn 

vooronderzoek werd steeds duidelijker dat, terwijl de huidige bouwpraktijk een statisch 

gebouw als uitgangspunt neemt, in de natuur alles dynarnisch is. Natuurlijke systemen 

passen zich continu aan veranderende omstandigheden aan. Aangezien de gebruiker van 

een gebouw dynarnisch is, wilde ik onderzoeken wat het gevolg zou zijn als een gebouw als 

zelforganiserend en dynarnisch gezien zou worden. 

Deze experimentele insteek had niet tot een eenduidig samenhangend geheel kunnen leiden 

zonder de inspirerende begeleidingen van de vier leden van rnijn afstudeercomrnissie. Ralph 

Brodriick zorgde voor een filosofische insteek die rnij deed inzien dat de relatie tussen mens 

en omgeving zeer dynamisch is en dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook 



leerde hij me dat de vraag en het antwoord zich samen ontwikkelen. Gerald Lindner was de 

eerste die mijn zoektocht begeleidde. Hij deed mij inzien dat werkelijk constructief gedrag 

dynamisch is en dat dit een fundamenteel beter inzicht geeft dan een statische constructieve 

benadering. Faas Moonen was altijd enthousiast en ik waardeer de vrijheid enorm die hij 

mij verschafte mijn eigen weg te zoeken. En last but not least, Alexander Suma die zeer 

positief en innovatief meedacht. Extra waardeer ik zijn inhoudelijke commentaar op mijn 

teksten. De mix van vier verschillende persoonlijkheden, allen met een grote passie voor hun 

vak, is de basis geweest voor mijn bereidheid om ruim een jaar elk uur dat ik had gefocust, 

gefascineerd en gepassioneerd te besteden aan deze scriptie. 

Naast mijn begeleiders zijn er nog vele personen die bij hebben gedragen aan de vorming 

van het eindproduct. 

Bas Wijnbelt wil ik bedanken voor zijn tijd en enthousiasme voor programmeren. Hij stuurde 

mij een stukje script dat de relatie tussen Excel VBA en GSA legde. Daardoor was het voor 

mij mogelijk de potentie van programmeren te realiseren. In een later stadium was de hulp 

van Joran Jessurun van grote waarde, omdat hij mij de beginselen leerde van programmeren 

in Python. Hij was altijd bereikbaar en heeft geholpen om de calculatiesnelheid van het script 

te verbeteren, zodat het mogelijk was om realtime door de interactieve virtuele omgeving 

te lopen. Sjoerd Burna en de afdeling Design Decision and Support Systems (DDSS) wil ik 

bedanken voor de mogelijkheid tot gebruik van hun computers en de Desk-Cave. 

Mijn vrienden van de Technische Universiteit Eindhoven, in het bijzonder John, bedank ik 

voor de al dan niet @osofische gesprekken tijdens de vele koffiepauzes. 

En ten slotte, bedank ik mijn ouders en mijn vriendin Helene voor de dagelijkse steun en 

interesse. Zij zorgden voor ideale omstandigheden buiten de deuren van de universiteit die 

cruciaal zijn voor een goed proces. 7 



Samenvatting 

De doelstelling van deze scriptie is de verbetering van de relatie tussen mens en techno Iogie. 

De technologie die centraal staat, bestaat uit techniektoepassingen die ervoor zorgen dat 

een bouwwerk niet omlaag graviteert, maar omhoog reikt. De interactie tussen het dragen 

en het belasten is volgens Schopenhauer de essentie van architectuur. De expressie van 

deze dynamiek is in de hedendaagse bouwwereld vaak weinig aanwezig. In deze scriptie zal, 

uitgaande van nieuwe technieken, onderzocht worden hoe een herwaardering hiervan plaats 

kan vinden. 

De dynamiek van de relatie tussen gebruiker en bouwwerk wordt onderzocht middels de 

probleemstelling die in de loop van het onderzoek geformuleerd is: 

Hoe verandert de relatie tussen de gebruiker en een bouwwerk wanneer de fysieke constructie 

ingezet wordt als ruimte structurerend element en werkt als een dynarnisch zelforganiserend 

systeem dat zich expliciet aanpast aan de gebruiker? 

De relatie tussen de gebruiker en bouwwerk is onderzocht door eerst de ervaring van de 

gebruiker te beschouwen en vervolgens een constructieve beschrijving te geven van de 

ervaring van het bouwwerk. Uit een beschouwing van de visuele waarneming aan de hand 

van literatuur over de fenomenoloog Schmitz en de psychologen Amheim en Gibson, blijkt 

dat beweging en onderzoek fundamenteel deel uitmaken van de waarneming. Derhalve wordt 

gesproken van de 'dynamische gebruiker'. Krachten die hij visueel waarneemt ervaart hij 

direct in zijn lijf volgens het concept van lijfelijke communicatie. 

Uit de beschouwing van de ervaring van de constructieve structuur volgt, dat deze ook 

gekenmerkt wordt door een dynarnisch proces, terwijl in de dagelijkse bouwkundige praktijk 

wordt uitgegaan van een statische benadering. Door juist dit dynarnische karakter als 

uitgangspunt voor het bouwwerk te nemen, kan gecommuniceerd worden met de gebruiker 

op een voor hem inttiitief vertrouwde manier. 



Om de relatie tussen gebruiker en bouwwerk te toetsen is een virtueel driedimensionaal 

ontwerp gecreeerd waarin de (dynamische) gebruiker het systeem kan onderzoeken. Dit 

is mogelijk door gebruik te maken van een Desk-Cave. Het bouwwerk is, ge1nspireerd 

door natuurlijke dynamische systemen, ontworpen als een zelforganiserend systeem. De 

beginvorm is arbitrair bepaald. Geprogrammeerd is hoe elk dee! van het systeem lokaal 

reageert op interne krachten. Deze decentrale benadering is afgeleid van hoe bomen en 

botten zich aan mechanische belastingen aanpassen. De gebruiker kan in de Desk-Cave 

realtime verticale en horizon tale krachten uitoefenen en ziet de interne krachten die ontstaan 

in de constructieve structuur door o.a. kleurgradienten gerepresenteerd. Dit is het korte duur 

effect. De geometrie van het bouwwerk past zich daarnaast aan de krachten aan, waardoor 

er ook een lange duur effect ontstaat. Dit laatste is een permanente vervorming die anders is 

voor elke gebruiker, omdat dit bepaald wordt door de specifieke interactie die iemand heeft 

met het bouwwerk. 

Nadat het geprogrammeerde, reagerende ontwerp (metals startpunt steeds dezelfde initiele 

vorm) meervoudig door verschillende personen gebruikt is, kunnen conclusies getrokken 

worden. Zo is gebleken dat de gebruiker een verband ervaart tussen de krachten die hij 

uitoefent en het lange duur effect. De relatie tussen gebruiker en bouwwerk kan 'hechter' 

genoemd worden, omdat de gebruiker affectief meer betrokken is bij de vorm die resulteert 

uit hun interactie dan bij de initiele onvervormde geometrie. 

9 



Summary 

The objective of this thesis is to improve the relationship between human and technology. 

The technology which is central is that which ensures that the building doesn't gravitate 

toward the earth, but reaches up to the sky. The interaction between support and load is 

according to Schopenhauer the essence of architecture. However, in most contemporary 

structures, the user is unaware of the interaction between his load and the support given by 

the structure, because of the stiff and heavy designed structures. In this thesis a research is 

conducted, how to revalue this expression by using new techniques. 

The dynamics of the relationship between user and building is investigated by means of the 

research question: 

How does the relationship between user and structure change when the physical structure 

determines space and acts as a dynamic self-organizing system that explicitly adapts to the 

user? 

To investigate the relationship between user and building, first the experience of the user is 

considered and second, the structure's experience is examined. The former is investigated by 

means of a literature study on visual perception. It follows from literature of the German 

phenomenologist Hermann Schmitz and the psychologists Rudolf Amheim and James 

J. Gibson that movement and investigation characterize our perception. Therefore, the 

observer is a dynamic entity. With the concept of corporeal involvement during perception, 

it is also explained how we link what we see to our own body and therefore directly perceive 

forces in an object. The structure's experience is also a dynamic process, while normally a 

static description of the deformation is given. 

To improve the relation between user and structure the dynamic nature of their interaction 

can be used. To ensure exchange of information between user and building both have to 

communicate in the same way. As the structure experiences the user as a load, the user can 

exert forces to 'talk' to the structure. 



A virtual three-dimensional design is created in which the user has the possibility to investigate 

the structure. The design is scripted instead of drawn, in a programming language used 

in a Desk-Cave. The structure is designed as a self-organizing system, inspired by natural 

dynamical systems. The starting shape is chosen arbitrarily. It is programmed how each 

part of the system responds to local internal forces. The applied decentralized approach is 

derived from the adaptation process of trees and bones. Both adapt to loading by reacting 

locally to stress differences which result in global adapted shapes. Using the software in 

the Desk-Cave, one can exert vertical and horizontal forces and see the resulting internal 

forces in the structure that are represented by color gradients. This is the short-term effect. 

The long-term effect is the adaptation of the geometry to the forces. The latter effect is a 

permanent deformation and is different for each user, because this is determined by the 

specific interaction someone has with the structure. 

By means of a small-scale user survey, the relation between user and adaptive structure 

is investigated. The resulting geometries were stored and compared and it was found that 

the users created a personal bond with the new shaped structure. An affective involvement 

resulted from their personal interaction. More, than they felt for the initial geometry without 

that history. 

11 
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Symbolen 

Fv veerkracht 

F d fictieve dempkracht 

Lv veerlengte 

L"~ veerlengte van de verbonden veer (bij meerdere verbonden veren) 

k veerconstante 

u" indrukking veer 

u verplaatsing plUltmassa 

v snelheid plUltmassa 

a versnelling plUltmassa 

m massa plUltmassa 

c viscose dempcoefficient 

x x-coordinaat plUltmassa 

x, x-coordinaat na tijdstap t 

xi x-coordinaat van de verbonden pW1tmassa 

y y-coordinaat pWltmassa 

Y, y-coordinaat na tijdstap t 

Y, y-coordinaat van de verbonden plUltmassa 

J impuls (EN:momentum) 



Begrippenlijst 

Aanpassing: verandering in de gewenste richting. Het is dus geen willekeurige verandering. 

Affectief: op het gevoel werkend. 

Chaos: toestand waarin het onduidelijk is of elementen van elkaar verschillen.1 

Co-evolutie: evolutionair proces waarbij de ontwikkeling van een organisme wordt belnvloed 

door de ontwikkeling van een ander organisme. 

Communicatie: uitwisseling van in forma tie. 

Ecologische schaal: menselijke maat.2 

Emergent: onverwacht, spontaan aan de dag tredend. De Engelse term 'emergence' ts 

bekender. 

Gebruiker: persoon die gebruik maakt van een gebouw. 

Gedrag: het geheel van handelen en reageren dat onafhankelijk van een observator 

gedefinieerd kan worden. Voorthuis verklaart de betekenis van gedrag aan de hand van de 

relatie met de betekenis van vorm. Vorm is hierbij de wereld in relatie tot het gebruik door 

een observator.3 

lndividuatie: ontwikkeling van een onafhankelijke persoonlijkheid. 

lntelligentie: vermogen om aan te passen. 

lnteractie: wisselwerking. Dit veronderstelt tweerichtingsverkeer. 

Kinesthesie: bewegingsgevoel. 

Kracht: een mechanische oorzaak die een lichaam kan Iaten bewegen. 

Morfogenese: leer van het ontstaan van vormen in de natuur. 

Ontplooiing: de mogelijkheid om je uiteen te zetten met de omgeving. 4 

Ontogenese: ontwikkelingsgeschiedenis van een levend wezen. 

Psychosomatisch: betrekking hebbend op lichaam en geest als geheel. 

Vector: een grootheid die een richting heeft. In deze scriptie worden aileen vectoren 

gebruiken die een oorsprong hebben (er zijn ook vrije vectoren mogelijk). 

Waarneming: het proces van verwerven van informatie. 

Zelforganiserend: in staat om zelf succesvolle structuren en processen te vormen. 

15 





Figuur 1.1: 
Alexander Tsiaras - Tennis. 



Waarom worden gebouwen statisch benaderd in een dynamische wereld? Wat kan 

de mens leren van de dynamische processen in de natuur? Aanpassing aan de 

altijd veranderende omstandigheden is van levensbelang in de natuur. De bioloog Charles 

Darwin theoretiseerde al in 1859 het overleven van de best aangepaste soorten door een 

voortdurende S trijd om bet Bestaan. 5 Soorten passen zich aan de heersende omstandigheden 

aan door een selectie van de levende wezens met die eigenschappen die de overlevingskans 

groter maken. Evolutie is een wederkerig proces, aangezien de omgeving zich ook aan de 

evoluerende soort aanpast. Co-evolutie toont dit aan. Naast evolutie die over een relatief 

lange tijdsperiode plaatsvindt ten opzichte van de levensduur van een dier, blijkt uit steeds 

meer wetenschappelijk onderzoek dat tijdens de ontogenese de structuur van het levende 

wezen zich ook aanpast.6 Dit gebeurt onder andere door processen waarbij zelforganisatie 

een grote rol speelt.7 In de Engelse literatuur over de morfogenese van planten wordt 

gesproken van 'thigmomorphogenesis', dat het veranderen van de groeipatronen onder 

invloed van mechanische belastingen aanduidt.8 Claus Mattheck schreef in 1998 over dit 

aanpassingsproces bij bomen dat hij adaptieve groei noemde.9 D'Arcy Thompson suggereerde 

al in 1917 het onderscheid tussen directe aanpassing en evolutie. 10 

Aangezien natuurlijke structuren zich aanpassen aan de omstandigheden, is een vorm slechts 

een momentopname van een doorgaand dynamisch proces. Om hierin meer inzicht te 

krijgen, client niet de analyse van vormen, maar van processen centraal te staan. Aileen als 

gekeken wordt naar het gedrag, naar de dynamische respons op stimuli, zal het menselijk 

inzicht in de natuur significant verbeteren. 

Deze manier van denken wordt tot op heden weinig gehanteerd in de disciplines architectuur 

en constructief ontwerpen. Dit terwijl deze visie, in combinatie met de nieuwe technieken 

die aanpasbare gebouwen en bouwdelen mogelijk maken, voor een grote vooruitgang in de 

bouw kan zorgen.11 De statische, bekrompen benadering kan zo namelijk worden uitgebreid 

naar een dynamische, proces georienteerde benadering. In deze scriptie zal dit gedachtegoed 

als 'fundament' dienen. 
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Figuur 1.2: Antoni Gaudi- Pare Guell. 



De mens en zijn gebouwde omgering 

De mens ontwerpt gebouwen en vervolgens wordt hij door hen gevormd. Dit klopt als de 

mens als een geheel van ontwerpers en gebruikers gezien wordt. Als echter ingezoomd wordt 

en een gebruiker centraal staat zal het bijna altijd zo zijn dat hij het gebouw niet ontworpen 

heeft, maar zich wel naar het gebouw moet schikken. Hij zal doorgaans niet de fysieke 

structuur van het gebouw kunnen veranderen, maar wel op vele verschillende manieren het 

gebouw kunnen gebruiken. Het gebouw biedt de gebruiker de mogelijkheden.12 Deze zijn 

afhankelijk van de context waarin het is ontworpen en waarin het gebruikt wordt. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een maatschappelijke (culturele, 

sociaaleconomische en politieke) context, een stilistische context, een stedenbouwkundige 

context, een wetenschappelijke context en een natuurlijke context. Met de natuurlijke context 

wordt datgene bedoeld dat niet door de mens is vervaardigd. De mens maakt ook deel uit 

van de natuur, maar om een onderscheid te kunnen maken tussen de diverse gedaanten 

van 'context' zal de verwijzing 'natuurlijke omgeving' gebruikt worden. In deze scriptie 

staat de natuurlijke omgeving als context centraal. Juist de relatie tussen de gebruiker en de 

natuurlijke omgeving kan sterker gemaakt worden, omdat deze verzwakt tijdens technische 

ontwikkelingen. Een kenmerkend voorbeeld is de ontwikkeling van kunstlicht, waardoor de 

mens niet meer de directe visuele gevolgen ondervindt van de dagcyclus. Een ander voorbeeld 

is de ontwikkeling van de centrale verwarming en airco, in combinatie met isolerende 

maatregelen, waardoor de mens de temperatuurschommelingen niet meer voelt. De mens 

zondert zich af van de natuur, maar is toch ge'interesseerd in haar functioneren. Dit komt 

onder andere doordat 'ecologische doemscenario's' een bewustzijn hebben gecreeerd dat hij 

onlosmakelijk verbonden is met de natuurY Door nieuwe technieken vergroot de mens zijn 

kennis over de natuur. Zo kunnen structuren op nanometer-schaal geanalyseerd worden en 

aangepast worden aan nieuwe wensen en is er steeds meer kennis over de elektrochemische 

werking van het menselijk lichaam. In de bouw worden nieuwe technieken gebruikt voor 

de ontwikkeling van duurzame principes, zodat de energieconsumptie in evenwicht met 

een natuurlijke energieproductie komt. Ook worden nieuwe technieken gebruikt om te 

besparen op de massa van gebouwen. Het gebruik van eindige grondstoffen moet terug 

gedrongen worden, maar het doel waar een gebouw voor wordt ontworpen client nooit uit 
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het oog verloren te worden. 14 Het gebouw wordt ontworpen voor het gebruik en wanneer 

de directe relatie die de gebruiker met het gebouwde aangaat ondergewaardeerd wordt bij de 

ontwikkeling van 'technische hoogstandjes', is bezinning nodig. 

Frampton geeft aan dat een gebouw voor alles een constructie (in de zin van een geconstrueerd 

geheel) is.15 Het technische wordt benadrukt, dat hij schaart onder het ontologische in 

tegenstelling tot het representerende aspect van een gebouw.16 Hij legt de nadruk op de 

expressiviteit van de techniek zelf, zodat kunst en productie samenkomen.17 Techniek maakt 

het mogelijk dat een gebouw omhoog reikt in plaats van het graviteren naar de aarde. 18 De 

techniek die dit mogelijk maakt wordt tegenwoordig vaak gescheiden van de rest van een 

gebouw beschouwd en in het Nederlands doorgaans kortweg constructie genoemd, dat de 

dragende elementen omvat. De expressie van de dynamiek van het dragen komt niet altijd 

terug bij het gebruik van nieuwe technieken. Dit terwijl Schopenhauer beargumenteert dat 

de strijd tussen zwaarte en starheid de enige esthetische inhoud van de schone bouwkunst 

is.19 Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de wapeningsstaven in het beton te zien, waardoor de 

menselijke gevoelsmatige betrokkenheid bij de krachtswerking van vormen niet opgaat.20 

Voorbeelden van structuren ontworpen door Gaudi en Nervi bezitten daarentegen wei een 

constructieve expressie op een menselijke, ecologische schaal waardoor een gebruiker een 

gevoel krijgt van de krachtswerking. Ook de kunstenaar Gerrit van Bakel signaleerde het 

probleem van het verlies van de begrijpelijkheid van vormen. Hij stelt dat wij de techniek 

wegstoppen achter 'erotische clichesymbolen'.21 De doelstelling van dit onderzoek, het 

kennisbelang van het onderzoek luidt dan ook als volgt: 

Doelstelling: 

De relatie tussen mens en techniek te verbeteren. 

De techniek is in dit onderzoek die techniek die ervoor zorgt dat gebouwen onder invloed 

van natuurlijke mechanische krachten blijft staan. Het doel is de relatie tussen mens en deze 

techniek te verbeteren door niet de nadruk op de krachten te leggen die ontstaan door het 

gebouw in zijn natuurlijke omgeving, maar door de nadruk te leggen op de krachten die de 

gebruiker introduceert. 



De dynamische gebruiker en het aanpasbare gebouw 

De gebruiker is aan de natuurlijke omgeving gebonden door onder meer de krachten die zij 

op hem uitoefent. Een mens ontwikkelt onder voortdurende mechanische krachten en heeft 

een lichaam dat gevormd is voor onze natuurlijke omgeving. In de ruimte zou hij bijvoorbeeld 

weinig tot niets aan zijn sterke botten hebben aangezien daar geen zwaartekracht op hem 

werkt. De gebruiker is gewend om zijn natuurlijke omgeving aan zich aan te passen door 

het uitoefenen van fysieke mechanische krachten. Hij is zo door en door vertrouwd met 

mechanische krachten dat hij ze ook herkent in andere zaken. Juist daarom zijn krachten 

geschikt om informatie tussen gebruiker en gebouw uit te wisselen. 

De gebruiker beweegt zich doorgaans (relatief) snel door een gebouw en is flexibel, terwijl 

een fysieke constructie (relatief) statisch en stijf is. Door het statische en stijve karakter van 

een gebouw is men in de constructiewereld doorgaans gewend de gebruiker tot gebruikers 

te generaliseren en zo een gemiddelde statische belasting in rekening te brengen. Men denkt 

na in termen van 'statisch evenwicht' en verwaarloosd het dynamische effect van een enkele 

gebruiker. Dit terwijl het voor de ervaring van de gebruiker cruciaal is hoe het gebouw op 

hem reageert. Nu is de gebruiker gewend dat de reactie van het gebouw verwaarloosbaar 

klein is, maar met de komst van nieuwe technieken die realtime veranderingen mogelijk 

maken kan hier verandering in komen.22 Als de constructie voortdurend het veranderende 

krachtenspel voor de gebruiker inzichtelijk kan maken, kan dit naast een verbeterde relatie 

met de gebruiker ook nog een constructief voordeel opleveren. Er hoeft dan namelijk aileen 

materiaal aanwezig te zijn op plaatsen waar het nuttig is voor de krachtswerking. De relatie 

met de gebruiker kan nog interessanter worden als de intelligentie, 'het vermogen om aan 

te passen', van het gebouw toeneemt. Het gebouw hoeft namelijk niet aileen op de korte 

termijn het effect te tonen dat veroorzaakt wordt door de dynamische gebruiker, maar het 

kan zich ook op lange termijn aan het gebruik aanpassen. Zo kunnen sporen van gebruik 

ontstaan die de gebruiker het gevoel geven dat hij langdurig invloed heeft. Het uiteindelijke 

effect dat het gebouw toont zal een onderhandeling zijn tussen de gebruiker, de regels die 

bepalen hoe het gebouw zich aanpast en de natuurlijke omgeving. 

De eerder genoemde nieuwe inzichtenin denatuur leren ons dat in de natuur de aanpassingvaak 

plaatsvindt door zelforganiserende mechanismen. Het resultaat is bij deze zelforganiserende 

Figuur 1.3: 
Pier Luigi Nervi - Palazzo del Lavoro 

Figuur 1.4: 
Marcel Duchamp- Nude Descending Staircase. 
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systemen niet vastgelegd; aileen de regels die bepalen hoe op bepaalde omstandigheden 

wordt gereageerd. De resulterende structuur kan een emergente vorm zijn die het resultaat is 

van een bottom-up benadering. In deze benadering heeft een lokale entiteit geen informatie 

over het globale geheel nodig. Dit is een groot voordeel als naar de toepassing in de praktijk 

gekeken wordt. Elk deeltje kan dan namelijk zelf een beslissing maken over hoe te reageren 

op basis van zijn interactie met de andere deeltjes van de constructie en op basis van zijn 

lokale interactie met de gebruiker. 

Hieruit is de volgende probleemstelling, die het kennisdoel in het onderzoek bevat, 

geformuleerd: 

Probleemstelling: 

Hoe verandert de relatie tussen de gebruiker en een bouwwerk wanneer de 

fysieke constructie ingezet wordt als ruimte structurerend element en werkt 

als een dynamisch zelforganiserend systeem dat zich expliciet aanpast aan 

de gebruiker? 

De begrippen die in deze probleemstelling naar voren komen verdienen ter verduidelijking 

nog enige toelichting. Bouwwerk geeft aan dat het onderzoek gaat over iets dat gebouwd is. 

Het is breder dan alleen een gebouw, omdat het onderzoek zich niet op een gebouw richt 

zoals mensen zich dat standaard voor de geest halen. Fysieke constructie staat voor de wezenlijk 

bestaande actieve dragende constructieve elementen. Het samenstel van ruimte structurerend 

element geeft aan dat de arcbitectuur bier gelijk is aan de constructie. Dynamisch geeft aan 

dat het gebouw reageert. Ze!for:ganiserend geeft aan dat de verandering van de structuur 

wordt gestuurd door lokale regels. Door interne interactie en externe interactie volgt een 

globale structuur. De structuur die resulteert behoudt zijn samenhang en vervalt dus niet 

tot een chaotische structuur. Expliciet aanpassen staat voor het merkbaar aanpassen van de 

structuur aan de gebruiker die bier open voor staat. Ten slotte, relatie verandert geeft aan dat 

het een aanname is dat de relatie tussen gebruiker en een bouwwerk zal veranderen. Dit zal 

onderzocht worden door de huidige relatie te vergelijken met de nieuwe relatie wanneer het 

gebouw zich aanpast. 



Overzicht hoofdstukken 

De kern van de scriptie is opgedeeld in drie delen. 

Het eerste dee! beschrijft de relatie tussen een gebruiker en het bouwwerk. Om deze relatie 

te kunnen beschrijven wordt afzonderlijk ingegaan op hoe de gebruiker het bouwwerk 

ervaart en op hoe het bouwwerk een gebruiker ervaart. Aan het einde van dit dee! wordt de 

samenhang tussen de ervaringen behandeld. 

Het tweede dee! beschrijft zelforganiserende systemen. In dit hoofdstuk wordt, met behulp 

van natuurlijke referenties, onderzocht hoe een bouwwerk dat werkt als een zelforganiserend 

systeem zich aan kan passen aan de gebruiker. 

Het derde dee! om vat de toetsing van de invloed die een aanpasbaar bouwwerk heeft op de 

ervaring van een gebruiker, rniddels een driedimensionaal interactief model. 
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Figuur 2.1: 
Alexander Tsiaras - Het dragen. 



I n dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de gebruiker en het bouwwerk beschreven. 

Eerst wordt een gebruiker centraal gesteld om zo zijn ervaring te kunnen beschrijven. 

Vervolgens wordt gewisseld van perspectief; vanuit het bouwwerk wordt de ervanng 

beschreven. Uiteindelijk wordt in de paragraaf het korte en lange duur effect onderzocht; 

hoe de ervaring van de gebruiker beinvloed wordt als het gebouw zich expliciet aanpast aan 

de belastingen die de gebruiker introduceert op de lange termijn, en zijn ervaring van de 

gebruiker toont op de korte termijn. AJs de gebuiker ervaart dat hij de effecten die ontstaan 

bei:nvloedt, kan hij expliciet met het bouwwerk communiceren. Dit kan leiden tot een 

verbetering van de relatie tussen gebruiker en bouwwerk. 

2.1 Ervaring van de gebruiker 

2.1.1 Visuele waarneming 

De manier waarop een gebruiker van een bouwwerk het bouwwerk ervaart, is voornamelijk 

kinesthetisch en visueel. 23 Het verband tussen de kinesthetische ervaring en de visuele 

waarneming zal blijken. Uiteindelijk zal een gecombineerde, voor deze scriptie bruikbare 

visie op de visuele waameming geformuleerd worden. 

2.1.1.1 Schmitz' beschrijving van de visuele waarneming 

De fenomenoloog Hermann Schmitz schrijft in zijn tiendelige 'System der Philo sophie' over 

het ervaarbare lijf en de diverse vormen van belichaamde ervaringY In figuur 2.2 zijn enkele 

belangrijke begrippen uit zijn !JS!eem en de onderlinge relaties te zien. Voor een uitgebreidere 

beschrijving van het thema tijd in de fenomenologie van Schmitz wordt verwezen naar bijlage 

A. l waarin het essay 'Het heden als fundament volgens de fenomenologie van Hermann 

Schmitz' te vinden is. In bijlage A.2 is het essay 'De waameming van mensen, dieren en 

dingen in een nieuwe fenomenologische context' te vinden waarin de rol van affectie tijdens 

de waameming onderbouwd wordt met onder andere literatuur van en over Schmitz. 
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1. Dimensionale tijd 
2. Modale tijd 

- nu / (versmelting) 3. Duur 

- dit 
-hier / \ 

:~rzij~ ~ Tijd_---------- Ruimte 
Ontplooide Heden ---~ ~ Zintuiglijke Waarnemingen 

(chaotische relatie) 

Latente Einleibung 

geen fascinatie 

Chaotische 
Meervoudigheid 

Lijfelijke Gewaarwordingen bv 

+:::; 
~ vs. 

- honger 
- dorst 
- schrik 
-angst 

simultaan 

intensiteit 

.g spanning ritme Einleibung 
- cooperatie subject-object ~ 
- overkoepelend Leib 

/A ~ 
Verengen / : opeenvolgend 

I 
I 

- lijfelijke communicatie Optische Gestalte 
- geen distantie 
bv. zien voetballer 
bv. zien koorddanser 

\

bemiddelt tussen 
lijfelijke gewaarwording 
en archijectuur 

innige versmelting 

Motorisch Lichaamsschema 

op de hoogte zijn van 
samenhang en geleding 

Eemzijdige Einleibung 
bv. tv 

Beweging 

~ eigen lichaam 

Bl
.lk relatie blik en motorisch 

lichaamsschema 

Wederkerige Einleibung 

bv. gesprek met oogcontact 

lijfelijke richting 

Bewegingssuggestie 
waargenomen voortekenen 
van beweging 

Figuur 2.2: Relatieschema met enkele begrippen volgens de fenomenologie van Hermann Schmitz. 

bv. auto/steen/vuis 
komt op je afl 
vervolgens wegduiken 



Het /ijf(der Leib) staat centraal in de theorie van Schmitz. De fenomenologie beschouwt de 

(onwillekeurige) ervaring van de mens. Om deze reden is het zaak de waarnemer centraal 

te stellen. Het lijf is een verzameling van lijfelijke gewaanvordingen, zoals honger, dorst, pijn, 

angst, wellust, walging, vermoeidheid, matheid, frisheid, behaaglijkheid, etc. Dit zijn allemaal 

gewaarwordingen die je de overtuiging geven dat je innig en direct met je eigen lichaam 

verbonden bent.Z5 In het dagelijkse, ontplooide Ieven worden lijfelijke gewaanvordingen gekenmerkt 

door een continue dynamiek tussen verengen en uitbreiden. De vijf 'grondvormen' hier, nu, dit, 

ik en erzijn staan dan in een chaotische relatie tot elkaar.26 Aileen bij hevige angst of pijn, 

waarbij geen orienta tie in ruimte en tijd te onderscheiden is, smelten de grondvormen samen. 

Schmitz definieert dit punt, dat in de engte van het /ijfligt, als de oorspong van het heden en 

noemt dit het primitieve hedenY Het verengen manifesteert zich tijdens de lijfelijke gewaanvording 

schrik; als ik schrik voel ik mij kort gebonden aan mijn lichamelijkheid en aanwezigheid en 

merk ik dat ik hier nu ben. Het uitbreiden manifesteert zich in het volgende voorbeeld. 

':4/s we s zomers in het gras liggen kan er bij gelegenheid een extatische gewaanvording van lijfelijke 

venvijding optreden waarbij we de indrnk krijgen alsof we ons uitdijen in de onmeetbare uitgebreidheid van 

de were /d. " 28 

De waarneming is volgens Schmitz een cooperatie van subject en object, die hij E inleibung 

noemt.29 Einleibung gebruikt Schmitz voor het concept van lijfef!jke communicatie, waarbij 

het lijf zich uit kan breiden over meerdere deelgenoten. Het dialogische communicatieve 

karakter van het verengen en uitbreiden vindt dan tussen de deelgenoten plaats. Als het subject 

gefascineerd raakt, ontbreekt de distantie tussen de deelgenoten. Bij een eenzijdige Einleibung 

ligt de rol van de engte continu bij het subject. Het subject zorgt dan voor de dynamiek van 

het lijf. Een combinatie van fascinatie en eenzijdige Einleibung doet zich bijvoorbeeld voor 

als een toeschouwer van een voetbalwedstrijd gefixeerd naar de hal blijft kijken en daaraan 

zich als het ware vastklemt.30 Een wederkerige Einleibung vindt plaats bij oogcontact. Als 

beide partijen gefascineerd zijn, zal de rol van engte van het 1ijf dat hen omsluit afwisselend 

bij de een en bij de ander kunnen liggen. In het dagelijkse Ieven is er echter geen sprake van 

fascinatie en staan het ervaarbare lijf en de omgeving in een chaotische relatie tot elkaar. Het 

lijf en omgeving gaan dan in elkaar over. Schmitz spreekt in dat geval van latente E inleibung.31 
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De blik, die onderdeel uitmaakt van het motorische lichaamsschema, is een voorbeeld 

van de lijfelijke richting die uit de engte van het lijf de uitgebreidheid in loopt. Het motorische 

lichaamsschema is op de hoogte van de gestalte, samenhang en geleding van het lichaam 

en stuurt de bewegingen van het tasbare lichaam.32 De blik kan daardoor datgene dat het 

opvangt direct gebruiken voor een motorische reactie. Everunin als bij de formulering van 

de Einleibung, waarbij het subject niet los staat van zijn omgeving, kan deze distinctie ook 

niet bij de blik gemaakt worden. De blik maakt namelijk deel uit van het optische veld van 

de omgeving. De blik kan niet los van het subject of omgeving beschouwd worden. Als het 

subject een gestalte waarneemt, waarbij een duidelijke samenhang tussen de delen aanwezig 

is, spreekt Schmitz daarom over de gestalteblik. Hij spreekt van een dromerige blik als er 

geen onderscheid te maken is tussen achtergrond engestaltenY Gestalten kunnen daadwerkelijk 

bewegen, maar ook voortekenen van beweging bevatten zonder zich te verplaatsen. Dit zijn 

bewe.?Jngssuggesties. Door de bemiddeling van de blik in de relatie tussen gestalten in de omgeving 

en het subject kan een bewegingssuggestie overgedragen worden op het eigen lijf. 34 

Om meer inzicht te geven in hoe de dynamiek van uitbreiden en verengen kan resulteren in 

het overdragen van een bewegingssuggestie op het eigen /iff, wordt de waarneming van een balk 

rustend op een Dorische zuil beschreven. De dynamiek tussen het naar beneden zinken van 

de balk en het tegendrukkende, verheffende, omhooghouden door de zuil wordt namelijk 

ervaren tijdens de waarneming. De vorm van de horizontale doorsneden toont de tegen 

uitbreiding spannende verenging. Dit principe is te zien in figuur 2.3. Door het hakken van 

cannelures in een cirkelvorm ontstaat een dergelijke doorsnede. Het verticale aanzicht in 

figuur 2.3 toont de verjonging naar hoven die de uitbreidende richting benadrukt. Doordat engle, 

uitgebreidheid en richting die in de zuil voorkomen ook de hoofdkenmerken van de lijfelijke 

gewaarwordingen zijn, wordt de dynamiek van het dragen op een zintuiglijke manier tot 

uitdrukking gebracht.35 



2.1.1.2 Arnheims beschrijving van de visuele waarneming 

De psycholoog Rudolf Arnheim geeft in zijn boek ~rt and Visual Perception' een 

psychologische beschrijving van de visuele waarneming van kunst. In de psychologic worden 

laboratoriumexperimenten uitgevoerd om waarnemingen van verschillende mensen met 

elkaar te vergelijken. Arnheim stelt dat een wetenschapper experimenten als conceptuele 

modellen gebruikt om meer inzicht te krijgen in een bepaald fenomeen. Hij vergeet daarbij 

niet te noemen dat het model nooit de werkelijkheid volledig representeert en dat een bepaald 

fenomeen niet los gezien kan worden van het groter geheel waarin het thuis hoort. 36 De 

gestaltpsychologie liet namelijk a! zien dat de verschijningsvorm van elementen afhangt van 

de plaats en functie in het totale patroon. 37 De waarneming van de wereld is een interactie 

tussen eigenschappen die door het waargenomen object aangeboden worden en de aard van 

het observerende subject en is derhalve subjectief. Objectiviteit is uiteindelijk te verkrijgen 

door het gemeenschappelijke dee! van de ervaring af te leiden. Opgemerkt client nog wei 

te worden, dat de objectiviteit aileen geldt voor een situatie met gelijke condities als in het 

experiment. 

"Looking at the world proved to require an interplay between properties supplied I?J the oiject and the nature 

of the observing suiject. This oijective element in experience justifies attempts to distinguish between adequate 

and inadequate conceptions of reality. Further, all adequate conceptions could be explained to contain a 

common core of troth, which would make the art of all times and places potential!J relevant to all men. 

If it could be shown in the laboratory that a well-organized line figure imposes itse!f upon all observers as 

basical!J the same shape, regardless of the associations and fantasies it stirs up in some of them because of 

their cultural background and individual disposition, one could expect the same, at least in principle, with 

respect to people looking at works of art. This frost in oijective validity of the artistic statement supplied a 

bad!J needed antidote to the nightmare of unbounded suijectivism and relativism. "38 

Arnheim schrijft over ervaarbare krachten, die zowel fysiek als psychisch kunnen zijn. Beiden 

kunnen ontleed worden in startpunt, richting en intensiteit en beide type krachten heeft een 

evenwichtscentrum. De fysieke krachten zijn de mechanische krachten. Psychische krachten 

zijn ervaarbaar als naar objecten gekeken wordt die gevoelsmatig uit balans zijn.39 Zo is 

Figuur 2.3: Aanzicht en dwarsdoorsnede van een 
Dorische kolom, waarin .rpmmi11g. c:;welliflg en richting 
zich manifesteren. 
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1. fysieke beweging 
2. optische bwegeing 

directe waarneming 

3. percep\bele beweging 

verandert voortdurend ; 8 · 
een herinnering resteert eweg I ng 

bv. vliegen 
bewegen van ogen 
opmerken van beweging 

Sporen 
natuurlijke objecten hebben 
een sterke visuele dynamiek 
door sporen van groei en 
mechanische belastingen 

~ verplaatsing ~ 

Herinn\eri\V ~ ~ 

rd ~ ~namische Vorm 

zwaartekracht 

spieffi:n::::S I 
IJ ""' directed tension 

bv. groei, expansie, contractie gewicht 

I 
,'f>etet<eiiis-toekennen--- -~ Object~ . /Fysieke krachten 
i op basis van 'embodied i ~ t 
i knowledge' en ~- K h t 
iaangeleerde kennis I ' rae en 
'-------- --- ----------- '\ ' ~ \ ~ 

actief subject 
- doen 
- bewegen 
- groeien 
- ontdekken 
- creeren 

/ J Psychische krachten 
Subject Vervorming / 

mens geeft vormen 
betekenis 

Activerende krachten 
(spanningsverhogend) 

" 

Visuele krachten 

. . /I. "t "t pnnc1pe van s1mp 1c1 e1 : 
visueel patroon streeft naar 
meest eenvoudige configuratie 

Balancerende krachten __ _ 
(spanningsverlagend) zwaartekrachtscentrum 

Figuur 2.4: Relaticschema met enkele begrippen volgens de theorie van Arnheim. 



de cirkel in figuur 2.5 niet symmetrisch in het vierkant gesitueerd en ervaren we daardoor 

volgens hem een kracht in de richting van het centrum van het vierkant. Bij balans gaat 

het om het geheei dat in evenwicht is. Een kunstwerk kan meerdere delen bevatten die 

niet in balans zijn, maar als deze elkaar opheffen ervaart een waarnemer geen psychische 

krachten. De mens streeft net als aile andere fysieke systemen continu naar een evenwicht. 

Arnheim noemt dit het principe van simpliciteit. In de context van de visuele waarneming 

zegt hij, dat tijdens de waarneming elk visueei patroon naar de meest eenvoudige configura tie 

streeft.40 De balancerende krachten worden hierbij echter wei tegengewerkt door activerende 

krachten. Uiteindelijk gaat het om de interactie tussen beiden. Dit is een antagonistische 

tendens tussen een spanningsverhogend en spanningsverlagend streven.41 

"We direct!J perceive the nature of the mechanical forces that generated them." 42 

De reden dat wij mensen de psychische krachten ervaren komt door onze eerdere ervaringen 

in de fysieke wereld. Gewicht en richting zijn belangrijk, omdat wij gewend zijn aan de 

zwaartekracht die ons richting de aarde trekt. Dit weten wij door spiersensaties. Het gewicht 

dat een waarnemer ervaart hangt voornamelijk af van de grootte, maar ook van bijvoorbeeid 

kleur.43 De ervaring van de zwaartekracht is terug te zien in vormen als een obelisk, waarbij 

meer gewicht onderaan voor een solide en stabiei beeid zorgt.44 Dit is ook terug te zien in 

het stripfiguur Obelix en in de menhir die hij vaak draagt. Amheims visie past binnen de 

filosofie van 'embodied knowledge'. Kennis kan dan de informatie in de hersenen zijn, die 

opgedaan is door ervaringen. Kennis kan ook ingebed zijn in het lichaam door de ervaring 

van de dynarniek van het Ieven. 

Beweging heeft volgens Arnheim de sterkste visueie aantrekkingskracht. Beweging impliceert 

namelijk een verandering van omstandigheden en kan om een reactie vragen. 45 De verandering 

vindt plaats in de tijd. Amheim maakt onderscheid tussen de continue tijd en de psychische 

tijd. Hij beargumenteert dat een beweging niet buiten de continue tijd, maar wei buiten de 

psychische tijd kan gebeuren. Een standbeeid kan als onveranderlijk ervaren worden, terwijl 

het wei door weersinvloeden aangetast wordt.46 

Figuur 2.5: Een vierkant met een cirkel in het 
midden, die asymmetrisch is geplaatst. 
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Beweging kan door drie factoren ervaren worden. Arnheim onderscheidt fysieke beweging, 

optiscbe beweging en perceptibele beweging. Een vliegtuig kan fysiek wei bewegen, maar 

kan ervaren worden als stilstaand wanneer je er in zit. Als je rondkijkt, dit is een vorm van 

optiscbe beweging, boeft de kamer rondom je niet te bewegen. Voor perceptibele beweging 

is geen fysieke en geen optische beweging nodig. Zo kijkt men tijdens een film niet rond en 

beweegt er niets fysieks (op menselijke scbaal), tocb is de beweging perceptibel. 

Een van de belangrijke factoren, waardoor beweging perceptibel is, is bet gedrag van kracbten. 

Een beweging wordt altijd veroorzaakt door bet in onbalans zijn van een kracbtenevenwicbt. 

Door de expressie van de kracbten krijgt een gebeurtenis een dynarnisch karakter. De 

krachten zelf zijn niet zicbtbaar, maar uiten zich in de vormen van objecten die in actie zijn.47 

Een golf in de zee toont bijvoorbeeld de voorwaartse en opwaartse krachten, die tijdens het 

omvallen in de branding op haar werken. 

"Geometricalfy, locomotion can be defined as a mere change of location, but for the naive observer, j ust as 

for the physicist, displacements are 4Jnamic. The behavior of forces is alwcrys the more important part of 

the story. ArtisticallY it is these forces that .§ve an event visual expression and endow it with life. However, 

such forces are not visible in and by themselves; thry are embodied onfy in the actions of the oijects we see. " 48 

Bewegingen van natuurlijke objecten die voor mensen normaliter niet direct ervaarbaar 

zijn, zijn wei indirect ervaarbaar. Natuurkrachten tijdens de ontwikkeling Iaten sporen na 

in de natuurlijke objecten waar ze op werkten. Daardoor bezitten natuurlijke objecten een 

sterke visuele dynamiek. De waarnemer ervaart door zijn ervaring met natuurkrachten bij 

het zien van de vorm en de vervormingen direct de mechanische krachten die er tijdens de 

totstandkoming van de vorm op hebben gewerkt. Wat we ervaren is een stilstaande vorm in 

beweging. 49 

''Natural oijects often possess strong visual 4Jnamics because their shapes are the traces of the physical 

forces that created the oijects. Motion, expansion, contraction, the process of growth - thry all can manifest 

themselves as 4Jnamic shapes. " 50 



De visuele dynamiek is ook een belangrijk gegeven voor ontwerpers. Leonardo da Vinci 

maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen een schilderij dat wei of geen beweging laat zien. 

Een geschilderd figuur dat geen beweging laat zien, is volgens hem dubbel dood. Enerzijds, 

omdat het een verzinsel is, anderzijds, omdat het geen beweging van het lichaam of geest 

toontY Ook Lomazzo noemt dit belangvan beweging. Hij zegt dat het grootste goed dat een 

afbeelding kan dienen het uitdrukken van beweging is. 52 

De visuele perceptie bestaat door het ervaren van visuele krachten. 

2.1.1.3 Gibsons beschrijving van de visuele waarneming 

Het visuele waamemen 

De psycholoogJames Gibson schrijft in zijn 'The Ecological Approach to Visual Perception' 

over het natuurlijke zicht (EN: natural vision) van de mens. Vanuit een ecologische invalshoek 

beschrijft Gibson de visuele waameming van de mens. Hij reduceert het zicht niet tot het 

samenspel van de ogen en hersenen, maar betrekt het hele lichaam en de omgeving in de 

visuele waarneming. De menselijke visuele waameming hangt af van onze ogen die in het 

hoofd zitten, in een lichaam dat gesteund wordt door de grond. 53 De mens is een waarnemer 

van de omgeving en een gedrag in de omgeving. Ze zijn een onscheidbaar paar. 54 

De mens is een actieve waarnemer. Ons visuele systeem is geevolueerd voor de bewegende 

panoramische waarneming. De visuele waarneming client dan ook niet verklaard te worden 

vanuit het stilstaande beeld, maar door het integreren van beweging.55 Gibson maakt 

onderscheid tussen snapshot zicht, apertuur zicht, omringend zicht en ambulant zicht. Snapshot 

zicht is de waameming bij een oog dat stil gehouden wordt, waarbij er een korte stimulus 

ter plaatse van het focuspunt is. Apertuur zicht is de waameming, waarbij het oog de tijd 

heeft om een afbeelding af te tasten. Omringend zicht is de waameming wanneer het 

hoofd gedraaid wordt. Ambulant zicht is de waarneming als iemand naar iets toe loopt; 

er zijn dan verschillende observatiepunten.56 AI deze typen zicht zorgen samen voor de 

visuele waarneming. Een laboratoriumopzet die slechts enkele specifieke elementen uit de 
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Figuur 2.6: Relatieschema met enkele begrippen volgens de theorie van Gibson. 



natuurlijke omgeving van de mens uitlicht kan derhalve moeilijk een volledige beschrijving 

van de visuele waarneming geven. 

Verschillende dimensies 

De natuurlijke omgeving die waargenomen wordt bevat verschillende dimensies die in 

elkaar ingebed zijn. Gibson doelt hiermee op het lokaal danwel globaal zijn van informatie, 

afhankelijk van het niveau waar de waarnemer zich op bevindt. Bijvoorbeeld: valleien zijn 

ingebed in bergen; bomen zijn ingebed in valleien; en cellen zijn ingebed in bladeren.57 De 

mens neemt geen atomen waar (zonder geavanceerde hulpmiddelen), maar wei bomen. De 

waamemer is zich aileen bewust van de dimensies van informatie die voor zijn Ieven van 

belang zijn. 58 De mens kan de beweging van een pendule waamemen, maar niet de processen 

waarbij atomen in een miljoenste van een seconde vervallen of van evolutieprocessen die 

over vele duizenden jaren voltrekken.59 

De mogelijkheden die de omgeving biedt 

De omgeving van de mens bestaat uit oppervlakken die allen een karakteristieke textuur, 

reflectie en positionering hebben. Licht weerkaatst op de oppervlakken en bevat daardoor 

informatie over de omgeving. De mens kan deze informatie gebruiken. Gibson koppelt de 

mens aan de informatie over omgeving door te spreken over verschqfftngen (EN: affordances). 

Er is dan geen dichotomie van waarnemend subject en waargenomen object. Een verschqfftng 

van de omgeving is dat wat de omgeving de mens biedt.60 Het is dus relatief ten opzicht van 

de gebruiker en geen abstracte fysische eigenschap. Als een oppervlak horizontaal, plat, so !ide 

en kniehoog is, ziet het emit alsof de mens er op kan zitten, zoals de steen in figuur 2.7. Het 

verschaft de mens een zitoppervlak. De verschqfftng kan dan direct worden waargenomen.61 

Gibson stelt dat het mogelijk is dat de verschqfftngen direct kunnen worden waargenomen in 

het omringend Iicht, doordat stimuli die altijd in combinatie voorkomen, als een geheel en 

dus als een stimulus is waar te nemen.62 

Het oppikken van informatie 

Gibson beschrijft de waameming vanuit de onderzoekende, actieve gebruiker. Hij stelt dat 

Figuur 2.7: Een steen die tot de knie komt. Wij 
ervaren direct de mogelijkheid hierop te l.:tmnen 
zitten. 
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de waarneming niet lichamelijk of geestelijk is, maar een psychosomatische aerie is. De 

informatie die gebruikt wordt, gaat over de gebruiker zelf en over de omgeving. Informatie 

uit de omgeving is in overvloed aanwezig als een soort van energie en is op te pikken door 

een continue activiteit die het verwerven van stimuli omvat. Dit verwerven van stimuli kan 

geoefend worden en zo kan een andere stimulus verkregen worden uit dezelfde informatie.63 

De perceptuele systemen van de mens die de in relatie tot de stimuli staan zijn, in tegenstelling 

tot de passieve zintuigen, actief en kunnen orienteren, exploreren, onderzoeken, aanpassen, 

optimaliseren, resoneren, extraheren en in evenwicht komen. Een perceptueel systeem werkt 

als een input-output loop en heeft een continue feedback met de informatie via stimuli. De 

ervaarbare kwaliteiten van de omgeving, worden direct waargenomen in relatie tot wat de 

waarnemer nodig heeft.64 Doordat de perceptuele systemen de onveranderlijke structuren 

onttrekken aan de continue stroom die zij binnenkrijgt kunnen we onveranderlijkheden 

identiteiten toekennen. 

';4.ccording to the theory beingproposed, perceiving is a registering of •·ertain definite dimensions of invariam-e 

in the stimulus flux together with definite parameters of disturbance. The invariants are invariants of 

strudure, and the disturbances are disturbances of strudure. The structure, for vision, is that of the ambient 

optic arrqy. " 65 

Het waamemen van een afbeelding 

De waarneming van een afbeelding is een zeer specifieke waarneming, omdat de afbeelding 

informatie over iets anders overbrengt dan dat het zelf is. Een verzameling van kleuren en 

lijnen doet ons denken aan iets heel anders.66 Het grote verschil tijdens de waarneming is, 

dat de waarnemer een object kan onderzoeken, maar de afbeelding nooit meer prijs geeft 

dan afgebeeld is. 67 Gibson stelt dat schilders geen beweging kunnen afbeelden, maar wel 

een gebeurtenis kunnen specificeren. Als de juiste vorm in transformatie gekozen wordt, 

kan de schilder de onveranderlijkheden tonen die bij een bepaalde progressieve gebeurtenis 

hoort. In een film, die een sequentie van stilstaande beelden toont, kan het afbeelden van de 

gebeurtenis nog sterker naar voren komen. 



De in forma tie voor de waameming van een afbeelding is niet gekopieerd in het Iicht en komt 

zo in het oog van de waarnemer, maar wordt gespecificeerd door het Iicht zelf. Een object 

kan naar iets anders verwijzen, omdat wij de informatie direct uit het Iicht halen. 

2.1.1.4 De dynamische visuele waarneming 

De dynamiek van het visuele waarnemen volgens Arnheim Gibson en Schmitz 

Arnheim en Schmitz gebruiken heiden het principe van 'embodied knowledge' op een 

dusdanige wijze dat het waarnemen als dynamisch proces gekoppeld wordt aan de Jijfelijke 

ervaring. Centraal bij Schmitz staat de Jijfelijke dynarniek van verengen en uitbreiden die 

leidt tot spanning en zwelling. Deze dynamiek is ook te herkennen in gestalten en vormt zo 

de basis voor de informatieoverdracht tussen subject en object. In de theorie van Arnheim 

wordt informatieoverdracht mogelijk gemaakt door de relatie tussen visuele, psychische 

krachten en de fysieke krachten, waar de mens Jijfelijk bekend mee is. Bij hem gaat het 

om de dynamiek tussen spanningsverhogende en spanningsverlagende krachten. Zowel 

Arnheim als Schmitz stelt dus dat een antagonistische dynamiek, gerelateerd aan spanning, 

de waarneming karakteriseert. Ook benoemen ze heiden de 'richting' tijdens deze dynamiek. 

Gibson schrijft ook over de dynamiek van het waamemen, maar niet zozeer over een 

antagonistische dynamiek. Hij richt zich op de actieve, dynamische waarnemer die zijn 

omgeving onderzoekt. De waarnemer ontdekt zijn omgeving via perceptuele systemen die 

registreren en ook als actoren werken. Aanraken, kijken, luisteren, en ruiken zijn actieve 

bezigheden die de passieve zintuigen gebruiken. Mogelijkheden die de omgeving biedt kan 

het subject direct waarnemen volgens zijn theorie van 'affordances' en (actief) onderzoek is 

nodig om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. 

Arnheim benoemt ook de actieve waarnemer die zijn omgeving ontdekt, als tegenhanger van 

het streven naar balans.68 Hij legt echter minder de nadruk op de dynamiek van de fysieke 

beweging, dan op de dynarniek van de waameming van een vorm, waarbij het lichaam van 
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de waamemer niet hoeft te bewegen. Ook in de theorie van Schmitz lijkt clit een minder 

belangrijk onderwerp te zijn in vergelijking tot de importantie die Gibson aan omringend zicht 

en aan ambulant zicht toekent. 

Een gecombineerde eigen visie op de waarneming 

De principes achter de hier benoemde begrippen van Arnheim, Gibson en Schmitz zijn 

gecombineerd te gebruiken in de formulering van een visie op de waarneming. Is een visie 

uitgebreid en solide onderbouwd, dan kan deze als theorie clienen, maar voor de functie 

in deze scriptie is dat niet noclig en praktisch gezien ook niet wenselijk. Beter is het om de 

bruikbare principes van de besproken theorieen te combineren en een eigen stand punt in te 

nemen. De visie op de waarneming zal toegespitst worden op de visuele waarneming van een 

gebruiker van een bouwwerk. 

Het belang van het implementeren van het actief zijn van de gebruiker is na de beschouwing 

van de bovenstaande theorieen evident. ~ctief' in de breedst mogelijke zin van het woord. 

Als ik in een ruimte kom waar ik nooit eerder ben geweest, komt het actieve karakter 

van mijn waarneming duidelijk naar voren. Mits er genoeg tijd is, zal ik er een keer rond 

lopen, om vanuit verschillende posities de sfeer van de ruimte in mij op te nemen. Ik zal 

misschien een keer met mijn hand over de wand vegen om de structuur van het materiaal 

te voelen en misschien een keer iets zeggen om de akoestiek te testen. Daarnaast let ik op 

eigenschappen als gladheid en vering van de vloer terwijl ik aan het lopen ben. Als een ruimte 

ontworpen wordt, zal de waarneming echter nooit op deze manier getoetst kunnen worden 

tot het moment waarop het daadwerkelijk gerealiseerd is. De ontwerper zal in gedachten wei 

een voorstelling maken, maar clit zal fundamenteel anders zijn dan de latere ervaring. De 

communicatie van zijn idee naar de toekomstige gebruiker is nog moeilijker. Via afbeeldingen 

zal de ontwerper de beleving van de ruimte inzichtelijk proberen te maken. Volgens Gibson 

hoort een afbeelding bij maar een van de vier categorieen van zicht: snapshot zicht. Een film 

over de ruimte geeft al meer inzicht en zal zelfs neigen naar omringend zicht als de camera 

ook ronddraait. Maar pas als de gebruiker zelf kan rondlopen en zijn focuspunt zelf steeds 

kan aanpassen zal aan a! de vier typen zicht voldaan worden. Dan kan hij de ruimte namelijk 



onderzoeken. Alleen op deze manier kan de visuele waameming volledig getoetst worden. 

Natuurlijk is dit nog steeds een reductie van de volledige waameming, maar in ieder geval 

vollediger dan alleen de waameming tijdens het zien van een foto. 

Het onderzoeken van de omgeving dat leidt tot leren, waardoor hij zich kan aanpassen aan de 

omstandigheden is iets wat, zo denk ik, elke gebruiker doet. Dit gedrag impliceert een actieve 

gebruiker en vormt de basis van mijn visie op de waameming. Mensen leren door te ervaren 

hoe de omgeving op hen reageert. Bij leren en onderzoeken hoort uitproberen. Zo probeer 

je de gladheid van een vloer misschien uit voordat je er met je volledige gewicht op gaat staan. 

Als er met een object alleen een eeni!jdige Einleibung mogelijk is zijn er weinig tests nodig om 

te begrijpen hoe het reageert. Is de reactie complexer, zoals bij een wederkerige Ein/eibung, dan 

zal dit meer onderzoek vergen. 

Lijfelijke communicatie is van groot belang bij de onwillekeurige waameming. De importantie 

van het bewustzijn mag niet onderschat worden, maar is vooral van belang bij de bewuste 

richting van de aandacht. Bij lijfelijke ervaring is men affectief betrokken bij de omgeving. 

De betrokkenheid is zeer dynamisch en dus verre van constant. Zo kan men wegdromen en 

is men meer naar binnen gekeerd, maar kan men zich ook openstellen voor de omgeving en 

deze zoveel mogelijk in zich opnemen. Een gevoelsmatige verbondenheid met gebeurtenissen 

in de omgeving bestaat. Het gedrag van een tak die doorbuigt onder het gewicht van een 

landende vogel komt natuurlijk voor. Dit komt door ervaringen, zoals het vangen van een 

bal, dat mee bewegen in de richting van de kracht een lichaam minder belast. 

Het thema 'lijfelijke communicatie' is in te bedden in de visie van 'de onderzoekende 

gebruiker'. Het onderzoeken gebeurt namelijk door (relatieve) beweging, waar kracht voor 

nodig is. Ook worden krachten uitgeoefend om te kijken hoe objecten reageren. De reactie 

wordt begrepen door de dynamische lijfelijke relatie met krachten. Dit zal verduidelijkt 

worden met het geven van een beschrijving van de dynamiek wanneer geknepen wordt in 

een natte spons. 
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"Ik knijp en voel een lichte kracht in mijn spieren. Ik besef dat ik voor een bepaalde duur deze 

kracht moet aanhouden. Ondertussen zie ik de spons ter plaats van mijn hand inkrimpen en 

zie ik dat er water uitstroomt. De spons vervormt ook naast mijn indrukking omdat het een 

geheel is. Doordat de spons nu terugdrukt in mijn hand realiseer ik me dat als ik hem loslaat 

hij weer uit zal zetten. Als ik mijn spieren dan ontspan zie ik dat de spons inderdaad uitzet, 

zijn originele vorm aanneemt en resterend oppervlaktewater opzuigt. Ik voel dat de spons 

nu minder zwaar is." 

Uit de beschrijving volgt dat er een dynamiek is tijdens het belasten van de spons. Juist met 

deze dynamiek is men vertrouwd. Tijdens de vervorming heeft de spons een cfynamische vorm, 

omdat de dynamiek van het vervormen ervaren wordt. Het resultaat, een lichtere spons, 

herinnert aan de dynamiek, zoals een kras herinnert aan de dynamiek van het krassen. De 

kras blijft echter zichtbaar, terwijl de herinnering aan de lichtere spons geen directe visuele 

dimensie heeft. Beide effecten zijn sporen van activiteit. Arnheim beschrijft het belang van 

sporen bij de visuele dynamiek van een object. De sporen die krachten achterlaten zorgen er 

namelijk voor dat later nog steeds een ve1wijzing naar de dynamiek ervaren wordt. Als blijk 

van een vroegere dynamiek wordt de mens voortdurend geconfronteerd met de geschiedenis 

van het leven en krijgt tijd een fysieke vorm. 

2.1.2 Affectie 

De affectieve betrokkenheid van een gebruiker tijdens de waameming bei'nvloedt de ervaring 

van de gebruiker. Eerst word ingegaan op de relatie tussen subjectieve feiten en de affectieve 

betrokkenheid. De eigen ervaring staat hierbij centraal; het hebben van een affectieve 

betrokkenheid. Dit is ook het geval bij de waarneming van de omgeving. De persoonlijke 

affectieve betrokkenheid staat in relatie tot de affectieve betrokkenheid die men een zaak in 

de omgeving toedicht. Daarom wordt vervolgens het herkennen van affectieve betrokkenheid 

beschreven. Het herkennen vindt plaats door het waarnemen van een bepaalde expressie die 

gerelateerd wordt aan het eigen lij£ 



Affectieve betrokkenheid hebben 

Een affectieve betrokkenheid is een gevoelsmatige betrokkenheid. Bij de waarneming in de 

wereld voel ik mij betrokken, aangezien 'ik' waarneem. Ik neem altijd 'iets' waar, waarbij 

dat wat waargenomen wordt, niet los beschouwd kan worden van mijn waarneming. De 

fenomenologie gebruikt de term intentionaliteit om deze samenhang aan te duiden. 69 Wat ik 

voel is een subjectief feit dat ik alleen kan bepalen. Anderen kunnen ook dingen over mij 

zeggen, maar dit kunnen enkel objectieve feiten zijn, want zij voelen niet wat ik voel. Anderen 

hebben geen affectieve betrokkenheid bij een stelling over mij. Bijvoorbeeld: "Hij heeft pijn." 

Dit soort stellingen hebben volgens Schmitz een kleinere feitelijkheid door het gebrek aan 

affectieve betrokkenheid. 70 

Iemand anders kan nooit iets met dezelfde zekerheid over mij zeggen als ik dat zelf kan. Dit 

is een logische fenomenologische beschrijving, omdat de fenomenologie mij als waarnemer 

centraal stelt. Er wordt niet geredeneerd vanuit een verhouding tussen object en subject, 

maar vanuit het subject zelf. 

In bijlage A.2 is het essay 'De waarneming van mensen, dieren en dingen in een nieuwe 

fenomenologische context' te vinden. Hierin wordt gesteld dat de waarneming een co opera tie 

tussen subject en objecten in de omgeving is. De waarneming is dialogisch, waarbij het object 

ook actief is. Vervolgens wordt in het essay ingegaan op het verschil tussen de waarneming 

van mensen, dieren en dingen. Het gaat er uiteindelijk om hoe de verschillende zaken worden 

waargenomen; hoe ze overkomen; hoe ze op het lyjbetrokken worden. Want dat is uiteindelijk 

wat de zaken voor de waarnemer zijn. Deze betekenis heeft voor de waarnemer een grote 

feitelijkheid. Dit wil niet zeggen dat wat waargenomen wordt ook voor het beschouwde een 

grote feitelijkheid heeft volgens het eerder genoemde belang van affectieve betrokkenheid. 

Affectieve betrokkenheid herkennen 

Aangezien ik affectief betrokken ben bij mijn waarneming, kan ik de gebeurtenissen in mijn 

omgeving op mijn lichaam betrekken. Als ik iets zie, kan ik daardoor iets voelen. Schmitz' 

theorie over lijfelijke communicatie, zoals vermeld in hoofdstuk 2.1.1.1, is hierop gebaseerd. 

Juist complexe reacties wekken affectieve betrokkenheid op, want daardoor ken ik leven aan 
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iets toe.71 Ik heb een grotere affectieve betrokkenheid bij iets dat leeft, omdat ik zelf ook leef. 

Tijdens de dialoog die ik aanga met mijn omgeving pas ik mij continu aan. Ik loop om een 

zaak heen of ik verander bijvoorbeeld mijn houding. De informatie die ik op deze marrier met 

mijn omgeving uitwissel heeft een bepaalde complexiteit die mede wordt bepaald door hoe 

de zaak op mij reageert. Ontdek ik eenvoudige patronen in de reacties, dan is de complexiteit 

kleiner dan wanneer ik rriet aile verbanden direct kan duiden. Het gaat om de relatieve 

complexiteit van reacties. Wat mensen gewoonlijk als 'ding' benoemen, zijn zaken waarbij 

de complexiteit van reacties dermate klein is dat voorspellingen die ze doen, naar aanleiding 

van in het verleden geobserveerd gedrag, bijna altijd kloppen. De complexiteit van reacties 

van wat doorgaans als levend beschouwd wordt, is vaak groter. Ik ben namelijk rriet in staat 

exact te voorspellen hoe een man op straat reageert als ik hem aankijk. Ik verwacht wei een 

bepaalde reactie, omdat ik zelf weet hoe ik zou reageren. De man heeft een relatief grote 

gelijkerris met mij, waardoor mijn inlevingsvermogen groot is. Als een zaak in mijn omgeving 

met mij informatie uitwisselt op een begrijpelijke marrier zal mijn affectieve betrokkenheid 

groter zijn. 

2.1.3 Tijd 

In de bijlage A.1 is het essay 'Het heden als fundament volgens de fenomenologie van 

Hermann Schmitz' te vinden, waarin de verschillende gedaantes van tijd worden besproken. 

In de onderhavige paragraaf zal een samenvatting van deze gedaantes gegeven worden. 

In hoofdstuk 2.1.1.1 zijn enkele belangrijke begrippen van de fenomenologie van Schmitz 

behandeld. Het lijf wordt gekenmerkt door een antagonistische dynamiek van uitbreiden en 

verengen en heeft als absoluut punt het primitieve heden. Dit vormt de kern van zijn theorie. 

In het primitieve heden vallen ruimte en tijd samen. Schmitz stelt de waarnemer centraal 

en redeneert vanuit het heden en onderscheidt drie vormen van tijd: de modale tijd, de 

dimensionale tijd en de duur.72 Het heden staat centraal in de modale tijd. Het verleden 



bestaat namelijk niet meer en de toekomst bestaat nog niet. In het heden kan iets je werkelijk 

aangaan wat in de fenomenologie van Schmitz neerkomt op het feit dat verschijnselen 

betrekking kunnen hebben op je eigen lijfelijkheid. Zoals vermeld in hoofdstuk 2.1.2 heeft 

iets een grotere feitelijkheid als je affectief betrokken bent. 

De dimensionale tijd gaat niet over het bestaan en over de werkelijkheid, maar over de 

volgorde van verschijnselen. In deze vorm van tijd worden de verschijnselen lijnvormig 

gerangschikt en gedefinieerd door de volgorde in vroeger, gelijktijdig en later. De modale 

tijd is sterk verweven met de dimensionale tijd. De modale tijd kan ingebed worden in de 

dimensionale tijd, waardoor aan verschijnselen, die gebeurd zijn in het verleden, specifieke 

tijdstippen kunnen worden verbonden. Mensen verwachten onwillekeurig dat verschijnselen, 

die gebeurd zijn in het verleden, ook in de toekomst zullen plaatsvinden. Zo kan men een 

verwachting van de toekomst hebben.73 

De tijd als duur is een continuiim. Schmitz ziet dit als een chaotische meervoudigheid, wat 

in zijn filosofie aangeeft dat het nog onduidelijk is of de elementen van een meervoudigheid 

van elkaar verschillen. Hij spreekt over individuatie als een gedeelte uit de chaotische 

meervoudigheid specifiek gemaakt wordt. Dit gebeurt bij het ophalen van een herinnering. 

Er wordt dan gefocust op een deel van de brei aan herinneringen. 

Door het beschrijven van de drie genoemde vormen van tijd laat Schmitz zien dat het 

relatieve karakter van tijd, waarin iedereen tijd beleeft vanuit zijn eigen werkelijkheid, goed 

te koppelen is aan het continue, lineaire karakter van tijd wat de mens vaak gebruikt in zijn 

planning en bij beschouwing van zijn verleden. 
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2.1.4 Subtiele aanpassing of expliciete aanpassing 

Normaliter past de gebruiker zich zelf vooral aan.74 Maar uit Schmitz' beschrijving van de 

visuele waarneming in hoofdstuk 2.1.1.1 volgt dat de waarnemer een dialoog aangaat met de 

omgeving en heiden dus actief zijn. Verder werd in de beschouwing van Gibsons ecologische 

visuele waarneming duidelijk dat de schaal waarop iets zich aanpast van ecologische aard 

client te zijn om het als mens te kunnen waarnemen. 

Als de omgeving zich aan de gebruiker aanpast, gaat het om zijn invloed op de dynamiek. 

Bij het voorbeeld van de spons in hoofdstuk 2.1.1.4 gaat het niet om de vraag of ik de vorm 

van de spons aanpas of de spons zich aanpast aan de belasting die er op werkt. Het gaat 

over welk effect mijn invloed heeft. lk kan aileen merken dat mijn invloed effect heeft als 

de omgeving zich expliciet wordt aanpast. Een (zeer) subtiele aanpassing betekent dat de 

verandering in dynamiek voor mij niet merkbaar is. De neiging waarmee de toekomst het 

heden overspoelt volgens Schmitz is dan niet waarneembaar voor mij. Volgens de theorie van 

Arnheim zou gesteld worden dat het geheel dan in balans lijkt. 

Een zeer expliciete aanpassing van de omgeving kan daarentegen resulteren in een gevoel 

van opdringerigheid. Het is dan onmogelijk te ontkomen aan de dynamiek met een bepaald 

object. Dit client vermeden te worden in een maatschappij die a! om vee! aandacht vraagt.75 

Als de dynamiek expliciet verandert en er een aanpassing ervaarbaar is dan kan ik als 

waarnemer door mijn affectieve betrokkenheid Ieven aan een zaak in mijn omgeving 

toekennen. Beweging is hierbij belangrijk, aangezien ik zelf weet dat ik beweeg en daardoor 

eerder aan een bewegend iets Ieven toeken.76 Arnheim onderschrijft dit met een onderzoek 

van Piaget: 

"In his interviews with children, Jean Piaget studied their criteria for considering something alive and endowed 

with consciousness. At the lowest age level everything involved in some action is considered alive and conscious, 

whether it moves or not. At the second stage, movement makes the difference. A bicycle has consciousness, 



a table has not. At the third level, the child bases its distinctions on whether the oijea generates its own 

movement or is moved from the outside. Older children consider on!J animals both alive and in possession rf 

consciousness although thry mqy count plants among the living creatures." 77 

Het ervaren van beweging is zeker niet aileen een kwestie van een verplaatsing in de tijd. 

Juist door de expressie van krachten kan ik zien dat een object uit balans is en denk ik dat 

het beweegt.78 De lijfelijke communicatie tussen mij en een voorwerp moeten dan op een 

ecologische schaal gebeuren. 

De richting tijdens de dynamiek die, zoals uitgelegd in hoofdstuk 2.1.1.4 bij Schmitz en 

Arnheim voorkomt, heeft gelijkenis met het doel dat Visch noemt in de context van een 

bewegend object. Hij refereert naar een onderzoek waaruit blijkt dat eerder leven wordt 

toegekend aan objecten die richting een doel bewegen.79 

2.2 Ervaring bouwwerk 

Met welke stimuli krijgt het bouwwerk te maken en hoe reageert het hierop? De constructie 

vervult een belangrijke taak. De reactie op mechanische belastingen kan op verschillende 

manieren beschreven worden. Een statische beschrijving is gebruikelijk in de bouwwereld, 

maar de reactie kan ook volgens het werkelijke gedrag, dynamisch, beschreven worden. 

De tussenvorm: quasi-statisch, is een methode om het dynamische gedrag met beperkte 

middelen te beschrijven, waarbij evenwicht gewaarborgd is. 

2.2.1 Reactie op stimuli 

Een bouwwerk is volgens de Duitse architect Gottfried Semper op te delen in vier delen: 1. 

het grondwerk, 2. het hart, 3. het geraamte en 4. het lichtgewicht omsluitende membraan.80 

Het geheel reageert op diverse stimuli, zoals temperaruurwisselingen, licht, geluid en 
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mechanische helasringen. Onder invloed van warmte reageert het houwwerk door op te 

warmen. Licht wordt weerkaatst en geahsorheerd, waarhij het houwwerk zich door verwering 

ook aanpast. Geluid wordt ook weerkaatst en geahsorheerd waarhij het houwwerk zelf de 

trillingen doorvoert en uitdempt. Het houwwerk reageert op mechanische helasringen door 

te vervormen en zo interne krachten te ontwikkelen die gelijk zijn aan de externe krachten. 

Het geheel vervormt zo dat de mechanische helasringen af kunnen worden gedragen aan de 

grond, waar het op steunt. 

In deze scriptie staat de relatie tussen de gehruiker en het houwwerk in zijn natuurlijke 

omgeving centraal. Een gehruiker zal door het gehouw op a! de hovengenoemde fronten 

ervaren worden. Lichaamswarmte warmt het houwwerk op en geluid dat een persoon 

produceert zal weerkaatst en geahsorheerd worden. Omdat de gehruiker evenals het 

houwwerk Iicht reflecteert en ahsorheert zal dit ook invloed hehhen. 1-finder Iicht zal op 

plaatsen in de schaduw van de gehruiker vallen en meer Iicht op andere plaatsen door zijn 

reflectie. Door de massa van de gehruiker in de natuurlijke omgeving zal een gravitatiekracht 

als mechanische helasring op de constructie werken. Door de helasring zal het houwwerk 

vervormen en wanneer de helasring verdwijnt, zal het weer terug hewegen naar de 

oorspronkelijke positie, rnits elastisch vervormd. Bij een conrinu verplaatsende mechanische 

stimulus zal de constructie dientengevolge reageren met een voortdurende dynarniek van 

vervormen en terugveren. 

Het houwwerk 'voelt' dus de aanwezigheid van de gehruiker. De intensiteit van zijn reactie 

hepaalt de dynarniek tussen heiden. Als gekeken wordt naar de draagconstructie is te 

concluderen dat de intensiteit van de reactie doorgaans zeer laag is, omdat de gehruiker maar 

een relatief kleine stimulus is ten opzichte van de stijfheid. Als gevolg daarvan is ook de 

reactie die het houwwerk geeft klein en is er maar rninimaal sprake van communicatie tussen 

heiden. Het korte duur effect is dus klein en vaak niet waarneemhaar voor de gehruiker. 

Het lange duur effect is normaalgesproken te verwaarlozen, omdat het gehouw op korte 

terrnijn reageert op een elastische wijze. Dit komt waarschijnlijk door de statische visie van 

de ontwerper, waarhij de hoofdstructuur doorgaans als onveranderlijk wordt heschouwd. De 



draagconstructie van het bouwwerk wordt ontworpen voor een gegeneraliseerde belasting 

die wei verband houdt met het gebruik 'zo worden industriele vloeren zwaarder uitgevoerd 

dan vloeren voor woningbouw' maar door de onzekerheid over het precieze gebruik zal 

nooit daarvoor ontworpen zijn. Tijdens het gebruik van het bouwwerk zullen sommige 

plaatsen zwaarder en frequenter belast worden dan andere. Het bouwwerk heeft normaliter 

niet de middelen om de structuur blijvend te veranderen en een betere constructieve vorm te 

vinden voor de werkelijke belasting. 

2.2.2 Statische beschrijving 

Zaken in de omgeving van de mens worden doorgaans statisch genoemd als zij gevoelsmatig 

onveranderlijk zijn. Dit kan gaan over een onveranderlijke positie, waarbij de zaak niet 

beweegt, of over bijvoorbeeld ideeen die niet veranderen.81 Statisch refereert aan een 

evenwicht; een balans. 

In de mechanica, de studie die de effecten van fysieke krachten op objecten beschouwt, 

wordt de statica geformuleerd als de discipline die zich bezig houdt met het evenwicht van 

een voorwerp dat in rust is of met een constante snelheid beweegt. 82 Kortweg wordt dit ook 

wei de evenwichtsleer genoemd.83 Het is een versnellingsloze toestand die alleen in bepaalde 

situaties aanwezig is, daarom wordt de statica als een bijzondere situatie beschouwd van de 

dynamica. 84 

De statica maakt het mogelijk om de krachtsverdeling in een constructie te bepalen als de 

uitgangspunten niet veranderen. Als er echter krachten op de constructie werken zal deze 

altijd vervormen en kan de krachtenverdeling veranderen. Aangezien constructies vaak 

zeer stijf zijn, zijn de verplaatsingen te verwaarlozen, waardoor de krachtenverdeling in de 

vervormde situatie niet veel anders is dan die in de onvervormde situatie. De constructie kan 

dan als een star lichaam geschematiseerd worden. 
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Uitgaande van een star lichaam dienen de belastingen op het lichaam gecombineerd met 

de krachten ten gevolge van het lichaam zelf (zwaartekracht), in evenwicht te zijn met de 

reactiekrachten. Dit is het uitwendige evenwicht waarbij het lichaam als geheel niet verplaatst. 

Bij een statisch bepaalde constructie spelen de stijfheden van de constructie-elementen geen 

rol in de bepaling van de krachten, maar bij een statisch onbepaalde constructie dienen de 

stijfheden en vervormingen wei beschouwd te worden. 

Er wordt gerekend met krachten in Newton, N, waarbij vastgelegd is dat 1N de kracht is die 

een massa van 1 kilogram een versnelling geeft van 1 meter per seconde in het kwadraat. 

Als de versnellingen (de dynarnische effecten) verwaarloosbaar klein blijven is een statische 

berekening voldoende. Er wordt dan aileen naar de belaste eindtoestand gekeken, wanneer 

het geheel in evenwicht is, en niet naar de manier waarop het geheel vervormt in de tijd. 

Belastingen moeten voor statische berekeningen statisch omschreven worden. Het gewicht 

van een bouwwerk is een permanente (onveranderlijke) belasting, maar op een constructie 

werken ook veranderlijke belastingen zoals wind en personen. Deze kunnen vaak toch statisch 

benaderd worden omdat de versnellingen die zij teweeg brengen vaak verwaarloosbaar zijn 

of in veiligheidsfactoren verwerkt zitten. 

2.2.3 Dynamische beschrijving 

Zaken in de omgeV111g van mensen worden doorgaans dynarnisch genoemd als zij 

gevoelsmatig veranderen. Een verandering wordt snel gerelateerd aan fysieke verplaatsing 

of beweging, maar iemand kan ook een dynarnische persoonlijkheid hebben. Tijd speelt in 

'het dynarnisch zijn' een belangrijke rol, omdat een verandering vaak een verandering door 

de tijd is. Door iets te vergelijken met een eerder moment kan namelijk een verandering 

geconstateerd worden. Schmitz beschrijft echter dat een verandering ook direct ervaren kan 

worden en zich manifesteert in de neiging.85 



In de mechanica, de studie die zoals eerder genoemd de effecten van fysieke krachten 

op objecten beschouwt, wordt de dynamica geformuleerd als de discipline die zich bezig 

houdt met het effect dat krachten hebben op de beweging van een voorwerp. Als de 

snelheid van het voorwerp significant kleiner is dan de snelheid van het licht, dan kunnen 

de bewegingswetten van Newton gebruikt worden en is dit niet het geval zal de beweging 

conform de relativiteitstheorie beschouwd moeten worden.86 

De dynamica is op te dden in de kinematica, waarbij aileen de geometrische aspecten van 

de beweging een rol spelen en de kinetica, waarbij de krachten die de beweging veroorzaken 

onderzocht worden.87 

Omdat de snelheden van bewegingen die een rol spelen in deze scriptie veel minder zijn 

dan de lichtsnelheid wordt aileen de beschouwing volgens Newton gehanteerd, zoals in de 

klassieke mechanica. De bewegingswetten van Newton zijn: 

1. Een lichaam beweegt niet of beweegt met een constante snelheid, v, wanneer geen 

exteme kracht op hem werkt. 

2. De impulsverandering van een lichaam is proportioned met de kracht die op het 

lichaam werkt. 

3. Als twee lichamen een fysieke interactie aangaan, oefenen ze op elkaar gelijke 

tegengestelde krachten uit. 

De eerste wet is in formulevorm als volgt te beschrijven: 

dv ~ 0 <=> F ~ 0 (2.1) 
dt 

De tweede wet gaat uit van de impulsverandering van een lichaam. De impuls J is te verkrijgen 

door de massa te vermenigvuldigen met de snelheid: 

J~m·v (2.2) 

De derde wet stelt dat actie is reactie. 

(2.3) 

Uit de impulsverandering die proportioned is met de kracht die op het lichaam werkt volgt 
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dan: 

F = m· dv (2.4) 
dt 

Dit wordt vaak geschreven als: 

F=m·a (2.5) 

De tweede wet van Newton stelt dus dat de kracht een evenredig verband heeft met de 

versnelling. De kracht die voor de versnelling zorgt, is de resultante kracht die op een lichaam 

werkt. Wanneer de externe krachten op een lichaam niet gelijk zijn aan nul en er dus geen 

evenwicht is zal het lichaam dus versneld bewegen. Het beschouwen van de versnelling en 

snelheid is kenmerkend voor de dynarnica. 

Met de tweede wet kan voor een mass a veersysteem met een bepaalde belasting de verplaatsing 

berekend worden. In bijlage B.l is een deelonderzoek te vinden waarin stapsgewijs een 

eenvoudig massa veersystemen wordt opgebouwd. Een massa veersysteem is een samenstel 

van puntmassa's die verbonden zijn met veren. Enkele parameters worden besproken om 

meer inzicht te krijgen in het dynarnische gedrag van dergelijke systemen. Het principe van 

zo'n computermodel is dat de verplaatsingen per tijdstap berekend worden. Is de tijdstap 

groter dan is de verplaatsing onder invloed van een resultante kracht ook groter, maar is het 

waarschijnlijk dat het werkelijk gedrag minder goed benaderd wordt. Om de verplaatsing in 

het mas sa veersysteem te berekenen client elke tijdstap, de resultante van de krachten op elke 

puntmassa berekend te worden. Met de resultante kracht kan volgens de 2e wet van Newton 

de versnelling berekend worden. De versnelling, a, is een vectoriele grootheid omdat deze 

naast een grootte een bepaalde richting heeft. De verplaatsing is te berekenen door een 

integratie van de snelheid over de tijdstap en de snelheid is te verkrijgen door een integratie 

van de versnelling. Tijdens dit integreren kunnen constanten wegvallen, waardoor een fout 

kan ontstaan. Deze is groter wanneer de tijdstappen groter zijn. 

De hierboven beschreven methode om de verplaatsingen uit de versnellingen te bepalen 

is een voorbeeld van e:x.pliciete tijdsintegratie. De term 'expliciet' verwijst naar het feit dat met 



alleen de krachten, verplaatsingen, snelheden en versnellingen gerekend wordt aan het begin 

van een nieuwe tijdstap. Typerend aan de expliciete integratiemethode is dat het evenwicht 

niet gecontroleerd wordt, maar direct de nieuwe verplaatsingen in een nieuwe tijdstap 

worden bepaald. Dit wordt ook wei omschreven als het expliciet vorderen naar een volgende 

kinematische toestand.88 

Een andere berekeningsmethodiek waarmee het effect van dynamische belastingen berekend 

kan worden is impliciete tijdsintegratie. Het grote verschil met de expliciete tijdsintegratie is 

dat bij een impliciete tijdsintegratie evenwicht wei een criterium is. Na een tijdstap worden 

de inwendige krachten vergeleken met de uitwendige krachten en wordt gei:tereerd totdat 

het verschil in krachten voldoet aan het convergentiecriterium. De impliciete methode is in 

formulevorm uit te drukken als: 

[M] ·{a}+[K]·{x}={J.,} (2.6) 

Hierin is [M] de massamatrix, {a} de knoopversnellingen, [K] de stijheidsmatrix en { x} de 

knoopverplaatsingen. 

Is er sprake van een statische analyse, dan worden de versnellingen niet beschouwd en is dit 

om te schrijven in: 

[K]·{x} ={f.,} (2.7) 

In het expliciete model in bijlage B.l wordt, hoewel evenwicht geen criterium is per tijdstap, 

uiteindelijk wei een evenwicht gevonden. Dit is mogelijk door de toevoeging van een fictieve 

dempkracht als functie van de snelheid van een puntmassa. De demping kan gezien worden 

als een vorm van wrijving die er voor zorgt dat kinetische energie in warmte wordt omgezet. 

Het gevolg daarvan is dat de kinetische energie naar nul convergeert. De potentiele energie 

is de energie die 'opgeslagen' zit in een lichaam, omdat de positie ten opzichte van een 

referentiepositie veranderd is na de verrichting van arbeid. Het lichaam dat de potentiele 

energie bevat heeft de potentie om arbeid te verrichten.89 Potentiele energie staat in relatie 

tot kinetische energie via de wet van behoud van energie die aangeeft dat de som van heiden 

constant is. De kinetische energie is de energie die een lichaam bevat door zijn beweging. Als 

de snelheid door de fictieve dempkracht afneemt (zonder een toename in potentiele energie) 
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wordt de kinetische energie dus indirect verminderd en daardoor ook de energie van het 

totale systeem. Het gevolg is dat evenwicht gevonden wordt als de snelheid nul is en dan blijft 

de potentiele energie constant. Dit is te zien in de grafieken in de bijlage B.l. 

Het opmerkelijke van energie is dat het niet direct wordt waargenomen, maar zich manifesteert 

in de sporen die het achterlaat wanneer het omgezet wordt van de ene vorm in een andere 

vorm.90 De belasting die op een constructie staat, wordt omgezet in een vervorming van 

de constructie (en zo is de vervorming het spoor dat de energie achterlaat) en juist het 

dynamische karakter van deze omzetting komt naar voren in de dynamica. Het werkelijke 

gedrag is dynamisch. 

2.3 Korte en lange duur effect 

In deze paragraaf wordt de ervaring van de gebruiker in combinatie met de ervaring van het 

bouwwerk besproken. Zo wordt inzicht verkregen in de relatie tussen heiden. Vervolgens 

kan voor deze scriptie een strategie geformuleerd worden om de onderlinge communicatie 

te verbeteren door expliciete aanpassing, die in de probleemstelling in de inleiding vermeld is. 

Wat blijkt is, dat door een aanpassing van de structuur op korte en lange termijn afzonderlijk 

te behandelen een aanpassing resulteert die waarschijnlijk niet als opdringerig ervaren wordt, 

maar wel ervaren kan worden door de gebruiker en een positief constructief effect kan 

hebben. 

In de paragraaf over de ervaring van de gebruiker is duidelijk geworden dat ervaren een 

actieve houding vraagt en dat tijdens de waarneming er sprake is van een continue dialoog 

met de omgeving. In deze dialoog is de gebruiker lijfelijk betrokken en speelt lijfelijke 

communicatie dan ook een belangrijke rol. Varia tie van de omgeving uit zich in vervormingen 

die de gebruiker direct ervaart. Hij onderzoekt zijn omgeving en denkt ook een inschatting te 

kunnen maken over toekomstig gedrag van de omgeving. 



De bewegende actieve gebruiker, zorgt voor een dynamische belasting op het bouwwerk. 

Het bouwwerk reageert hier dynamisch op door te vervormen en een golfbeweging van 

vervormingen plant zich voort door de constructie. De berekening hiervan kan benaderd 

worden met een expliciete tijdsintegratie, die deze golfbeweging door de tijd modelleert. Als 

de gebruiker doorloopt is de golfbeweging die ontstaan is door de eerste stap nog niet volledig 

uitgevlakt en ontstaat dus een combinatie van golven die zich door de constructie bewegen. 

Dit is het werkelijke dynamische gedrag van de constructie, maar vaak niet ervaarbaar op een 

menselijke schaal, omdat de vervormingen te klein zijn. Daardoor is de mens weinig affectief 

betrokken bij het gedrag van de constructie. 

Als het gebouw continu, op dezelfde tijdschaal als dat de gebruiker beweegt, de vorm vee! 

zou aanpassen door bijvoorbeeld extreem grote vervormingen zal bij de gebruiker het 

gevoel van opdringerigheid kunnen ontstaan. Dit is niet gewenst. Om toch het gebouw grote 

vervormingen te kunnen laten ondergaan kan dit langzamer gebeuren dan de beweging van 

de gebruiker. Om dan toch een affectieve betrokkenheid te bewerkstelligen zal op korte 

termijn de beweging middels de suggestie duidelijk gemaakt kunnen worden. Het bouwwerk 

moet uitstralen dat het vervormt, zonder dat die vervorming waarneembaar is. 

De gekozen strategie is er een die bestaat uit een aanpassing van het bouwwerk op lange 

termijn, die niet direct, maar indirect gekoppeld is aan de aanpassing op korte termijn. De 

invloed van de gebruiker resulteert zo in een korte duur en in een lange duur effect. 

Op korte termijn worden de krachten die een gebruiker introduceert expliciet getoond en de 

gebruiker kan dan ervaren dat de vorm de potentie heeft om te vervormen. Door het tonen 

van de variatie aan krachten die eenzelfde dynamiek kent als de beweging van de gebruiker 

wordt middels lijfelijke communicatie ervaren dat het de gebruiker is die krachten veroorzaakt. 

Het tonen van de krachten zal deels plaatsvinden door vervormingen. Arnheim stelt dat alle 

spanning afstamt van vervormingen.91 Bij het zien van de vervormingen kan dan dus direct 

de spanning ervaring worden. Een Iichte, semitransparante materialisatie zorgt ervoor dat 

de gebruiker direct ervaart bij het zien en bij het aanraken dat het geheel ook de potentie 
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heeft om te vervormen. Zo ervaart een gebruiker een pneumatische doorzichtige constructie 

eerder alsof deze kan bewegen dan een betonnen massief volume. De vervormingen zullen 

op korte termijn niet dermate groot zijn, dat het waarschijnlijk is dat angst zal ontstaan; het 

gaat vooral om de dynamiek van de vervormingen op korte termijn. 

Op lange termijn vervormt het gebouw expliciet zodat een reactie op de eerdere belastingen 

in de vorm zichtbaar wordt. Doordat deze vervorming op lange termijn plaatsvindt aan de 

hand van de krachten die de gebruiker op korte termijn ervaart, wordt de koppeling tussen 

korte en lange termijn effecten bewerkstelligd. De gebruiker wordt (achteraf) nu herinnerd 

aan de eerdere dynamiek en ervaart de vorm als dynamisch. Het bouwwerk past de structuur 

zo aan dat dit constructief gezien bij een volgende keer voor kleinere spanningen zal zorgen 

door een concentratie van materiaal op plaatsen waar de krachten groot zijn (geweest). 

Enerzijds is dit dus een constructief doel en anderzijds wordt het daardoor mogelijk voor de 

gebruiker om de eerdere dynamiek te ervaren. 
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Figuur 3.1: 
Het aanpassen van de vorm aan de krachten die lokaal ervaren worden. 



Z elforganiserende systemen worden gekenmerkt door hun flexibiliteit; zij kunnen 

zich aanpassen aan diverse omstandigheden. Na een inleiding worden natuurlijke 

voorbeelden van zelforganiserende systemen beschouwd, die door hun gedrag een efficiente 

constructieve vorm Iaten zien. Een script is naar het voorbeeld van deze systemen ontwikkeld. 

Ten slotte wordt de techniek behandeld die het mogelijk maakt om dit werkelijk te bouwen. 

3.1 Zelforganiserende systemen 

Elk systeem dat dynamisch, interactief, flexibel en gedistribueerd is, kan eigenschappen van 

zelforganisatie vertonen.92 Een systeem kan zelforganiserend genoemd worden als het zelf 

in staat is om succesvolle structuren te vormen.93 De structuur wordt niet vooraf bepaald, 

maar resulteert uit een intern proces. Het is een dynamisch en adaptief proces, waardoor het 

systeem de structuur zonder externe controle onderhoudt.94 Onder een systeem wordt een 

verzameling van bestanddelen verstaan die met elkaar en hun omgeving interacties aangaan. 

Elk bestandsdeel, ofwel element, reageert op een bepaalde manier op de omstandigheden 

waarin het zich bevindt. Als de omstandigheden veranderen, kan het element anders reageren 

met een gelijke logica. De logica van het reageren kan beschreven worden met regels. De 

prikkels waarop gereageerd wordt zijn de stimuli. 

Het interne proces wordt ook wei het lokale gedrag genoemd; het gevolg is het globale gedrag 

en kan bijvoorbeeld de gei"nterpreteerde vorm zijn. Het lokale gedrag veroorzaakt het globale 

gedrag, maar globaal gedrag kan ook invloed hebben op het lokale gedrag. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij constructieve stabiliteit. Als het geheel onstabiel is, worden de delen bei"nvloed. 

De verschillende niveaus in zelforganiserende systemen zijn via feedbackloops gekoppeld, 

waardoor het precieze gedrag zeer moeilijk te voorspellen is. Met computers kunnen de 

interacties in complexe systemen gesimuleerd worden. Zo kan indien lokaal gedrag bekend 

is, globaal gedrag gesimuleerd worden. 

Om dit te illustreren zal eerst een eenvoudige simulatie behandeld worden en wordt in de 
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Figuur 3.3: 

Figuur 3.2: 
Cellular Automata regels bij de Game of Life. Elke tijdstap in 
Cellular Automata 'kijkt' elke eel naar zijn buureellen en aan 
de hand van de toestand van de buureellen bepaalt de eel zijn 
toestand in de volgende tijdstap. 

I. Een eel die 'aan 'i.r mel minder dan /wee buurcellen die 'aan' ;;jjn gaal ;:;_e!f uit. 

2. Een eel die 'aan' is mel meer dan drie buurcellen die 'aan' ;;jjn gaat ;:;_e!f uit. 

3. Een eel die 'uit' is met meer dan dne buurcellen die 'aan' ;;jjn gaat ;:;_e!f aan. 

.f. Een eel mel prectes /wee buurallen die 'aan' ;;jjn b!ijft in de;:;_e!fde loe.rtand. 

Een 'glijder' in de Game of Life op een aantal opcenvolgende tijdstappen. Dit is een bepaalde eonliguratie van 
eellen die aan staan en zieh over het veld Iijken te verplaatsen. 



volgende paragraaf zelforganisatie in een natuurlijke context besproken. 

Cellular Automata is een discreet model, waarbij een ruimte met bepaalde dimensie cellen 

bevat die zwart (aan) of wit (uit) kunnen zijn. De topologie van de cellen staat vast. Vanuit 

een initiele situatie worden er lokale regels toegepast die voor elke eel gelden. Figuur 3.2 

toont de regels die bij de 'Game Of Life' horen. Dit is een type Cellular Automata waarbij in 

sommige situaties zelforganisatie vertoond wordt. Zo wordt een bepaalde configuratie van 

cellen die de toestand 'aan' hebben een 'glijder' genoemd. Deze configuratie heeft die naam 

gekregen omdat na een simulatie van verschillende tijdstappen dezelfde structuur steeds weer 

terugkomt. Een aantal tijdstappen zijn in figuur 3.3 te zien. Er wordt dus een identiteit aan 

een bepaalde configuratie toegekend die duidelijk op een niveau hoger dan dat de regels 

werken wordt waargenomen. 

3.2 Zelforganiserende systemen in de natuur 

In deze paragraaf worden twee natuurlijke voorbeelden van zelforganiserende systemen 

besproken die de mogelijkheden van een enkellokaal principe tonen: het aanpassen aan de 

heersende spanningen. Het globale resultaat blijkt in beide voorbeelden zeer succesvol te 

zijn. Er zullen veel meer andere stimuli ook invloed hebben op de globale vorm, maar zoals 

D'Arcy Thompson met betrekking tot bot al stelde is dat door de analyse van bijzondere 

en simpele problemen misschien principes te vinden zijn die voor veel meer fenomenen 

gelden.95 

Botten en bomen passen zich aan de mechanische belastingen aan. Het principe waar heiden 

op berusten is een toename van materiaal op plaatsen waar de spanningen hoog zijn. Het 

verschil tussen bot en boom is dat bot ook materiaal weghaalt op plaatsen waar de spanningen 

laag zijn. 
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Figuur 3.4: 
Botstrucruren vertonen krachdijnen die ontstaan door lokale aanpassing aan de spanningen .. 



3.2.1 Botten 

Botopbouw is afhankelijk van mechanische belastingen. Er wordt gedacht dat een specifiek 

type botcel ( osteocyten) onder invloed van belastingen signalen afgeeft die de botopbouw 

reguleren.96 Bij een toename in mechanische belastingwordt meer bot gevormd als een gevolg 

van verandering in activiteit van de cellen die bot vormen; de osteoblasten en/ of de cellen die 

bot verwijderen; de osteoclasten. Bij een afuame van mechanische belastingen, bijvoorbeeld 

tijdens een ruimtereis, is een afname van botgroei geconstateerdY7 Ruimtereizigers zullen dan 

ook extra moeten fitnessen om de botontwikkeling op peil te houden. 

Het gevolg van de verandering in activiteit is dat bot zich efficient aanpast aan belastingen en 

een hoge dichtheid heeft op plaatsen waar de spanningen hoog zijn en een !age dichtheid op 

plaatsen waar de spanningen laag zijn.98 Aangezien osteocyten gevoelig zijn voor de stroming 

van vloeistof wordt aangenomen dat een variatie van de belastingen zeer belangrijk is; dan 

stroomt de vloeistof in het bot heen en weer en is het goed mogelijk dat de cellen geprikkeld 

worden.99 Een dynarnische belasting zorgt dan voor vee! meer botgroei dan een statische 

bela sting. 

Naast het modelleren van de invloed van belastingen op de botgroei kan de kennis over 

de botgroei ook gebruikt worden om het verleden van een bot te bepalen. Als de huidige 

botstructuur dan bekend is, kan de geschiedenis van mechanische belastingen bepaald 

worden. 100 D' Arcy Thompson quote in een hoofdstuk over vorm en mechanische efficientie 

Sir Charles Bell die dit a! in 1827 als volgt verwoordde: 'This minute lattice-work, or the cancelli 

which constitute the inten"or structure of bone, have still reference to the forces acting on the bone. " 102 

Thompson noemt ook het grote verschil met sporen die door slijtage gevormd worden, als 

hij de zolen van onze schoenen met voeten vergelijkt. Hij stelt dat de zolen van de schoenen 

slijten en dus dunner worden terwijl de levende cellen van onze voeten gestimuleerd worden 

door de druk en eelt als reactie ontwikkeld wordt.102 

Figuur 3.5: 
Aanpasbare botstructuren, gemodelleerd. 
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Figuur 3.6: 
Gcmodelleerd is hoe bomen zich ter plaatse van de 
overgang van de stam naar de wortels aanpassen 
aan de spanningen. 

Mises stress 



De manier waarop bot zich dus aanpast is door te reageren op lokale stimuli. Het gedrag van 

de botcellen verandert waardoor het bot als geheel een structuur vormt waar de krachten aan 

af te lezen zijn. Bot is een levend materiaal waarbij continu afbraak en opbouw plaatsvindt, 

waardoor het zich in theorie volledig aan een nieuwe belastingssituatie kan aanpassen zoals 

in figuur 3.5 getoond wordt. Botweefsel in het menselijk lichaam is waarschijnlijk vaak niet 

ouder dan enkele jaren. 

3.2.2 Bomen 

De structuur van bomen past zich aan de heersende spanrungen aan.103 De Duitse 

natuurkundige Claus Mattheck beschrijft dit in zijn hoek 'Design in Nature: Learning 

from Trees'. De lokale structuur past zich aan volgens zijn axioma van een uniforme 

spanningsverdeling. Materiaal wordt toegevoegd tijdens de groei van een boom op plaatsen 

waar de spanningen relatief hoog zijn, waardoor een uniforme spanningsverdeling ontstaat. 

Dit is de voornaamste regel die professor Mattheck hanteert. 

Mattheck stelt dat in de natuur op twee manieren aanpassing aan de spanningen plaatsvindt: 

1. Door natuurlijke selectie over vele genera ties. 

2. Door adaptieve groei, waardoor aanpassing tijdens de levensduur mogelijk is. 

Hij onderbouwt zijn axioma met diverse computersimulaties van adaptieve groei, die hij 

vervolgens vergelijkt met de vorm van bomen. Beiden komen zo goed overeen dat zijn 

axioma van het streven naar een uniforme spanningsverdeling aannemelijk is. 

In zijn simulaties wordt de Von ;\fises spanning als referentiespanning gebruikt en maakt 

hij dus geen onderscheid tussen druk en trek. De Von l\fises spanning representeert de 

hoeveelheid kracht op een bepaalde positie in een volume. Om de Von l\fises spanning 

in een oneindig klein denkbeeldig blokje te berekenen zijn de hoofdspanningen in de drie 

hoofdspanningsrichtingen nodig. De uitkomst is altijd positief waardoor de verschillende 

Figuur 3.7: 
Bij bomen die gesteund worden door touwen, 
wordt de stam onder het aangrijpingspunt van de 
touwen minder belast op buiging ten gevolge van 
wind tegen de bladeren. Door de lagere spanningen 
groeit de boom daar minder materiaal. 
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plaatsen in een volume eenvoudig vergeleken kunnen worden als het gaat om hoogste 

spanning. 104 

Als belastingen altijd centrisch zouden zijn, zou de vorm van bomen niet zo vee! veranderen. 

Dan zou aileen lineaire groei plaatsvinden. In werkelijkheid grijpen belastingen vaak 

excentrisch aan waardoor een niet-uniforme spanningsverdeling ontstaat en er sprake is van 

buiging. Zo zorgt de wind bij bomen voor hoge buigspanningen in de stam. Het effect 

is duidelijk te zien bij vrijstaande bomen en scheelt per boomsoort. Bij loofbomen wordt 

namelijk trekhout aangemaakt en bij naaldbomen drukhout. 

Door de hoge windbelasting zijn de spanningen ter plaatse van de overgang van de stam 

naar de wortels zeer groot. Mattheck laat met zijn modellen zien hoe de aanpassing aan de 

spanningen resulteert in de voor bomen typerende vorm. Zie figuur 3.6. Figuur 3.7 toont 

de resulterende vorm als de boom gesteund wordt door gespannen touwen. De spanningen 

ten gevolge van wind zijn daardoor onderin vee! kleiner wat duidelijk is terug te zien in de 

kleinere diameter. Dit gedrag uit zich ook bij bomen die op een steen of een hek steunen. 

Door een eerdere afdracht van krachten wordt het onderste dee! van de stam dan weinig 

belast en zal dit stuk dunner zijn. 

Zoals hierboven vermeld: excentrische belastingen zorgen voor buigspanningen. Daamaast 

zorgen ze ook voor torsie met de bijbehorende schuifspanningen. Zo is de getordeerde vorm 

van vele bomen te verklaren. Arnheim stelt dat gedraaide en gebogen vormen typerend zijn 

voor natuurlijke vormen en zo de dynamiek van het krachtenspel vertegenwoordigen.105 Met 

de aanpassing aan de spanningen verklaart Mattheck dus het ontstaan van deze dynamische 

vormen. 



3.3 Constructieve reconfiguratie 2D 

Een computerscript is ontworpen dat bepaalde vormen aanpast aan de belastingen die erop 

werken. Het script gebruikt een statische, impliciete berekeningsmethode om de krachten te 

berekenen en vervolgens wordt de vorm aangepast aan de krachten. De aanpassing van de 

vorm gebeurt over een aantal iteraties (tijdstappen). Het principe is gebaseerd op de manier 

waarop botten en bomen zich aanpassen. 

Eerst worden de gebruikte computerprogramma's kort toegelicht om vervolgens het script 

te kunnen beschrijven. Met een eenvoudig voorbeeld zal het principe geillustreerd worden. 

Vervolgens worden de resultaten van krachten op twee complexere vormen getoond, zodat 

aangetoond wordt dat het script in principe voor aile tweedimensionale vormen gebruikt kan 

worden als ze eerst omgezet zijn naar een samenstel van knopen en scharnierend verbonden 

staven. Een gevolg van het principe waar het script op berust, is dat een vorm altijd verengt. 

Om dit tegen te gaan worden methodes besproken in een subparagraaf over uitbreiden. 

In het besproken script is tot dan toe aileen met een statische kracht gerekend. Om ook te 

onderzoeken wat invloed is van veranderende belastingen zullen de krachten per iteratie 

verplaatst worden, zodat een kracht die een route aflegt geschematiseerd wordt. 

Uiteindelijk worden de resultaten besproken om later de stap naar een driedimensionale 

vorm te kunnen maken. 

3.3.1 Software 

Het script dat ontwikkeld is, gebruikt de software GSA en Excel VBA. GSA is een 

rekenprogramma dat eindige elementen berekeningen uit kan voeren en VBA is de afkorting 

van 'Visual Basic for Applications'. Dit is de programmeertaal 'Visual Basics' die ingebed 

zit in het spreadsheetprogramma Excel. In het ontwikkelde script wordt GSA gebruikt om 

de interne krachten als gevolg van een externe belasting te berekenen. Het script is in Excel 

VBA geschreven en maakt vanuit daar de connectie met GSA. In VBA worden virtuele lijsten 

gecreeerd met de coordinaten van knopen, de topologie van de staven, de belastingen, de 
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randvoorwaarden en materiaaleigenschappen die naar GSA gestuurd worden ter berekening. 

Na de voltooiing van de berekening worden de resultaten in Excel VBA gei"mporteerd en 

gebruikt als input in het script. 

3.3.2 Reconfiguratie 

Botten en bomen passen zich zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven aan de 

belastingen aan. Zij doen dit door materiaal toe te voegen op plaatsen waar de spanningen 

hoog zijn. Botten halen bovendien materiaal weg op plaatsen waar de spanningen laag zijn. 

Het globale gedrag is gebaseerd op lokale regels. 

In een fysieke constructie is het nu nog ondenkbaar dat een constructie nieuw materiaal zou 

genereren op plaatsen waar de spanningen hoog zijn. Om toch dit principe toe te kunnen 

toepassen, is gekozen voor een verplaatsing van materiaal van plaatsen waar de spanningen 

laag zijn naar plaatsen waar de spanningen relatief hoog zijn. De dichtheid wordt dan groter 

op plaatsen waar materiaal constructief nodig is. Dit is een reconfiguratie van de vorm, 

waarbij de initiele configura tie wordt aangepast. 

Als een bepaalde vorm opgebouwd wordt uit punten, een zogenaamde 'pointcloud', kan de 

dichtheid op plaatsen waar de spanningen hoog zijn, vergroot worden door hier de punten 

naar elkaar toe te Iaten gaan en op plaatsen waar de spanningen laag zijn de onderlinge 

afstand te Iaten toenemen. Dit is te vertalen naar een eenvoudig fysiek vakwerkmodel met 

knopen die eerst op een gelijke afstand zitten. De knopen worden onderling verbonden 

door staven die kunnen verlengen en verkorten waardoor elke knoop kan verplaatsen. Als de 

staven scharnierend verbonden worden kunnen er aileen axiale krachten in de staven zitten. 

Buiging wordt, zoals bij een vakwerk, getransleerd in axiale staafkrachten. 

Elke driedimensionale vorm kan in een dergelijk model omgezet worden, zoals bij dynamische 

berekeningen met een massa-veer systeem, gedaan wordt. Het aantal punten zal de vrijheid 

bepalen die een vorm heeft om zich aan te passen. Met zeer veel pun ten heeft de vorm zeer 

veel verschillende mogelijke configuraties. Als er eisen gesteld worden aan de maximale en 

minimale staaflengte zal dit de vrijheid beperken. 



3.3.3 Computerscript 

Het script is geschreven in Excel VBA waarin over een aantal iteraties een tweedimensionale 

vorm wordt aangepast. In het stroomschema in figuur 3.8 is te zien welke stappen elke 

iteratie doorlopen worden. In figuur 3.9 is te zien hoe de verplaatsingsvector per knoop 

bepaald wordt. 

De knopen worden gegenereerd, uitgaande van een rechthoekig grid met een variabel aantal 

knopen in x- en z-richting. Ook de tussenafstand is variabel. De topologie van de staven is 

dan bepaald en zal niet veranderen in het script. Het gaat namelijk om een vormverandering 

en niet om een topologische verandering. Naast de topologie wordt ook een virtuele tabel 

gegenereerd die per knoop de buurknopen bevat. Dit zijn de knopen waarmee de knoop 

direct via een staaf verbonden is (maximaal 8) . 

Vervolgens wordt op een knoop de belasting gedefinieerd en ingevoerd of, en zo ja, welke 

beperkingen aan de vrijheidsgraden van de knopen worden toegevoegd. Zo zijn worden alle 

translaties beperkt voor scharnierend ondersteunde knopen. Na een analyse in GSA worden 

in Excel VBA de verplaatsingsvectoren bepaald. Deze generatie is de kern van het script en 

bevat de aanpassing van de vorm. 

Per knoop wordt de som berekend van de absolute axiale krachten in de aangesloten staven. 

De absolute som wordt berekend, zodat geen onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen 

druk en trek. Dit is te vergelijken met de methode die Mattheck hanteert door uit te gaan van 

de Von Mises spanningen. De som per knoop representeert nu of er vee! of weinig krachten 

in zijn omgeving (aangesloten staven) aanwezig zijn. Vervolgens worden voor elke knoop 

vectoren berekend in de richting van de buurknopen op basis van de absolute somkracht die 

deze hebben. Aangezien een knoop niet in de richting van een buurknoop client te verplaatsen 

als de somkracht van hem kleiner is dan zijn eigen somkracht wordt de relatieve somkracht 

gebruikt. Is de relatieve somkracht kleiner dan nul dan wordt er dus geen vector aangemaakt. 

Hoe groter de relatieve somkracht naar een buurknoop hoe meer de knoop uiteindelijk zal 

verplaatsen. Alle vectoren worden vervolgens met een globale, onveranderlijke factor Tl 

vermenigvuldigd die de snelheid van de aanpassing van de vorm regelt. Deze wordt altijd 

positief en kleiner dan 1 gekozen. Dan worden de vectoren per knoop opgeteld. 
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Figuur 3.8: 
Stroomschema ontwikkelde computerscript. 
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1. Initide Geometrie 

- Bepalen van de knoopcoi:irdinaten. 
- Per knoop de verbonden staven 
rangschikken. 
- Per knoop de knopen aan de andere 
uiteinden van de verbonden staven 
rangschikken. 

2. A:ciale staafkrachten en reacties 

~ 

Normaalkrachten per staaf 
rangschikken. 
- Reacties per knoop rangschikken. 

3. Som van de absolute staafkrach
ten bepalen 

- Per knoop worden de absolute 
normaalkrachten in de aangesloten 
staven gesommeerd. 
- Reactiekrachten bij deze som 
optellen. 

Actiekrachten bij deze som 
optellen. 

G) 

@ 



4. Gewogen yectoren in de richting 
van de aangesloten staven bepalen 

Per knoop wordt door het 
vergelij ken van de coordinaten van 
de lokale verbonden knopen met 
de eigen coordinaten een vector 
bepaald. 
- Vectoren worden vermenigvuldigd 
met de relatieve gewogen som van de 
absolute staafkrachten. 
- Vectoren worden vermenigvuldigd 
met een globale factor Tl. 
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5. Vectoren optellen 

- Vectoren worden opgeteld om een 
vector met een richting en lengte 
over te houden. 
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6. Een vetplaatsingsvector per 
knoop bepalen 

- Lokale factor Cl wordt bepaald. 
Vectoren uit stap 5 

vermenigvuldigen met de 
reductiefactor Cl om de uiteindelijke 
verplaatsingsvector te krijgen. 

• 

7. Nieuwe geometric 

Nieuwe knoopcoordinaten 
worden verkregen door bij de oude 
knoopcoordinaten de verplaatsings
vectoren op te tellen. 

Figuur 3.9: 
De generatie van verplaatsingsvectoren per 
knoop in een iteratie. 
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Om een onderscheid te maken tussen de verplaatsing van de knopen die een groter 

procentuele verschil met hun buren dan andere knopen hebben, is de factor C1 bedacht. 

Uitgangspunt is hierbij dat een knoop met somwaarde 1 met een buurknoop met somwaarde 

2 meer moet bewegen dat een knoop met somwaarde 99 en een buurknoop met somwaarde 

100. Onderstaande pseudocode beschrijft de bepaling van C1. 

Pseudocode C1: 

Start 
1. Somrneer: 
- Per buurknoop, bereken de relatieve somkracht 

somkracht 
2. Somrneer: 

- is de relatieve somkracht > 0: 
- bereken een eenheidsvector naar de buurknoop 
- vermenigvuldig de eenheidsvector met de relatieve 

- Per buurknoop, bereken de relatieve somkracht 
- is de relatieve somkracht > 0: 

- bereken een eenheidsvector naar de buurknoop 
- vermenigvuldig de eenheidsvector met de somkracht 

van de buurknoop 
3. C1 = 1 - Som.1 I Som.2 
Einde 

//Som.1 is altijd kleiner dan Som.2 

De uiteindelijke verplaatsingsvector wordt verkregen door de eerder verkregen vector 

te vermenigvuldigen met Cl. Nog wel client gecontroleerd te worden, voordat de knoop 

verplaatst wordt, of de knoop geen beperkingen aan zijn vrijheid heeft opgelegd gekregen 

in het geval van een oplegging. Onderzocht is of een verplaatsing te voorkomen is door 

een kunstmatige verhoging van de somkracht ter plaatse van een oplegging zodat het 

script geen verplaatsing berekend. Een andere onderzochte methode is de inverse van de 

verplaatsingsvector van een beperkte knoop bij de positie van de buurknopen op te tellen en 

de eigen vector te verwijderen. Deze methoden zijn vergeleken met de methode de vectoren 

eenvoudigweg ter plaatse van de beperkte knoop te verwijderen. Wat bleek is, dat over een 

aantal iteraties dit geen significant effect op de vervorming van het geheel had. Daarom 

is voor de laatste methode gekozen. Een overzicht van alle stappen die nodig zijn om de 

verplaatsingsvectoren te bepalen is te vinden in onderstaande pseudocode. 

Pseudocode bepaling verplaatsingsvector per knoop: 



Start 
1. Bereken de absolute somkracht 
2. Per buurknoop, bereken de relatieve somkracht 

- is de relatieve somkracht > 0: 
- bereken een vector (met daarin een afstand en richting) 

naar de buurknoop 
- vermenigvuldig de vector met de relatieve somkracht en deel deze door het 
totaal van alle relatieve somkrachten die groter dan nul zijn 
- vermenigvuldig de vector met de reductiefactor Tl 
3. Tel alle vectoren naar de buurknopen op 
4. Vermenigvuldig de resultante vector met Cl 
5. Heeft de knoop beperkingen in bepaalde translatierichtingen: 

- verwijder de vector in deze richting 
Einde 

Na het bepalen van de verplaatsingsvectoren kunnen aile knopen (voorlopig) verplaatst 

worden. In de nieuwe situatie client nog wei gecontroleerd te worden of staven niet te lang 

of te kort zijn geworden. Is dit het geval dan wordt voor beide knooppunten van de staaf 

berekend of zij invloed hebben gehad op het te kort of te lang worden. Is dit het geval dan 

wordt de verplaatsing ongedaan gemaakt. 

3.3.4 Voorbeelden 

Ter illustratie van de werking van het script zijn twee vormen aangepast aan de belasting. 

Voor elk voorbeeld wordt het verloop van een drietal gegevens in een grafiek uitgezet, zodat 

het effect van de verandering geanalyseerd kan worden: 

1. De som van de staaflengten. Zo kan geanalyseerd worden of dit minder wordt door 

aanpassing aan de belasting. 

2. De verticale verplaatsing van het punt waar de belasting op werkt. Dan kan 

geconcludeerd worden of het geheel stijver wordt. 

3. De vervormingsenergie, ook wei rekenergie of in het Engels 'strain energy' 

genoemd. 

De vervormingsenergie is een vorm van potentiele energie die bij elastisch materiaalgedrag 

opgeslagen wordt in de constructie bij vervorming. Hoe kleiner de totale hoeveelheid 

vervormingsenergie is bij een bepaalde belasting, hoe minder energie in de constructie 
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opgeslagen hoeft te worden om de belasting te dragen. Daarom wordt bij constructieve 

optimalisaties vaak de vervormingsenergie geminimaliseerd. 

Aangezien er aileen normaalkrachten in de staven zitten kan de vervormingsenergie als bij 

een elastische veer berekend worden. 

E . =.!_F·u (3.1) 
pot; 2 

De veerkracht is: 

F,. =k·u (3.2) 

Daaruit volgt: 

E'"'' =kk·u' (3.3) 

Derek wordt bij een axiaal belaste, elastische staaf berekend met: 

F·L 
E:=--

E·A 
(3.4) 

Aangezien de rek van een staaf in dit geval de uitrekking van de veer is: 

E . = F'. L,. (3.5) 
'"'' 2·E·A 

In de grafieken in de figuren 3.14 en 3.15 is de teller van deze term voor elke iteratie en voor elke 

staaf berekend en de som hiervan is uitgezet in een grafiek. Aangezien de elasticiteitsmodulus 

en oppervlakte gelijk blijven toont dit het verloop van de vervormingsenergie. 

Geometrie 1: grid 13x13 

Aantal knopen in x-richting: 13 

Aantal knopen in z-richting: 13 

Maasbreedte: 0.17m 

Maashoogte: 0.17m 

F=lOkN 

k = 60kN/m 

}.fin-/maximum staaflengte: 0.05/ 0.60m 

T1 = 0.2 

Aantal iteraties: 50 



Een vorm is gegenereerd met linksonder een scharnierende ondersteuning en rechtsonder 

een rol. Deze is in figuur 3.10 en 3.11 te zien. Bovenaan in het midden drukt een belasting 

naar beneden. Te zien is in de grafieken in figuur 3.14 dat de totale staaflengte iets afneemt. 

Dit vindt vooral in het begin plaats, omdat dan materiaal uit de bovenhoeken, waar weinig 

krachten zitten, verplaatst wordt. De verticale verplaatsing neemt iets af en kent een kleine 

'hobbel' in de grafiek, die veroorzaakt wordt door de staven die bij de steunpunten bewegen 

en hun minimale lengte bereiken. Wat blijkt is dat de totale vervormingsenergie convergeert 

naar een minimum, waaruit geconcludeerd kan worden dat de aangepaste vorm in ieder geval 

een efficienter materiaal gebruik kent dan de initiele vorm. 

Geometrie 2: grid 19x10 

Aantal knopen in x-richting: 19 

Aantal knopen in z-richting: 10 

Maasbreedte: 0.17m 

Maashoogte: 0.03m 

F = 10 kN 

k = 10000 kN/m 

:Min-/maximum staaflengte: 0.5/0.01m 

T1 = 0.2 

Aantal iteraties: 100 

Een uitkragende vorm is gegenereerd die in de linker hoekpunten scharnierend gesteund 

is en rechtsboven belast wordt. Deze is in figuur 3.12 en 3.13 te zien. In de grafieken in 

figuur 3.15 is te zien dat de totale staaflengte ongeveer gelijk blijft. De verticale verplaatsing 

fluctueert, maar de vervormingsenergie neemt wei af. Deze convergeert naar een minimum 

tot ongeveer iteratie 60, waarna de grafiek een ondiep dal krijgt. Dit is een gevolg van het feit 

dat vanaf dan enkele knoopnummers bijna samenvallen (dit wordt in GSA met een asterisk 

aangegeven) en kan bij belasting tot lokale instabiliteit leiden. 
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Iteratie 00 lteratie 02 Iteratie 04 

Iteratie 06 Iteratie 09 Iteratie 12 

Iteratie 17 lteratie 27 Iteratie 49 

Figuur 3.10: Schematische weergave Yan de staafkrachten als het computerscript een vorm waar een bepaalde belasting op staat, aanpast over een aantal iteraties. 



Iteratie 00 Iteratie 02 

'. "'·· 

lteratie 06 Iteratie 09 !teratie 12 

''' 

'' 
/ ."- \' 

lteratie 17 lteratie 27 
81 

Figuur 3. 11: Weergave van de geometrie als het computerscript een vorm waar een bepaalde bdasting op staat, aanpast over een aantal iteraties. 



Iteratie 00 Iteratie 03 

lteratie 07 lteratie 12 

lteratie 18 lteratie 25 

Iteratie 41 lteratie 56 

lteratie 75 lteratie 99 

Figuur 3.12: Schematische weergaYe ,·an de staafkrachten als het computerscript een vorm waar een bepaalde belasting op Staat, aanpast over een aantal iteraties. 



lteratie 00 Iteratie 03 

Iteratie 07 lteratie 12 

lteratie 18 lteratie 25 

lteratie 41 lteratie 56 

lteratie 75 Iteratie 99 83 

Figuur 3.13: Weergave van de geometric als het computerscript een Yorm waar een bepaalde belasting op staat, aanpast oYer een aantal iteraties. 
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Figuur 3.14: Grafieken die weergeven hoe over een aantal iteraties de vervormingsenergie, verticale verplaatsing en totale staaflengte veranderen als het computerscrip t de vorm aanpast. 
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Figuur 3.15: Grafieken die weergeven hoe over een aantal iteraties de vervormingsenergie, verticale verplaatsing en totale staaflengte veranderen als het computerscript de vorm aanpast. 
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3.3.5 Route 

De besproken voorbeelden uit de subparagraaf 3.3.4 worden heiden belast door een 

gelijkblijvende (statische) belasting. De belasting representeert de invloed van de gebruiker 

en zal in werkelijkheid niet statisch zijn. Een eerste aanzet tot een dynarnische kracht is 

gemaakt door een quasi-statische benadering van een kracht die elke iteratie verplaatst. Een 

tweedimensionaal grid is gegenereerd waarop de verplaatsende kracht gezet is. Het grid 

wordt scharnierend gesteund in de hoekpunten en het script heeft onderstaande specificaties: 

Geometrie : grid 7x 11 

Aantal knopen in x-richting: 7 

Aantal knopen in z-richting: 11 

Maasbreedte: O.Sm 

Maashoogte: O.Sm 

F = 10kN 

k = 60 kN / m 

Minimum staaflengte: 0.1m 

Maximum staaflengte: 2.2m 

T1 = 0.3 

Aantal iteraties: 22 

In de figuren 3.16 en 3.17 is te zien hoe de belasting verplaatst en wat de resulterende 

vormverandering is. Het effect van de verplaatsende belasting op de vorm is dat er een spoor 

ontstaat. 



3.3.6 Uitbreiden 

Uit de statische en quasi-statische belaste voorbeelden blijkt dat een vorm door het script altijd 

verengt. Dit komt doordat een knoop aan de rand naar binnen beweegt, door de vectoren 

die hij aanmaakt in de richting van buurknopen die meer in het midden van de vorm liggen. 

Als een vorm dusdanig verengt door een kracht dat vele staven de minimale staaflengte 

hebben zal de vorm zich daarna niet meer kunnen aanpassen aan de belasting. Deze scriptie 

is primair gericht op de beleving van een gebruiker, maar om toch te onderzoeken hoe vaker 

gebruik mogelijk gemaakt kan worden, zijn uitbreidingsmethoden van de vorm in de bijlage 

B.2 onderzocht. De twee onderzochte varianten zijn: 

1. Attractor: elke knoop beweegt richting zijn initide positie. 

2. Evenwichtslengte: de staven verlengen en verkorten zo dat zij hun initide 

evenwichtslengte weer aannemen. 

Gekozen is voor de methode met het streven naar de initide evenwichtslengten, omdat dit 

in een fysiek model eenvoudig te maken zou zijn. Elke staaf zal controleren of deze Ianger 

of korter moet worden en op basis daarvan zullen de knopen verplaatsen. In de methode 

met de attractors zal een orientatie in de ruimte benodigd zijn om te weten welke kant elke 

knoop op moet. 

Het uitbreiden gaat het verengen van de vorm dus tegen. Beiden kunnen gezien worden als 

toestand waarin knopen verkeren. Bij een complexe vorm is het mogelijk dat deze aan een 

kant belast wordt terwijl ver van hier geen belasting zit. Om lokale opzet van het script te 

eerbiedigen wordt gestreefd naar een lokale overgang tussen de toestanden. Elke knoop kan 

dan in een andere toestand verkeren. De overgang tussen de toestanden zal geregeld worden 

met een grenswaarde van de somkracht die de kern uitmaakt van het script. Is de somwaarde 

boger dan de grenswaarde dan zijn de regels volgens 'verengen' van toepassing. Als de 

somwaarde lager is dan de grenswaarde dan zijn de regels van 'uitbreiden' van toepassing. 

Dit in pseudocode: 
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Iteratie 00 Iteratie 04 Iteratie 08 

Iteratie 12 Iteratie I 7 Iteratie 22 

Figuur 3.16: Schematische weergave van de staafkrachten als het computerscript een Yorm waar een bepaalde varierende belasting op staat, aanpast over een aantal iteraties. 



Iteratie 00 Iteratie 04 Iteratie 08 

Iteratie 12 Iteratie 17 Iteratie 22 

89 

Figuur 3.17: Weergave van de geometrie als het computerscript een vorm waar een bepaalde varierende belasting op staat, aanpast over een aantal iteraties. 



Pseudocode verengen/uitbreiden: 

Start 
1. Bereken de absolute somkracht 

- somkracht > grenswaarde: 
- toestand = 'verengen' 

- somkracht < grenswaarde: 
- toestand = 'uitbreiden' 

2. Volg de regels die bij de toestand van toepassing zijn . 
Einde 

3.3.7 Lange duur effect 

Als de vorm aileen maar verengt bij een belasting zal bij bet wegbalen van de belasting een 

effect zicbtbaar zijn: de vorm is veranderd. Dit is in de voorgaande subparagrafen voor 

een statische en quasi-statische belasting aangetoond. Vervolgens is de mogelijkheid van 

bet integreren van verschillende 'toestanden' voor elke knoop. Als de vorm naar de initiele 

configuratie uitbreidt dan is er uiteindelijk geen effect meer aanwezig ten gevolge van de 

stimulus. Om tocb een effect te bebouden, maar ook nog aanpassingsmogelijkheden te 

bebouden is een deel van de vervorming als permanente vervorming geprogrammeerd. 

De analogie met een veer kan dit verduidelijken. Een veer beeft een evenwicbtslengte en 

kan een minimale of maximale uitrekking bebben. De evenwicbtslengte is in bet geval van 

bet in dit boofdstuk bescbreven script de lengte in de initiele situatie. Per iteratie wordt de 

lengte van de veer vergeleken met de evenwicbtslengte. Een gedeelte van de uitrekking, u, 

blijft permanent aanwezig (als een soort van plastiscbe vervorming) waardoor een lange duur 

effect ontstaat. Na een langere tijd is de permanente vervorming duidelijk te zien. 

Door grenzen te stellen aan de verandering van de evenwichtslengte in verbouding tot de 

maximale uitrekking kan gezorgd worden dat de vorm zich altijd nog aan kan passen aan 

belastingen. Tijdens belasting verengt de vorm zicb dan. Na belasting breidt bet uit tot dat de 

nieuwe evenwichtslengten en blijft dan in rust. 

In bijlage B.2 is dit onderzocbt na de beschouwing van de uitbreidingsmethoden. De invloed 



----------------------------------------------------------

van de grenswaarde van de overgang van uitbreiden naar verengen is onderzocht voor een quasi-

statische belasting. 

3.4 Bouwtechniek 

Het in dit hoofdstuk beschreven script is gebaseerd op vormen die opgebouwd zijn uit 

staven en knopen. Op deze manier is er namelijk een aanpasbare vorm te maken die lokaal 

gestuurd kan worden. De staven hoeven aileen maar langer of korter te worden. Door een 

combinatie van de translaties die volgens lokale assenstelsels maar in een richting zijn, heeft 

de totale vorm een grote vormvrijheid. De knopen zullen bepalen of de aangesloten staven 

langer of korter dienen te worden. Zij kunnen microchips bevatten die volgens het, in dit 

hoofdstuk gepresenteerde script, werken. Als input zijn dan de axiale krachten uit de staven 

benodigd. De krachten zijn eenvoudig te bepalen uit de rekken die gemeten kunnen worden 

door bijvoorbeeld rekstrookjes te plaatsen op de staven. 

Deze scriptie richt zich op de vraag hoe de ervaring verandert als het bouwwerk werkt als 

zelforganiserend systeem. De bouwtechnische uitwerking valt buiten het onderzoekskader, 

maar in deze paragraaf zullen enkele systemen en referenties genoemd worden die duidelijk 

maken dat het goed mogelijk is een dergelijk systeem fysiek te maken. 

Om staven te maken die korter of langer kunnen worden, is een betrouwbaar systeem de 

Festo Fluidic Muscle. Dit zijn pneumatische elementen die bij een hogere luchtdruk opbollen 

en daardoor korter worden. Deze elementen worden vooral bij robots toegepast, maar Kas 

Oosterhuis toonde al aan met zijn project MuscleBody dat er ook gedacht kan worden 

aan toepassingen op architectonische schaal. MuscleBody wordt in de bijlage C.l nader 

beschouwd. 

Naast pneumatische elementen kan ook gedacht worden aan elektrische lineaire actuatoren, 

maar het voordeel van pneu's is dat deze ook een constructieve expressie hebben. De zwelling 
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door de interne overdruk toont de krachten die erop kunnen werken op een zintuiglijke 

maruer. 

Chico MacMurtrie gebruikt in zijn project Inflatable Architectural Body pneurnatische 

elementen die gekoppeld zijn. Een soortgelijk systeem zou toepasbaar zijn bij het 

zelforganiserende systeem dat in deze scriptie ontwikkeld wordt. Een nadere beschouwing 

van zijn project is te vinden in de bijlage C.S. 

In de bijlages C.2, C.3 en C.4 zijn achtereenvolgens de projecten Yorkshire Diamant Pavilion, 

Mobilizarte en Breathing Cloud te vinden die allen de mogelijkheden van pneurnatische 

constructies tonen. Zo is het duidelijk dat het hoogstwaarschijnlijk mogelijk is om de 

principes van de zelforganiserende systemen die in deze scriptie ontwikkeld worden ook 

daadwerkelijk te realiseren zijn. 
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0 m de interactie tussen gebruiker en bouwwerk te onderzoeken wordt in dit 

hoofdstuk een on twerp beschreven van een omgeving waarin een vorm reageert op 

de gebruiker. Werden vroeger alleen gebouwen ontworpen met schetsen en andere statische 

beelden; tegenwoordig is het mogelijk om realtime door een virtuele omgeving te lopen. 

Zo is de gebruiker niet meer gebonden aan het gezichtspunt dat vastligt bij een afbeelding, 

maar kan hij zelf ' rondwandelen' en zijn omgeving ontdekken. De omgeving hoeft dan niet 

statisch ontworpen te worden, maar kan dynamisch geprogrammeerd worden: in plaats van 

alleen het on twerp van de vorm kan het gedrag door de tijd geprogrammeerd worden. 

Eerst zullen de toetsingseisen van het model besproken worden. Vervolgens zal het ontwerp 

van het toetsingsmodel aan bod komen en zal daama het werkelijke gebruik van het 

driedimensionale model behandeld worden. 

4.1 Toetsingseisen 

De eisen die aan de toetsing gesteld worden, volgen uit voorgaande hoofdstukken. Hierin 

zijn de verschillende termen behandeld, die in de probleemstelling naar voren komen. De 

toetsing vindt plaats via het model dat in het vervolg van dit hoofdstuk beschreven wordt. 

Dit model moet voldoen aan bepaalde eisen om in dit onderzoek gebruikt te kunnen worden: 

de toetsingseisen. 

Uit hoofdstuk 2, waarin de ervaring van de gebruiker en van het bouwwerk aan bod kwam, 

zijn eisen aan de toetsing af te leiden, namelijk: 

1. Het model moet onderzoek van de gebruiker zelf mogelijk maken. 

Hij moet voldoende vrijheid krijgen om zelf te kunnen bewegen, zodat hij datgene wat hij 

onderzoekt vanuit verschillende standpunten kan bekijken. Ook moet het mogelijk zijn om 

krachten uit te oefenen, zodat hij kan onderzoeken of het reageert en zo ja, op welke manier 

het reageert. 
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2. De expressie van krachten in het model moeten refereren aan de lijfelijke intensiteit 

die de gebruiker ervaart bij krachten in zijn eigen lijf. 

Bij grotere ~rachten in het lijf van een mens wordt een hogere intensiteit ervaren. In 

hoofdstuk 2 is Schmitz' beschrijving van de waarneming van een Dorische kolom gegeven 

waarbij de zwelling ervaren wordt als een hoge spanning. Door de lijfelijke vertrouwdheid van 

de gebruiker met de dynamiek tussen zwelling en spanning is dan communicatie mogelijk. 

Als in het model de krachten worden weergegeven op een manier die refereert aan de manier 

waarop mensen krachten ervaren is een dergelijke communicatie mogelijk. De gebruiker 

kan dan, in combinatie met zijn onderzoekende karakter, de krachten 'begrijpen' die in het 

bouwwerk zitten. 

De eis die volgt uit de beschrijving van de ervaring van het bouwwerk is: 

3. Het model moet op een dynamische manier de krachten beschrijven. 

Een statische beschrijving zal nooit de golfbewegingen van de krachten kunnen tonen en is 

minder goed toe te passen in een model dat grote vervormingen kent. Een dynamisch model 

benadert het werkelijke gedrag beter en is bovendien gebaseerd op lokaal gedrag dat recht 

doet aan de lokale relatie die een bouwdeel heeft met de gebruiker. Het bouwwerk hoeft niet 

elke iteratie in een statisch evenwicht te zijn, maar zal dynamisch in evenwicht zijn. 

De eisen die volgen uit de beschrijving van het korte en lange duur effect zijn: 

4. Het model moet de intensiteit en de variatie van de krachten direct ervaarbaar 

tonen. 

De gebruiker moet het korte duur effect, de krachten die hij in het bouwwerk veroorzaakt, 

kunnen ervaren. 

5. Het model moet op lange termijn expliciet vervormen. 

Zo wordt de reactie van het bouwwerk op de krachten die de gebruiker introduceerde 

ervaarbaar en blijft er een spoor van gebruik aanwezig. De gebruiker zal achteraf kunnen 



ervaren dat hij invloed heeft gehad op de vorm. Doordat hij energie in de vorm heeft 

gestoken die een ervaarbaar effect heeft gehad is het mogelijk dat hij het gevoel heeft dat hij 

de vorm heeft gecreeerd en daardoor een hechte band met de vorm voelt. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling van een methode die een vorm aanpast aan de 

belasting. De lokale regels die in de methode verwerkt zitten zorgen voor een zelforganiserend 

(globaal) geheel. In hoofdstuk 3 is aangetoond dat de daar beschreven regels een positief 

effect hebben op de constructieve efficientie. Het geheel is zo zelf in staat om succesvolle 

structuren te produceren en kan derhalve als zelforganiserend beschouwd worden. De eis die 

uit dit hoofdstuk volgt is: 

6. Het model moet via de lokale regels die in hoofdstuk 3 beschreven zijn een vorm 

aanpassen aan de krachten. 

4.2 Desk-Cave 

In de huidige voornamelijk visueel ingestelde cultuur is de afbeelding zeer belangrijk. 

Ontwerpen worden vaak met afbeeldingen gepresenteerd. De afbeelding biedt echter weinig 

ruimte voor onderzoek van de gebruiker. Om aan de eerste eis van de vorige paragraaf 

tegemoet te komen zal de gebruiker meer vrijheid gegeven moe ten worden. In dit onderzoek is 

gekozen voor het gebruik van de Desk-Cave die ontwikkeld is aan de Technische Universiteit 

Eindhoven door de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen.106 Deze is op figuur 4.1 te zien en 

is een afgeleide van een CAVE (afkorting van Cave Automatic Virtual Environment). In 

een CAVE staat de gebruiker tussen schermen waarop een driedimensionale omgeving 

geprojecteerd wordt. Hij draagt dan vaak een 3d-bril. In de Desk-Cave staat de gebruiker niet 

tussen de schermen, maar zit hij achter een bureau. Navigatie vindt plaats via het toetsenbord 

en de muis. Vier beamers worden gebruikt om op het bureau en de schermen links, voor en 

rechts van de gebruiker de omgeving te projecteren. 
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De gebruiker kan zelf door de omgeving 'bewegen'. Hij kan een vorm in het model in 

zijn geheel van veraf bekijken of er naar toe bewegen en een detail onderzoeken. Als de 

omgeving op de gebruiker reageert zal hij het gedrag kunnen onderzoeken. N ormaliter wordt 

een driedimensionale tekening in de Desk-Cave ingeladen, maar voor het creeren van een 

reagerende omgeving zal het geheel in de programmeertaal van de Desk-Cave geschreven 

moeten te worden. 

De software die gebruiktwordt is Vizard van WorldViz.107 Vizard gebruikt de programmeertaal 

Python. Het script dat specifiek voor de toetsing in dit onderzoek geschreven is, en te vinden 

is in bijlage D, is in Vizard geschreven. 

4.3 Reconfiguratie 3D 

Een omgeving is gecreeerd die zich aanpast aan de gebruiker. In deze paragraaf zullen de 

concepten van het script dat de omgeving genereert besproken worden. Deze zijn gebaseerd 

op de toetsingseisen. Uiteindelijk zullen ook de resultaten van het werkelijke gebruik van het 

model besproken worden. Verschillende resultaten en ervaringen van gebruikers zullen met 

elkaar vergeleken worden. 

4.3.1 Initiele geometrie 

In de figuren 4.2 en 4.3 zijn de plattegronden en aanzichten te zien van de gecreeerde 

geometric. In figuur 4.4 is een horizontale doorsnede te zien. Een kubusvormig volume 

is gemaakt, omdat deze vorm voor mensen eenvoudig te interpreteren is en daardoor 

ook een verandering van de vorm. Veranderingen van een complex gekromd volume zijn 

moeilijker waar te nemen. De kubusvorm is opgebouwd uit een grid van knopen en staven. 

De initiele knoopafstand is een meter. Deze maat is gekozen, omdat de meter verwijst naar 

de uniformiteit van het metrieke stelsel die de vroegere 'menselijke maten' verving.108 Werd 

er voor de invoeriog van de meter nog gerekend met 'voet' en 'duim', daarna werd met dit 



tieruniljoenste deel van het meridiaankwadrant tussen de noordpool en de evenaar die over 

Parijs loopt gerekend. In het model wordt begonnen met deze uniforme maat en door de 

aanpassing van de vorm veranderen de staaflengten op basis van de krachtswerking. Zo krijgt 

elke staaf een andere lengte die volgt uit de interactie van de structuur van het bouwwerk 

met de gebruiker. 

Het initiele grid is orthogonaal met in de drie dimensies de maaswijdte van een meter zodat 

ook de onderverdeling van de kubus resulteert in kleinere kubusvormen. Diagonalen zijn 

toegevoegd, zodat elke kubus stabiel is. De diagonalen zijn eerst in elke kubusvorm geplaatst, 

zodat er een tetrahedron ontstaat (zie figuur 4.5) en vervolgens zijn de staven die in dezelfde 

vlakken liggen verwijderd. Dit laatste wordt gedaan ter reductie van het aantal staven en is 

nodig omdat de verschillende kubussen van 1 xl x 1 m aan elkaar geschakeld worden en zo 

gezamenlijke vlakken hebben. 
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Bovenaanzicht 

Figuur4.2: 
Bovenaanzicht van het model 



Vooraanzicht 

Linker zijaanzicht 

Achteraanzicht 

Figuur 4.3: Rechter zijaanzicht 
Aanzichten van het model. 



Figuur 4.4: 
Horzontale doorsnede Yan het model op MV+Sm 



4.3.2 Expliciete berekening 

Om de dynamiek van de interactie tussen gebruiker en bouwwerk te kunnen tonen, zal de 

berekening van de krachten op een expliciete manier gebeuren, waarvan de principes in de 

subparagraaf 2.2.3 behandeld zijn. Zo wordt voldaan aan de derde eis, gesteld in paragraaf 

4.1. 

In deze subparagraaf wordt het script dat geschreven is om de krachten op een expliciete 

manier te berekenen toegelicht. Het script is in bijlage D: module integration_Ol te vinden. 

Gekozen is voor dezelfde berekeningsmethodiek als in bijlage B.1 is toegelicht. Een Eulerse 

tijdsintegratie is toegepast. 

Pseudocode expliciete berekening met Eulerse tijdsintegratie: 

Start 
1. Bereken de verplaatsingen: 
- Bepaal per knoop 
- Sommeer per aanges l oten sta af de krac htsvect or in de richting v a n d ie 
staaf. Dit zijn de interne krachten. De krachtsvector wordt als volgt 
verkregen: 
- bereken v oor de x-, y- en z-ric hting een eenheidsvec tor die de ric hting 
van de s taaf vertegenwoordigt 
- vermenigvuldig de vector met de axiale kracht die in de veer aanwezig is 
- Sommeer bij de vec tor een eventuele externe kracht als gevolg van een 
belasting door de gebruiker 

Sommee r een ficti eve dempkrac ht die de wrijving van het ge he el 
vertegenwoordigt. Daardoor kan een het geheel nadat het in beweging gezet 
is tot rust komen. 
- Bepaal de vers nelling doo r de kracht te delen d oor de massa v a n de knoop 
- Bepaal de s nelheid door de ve rsnelling te vermenigvuldigen met de vooraf 
bepaalde tijdstap en deze op te tellen bij de huidige snelheid van de knoop 
- Bepaal de verplaatsing d oor de snelheid t e vermenigvuldigen met de vooraf 
bepaalde ti j d s tap 
Einde 

In bijlage B.3 is een deelonderzoek te vinden waarbij het ontwikkelde script getoetst is op 

snelheid en nauwkeurigheid voor diverse constructievormen. Hieruit blijkt dat de uiteindelijk 

gevonden evenwichtssituatie steeds nagenoeg gelijk is aan die gevonden met een statische, 

impliciete berekening en derhalve kan aangenomen worden dat het script in beginsel correct 

Figuur 4.5: 
Een k"Ubus gecombineerd met een tetrahedron. 

k 
c 

y(t) 

m 

F(t) 

Figuur 4.6: 
Een massa-veersysteem met een demper. Op clit 
principe is de e~-pliciete berekeningsmethocliek 
gebaseerd. 
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Figuur 4.7: 

E en gewichtheffer die rood aanloopt door de grote krachten. 



1s. Ook is inzicht verkregen in het gedrag bij een hogere of lagere dempingscoefficient. 

Het uiteindelijke model heeft een dempingscoefficient van 5 kNs/m, omdat dit een goede 

ervaarbare demping bleek te zijn tijdens de simulatie. 

4.3.3 Korte duur effect: expressie van de krachten 

Om de gebruiker de krachten die hij in het volume introduceert te la ten ervaren, moet volgens 

de tweede gestelde eis in paragraaf 4.1, de expressie refereren aan de lijfelijke intensiteit die 

de gebruiker ervaart bij krachten in zijn eigen lijf In combinatie met het voldoen aan de 

vierde eis, die de ervaarbare variatie beschrijft, zorgt dit voor het korte termijn effect dat de 

gebruiker ervaart bij het onderzoeken van de vorm. 

In paragraaf 4.3 .2 is vermeld dat de krachten berekend worden door middel van een 

dynamische expliciete berekening. Per tijdstap worden de krachten berekend en deze 

veranderen over tijd. Variatie is uitgangspunt bij het visualiseren van de krachten. Deze 

hoeven dan niet in de vorm direct tot uiting te komen, maar in het gedrag van de elementen. 

Het tonen van de krachtintensiteit is gedaan door bij een hogere intensiteit van de krachten 

ook de kleurintensiteit te verhogen en knopen deze hogere intensiteit te laten vertalen in 

een grotere knoopafmeting. Het kleurenprincipe is voor de huid die om de structuur heen 

zit toegepast en ook voor de structuur zelf. Rood is gekozen, omdat dit refereert aan het 

menselijke gevoel van een hoge druk. Zo is in figuur 4.7 te zien dat het gezicht van een 

gewichtheffer rood aanloopt als hij grote lasten moet tillen door de druk in zijn hoofd. 

Een grotere kleurintensiteit van de knopen wordt gemodelleerd door een combinatie van 

de toenemende mate van roodheid en afnemende transparantie. Dit is in pseudocode te 

schrijven als: 
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Figuur 4.8: 
In strips wordt spanning vaak gereprc-sentccrd door bolle vormen. 



Pseudocode expressie krachten in knoop door de kleur en transparantie te varieren: 

Start 
1. Visualiseer krachten: 
- Bepaal parameters 

- minimale transparantie (minTrans) = 0.6 
- ondergrens absolute somkracht waarbij lineaire kleurinterpolatie begint 
(lBoundSumVisual) = 3 
- bovengrens absolute somkracht waarbij lineaire kleurinterpolatie eindigt 
(uBoundSumVisual) = 7 
- Per knoop 
- bepaal de abs olute somkracht (sum) 
- bepaal de kleur van geel en blauw (rood s t aat altijd op maximaal ) 
gValue= 1- (( sum - lBoundSumVisual )/(uBoundSumVisual -lBoundSumVisual )) 
als gValue < 0: gValue = 0 
als gValue > 1: gValue = 1 
- de kleur van de knoop (R,G,B ) = (l,gValue,gValue) 
- bepaal de transparantie van de knoop (trans) 
trans (sum-lBoundSumVisual)/(uBoundSumVisual-lBoundSumVisual)* ( l-
minTrans)+minTrans 
als trans < minTrans: trans = minTrans 
als trans > 1: t rans = 1 
- de transparantie van de knoop = trans (0 is volledig transparant ) 
Einde 

Het veranderen van de knoopafmeting is gemodelleerd, omdat het uitzetten van een volume 

verwijst naar een hogere druk. Dit manifesteert zich bij het opblazen van een ballon. De 

expressiviteit van dit proces wordt vaak gebruikt in strips, zoals met een aantal voorbeelden 

in figuur 4.8 is geillustreerd. Dit is geprogrammeerd door de afmeting van een knoop te Iaten 

afhangen van de absolute somkracht. De knopen hebben een minimale en een maximale 

knoopafmeting en tussen deze grenzen wordt lineair ge'interpoleerd om de afmeting te 

bepalen. 

Pseudocode expressie krachten in knoop door de afmeting te varieren: 

Start 
2. Visualiseer krachten: 
- Bepaal parameters 

- minimale afmeting knoo p (minSphereSize ) = 0 . 06 
- max i male afmeting knoop (maxSphereSize ) = 0.1 

ondergrens absolute somkracht waarbij lineaire afmetinginter polatie 
begint (lBoundSumVisual) = 3 

bovengrens abs olute somkrac ht waarbij lineaire a fmetinginte r polatie 
eindigt (uBoundSumVisual) = 7 
- Per knoop 
- bepaal de absolute somkracht (sum) 
- bepaal de afmeting (geprogrammeerd als schaal ) v an de knoop 
scaleSphere (sum-lBoundSumVisual)/ (uBound SumVisual-lBound SumVisual ) 
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* (maxSphereSize-minSphereSize )+minSphereSize 
als scaleSphere < minSphereSi ze: scaleSphere 
als scaleSphere > maxSphereSize: scaleSphere 
- de afmeting van de knoop = scaleSphere 
Einde 

minSphereSize 
maxSphereSize 

In het model is het mogelijk om te wisselen tussen de modi 'gevelhuid aan' en 'gevelhuid uit'. 

Als de huid te zien is dan is de verspreiding van krachten goed te zien. Ter plaatse waar een 

kracht door de gebruiker uitgeoefend wordt is de kleurintensiteit hoog en verder weg neemt 

de kleurintensiteit af, omdat de krachten zich over een groter oppervlak verspreiden door 

het feit dat de veerstijfheden van de constructie-elementen relatief slap zijn. Dit is te zien in 

de figuren 4.9 en 4.10. 

4.3.4 Lange duur effect: aanpassing aan de kracbten 

Naast het korte duur effect, dat communiceert naar de gebruiker welke krachten hij in de 

vorm veroorzaakt, zal de gebruiker ook een lange duur effect kunnen ervaren. De vijfde eis 

uit paragraaf 4.1 stelt namelijk dat het bouwwerk op lange termijn expliciet moet vervormen. 

In combinatie met de zesde eis die stelt dat de lokale regels gebruikt moeten worden die in 

hoofdstuk 3 in modellen met twee dimensies getoetst zijn, volgt dat het model zich op lange 

termijn aan de krachten aanpast. 

Dit is niet gemodelleerd door de vorm na een bepaalde (lange) tijd zich aan de gemiddelde 

krachten te laten aanpassen, want dan zou dit met relatief grote plotselinge vervormingen 

gepaard gaan. Het is gemodelleerd door elke iteratie de vorm een klein bee~e aan te passen, 

zodat dit pas na een tijd voor een expliciet waarneembare vervorming zorgt. Voor het 

bouwwerk is er dus geen duidelijk verschil tussen korte en lange duur effect, maar door 

de verhouding tussen de vervormingen wordt het geheel als een korte en lange duur effect 

ervaren. Het lange duur effect wordt dus veroorzaakt door een langzaam proces dat alleen 

direct is waar te nemen als een knoop nauwgezet in de gaten wordt gehouden. 



In paragraaf 4.3.2 is beschreven hoe de vervormingen onder invloed van de krachten worden 

berekend. Deze worden met verplaatsingsvectoren bepaald en zijn elastische vervormingen, 

omdat de evenwichtslengte van aile veren gelijk blijft. Het bepalen van de permanente 

vervormingen met behulp van de sommethode die in hoofdstuk 3 beschreven is, kan dan 

niet aileen door rniddel van verplaatsingsvectoren bepaald worden zoals in dat hoofdstuk is 

gedaan. Daar kon dit wei, omdat elke iteratie de onvervormde knoopcoordinaten werden 

aangepast. Dit was een voordeel van de statische berekening in GSA waarin de krachten 

volgens een evenwichtsberekening bepaald worden. In het script dat in Python is geschreven 

is een dynarnische, expliciete rekenmethodiek gebruikt. Het geheel verkeert dan niet per 

definitie in een statisch evenwicht, maar kan bewegen. Het heeft dan geen zin om de 

knoopcoordinaten aileen aan te passen als het doel is de vorm permanent aan te passen. 

De verplaatsingsvectoren zijn wei op een gelijke manier als in hoofdstuk 3 berekend, maar 

in plaats van de knopen volgens deze verplaatsingsvector te verplaatsen is per staaf gekeken 

wat ten gevolge van de specifieke verplaatsingsvector de verandering in lengte is. Deze 

verandering wordt verrekend in de evenwichtslengte van de veer. 

In bijlage D: Basis script_OS is de loop te vinden waarin de sommethode ('summethod' in 

de bijlage) de evenwichtslengten van de veren verandert. Onderstaande pseudocode geeft de 

belangrijkste stappen weer. 

Pseudocode lange duur effect gecombineerd met de expliciete berekeningsmethodiek: 

Start 
1. Bereken met de expliciete berekeningsmethodiek de knoopverplaatsingen 
2. Bereken de verplaatsingsvectoren voor de sommethode 

- bereken per knoop de absolute somwaarde van de krachten in 
verbonden staven 

- per buurknoop, bereken de relatieve somkracht 
- is de relatieve somkracht > 0: 

- bereken een vector (met daarin een afstand en richting) naar de buurknoop 
- vermenigvuldig de vector met de relatieve somkracht en deel deze door het 
totaal van alle relatieve somkrachten die grater dan nul zijn 
- vermenigvuldig de vector met de reductiefactor Tl 
- vermenigvuldig de vector met de tijdstap die ook gebruikt wordt in de 
expliciete berekeningsmethodiek, zodat bij een kleinere tijdstap van de 
berekening ook de aanpassing kleiner wordt 
3. Tel per knoop de verplaatsingsvector bij de coordinaten op 
4. Bereken per staaf de verandering van de staaflengte door de nieuwe lengte 
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van de staaf te berekenen en af te trekken van de s taaflengte voordat punt 
3 uit deze pseudocode werd toegepast 
5. Tel per staaf de verandering van de staaflengte op bij de evenwichtslengte 
Einde 

In de figuren 4.11 en 4.12 is de initiele vorm voor het gebruik en het lange duur effect te zien 

na het gebruik. In de figuren 4.13 en 4.14 is het lange duur effect van verschillende keren 

dat bet model gebruikt is te zien. Te zien is dat de vorm elke keer anders beeft gereageerd 

op het gebruik. 

4.3.5 Bevindingen gebruilrersonderzoek 

Een gebruikersonderzoekis uitgevoerd naar de rea cries van mens en opde reagerende omgeving 

die in dit hoofdstuk beschreven is. Van vier gebruikers (de leden van de afstudeercommissie) 

zijn de lange duur effecten in figuur 4.14 te zien. Op basis van waarnemingen van hun 

reacties tijdens en na het gebruik zijn de volgende conclusies getrokken: 

Het korte duur effect wordt ervaren als het introduceren van krachten. Door de 

rode kleurgradienten die veranderen, gecombineerd met vervormingen en het opzwellen van 

knopen, ervaren de gebruikers waar de interne krachten in de geometrie groot zijn en waar 

ze klein zijn. De relatie van deze dynamiek met hun bediening van muis en toetsenbord zorgt 

ervoor dat zij hun eigen invloed ervaren. 

Het lange duur effect wordt voornamelijk achteraf ervaren, zoals blijkt uit de 

volgende quote: 

'Van loop je door het gebouw heen en er gebeurt he/emaal niets en pas op het moment dat je je omdraait ife 

je ineens de geschiedenis van wat je gedaan hebt" - Faas Moonen 

De combinatie van bet korte duur effect en bet lange duur effect werd door Gerald 

Lindner enerzijds ervaren als het kneden van het gebouw en anderzijds alsof hij in contact 

stond met een organisme. Hieruit volgt dat ook de combinatie van effecten van belang is 

voor de totale ervaring. 



Gebruikers voelden een persoonlijke relatie met het lange duur effect. Dit blijkt 

onder meer uit het feit dat gevraagd werd afbeeldingen hiervan door te sturen en uit discussie 

over of er een verband is tussen het karakter van een specifieke gebruiker en de vervormde 

geometrie. 

De mogelijkheid om tussen de visuele weergave van vlakmodel (te zien in figuur 

4.10) en staafmodel (te zien in figuur 4.9) te wisselen helpt bij het begrijpen van de ruimte. 

Gebruikers kunnen zich bij het zien van het vlakmodel beter orienteren en hebben vervolgens 

een betere ruimtelijk begrip van het staafmodel. 

De besturing met toetsenbord en muis was niet voor iedereen even makkelijk. 

Waarschijnlijk komt dit door weinig ervaring met computergames, waarin de relatie tussen 

het menselijk systeem (hoofdzakelijk bestaande uit zicht, arm en hand) en de grafische 

weergave van het computersysteem geoefend wordt. 
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Figuur 4.9: 
Korte duur effect als alleen de staYen, knopen en y]oer getekend worden. 



.. 
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Figuur 4.10: 
Korte duur effect als de binnen- en buitenhuid getekend wordt. 



Figuur 4.11 : 

Basisgcomctrie Yoonlat de Yorm gebruikt is. 



Figuur 4.12: 
Geometric nadat de ,·orm gebruikt is. 

117 



ALEXANDER SUMA 

0 0 0 0 --- ----
F"AAB MDDNEN 

0 0 0 0 
------- -- ----

GERALD LtNDN~A 

RALPH BADDALICK 

0 0 0 
Figuur 4.13: 
Lange duur effecten. Alleen de contouren Yan de gevel en operung is steeds getekend 



ALEXANDER SUMA 

F'AAB MDDNEN 

GERALD LINDNER 

RALPH BRDDRLICK 

119 
Figuur 4.14: 
Lange duur effecten. 





---------------------------------------------------------------------

Conclusie 

De probleemstelling die in deze scriptie centraal stond richtte zich op de relatie tussen 

de individuele gebruiker en bouwwerk. Onderzocht is hoe deze relatie verandert als het 

bouwwerk werkt als zelforganiserend systeem dat expliciet reageert op de gebruiker. 

De scriptie is geschreven in de bouwkundige context van de disciplines architectuur en 

constructief ontwerpen. Er is geen onderscheid tussen constructie en architectuur gemaakt 

door een dragende ruimtestructurerende structuur te ontwerpen. 

Gebleken is dat de krachten die op mens en constructiewerken een dynamisch karakter hebben. 

De interactie tussen gebruiker en structuur wordt gekenmerkt door een antogonistische 

dynamiek van kracht uitoefenen en belast worden. Deze van oudsher bestaande relatie was 

de aanleiding om krachten in te zetten als communicatiemiddel. De relatie tussen gebruiker 

en gebouw is onderzocht middels een analyse van de communicatiemethode; de manier 

waarop informatie wordt uitgewisseld. Bij communicatie is de wijze waarop gereageerd 

wordt van belang. In deze scriptie is daarom niet een ontwerp voor een bepaalde vorm 

gemaakt, zoals in de bouwwereld gebruikelijk is, maar een ontwerp voor een gedrag. De 

regels die dit gedrag sturen zijn ontworpen. Deze regels passen de structuur zodanig aan de 

krachten die de gebruiker introduceert aan, dat een zichzelf verstevigende reactie van de 

vorm plaatsvindt. 

Door de vergelijking van reacties van gebruikers van het model in de Desk-Cave, is 

geconcludeerd dat de invloed die je als gebruiker hebt, zowel op het korte duur effect als 

op het lange duur effect, duidelijk wordt ervaren. De gebruikers reageren hierop door de 

relatie tussen stimulus en het effect op de vorm te onderzoeken. Elke gebruiker ervaart een 

intu.ltief correct gevoel bij de krachten die in de structuur werken door de directe vervorming 

tijdens het duwen, versterkt met opbloeiende kleurintensiteiten. Op basis waarvan het 

bouwwerk permanent vervormt, wordt alleen duidelijk bij langer gebruik van het model. De 

relatie tussen gebruiker en bouwwerk kan 'hechter' genoemd worden, omdat alle gebruikers 123 



affectief meer betrokken zijn bij de vervormde geometrie (die ze zelf veroorzaakt hebben) 

dan bij de basisgeometrie. 

Bovenstaande conclusies dragen bij aan het kenniseigendom van het interdisciplinaire gebied 

architectuur en constructief ontwerpen. 

Ten eerste kan geleerd worden dat door de nadruk op het gedrag van architectuur te leggen 

een nieuwe vorm van Genius Loci is ontstaan. Het bouwwerk wordt gevormd door specifiek 

gebruik, doordat uitwisseling van energie expliciete sporen achterlaat. Zo vindt er een 

personificatie van de vorm plaats; eerder gebruik wordt ingebed in de fysieke vorm. De 

techniek speelt hierin een belangrijke ondersteunende en bemiddelende rol. De techniek 

kan intuitief voelbaar worden door constructieve expressiviteit. Uiteindelijk wordt 

daardoor ook de relatie tussen mens en techniek versterkt. 

Ten tweede kan geleerd worden dat het wenselijk is om beide disciplines te integreren als een 

interactieve omgeving ontworpen wordt. De overlap tussen menselijk gedrag en constructief 

gedrag, de dynamiek van het dragen, kan namelijk gebruikt worden om ruimtelijke 

communicatie mogelijk te maken. 

Ten derde kan geleerd worden dat een dynamische beschouwing, in plaats van een statische 

benadering meer inzicht geeft in de interactie tussen gebruiker en constructie. Belastingen 

dienen niet te snel gegeneraliseerd te worden, maar de dynamiek van het vervormen door de 

werkelijk dynarnische belasting client inzichtelijk gemaakt te worden. 



Aanbevelingen 

Dit project richt zich op gedrag van architectuur en onderzoekt hoe de relatie tussen 

de gebouwde omgeving en de individuele gebruiker kan verbeteren. Om dit verder te 

onderzoeken, client meer onderzoek gedaan te worden naar de relatie tussen mens en 

bouwwerk wanneer communicatie met de omgeving expliciet mogelijk is. 

Het in hoofdstuk 4 toegelichte onderzoeksmodel in Vizard is alleen geschikt voor eenmalig 

gebruik, doordat de uitbreidingsmethoden die in bet tweedimensionale antwerp onderzocht 

zijn, niet geimplementeerd zijn. Dit komt enerzijds doordat bet aantal berekeningen dan toe 

neemt en bet model te traag wordt om realtime gebruikt te kunnen worden. Anderzijds is dit 

niet per se nodig voor bet onderzoeken van de probleemstelling die ingaat op de directe relatie 

tussen een enkele gebruiker en bet bouwwerk. Om de relatie tussen gebruiker en bouwwerk 

te onderzoeken bij herhaaldelijk gebruik, wordt aanbevolen om uitbreidingsmethoden te 

integreren. 

Het in hoofdstuk 4 toegelichte onderzoeksmodel in Vizard bevat nu geen constructieve eisen 

betreffende de sterkte, stijfheid en stabiliteit. Aanbevolen wordt dit te implementeren om 

bet waarheidsgehalte van bet model te verhogen. Dit kan gecombineerd worden met eisen 

aan de maximale lengte van elementen, die allereerst wel geprogrammeerd zijn, maar later 

vervallen zijn in verband met een vermindering van de expressiviteit van de beelden en een 

langere rekentijd. 

Het in hoofdstuk 4 toegelichte onderzoeksmodel in Vizard beschrijft alleen bet effect van 

verticale en horizontale krachten die de gebruiker op de vorm kan uitoefenen. Aanbevolen 

wordt om deze krachten te vervangen door krachten die in de natuurlijke context een rol 

spelen, zoals wind, om deze dynamische invloed te onderzoeken. 

Om de relatie tussen mens en expliciet reagerend bouwwerk verder te onderzoeken, wordt 

aanbevolen te onderzoeken hoe nieuwe materialen hierbij gebruikt kunnen worden. In deze 125 



scriptie is weinig vermeld over de fysieke realisering van de ontworpen structuur, omdat een 

goed passende technische uitwerking veel extra onderzoek vergt. 

Om realtime constructieve aanpassing te realiseren wordt aanbevolen om de mogelijkheden 

van constructieve zelforganiserende systemen verder te onderzoeken. In deze scriptie 

is gebleken dat door middel van lokale regels een globale, constructief efficientere, 

functionerende structuur ontworpen kan worden. Dit gedachtegoed kan als basis gebruikt 

worden voor verdere ontwikkelingen. 
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Terugkijkend, concludeer ik, dat ik aan het begin van het rUllll een jaar durende 

onderzoekstraject, niet had gedacht dat ik uiteindelijk een script zou schrijven dat gebruikt 

zou worden voor simulaties in de Desk-Cave. Doordat het einddoel niet vast stond is er 

juist een grensverleggend ontwerp gemaakt waarbij het gedrag van het bouwwerk centraal 

staat. Het zelf formuleren van de opdracht is niet de veiligste weg, maar zorgde voor een 

extra uitdaging met nieuwe mogelijkheden die uiteindelijk hebben geleid tot een fantastisch 

eindresultaat. 

Na mijn vooronderzoek richtte ik mij op 2 thema's; de waarneming en de zelforganiserende 

structuur. Door de wekelijkse besprekingen met afzonderlijke leden van mijn 

afstudeercommissie, was het nodig om steeds de relatie tussen de thema's in het oog te houden. 

Tijdens onderzoek naar de waarneming werd duidelijk dat met krachten gecommuniceerd 

kan worden en dit vormde de basis voor de interactie tussen thema's. Pas naar het einde van 

mijn onderzoek werd duidelijk dat bij zowel de waarneming als de constructie 'dynamiek' 

een belangrijk thema is. Kort na het vooronderzoek was ik al bezig met het programmeren 

van de aanpassing van een tweedimensionale structuur, maar dit gebeurde via een statische 

methode. Toen ik de dynamische constructieve berekeningsmethodiek ontdekte, begreep ik 

dat dit gebruikt zou kunnen worden in een virtuele omgeving. De relatie met de waarneming 

was toen snel gevonden. 

Het eindproduct, het script, is geschikt om nog vele malen door diverse mensen gebruikt 

te worden. Mensen kunnen zo een gevoel krijgen voor de dynamiek van het vervormen en 

creatieve geesten kunnen geprikkeld worden om dynamisch na te denken over architectuur. 

De persoonlijke kennisontwikkeling tijdens het onderzoek is voor mij belangrijk. De basis 

van diverse programmeertalen heb ik geleerd alsmede het expliciet constructief rekenen. 

Daarnaast is een passie ontstaan voor filosofie met betrekking tot de bouw, waarneming en 

techniek. Ik heb geleerd dat onderzoek van groot belang is en dat het nuttig kan zijn om niet 

te focussen op praktische problemen, maar op de onbegrensde mogelijkheden. 
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A.l Het heden als fundament volgens de fenomenologie van 

Hermann Schmitz 

Chris Noteboom, juni 2011 

We noemen die dingen klokken, 
2 wijzers op een plaat, 
loch lean een mens niet weten, 
hoe vroeg he! is, of hoe hat, 
omdat de tijd iets anders is 
dan 'n 5, 'n 6 of 'n 7, 
soms duurt kurt ontzettend fang, 
en soms duurt lang maar even. 
- Toon Hermans 

De yerschillende karakters van tijd 

Tijd en de Waarneming 

Tijd. Tijd kan zowel absoluut1 als relatief' zijn. Bovenstaande afbeelding laat zien dat tijd vaak 
gerepresenteerd wordt door een klok. Een klok is niet gelijk aan tijd, maar een instrument van ons 
mensen om het fenomeen tijd (wat natuurlijk een verzinsel van de mens is) te kunnen gebruiken in 
het dagelijks Ieven. De (analoge) klok weerspiegelt enerzijds het cyclische, continue karakter van het 
verloop van tijd en toont anderzijds het absolute karakter ervan. Het eerste speelt zich intern in de klok 
af waar tandwielen continu draaien. Dit cyclische verwijst naar ons dag- en nachtritme. Elke dag begint 
de dubbele cyclus weer opnieuw. Het absolute wordt voortgebracht door de werking van het uurwerk 
waarin de continue rotatie omgezet wordt in een discrete verplaatsing van de wijzers. Dit karakter komt 
ook naar voren in onze taal; bij het gebruik van specifieke tijdstippen3

: "Het is nu tien voor 6." 
In het Groot woordenboek van de Nederlandse taal, de Van Dale, komen de verschillende karakters 
van tijd ook naar voren. Tijd wordt enerzijds gezien als een mathematisch continuiim en anderzijds als 
een vastgesteld punt.' Het relatieve karakter van tijd, zoals Toon Hermans in het gedicht over klokken 
zo helder uitdrukt, komt echter niet in de definities tot uitdrukking. Ook de lineaire eigenschappen van 
tijd zijn onderbelicht. Een specifiek moment komt namelijk maar ei:n keer voor. 
Om tijd in zijn volheid als fenomeen te kunnen beschrijven zal het relatieve subjectieve karakter 
centraal staan in dit essay. De fenomenoloog Hermann Schmitz beschrijft tijd in relatie tot onze 
waarneming in zijn 'System der Philosophic'. Zijn systeem geeft inzicht in het subjectieve karakter van 
tijd. Om deze reden zullen zijn uitgangspunten in de onderhavige tekst centraal staan en wordt zijn 
methode ook gebruikt als startpunt om de koppeling tussen ruimte en tijd te beschrijven. Getracht zal 
vervolgens worden om met een wetenschappelijk - fenomenologische blik huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen te beschrijven. Het doe! van het essay is om de rol van tijd tijdens de waarneming te 
beschrijven. Het gaat dan over de rol van tijd in de virtuele ruimte en over de referenties naar tijd in 
de fysieke ruimte. 

Tjjd in de fenomenologie van Schmitz· het heden als uitgangspunt 
Schmitz definieert bet heden als uitgangspunt van zijn 'nieuwe fenomenologie'.5 Het heden is 
onmiskenbaar omdat niemand kan kiezen tussen meerdere vormen van het heden. Na een analyse van 
de lijfelijke gewaarwordingen6 pijn en angst concludeert Schmitz dat de oorsprong7 van het heden in 
de engte van het 1ijf, ofwel der Leib,8 ligt.9 Hij noemt dit absolute punt het primitieve heden. Schmitz 
benadrukt dat het bepalen van een absolute plaats los staat van de vraag of er meerdere absolute 
plaatsen kunnen zijn. Hij zegt dat de fysica deze vraag met de relativiteitstheorie beantwoordt en dat 
zijn theorie erop gericht is om het absolute punt waar eenieder aan verbonden is te concretiseren.10 

Wat hier bovenal uit blijkt, is Schmitz' nadruk op de waarneming, waarbij het individu centraal staat. 
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De waarneming als fenomeen wordt dus omschreven ten opzichte van het individu, het is een relatieve 
waarneming. 
In het (absolute) primitieve heden vallen ruimte en tijd samen (het hier en het nu). Dit vindt 
bijvoorbeeld plaats bij schrik: wanneer ik aan het dagdromen ben, maar plotseling iets op mij af zie 
komen en hiervan schrik, voel ik mij kort gebonden aan mijn lichamelijkheid en aanwezigheid in die 
zin dat ik merk dat ik hier n11 ben. In het dagelijkse Ieven hoeven tijd en ruimte in ons denken echter 
niet gekoppeld te zijn. Schmitz noemt dit het ontplooide heden. Dan kan ik bijvoorbeeld vooruit in 
de tijd denken en dit koppelen aan verschillende plaatsen. Mijn lichamelijkheid streef ik zo voorbij.11 

Benadrukt client nog wei te worden dat het vooruitdenken in het heden plaatsvindt. Bij het nadenken 
over morgen, vindt dit namelijk 1111 plaats. Door het onderverdelen van tijd in drie vormen: de modale 
tijd, de dimensionale tijd en de duur12

, weet Schmitz een onderscheid te maken tussen het absolute 
karakter van tijd, met de nadruk op het heden, en het continue karakter. Het denken in het heden, staat 
centraal in de modale tijd. Het verleden bestaat namelijk niet meer en de toekomst bestaat nog niet. In 
het heden kan iets je werkelfjle aangaan wat in de fenomenologie van Schmitz neerkomt op het feit dat 
verschijnselen betrekking kunnen hebben op je eigen lijfelijkheid. lets heeft een grotere feitelijkheid 
wanneer je affectief betrokken bent. Schmitz spreekt dan over subjectieve feiten. Objectieve feiten zijn 
die waarbij je geen affectieve betrokkenheid hebt, zoals de opmerking: "Hij heeft pijn." Dit feit heeft 
een kleinere feitelijkheid dan wanneer ik zou zeggen: "Ik heb pijn." 13 

De dimensionale tijd gaat niet over het bestaan en over de werkelijkheid, maar over de volgorde van 
verschijnselen. In deze vorm van tijd worden de verschijnselen lijnvormig gerangschikt en gedefinieerd 
door de volgorde in vroeger, gelijktijdig en later. D e modale tijd is sterk verweven met de dimensionale 
tijd. De modale tijd kan ingebed worden in de dimensionale tijd, waardoor aan verschijnselen, die 
gebeurd zijn in het verleden, specifieke tijdstippen kunnen worden verbonden. We verwachten 
onwillekeurig dat verschijnselen, gebeurd in het verleden, ook in de toekomst zullen plaatsvinden en 
zo kunnen we een verwachting van de toekomst hebben.14 De tijd als duur behandelt tijd als een 
continuum. Het is volgens Schmitz een chaotische meeroo11digheid, wat bij hem betekent dat het nog 
onduidelijk is of specifieke elementen van elkaar verschillen.15 Pas tijdens het specifiek maken van een 
tijdstip - dit benoemt Schmitz met de term indiz~d11atie- worden de verschillen duidelijk. 
Door het beschrijven van de drie genoemde vormen van tijd laat Schmitz zien dat het relatieve karakter 
van tijd, waarin iedereen tijd beleeft vanuit zijn eigen werkelijkheid, goed te koppelen is aan het continue, 
lineaire karakter van tijd wat in de eerdergenoemde definities gehanteerd werd. 

Ruimte en tijd 
Uitgaande van het (primitieve) heden als absoluut punt waar ruimte en tijd coi:ncideren zal de relatie 
tussen heiden nu verder onderzocht worden. In het bovenstaande is al genoemd dat deze in het dagelijks 
(ontplooide) Ieven niet samenvallen. Wei is er dan ook een duidelijk aanwezige relatie. Deze relatie 
zal onderzocht worden door Schmitz' fenomenologische benadering los te Iaten en te focussen op 
overige literatuur die de relatie tussen ruimte en tijd beschrijft. Eerst wordt kart ingegaan op de fysische 
benadering en vervolgens op de virtuele relatie. Dit laatste wordt gekoppeld aan maatschappelijke 
trends. 

In de natuurkunde wordt tijd als de vierde dimensie gezien. De eerste drie dimensies vormen samen 
de ruimte. Einstein beschrijft dit in zijn relativiteitstheorie waarin hij de vier dimensies als een entiteit 
ziet. 16 Sigfried Giedion schrijft in zijn boek Space, Time and Architecture dat ruimte in de 'moderne' 
fysica niet als absoluut en statisch gezien wordt, maar als relatief ten opzichte van een bewegend 
referentiepuntY De entiteit 'ruimte-tijd' is dan dus ook relatief ten opzichte van de waarnemer. 
Tijd als de vierde dimensie verklaart echter niet de volledige gevoelsmatige relatie tussen ruimte en 
tijd. Dit gevoel is wei vaak in de literatuur te vinden. Zo wordt er geschreven over een verschuiving 
van een nadruk op tijd naar een nadruk op ruimte. 18 Het gaat hierbij over onze virtu de relatie met het 
verleden of de toekomst. Met de genoemde verschuiving wordt bedoeld dat we tegenwoordig minder 
vaak (bewust of onbewust) vooruit of terug denken. Pallasmaa noemt dit een vervlakking van het 
tijdsbesef die te duiden is als een implosie van de continue tijd naar het 'vlakke' heden. Dit komt door 



de maatschappij die alsmaar een snellere ervaringstijd hanteert. Deze versnelling kan naar mijn mening 
beter 'hogere variatiesnelheid' genoemd worden, want het gaat hier om de kortere aandachtst:ijd per 
verschijnsel. De trend die Pallasmaa duidt past in het concept van de 'generieke stad' volgens Rem 
Koolhaas. 19 Deze stad is treffend in het toneelstuk 'Plot your City' van Paul Pourveur verwerkt, en is 
een stad waarbij men vooral in het heden leeft en denkt. Identiteit wordt als negatief gezien omdat deze 
referentie naar het verleden de variatievrijheid beperkt.20 In deze maatschappelijke ontwikkeling kan 
ook de toename van aandacht voor de atbeelding gezien worden in plaats van voor het proces van de 
totstandkoming ervan. Zo ook in de architectuur. Een indruk van een spectaculaire computertekening 
is namelijk snel te verkrijgen en resulteert in een korte, intense prikkel. Daarentegen duurt het begrijpen 
van het complexe proces, de inpassing in de context, de technische uitwerking, etc. vee! Ianger en Ievert 
te weinig continue stimuli op. In een tijd waarbij de aandachtsspanne van de mens gemiddeld korter 
wordt, kiezen meer mensen voor meerdere korte, intense prikkels. Door de hogere variatiesnelheid is 
de intensiteit van onze herinneringen lager. De mate van 'langzaamheid' is namelijk direct gekoppeld 
aan de intensiteit van onze herinneringen.z1 

Dat onze herinneringen minder in tens zijn, wil echter niet zeggen dat aileen het heden overblijft na het 
irnploderen. Het blijft van belang om de continue eigenschappen van het fenomeen tijd te beschouwen. 
Ook a! wordt mijn aandacht steeds getrokken door nieuwe (visuele) prikkels, dan nog zal mijn verleden, 
invloed hebben op mijn ervaring en waarneming. Schmitz zou dit misschien duiden als het afnemen 
van de mogelijkheid te ontplooien doordat je continu met het heden geconfronteerd wordt, maar hij 
zou dan noemen dat het verleden nog steeds invloed heeft op onze onwillekeurige verwachtingen. 
Naast de fenomenologische benadering kan het ook een verschuiving van een bewuste naar een 
onbewuste relatie met het verleden genoemd worden. In de neurowetenschappen spreekt men over 
neurogenese22

, in het specifiek het 'vormen' van het brein. Dit 'vormen' heeft niet (aileen) betrekking 
op de vorm, maar vooral op de relaties tussen bijvoorbeeld hersencellen. Met de term epigenese wordt 
het proces aangeduid waarbij de omgeving de patronen van de stimulatie en communicatie in de 
neuronen en neurale netwerken belnvloedt.z3 Volgens deze wetenschap heeft mijn verleden dus mijn 
hersenen gevormd zoals ze nu zijn. Wanneer ik nu iets waarneem, waarbij ik waarnemen zie als een 
actief procesz\ is er dus een intrinsieke relatie met het verleden en wordt de dialoog tussen mij het 
waargenomen object hierdoor bepaald. Naar mijn mening kunnen beide benaderingen naast elkaar 
bestaan, aangezien Schmitz het proces beschrijft dat nu plaatsvindt en de neurowetenschappen inzicht 
geven in de grondbeginselen van waarom het proces op een bepaalde manier verloopt. 

Het belang yan tijdsporen 
Het heden is een absolute plaats waar ruirnte en tijd samenvallen. Nu den ken we na over het verleden 
en de toekomst, waarbij we virtueel in de ruirnte en t:ijd kunnen reizen. De manier waarop we dit doen 
wordt bepaald door ons verleden en belnvloedt onze waarneming. De relatie tussen ruirnte en t:ijd in 
de maatschappij verandert voortdurend en de kortere aandachtsspanne van de mens zou wei eens 
veroorzaakt kunnen zijn door het informatieoverschot in de internetcultuur. Op het internet kunnen 
we (virtueel) moeiteloos binnen enkele seconden de wereld rond reizen. Dit benadrukt nog eens extra 
de verandering in de relatie tussen ruimte en tijd. Ook als is de (fysieke) afstand groot, het hoeft 
geen extra tijd te kosten om (virtueel) ver te reizen. Voor het internet was dit aileen in onze (virtuele) 
gedachten mogelijk en was het niet mogelijk om op grote afstand bijvoorbeeld een wederkerige 
Einlnbung te hebben.25 Door de vele visuele prikkels hebben we geen tijd om bewust terug te den ken aan 
het verleden en ons besef van identiteit zal veranderen. Neil Leach beargumenteert met zijn concept 
van 'camouflage' een nieuwe vorm van identiteit, waarbij de representatie door middel van kleding, 
make-up, kapsel, kunst, dans, poezie, architectuur, etc. werkt. Camouflage is een symbolisatiemodus 
die zorgt voor connectiviteit. Je kunt namelijk via je presentatie het gevoel krijgen ergens bij te horen.26 

Connectiviteit resulteert dus in identiteit. De vraag is dan of deze connectiviteit aileen in het heden zal 
plaatsvinden of ook met het verleden. Pallasmaa wijst ons namelijk op de noodzaak van het hebben 
van een notie van de diepte van tijd. Hij vertelt dat sporen van slijtage ons herinneren aan het lot van 
het fysieke en biologische Ieven. Tijd wordt zo een haptische sensatie. In onze hedendaagse bouw 
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lijkt het er echter op dat wij ons van het verleden willen distantieren; gebouwen tonen geen sporen 
van een geschiedenis.'" Door de geschiedenis voortaan expliciet wei te tonen kan de ervaring in het 
heden ge!ntensiveerd worden. Zo wordt meer gebruik gemaakt van de verschillende gedaantes van het 
fenomeen tijd. 
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13 Brodriick, R. (2011) Het gel11id van de pend11le 
14 Brodriick, R. (2011) Het gel11id van de pend11/e 
15 Brodriick, R. (2010) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp.40 
''Een meeroo11digheid, als bet geheel van willekeurige elementen, heel chao tisch als nog onzeker is of de elementen van die 
meervo11digheid z•an elkaar verschillen of identiek zyn. " 
16 Wikipedia. URL: http:/ /nl.wikipedia.org/wiki/Ruimte-tijd 



17 Sigfried Giedion (1952) Space, Time and Architecture: the growth of a new tradition, Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, pp. 368. 
18 Pallasmaa, J. (2007) The Space of Time- Mental Time in Architecture, URL: http:/ /www.tu-cottbus.de/ 
theoriederarchitektur/ wolke/ eng/ Subjects/ 071 / Pallasmaa/ pallasmaa.htm 
19 Koolhaas, R. (1995) "The Generic City", in: S,M,L,XL, New York: Monacelli Press 
w Pourveur, P. (2011) Plot your City, d.d. 18-07-2011, Eindhoven 
Dit toneelstuk van Paul Pourveur speelde zich af in de stad Eindhoven en ging over een viertal steden 
die gebaseerd waren op het essay 'the Generic City' van Rem Koolhaas. Een van die steden was 'the 
generic city' waarbij de stad al haar herinneringen aan het veri eden vernietigd had en de inwoners (min 
of meer) continu in het heden leefden en dachten. 
21 Pallasmaa, J. (2007) The Space of Time- Mental Time in Architecture, URL: http:/ /www.tu-cottbus.de/ 
theoriederarchitektur/ wolke/ eng/Subjects/ 071 /Pallasmaa/ pallasmaa.h tm 
Hierin citeert Pallasmaa Kundera: Kundera, M. (1966) Slowness, New York: Halper Collins Publishers, 
pp. 39 
22 Volgens Van Dale: neu·ro·ge·ne·se: 1. de ontwikkeling van het zenuwstelsel 
23 Neidich, W. (2009) "Neuropower", Atlantica Magazine of Art and Thought, nr.48-49 
Dit artikel is ook te vinden op de URL: http:/ /www.warrenneidich.com/neuropower/ 
24 Noteboom, C. (2011) De waarneming van mens en, dieren en dingen in een nieuwe Jenomenologische context 
In dit essay ben ik nader ingegaan op de waarneming waarbij Schmitz' nieuwe fenomenologie als 
uitgangspunt diende. 
25 Noteboom, C. (2011) De waarneming van mens en, dieren en dingen in een nieuwe Jenomenologische context 
Einleibung is een concept van Schmitz waarbij de dialogische dynarniek tussen verengen en uitbreiden 
een grote rol speelt en je affectief betrokken bent. Wederkerig houdt een tweezijdige betrokkenheid in. 
26 Leach, N.(2004) "C<AMO>UFLAGE", in: Wat is OMA, Rotterdam: NAi Uitgevers 
27 Pallasmaa, J. (2007) The Space of Time- Mental Time in Architecture, URL: http:/ /www.tu-cottbus.de/ 
theoriederarchitektur/wolke/ eng/ Subjects/ 071 /Pallasmaa/ pallasmaa.htm 
"At the same time that we dream of eternal life through images of timeless beauty and peifection, we need experiences thai 
mark and measure the course of time; we need to be convinced of the depth and availability of time. Traces of erosion 
and wear remind us of the ultimate fate of the pf?ysical and biological world, "horizontal death"- to use a notion of 
Gaston Bache lard- but thry also situate us concrete!J in the flow of lime. Time turns into a haptic sensation; it becomes 
a perception of the skin. Matter expresses time, whereas shape, partiCIIIar!J geometric form, e.ypresses space. A pebble 
held on the palm conwqys the experience of materialized time. We cannot menlai!J live in a placeless space, but we cannot 
exist in a timeless duration, either. Our contemporary, high!J technological environments, built of man-made materials, 
do no111s11ai!J mediate traces of time and history. Instead of promoting rootedness and a sense of belonging, thry evoke 
an air of alienation, detachment and lack of empati?J. When comparing contemporary cityscape with historical towns we 
can distinguish a flat time from a thick time or the absence of lime from time as a comfortingpresence." 
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A.2 De waarneming van mensen, dieren en dingen in een 

nieuwe fenomenologische context 

Welke rol speelt affectie in onze waarneming? 

Chris Noteboom, juni 2011 

In dit essay zal met behulp van literatuur van en over de fenomenologen Maurice Merleau-Ponty en 
Hermann Schmitz een beschrijving van 'het waarnemen' gegeven worden. Vanuit de door Schmitz 
genoemde 'nieuw fenomenologische' benadering, zal het verschil tussen het waarnemen van mensen, 
dieren en dingen verklaard worden. Allereerst zal de centrale rol van het bewustzijn bij de filosofie 
van Hu~serl besproken worden. Dit heeft namelijk een belangrijke invloed op het werk van Merleau
Ponty gehad. In zijn filo~ofie ~taat het bewustzijn niet Ianger centraal, maar is existentie belangrijker: 
het 'tot de wereld zijn'. 1 Deze ontwikkeling in de manier van denken past binnen de ontwikkelingen 
op andere gebieden, zoals in de natuurwetenschappen en wiskunde. Niet Ianger denkt men in absolute 
waarheden, maar in relatieve waarheden. Zo kan in de kwantummechanica de waarneming niet los 
gezien worden van de positie van de waarnemer.2 De nadruk op het relatieve, waarbij 'iets' beschouwd 
wordt ten opzichte van 'iets anders',3 is in overeenstemming met de centrale rol die de fenomenologie 
de waarneming toebedeelt, waarbij het begrip intentionaliteit centraal staat. lntentionaliteit staat voor 
de eenheid tu~~en de act van het bewustzijn en datgene waarvan men bewust is, en houdt in dat 
er geen waarneming kan zijn zonder een waargenomen ding.4 Vervolgens zal het onderscheid, wat 
Schmitz maakt, tussen zintuiglijke waarnemingen en lijfelijke gewaarwordingen worden toegelicht. De 
verzameling van lijfelijke gewaarwordingen noemt Schmitz bet lijf(of der Leib): datgene wat een mens 
in de buurt van zijn lichaam gewaarwordt.5 Fundamenteel is hierbij de dialogische dynarniek tussen 
verengen en uitbreiden.6 Vanuit het dialogische karakter zal beredeneerd worden dat de algemeen 
geaccepteerde filosofische relatie tussen object en subject in dit essay verworpen zal worden. Er zal 
gepleit worden voor een meer gelijkwaardigere betekenis op basis van een actieve rol van heiden tijdens 
de waarneming. Uiteindelijk zal ingegaan worden op de vraag hoe ze be!nvloed kunnen worden in dit 
proces. Het verschil hierbij tussen mens, dier en ding zal worden toegelicht door de analyse van het 
affectief vermogen van elk. 

Edmund Husserlleefde van 1859 tot 1938. Hij was een mathematicus en filosoof die als de grondlegger 
van de fenomenologie wordt gezien. Hus~erl probeerde een beschrijving te vinden voor de wereld 
om ons heen, vanuit ons zelf geredeneerd. Het bewustzijn staat in zijn denkwijze centraal, omdat hij 
vanuit onze gedachten de natuur en onze kennis van de natuur wilde verklaren. Dit staat haaks op de 
toentertijd heersende opvattingen dat vanuit de natuur en de wetenschap onze gedachten verklaard 
konden worden.' Husser! gebruikte het eerder genoemde begrip intentionaliteit om te verklaren dat 
het bewustzijn altijd een bewustzijn van iets is. Het staat voor de eenheid van de waarneming en het 
waargenomen ding.8 Deze eenheid zal later in dit es~ay terugkomen in de beschrijving van de relatie 
tussen het object en subject. 

De filosoof Maurice Merleau-Ponty, die van 1908 tot 1961 leefde, raakt na het volgen van colleges van 
Husser! gelnspireerd door deze manier van den ken. Hij verwerpt echter de manier waarop Husser! het 
bewustzijn als een zuivere basis voor aile betekenis definieert en gebruikt de existentie als fundament. 
Zoals eerder vermeld, betekent existeren 'tot de wereld zijn'. Dit is de wereld van de waarneming, 
waarbij waarnemen het zintuiglijk en lichamelijk tot de wereld zijn als uitgangspunt neemt.9 De relatie 
tussen de waarnemer en de wereld kan dus nooit volledig weg gereduceerd worden. 

Hermann Schmitz die in 1928 geboren werd en overigens nog steeds leeft, publiceerde tussen 1964 
en 1980 het tiendelige, in totaal meer dan 5000 pagina's tellende 'System der Philosophic'. Zijn [YSfeem 
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is een fenomenologische beschrijving van het ervaarbare 1ijf en de diverse vormen van belichaamde 
ervaring (embodied experience). Daar waar Merleau-Ponty Je corps definieert als een sensitief lichaam 
maakt Schmitz duidelijk onderscheid tussen het 1ijf (Leib) en het lichaam (Korper). Hij is de eerste 
die dit conceptuele verschil helder maakt.10 Het lichaam is het materiele lichaam dat door middel van 
zintuigen kan worden waargenomen. Het /ijfis een verzameling van lijfelijke gewaarwordingen, zoals 
honger, dorst, pijn, angst, wellust, walging, vermoeidheid, matheid, frisheid, behagen, etc. Dit zijn allen 
gewaarwordingen die je de overtuiging geven dat je innig en direct met je eigen lichaam verbonden 
bent.11 Schmitz introduceert het primitieve heden als absoluut punt waarin deze connectie tot de pure 
essen tie wordt teruggebracht. In het dagelijkse Ieven vinden de lijfelijke gewaarwordingen plaats door 
een continue dynamiek tussen verengen en uitbreiden, terwijl in het primitieve heden er aileen nog maar 
de engte van het /ijfis. Dit kan gebeuren bij ervaringen van hevige angst of pijn, waarbij de orientatie 
in ruimte en tijd niet meer te onderscheiden zijn. Dan smelten hier, nu, dit, ik en erzijn samenY Dit 
gebeurt echter zelden. In het dagelijkse Ieven ontvouwt elk van deze vijf grondvormen zich vanuit het 
primitieve heden dat een absoluut punt is, naar een relatieve dynamiek. Zo ontvouwt het hierzich naar 
een systeem van relatieve locaties en het nu naar een systeem van relatieve momentenY 

Met het concept 'Vitaler Antrieb' omvat Schmitz de oscillatie tussen verengen en uitbreiden. Om 
dit verder inzichtelijk te maken zullen nu twee voorbeelden van lijfelijke gewaarwordingen gegeven 
worden. "Wanneer we 's zomers in het gras liggen kan er bij gelegenheid een extatische gewaarwording 
van Iijfelijke verwijding optreden waarbij we de indruk krijgen alsof we ons uitdijen in de onmeetbare 
uitgebreidheid van de wereld.'"' Deze Iijfelijke gewaarwording manifesteert zich dus in het uitbreiden. 
Bij de lijfelijke gewaarwording tijdens de ademhaling wordt de dynamiek van uitbreiden en verengen 
beter zichtbaar. 'Het inademen wordt, in de gestalte van 'een eiland' in de borst en buikstreek gevoeld, 
waarin het verengen en het uitbreiden met elkaar concurreren, en waarbij in eerste instantie het 
uitbreiden en later, tegen het einde van het inademen, het verengen overheerst'.' 5 Bij het verengen zal 
de persoon affectief betrokken zijn en dus voelen dat hij nauw verbonden is met zijn lichaam. 

De voor de theorie van Schmitz kenmerkende interactie tussen verengen en uitbreiden speelt ook 
tijdens de waarneming een grote rol. Schmitz noemt dit 'lijfelijke communicatie' ofwel Einleibung. Bij 
Iijfelijke communicatie wordt er een gezamenlijke Vitaler Antrieb gecreeerd, samengesteld uit verengen 
en uitbreiden. 16 Wanneer twee lev en de wezens elkaar naderen zal de wisselwerking maximaal zijn; zo zal 
er bijvoorbeeld bij oogcontact een continue uitwisseling van blikken zijn. 17 De blik kan dan direct een 
motorische reactie aansturen doordat deze deel uitmaakt van het motorische lichaamschema. Dit kan 
ook plaatsvinden wanneer cen persoon een levenloos object waarneemt. Schmitz illustreert dit met het 
voorbeeld van een op je afkomende steen. De blik draagt dan de beweging van de waargenomen steen 
aan het motorische lichaamschema over en betrekt het Iichaam hierbij, zonder de noodzaak het lichaam 
te zien, zodat je wegduikt. In deze situatie zal je gefascineerd door de steen zijn; voor jouw gevoel ben je 
heel even een met de steen. Het lijfheeft zich in deze situatie uitgebreid tot een groter geheel; een nieuw 
Jijf. Bij dergelijke fascinatie speelt de omgeving geen rol. In het dagelijkse Ieven is dit anders. Dan staan 
de waargenomen omgeving en het ervaarbare lijf in een chaotische relatie tot elkaar. Hicrmee wordt 
bedoeld dat het Jijf dan geen uitgesproken in zichzelf gesloten en van de omgeving afgezonderd geheel 
is, maar ook geen onzelfstandig element van een dominerend algeheel/ijfis.18 Het 1ijf gaat een dialoog 
aan met zijn omgeving waarvan het ook deel uitmaakt. Deze dialoog maakt duidelijk dat er bij de 
waarneming gecn sprake is van een passief waargenomen entiteit. Een dialoog houdt een tweespraak 
in,19 waarin heiden actief zuUen participeren. Schmitz zegt hierover dat (zintuiglijk) waarnemen een 
holistische uitwisseling van Iijfelijke dynamiek is. De wereld bestaat niet uit gescheiden entiteiten maar 
uit atmosferische velden van significante situaties, mogelijkheden of quasi-lijfelijke krachten."" De 
waargenomen objecten bestaan dus niet onafhankelijk van onze waarnemingen, zoals Kant met theorie 
van het 'ding an sich' beweerde. Waarnemen is dus niet een registrerende activiteit, maar een cooperatie 
van subject en object, die hij Einleibung noemt. 21 Het object, datgene wat waargcnomen wordt, kan 
dus niet een passieve rol worden toebedeeld, zoals normaliter in de filosofie gcdaan wordt. Volgens 
deze manier van redeneren is het beter af te zien van de scheiding tussen object en subject en bij het 



beschouwen van de waarneming te kijken naar het proces van lijfelijke dynamiek. Beiden zullen in het 
vervolg van dit essay als subject beschouwd worden. 

Als dingen zich ook actief gedragen tijdens de waarneming, wat is dan het verschil tussen dingen, 
mensen en dieren? 

Schmitz stelt in zijn theorie van de subjectiviteit en zelfbewustzijn dat we continu affectief betrokken 
zijn bij water gebeurt.22 Deze gevoelsmatige betrokkenheid speelt een rol wanneer wij mensen, dieren 
en dingen waarnemen. Zo kan het zien van iemand die jou iets ergs heeft aangedaan het gevoel van 
haat doen ontstaan, kan het verlies van een dier verdriet opleveren en kan je vol van liefde aan jouw 
auto denken.23 Wanneer deze gevoelsmatige betrokkenheid bij slechts een van de tijdens de waarneming 
betrokkene subjecten aanwezig is, spreekt Schmitz van eenzijdige Einleibung. Wanneer het een tweezijdige 
affectieve betrokkenheid betreft, spreekt hij van een wederkerige Einleibung.24 Dit kan plaatsvinden bij 
mensen en dieren. Zo blijkt uit een recente studie, uitgevoerd over 35 jaar en onder 2500 olifanten, 
dat deze dieren gevoelens uiten.25 Ook weten wij dat een hand vals kan worden na herhaaldelijke 
mishandeling door zijn verzorger. Dingen, ofwellevenloze objecten, vertonen deze affectiviteit echter 
niet. Als wij een stoel schoppen zal deze wei reageren in de zin van terugveren of doorbreken, maar 
verder geen affectieve betrokkenheid tonen door wanneer je er een volgende keer op gaat zitten anders 
te reageren dan voordat je hem geschopt had. Een verandering van gedrag door de tijd speelt hier dus 
een belangrijke rol. Hiernaast is de uiting van het gevoel door het waargenomen subject van belang om 
te kunnen bepalen of het een affectieve betrokkenheid kan tonen. Studies naar het affectief modelleren 
zijn al gedaan en dit wordt al toegepast bij robots.26 Menselijke karakteristieken zijn belangrijk willen wij 
bijvoorbeeld emoties in een levenloos object zien. De ogen zijn hierbij erg belangrijk, zo blijkt uit de 
reacties van kinderen op Brum; een tv-serie over auto waar ogen in de koplampen te zien zijn.27 Ook het 
zien van beweging is belangrijk, omdat we er dan onbewust van uitgaan dat er Ieven in kan zitten. Met 
experimenten toont Visch verder aan dat wij lichamelijke aanwijzingen gebruiken om handelingen en 
emoties te herkennen.28 Dit past binnen het door Schmitz bedachte concept van lijfelijke communicatie. 
Het voorbeeld van de steen beschreef namelijk hoe een beweging van een ander Oevenloos) object op 
het eigen lichaam kan worden overgedragen, via de blik. Schmitz stelt ook dat een bewegingssuggestie 
hier a! voldoende voor is. Bewegingssuggesties zijn waargenomen voortekens van bewegingen en als 
zodanig ook kenmerkende eigenschappen van gestaltes.29 Ter verduidelijking noemt hij het voorbeeld 
van een zuil en een balk, waarbij de zuil het proces van het 'naar beneden zinken en het tegendrukkende 
verheffende omhooghouden' zichtbaar maakt. Dit komt terug in de entasis van de Dorische kolom en 
komt overeen met het antagonisme van de lijfelijkheid: een concurrentie tussen spanning en zwelling.30 

Uit het bovenstaande volgt dat bewegingssuggesties van een waargenomen levenloos en bewegingloos 
subject al voldoende zijn om de waarneming over te dragen op het eigen Jijf. Een affectieve betrokkenheid 
van het eerstgenoemde zal echter niet worden bereikt, omdat door de afwezigheid van een adaptief 
vermogen geen affectie getoond kunnen worden. Indien een affectief vermogen gewenst is kan lijfelijke 
communicatie gebruikt worden om te beschrijven hoe de verandering zal worden overgedragen op het 
Jijf van de waarnemer en hoe deze het dus zal ervaren. 

Bronvermelding 
1 Merleau-Ponty, M. [1948] (2008) De wereld waarnemen, Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp.10-11 
'Voor Husser/ is 'de zaak zelf' datgene wat verschijnt, zij is bet Jenomeen. Temgkeren naar de 'zaken zelf' betekent 
dat we ons niet meer bezig houden met de vraag hoe de dingen op zichzelf zouden :;j;n, maar dat we ons concentreren op 
de betekenis van dat wat verschi;nt. (...) Om tert~g te kunnen keren tot de zaken ze!f, en dus om inzicht te krijgen in de 
betekenis van dat wat verschijnt, moe/en we een tegennatuurlijke houding aannemen. We moe/en als ware de blik niet meer 
naar buiten richten en ons blind staren op de werkelijkheid van de dingen, maar we moe/en de blik naar datgene rich/en 
waaraan de zaken verschijnen, en dat is voor Husser/ bet bewustzijn." 
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0 Merleau-Ponty, M. [1948] (2008) De wereld waarnemen, Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp.20 
"Daar waar de mechanica van Newton nog uitgaat van een rationalistische en afstandelijke benadering waarin een absoluut 
standpunt zou kunnen worden ingenomen, daar gaat de moderne Jysica (kwantummechanica en relativiteitstheorie) uit 
van de gedachte dat een wetenschappelijke observatie t!fhankelijk is van de positie van de observator. Daar waar de 
klassieke meetkunde een strikt onderscheid maakt tussen de mimte en de dingen in de mimte, daar z•ermengen vorm en 
inhoud van de mimte zich in de niet-euclidische meetkunde. De moderne we tens chap lijkt daarmee meer recht te doen aan 
de wereld zoals we die ervaren in de waarneming. " 
3 Volgens Van Dale: re·la·tief: 1. beschouwd ten opzichte van iets anders 
4 Merleau-Ponty, M. [1948] (2008) De wereld waarnemen, Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp.15 
"Intentionaliteit stoat voor de eenheid tussen de act van het bewustzijn en datgene waar het bewustzijn bewust van is. Het 
stoat voor de eenheid van bijvoorbeeld de waarneming en het waargenomen ding. Dit betekent dater geen waarneming kan 
zijn zonder waargenomen ding en omgekeerd geen waargenomen ding zonder waarneming. We zouden dan ook kunnen 
zeggen dat intentionaliteit voor de wisselwerking tussen subject en object stoat." 
5 Brodriick, R. (2010) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp.41 
':Schmitz maakt dus onderscheid tussen leibliche Regungen, ofwellijfely"ke gewaarwordingen, en zintuigfi;"ke waarnemingen. 
Deze lijfelijke gewaarwordingen, die hij als geheel aanduidt met der Leib, zijn vee/a/ alledaagse fenomenen die we op een 
zeer directe en rechtstreekse manier ervaren. " 
6 Brodriick, R. (201 0) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp.4 3 
Deze dynamiek is dialogisch omdat verengen en uitbereiden elkaar als antagonistische tendensen 
veronderstellen. 
"Door het dialogisch communicatieve karakter van de lijfefi;"ke gewaarwording is ze invariant als ze zich uitbreidt over 
meerdere deelgenoten. " 
7 Robert C. Solomon lectures on 'Husserl and Phenomenology'. http:/ /www.youtube.com/ 
watch?v= R8sC-Ialh-g 
8 Merleau-Ponty, M. [1948] (2008) De wereld waarnemen, Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp.15 
9 Merleau-Ponty, M. [1948] (2008) De wereld waarnemen, Amsterdam: Uitgeverij Boom, pp.11-12 
10 Blume, A. (201 0) "Hermann Schmitz (1928-)", in: Rainer Sepp & Embree Handbook of Phenomenological 
Aesthetics. New York: Springer, pp.307-209 
'It becomes clear the le corps is a kind of f?ybrid of Leib and Kiirper; and the clear, conceptual differentiation of both 

phenomena, which Schmitz was first to achieve, is lacking there. Le corps is the senseous Korper that is accessible to ryes 
and hands, where 'fingernails', 'ears', and 'lungs' also belong to Korper (cf. Merleau Ponry 1945:429-93).' 
11 Brodriick, R. (2010) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp.41 
10 Brodriick, R. (201 0) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp.39-45 
13 Schmitz, Owen Miillan, Slaby (2011) 'Emotions outside the box: the new phenomenology of feeling 
and corporeality', Phenomenology and the Cognitive Sciences, nr. 10, pp.252 
14 Brodriick, R. (2010) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp.41 
15 Brodriick, R. (2010) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp.41 
16 Schmitz, Owen Miillan, Slaby (2011) 'Emotions outside the box: the new phenomenology of feeling 
and corporeality', Phenomenology and the Cognitit>e Sciences, nr. 10, pp.251 
'Thus, via the bridgingfunction of vision, is generated a shared vital drive that guides motor activity and enables graceful 
evasion. This is corporeal communication. It creates a shared vital drive composed of contraction and expansion. Consider 
also the avoidance of harmless or dangerous encounters by directingyour vision. Corporeal Communication through the 
channel of the vital drive-in such cases, I speak of encorporation [Einleibunf!) - exists in an antagonistic mode with 
attention to others as well as in a solidary mode without such attention" 
17 Schmitz, Owen Miillan, Slaby (2011) 'Emotions outside the box: the new phenomenology of feeling 
and corporeality', Phenomenology and the Cognitive Sciences, nr. 10, pp.252 
'This straddling reaches its fullest extent in encountering other creatures, e.g. in exchanging glances which create a joint 



vital drive composed of expansion and contraction or in evasion of harmless or dangerous encounters guided by vision. " 
18 Brodriick, R. (2010) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp.42-43 
19 Volgens Van Dale: dia·loog: 1. tweegesprek. ge·sprek: 1.mondelinge communicatie, uitwisseling van 
informatie. uit·wis·sden: 1. wederzijds ruilen. Tijdens een dialoog wordt er dus door beide partijen 
informatie 'geruild'. 
00 Schmitz, Owen Miillan, Slaby (2011) 'Emotions outside the box: the new phenomenology of feeling 
and corporeality', Phenomenology and the Cognitive Sciences, nr. 1 0, pp.244 
"Instead, sensing by means of the felt borfy is a holistic exchange of corporeal rfynamics, a vibrant attunement to 
meaningful surroundings. Correspondingly, the world shows up not as a neutral realm of alrearfy separate identities but as 
atmospheric fields of significant situations, opportunities or quasi-corporeal forces or 'opponents' that in the first instance 
become manifest to the conscious person in form of the 'internalfy diffuse meaningfulness' of holistic corporeal impressions. 
21 Brodriick, R. (2011) Het geluid van de pendule, pp. 3 
'Waarnemen is, volgens S chmiti) dus niet zo zeer bet registreren van objecten of van gegevens van zintuigen, maar 
vee/ meer een op elkaar inspelende en op elkaar ingespeeld :;:jjnde omvattende coiiperatie van subject en object, die hij 
Einleibung noemt. ' 
22 Schmitz, Owen Miillan, Slaby (2011) 'Emotions outside the box: the new phenomenology of feeling 
and corporeality', Phenomenology and the Cognitive Sciences, nr. 10, pp.245 
'The felt borfy with its characteristic corporeal rfynamics between expansion and contraction and its sensitivi(y to suifacekss 
spaces and room-filling atmospheres forms the backbone of Schmitz' theory of subjectivi(y and se!f-consciousness. The kry 
notion here is that of affective involvement: the conscious subject~ constant!J being affected by and involved with what goes 
on-an involvement both realised and mediated by corporeal feelings that in turn make manifest (disclose) goings-on in the 
environment. Affective involvement is an immediate pre-reflective, not yet articulated se!f-consciousness - Schmitz calls it 
'se!f-consciousness without identification:" 

03 Russo, B. (2011) Shoes, cars, and other love stories: Investigating the experience of love for products, Delft: VSSD 
In de dissertatie beschrijft Russo verschillende verhalen waaruit duidelijk de mogelijke liefde van 
mensen voor levenloze objecten blijkt. 
04 Brodriick, R. (2010) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp. 43 
05 http:// www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/ article/ detail/2441690/2011 /06/05/ Olifanten-
zij n-hartstikkc-slim -en-sociaal. dh tml 
"" Brackens, J. (201 0) "Modeling the Experience of Emotion", International Journal on Synthetic Emotions, 
nr. 1(1), pp.1-17 
Broekens, J. (2007) "Emotion and Reinforcement: Affective Facial Expressions Facilitate Robot 
Learning", Human Computing, LNAI Spec. Vol. on AI, pp.113-132 
07 Brum, geanimeerde tv-serie, geproduccerd door Ragdoll Productions voor HIT Entertainment in 
1991 
"" TV programma Labyrint. Titcl: Emotie Machine. Op internet geplaatst op 25 januari 2011. 
http:/ /weblogs. vpro.nl/labyrint/2011 /01/25/ emotie-machine/#more-5 726 
In dit programma vertelt Valentijn Visch dat uit onderzoek blijkt dat je door beweging denkt dat iets 
gaat Ieven. 
29 Brodriick, R. (2010) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp. 43 
30 Brodriick, R. (2010) 'Einleibung en de architectonische vorm' in Transcripts.ehv. Rotterdam: 010 
Publishers, pp. 43 
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B.l Dynamica 

dy·na·mi·ca: leer van de bewegingsverschijnselen (Van Dale) 

sta·ti·ca: leer van het evenwicht van lichamen in rust (Van Dale) 

Inleiding 
Constructies warden doorgaans statisch berekend. Dit wil zeggen dat er geen rekening gehouden wordt 
met de beweging van de constructie naar de vervormde toestand onder invloed van een belasting. 
Alleen de vervormde geometrie wordt beschouwd. Het doel is te controleren of een statisch evenwicht 
mogelijk is. De som van de krachten is clan gelijk aan nul: 
IF =0. Wanneer een statische methode in een eindige elementen berekening wordt gebruikt kunnen 
direct de verplaatsingen van een model warden bepaald (mits lineair gerekend wordt) aan de hand van 
de stijfheid van de constructie (verwerkt in de stijfheidsmatrix) en de belastingen ( exteme krachten): 
{F} = {u} * [K]. 
Bij een dynamische berekening wordt niet alleen de uiteindelijke evenwichtssituatie beschouwd, maar 
wordt ook de beweging naar de vervormde toestand meegenomen. Dus naast de vervorming, ook het 
vervormen. Dit wordt gedaan door gebmik te maken van de tweede bewegingswet van Newton: F = 
m * a. Het grate verschil met een statische berekening is dat niet direct de verplaatsing wordt berekend, 
maar de versnelling, waarmee de verplaatsing kan warden berekend. De factor tijd is clan van belang 
aangezien de snelheid met v = a * t en de verplaatsing met u = v * t kan warden berekend. 

Om inzicht te krijgen in de bepaling van de verplaatsing met een dynarnische methode zullen een aantal 
modellen beschouwd warden met een toenemende complexiteit. Tussen twee haakjes wordt steeds een 
verwijzing naar het model in Netlogo gemaakt, waarin het geheel geprogrammeerd is. De aanduiding 
'puntmassa' wordt gebruikt voor de punten waar de veren bijeenkomen. Dit is een vertaling van het 
Engelse 'particle' en staat voor een deeltje met een variabele massa waarbij de afmetingen van het 
deeltje zelf niet van belang zijn en het deeltje ook geen orientatie heeft. 



Veermodel (SPRING001) 
De verplaatsing van een knoop wordt bepaald door de snelheid met de stapgrootte te vermenigvuldigen. 
De stapgrootte is namelijk een vervanger van de tijd. De afstand is dus v[m/s] * t[s] = u[m]. Om de 
snelheid te berekenen kan de versnelling vermenigvuldigd worden met de tijd: a[m/s"2] = v[m/s] * 
t[s]. De versnelling kan gevonden worden door het omschrijven van F[N] = m[kg] * a[m/s"2] tot 
a[m/s"2] = F[N] / m[kg], waarbij de kracht Fin dit model de veerkracht is die bepaald wordt door 
de uittrekking van de veer en de veerconstante. De uittrekking is de afstand van de puntmassa tot de 
andere puntmassa minus de lengte die de veer heeft wanneer deze spanningsloos is. 

In het model wordt een puntmassa verplaatst en blijft een tweede puntmassa op dezelfde plaats. Tussen 
heiden is een veer geplaatst die in de onderstaande afbeelding gerepresenteerd wordt door een lijn. 

Pseudocode: 

Start 
1. Bepaa1 de 1ocaties van de puntmassa's 

- puntmassa 0 op (x,y) (10,0) 
- puntmassa 1 op (x,y) = (-10,0) 

2. Bepaa1 de parameters 
- stapgrootte = 0.1 
- evenwichts1engte van de veer 15 
- veerconstante = 1 
- massa = 1 

3. Voor puntmassa 1(1inks) 
Per iteratie (tick in Netlogo) 

- bereken Fv met Fv = uv * k 
- bereken a met a = F I m 
- bereken v" met v" = v + a * D.t 
- bereken u" met ut v, * a 
- bereken x, met xt = x + u, 
Einde 

20 

-20 
0 

Velocity-Graph 

1. v, grafiek 

315 

2. verplaatsing linker puntmassa 

Op bovenstaande afbeeldingen is te zien dat de snelheid volgens een sinusbeweging door de tijd 
verloopt. Het systeem heeft een dynamisch evenwicht waarbij de maximale veerlengte 20 is en de 
rninimale veerlengte 10 is. 
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Veermodel + demping (SPRING002) 
Het eerste model is uitgebreid door de implementatie van een demper. De demper zorgt ervoor dat 
een puntmassa een evenwichtssituatie berei.kt. Dit is in onderstaande grafiek te zien aan het feit dat de 
snelheid naar nul convergeert. 
De demper wordt gemodelleerd door de totale kracht op de puntmassa te Iaten afnemen waardoor de 
versnelling en dus ook snelheid afneemt. 
Dit wordt gerepesenteerd door een fictieve kracht die de demper uitoefent Fd en is te berekenen met 
Fd[N] =-c[Ns/m] * v[m/s]. In deze formule is c de dempingscoefficient. Hoe hager de snelheid, hoe 
hager de demping. De totale kracht die elke iteratie op de puntmassa wordt uitgeoefend is dan: F rot = 
Fv- Fd. 

Pseudocode: 

Start 
1 . Bepaal de locaties van de puntmassa ' s 

- puntmassa 0 op (x,y (10 ,0) 
- puntmassa 1 op (x,y) = (-1 0 ,0 

~ . Bepaal de parameters 
- stapgrootte = 0.1 
- evenwichts l engte van de veer 15 
- massa - 1 
- veerconstante = 1 
- dempingscoefficient 0 . 1 

3 . Voor puntmassa ~ (links 

Per iteratie (t ick in Net l ogo) 
- berel:en F, met F,, = u,. + l: 
- bereken F d met Fd = c * v 
- bereken F tot met Ftot = Fv - Fd 

- bereken a met a = F,ct I m 
- bereken v met v = v + a + 6t 
- bereken u, met u, v * a 
- bereken x , met x, = x + u, 
Einde 

20 

· 211 
0 

Ye:locity~aph 

1. v, grafiek 

1220 

2. verplaatsing linker puntmassa 

In de grafiek is te zien dat de snelheid convergeert naar nul. Dit betekent dat de puntmassa niet meer 
verplaatst en de veer dan een constante lengte heeft. 



2D Veermodel (SPRING003) 
In de voorgaande modellen verplaatste de puntmassa aileen in x-richting. Wanneer een bewegende 
puntmassa echter schuin boven de stilstaande puntmassa geplaatst wordt zal een verplaatsing in x- en 
y-richting plaatsvinden. De verhouding tussen de verplaatsing in x- en y-richting zal in een systeem met 
twee knopen en een veer gelijk moeten blijven aangezien er sprake is van een lijnvormige beweging van 
en naar de stilstaande puntmassa. De verhouding waarmee de verplaatsing omgerekend kan worden in 
een x- en y-verplaatsing is de x- of y-afstand tussen beide punten gedeeld door de lengte van de veer 
Li De grafiek waarin de snelheid wordt uitgezet verandert niet, maar de code wei. 

Pseudocode: 

Start 
1 . Bepaal de loca t~ es ~an de puntmassa ' s 

- puntmassa 0 op (x , y) (10 , 0) 
- puntmassa 1 op x , y) ~ (- 10,0) 

2. Bepaal de parameters 
- s apgrootte 0 . 1 
- evenwichts l engte van de veer 15 
- massa = 1 

- veerconstante = 1 
dempingscoefficient 0 . 1 

3. Voor puntmassa 1 links) 
Per iteratie "lck in Netlogo) 

- bere>:en Fv met F" = u,. "' k 
- bereken F met F" = c * v 
- bereken F. met F = F - F, 
- be r eken a met a = F, I m 
- bereken v met v, = v + a • 6t 
- bereken u, met u, = v * a 
- b ereken 6x met 6x = x, - x 
- bereken 6y met 6y = Y, - y 
- bereken Lv met Lv = (6x A2 + 6yA2 ) A0.5 
- bereken u met u, = u * (6x I L ) 
- bereken u t, x met u ,x u ' * (6y I L) 

t, y t ,y t v 

- bereken x, met x, x + u, ,x 
- bereken Y, met Y, = y + u,, y 
Einde 
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Meerdere yeren per puntmassa (SPRING004 en SPRINGOOS) 
In een veermodel van bijvoorbeeld een constructie komt het vaak voor dat per knoop meerdere veren 
aangesloten zitten. Zeker bij een veermodel met aileen translatieveren is voor de stabiliteit van een 
puntmassa meer dan een veer nodig. 
Om deze reden is het script aangepast zodat ook meerdere veren per puntmassa en meerdere 
puntmassa's kunnen worden ingevoerd. Het grote verschil is dat nude krachten op een puntmassa ook 
al in x- en y-richting moeten worden ontbonden. Na het ontbinden in F,_, en F,.y per veer kunnen aile 
veerkrachten in de respectievelijk x- of y-richting worden opgeteld om zo tot F,_,,,

0
, en F,,y,tot te komen. 

De demping wordt naar verhouding op de x- en y-snelheid toegepast. Dit mag omdat de demping 
lineair van de snelheid afhangt. Een totale snelheid die twee maal zo hoog is resulteert dus in een 
snelheid in x- en y-richting die ook beiden twee maal zo hoog zijn. Vervolgens worden de versnelling, 
snelheid, verplaatsing en nieuwe coi:irdinaten afzonderlijk in x- en y-richting berekend. 

De bepaling van de krachten in x- en y-richting is geprogrammeerd door eerst eenheidsvectoren 
(unitvectors) te berekenen naar de omliggende knopen. Deze geven dus de richting aan en de x- en 
y-coi:irdinaat van deze eenheidsvectoren worden afzonderlijk berekend. Vervolgens worden deze 
vermenigvuldigd met de totale veerkracht. 

1. initiele situatie 2. situatie na > 100 iteraties 3. situatie(2) met afgelegde pad 

Potential Energy 

20 

1 

:~ 
0 tick 159 

4. grafiek verloop Epot.i 

Pseudocode: 

Start 
1. Bepaa1 de 1ocaties van de puntmassa's 

- puntmassa 0 op (x,y) (-5,-5) 
- puntmassa 1 op (x,y) ; (5,-5) 

- puntmassa 2 op (x,y) ; (-5,5 ) 
- puntmassa 3 op (x , y) ; (5,5) 
2 . Bepaa1 de topologie van de veren 

- veer 0 van puntmassa 0 naar puntmassa 2 
- veer 1 van puntmassa 0 naar puntmassa 3 
- veer 2 van puntmassa 3 naar puntmassa 1 
- veer 3 van puntmassa 3 naar puntmassa 2 
3. Bepaa1 de parameters 



- stapgrootte = 0 . 1 
- evenwichtslengte van de veer 10 
- massa = 1 
- veerconstante = 1 
- dempingscoefficient = 0 . 5 

4. Voor puntmassa ' s 2 en 3 
- per iteratie (tick in Netlogo) 

- per verbonden puntmassa 
- bereken !';xi met !';xi = x, - x 
- bereken l';y, met l';y, = y, - y 
- bereken Lv,, met Lv,i (!';x,~2 + l';y,~2)~0.5 
- bereken F . met (!';x I L . ) 

- bereken F::::: met (/';y: I L:::) 
- bereken F . met F . F . * u . * k 

x,~ x,l- x,u,l v,l-

- bereken F met F . F . * u * k 
y,l y,1 y,u,.l y,i 

- bereken F, met l;F,,, 
- bereken FY met l:Fy,i 

bereken Fd,x met Fd,x c * v, 
- bereken Fd,y met Fd,y c * vY 
- bereken Ftot,x met Ftot,x = F, - Fd,x 
- bereken Ftot,y met Ftot,y = F, - Fd,y 
- bereken a, met a, = Ftot,x I m 
- bereken aY met aY = Ftot.y I m 
- bereken v met v = v + a * l';t 

t,x t,x x x 

- bereken v met v = v + a * l';t 
t,y t,y y y 

- bereken u,,, met u,,, = v,,, * /';t 
- bereken u,,y met u,,y = v,.y * l';t 
- bereken x, met x, x + u,,, 
- bereken Y, met Y, = y + u,,. 
Einde 

;eenheidsvector-x 
;eenheidsvector-y 

Uit bovenstaande afbeeldingen is af te leiden hoe de puntmassa's zich verplaatsen onder invloed van de 
veerkrachten. Opnieuw wordt door de demping een statisch evenwicht bereikt. Doordat voor elke veer 
dezelfde evenwichtslengte wordt aangehouden is het logisch dat doordat de schuine veer in de initiele 
situatie Ianger is, de locatie van de knopen veranderen. Het systeem zoekt een evenwichtssituatie, dat 
duidelijk driehoeken laat zien. De blauwe knopen bewegen niet en worden als opleggingen gezien. 
Alleen de rode knopen bewegen. De evenwichtslengte van de veren is 10 en is gelijk aan de lengte van 
de veren die horizontaal of verticaal in de initiele situatie afgebeeld zijn. 

Om nu een eigenschap van het hele systeem te kunnen beschouwen is gekozen voor het uitzetten van 
de potentiele energie tegen de tijd (iteraties). Per iteratie is de inwendige potentiele energie Epot,i bepaald 
met Epo'i = 0.5 * k * u"2 (dit geldt alleen voor zuivere elastische veren). De grafiek laat cen grillig 
verloop zien wat komt door de route die de knopen hebben afgelegd (zie bovenstaande afbeelding: 3 
en 4) . Uiteindelijk wordt wei het minimum aan inwendige potentiele energie als evenwicht gevonden. 
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Meerdere veren per puntmassa + evenwichtslengte die gelijk is aan iniciele leogte (SPRING006) 
Als de evenwichtslengte van alle veren gelijk wordt gesteld aan de initie!e lengte beweegt het systeem 
niet zonder externe belasting. Dit is geprogrammeerd zodat daarna ook de invloed van een belasting 
kan worden beschouwd. In plaats van een gelijke evenwichtslengte per veer varieert deze nu dus. De 
schuine veer in bovenstaande afbeelding heeft dan een langere evenwichtslengte dan een horizontale 
veer. Daardoor verschilt de waarde van u,., nu van die in het vorige script. 

Pseudocode: 

Start 
1. Bepaal de locaties van de puntmassa's 

puntma~sa 0 op (x , y) (- 5, - 5) 
- puntmassa ~ op (x , y) (5 ,- 5) 

- puntmassa 2 op (x ,y } - (- 5 , 5) 
- puntmassa 3 op (x ,y ) = 5 , 5) 
Z. Bepaal de topologi e van de veren 

- veer 0 van puntmassa naar puntmass a 2 
- veer 1 van puntmassa 0 naar puntmassa 
- veer 2 van puntmassa 3 naar puntmassa 
- veer 3 van puntmassa 3 naar punt massa Z 
3 . Bepaal de parameters 

- stapgrootte = 0 . 1 
- massa = 1 
- veerconstante 
- dempingscoefficient = 0 . 5 

4 . Voor puntmassa's 2 en 3 
- bereken de lengten van de veren 

- per iter atie tick in Netlogo) 
- per verbonden puntma ssa 

- bereken llxi met llx, = x, - x 
- bereken llyi met lly, = y, - y 
- bereken Lv,i met Lv,i (llx,A2 + lly,A2) AQ . 5 
- bereken Fx,u,i met (llx, I Lv,) 
- bereken Fy,u,i met (lly, I Lv,i) 
- bereken F met F . F . * u . * k 

X,l X,l. X,U,l V,l 

- bereken F . met F F . * u . * k y,1 y, 1 y,u,l. y,1 

- bereken Fx met l;Fx,i 
- bereken FY met l;Fy,i 
- bereken Fd,x met Fct,x = c * vx 
- bereken Fct.y met Fct,y = c * v 
- bereken F met F 

tot,x tot,x 

- bereken Ftot,y met Ftot,y 
- bereken ax met ax Ftot,x 
- bereken a met a F 

y y tot,y 

y 

Fx - Fd,x 
FY - Fct,y 
I m 
I m 

- bereken vt,x met vt,x = vx + ax * lit 
- bereken vt,y met vt,y = vY + aY * lit 
- bereken ut,x met ut,x = vt,x * llt 
- bereken ut,y met ut ,y = vt ,y * lit 
- bereken xt met xt x + ut ,x 
- bereken yt met yt = y + ut ,y 
Einde 

;eenheidsvector-x 
;eenheidsvecto r-y 



Externe belasting (SPRING007) 
Als er een kracht op een knoop wordt geplaatst en deze blijft aanwezig zal het systeem een nieuwe 
vorm zoe ken zodat deze kracht kan worden opgenomen. Het is ook mogelijk dater korte tijd een grote 
belasting is. Aangezien het systeem is geprogrammeerd als een die bestaat uit elastische veren zal het in 
het korte belastingsgeval terugkeren naar de beginsituatie. 
Beiden worden onderzocht door de variabelen tijdsduur en belastinggrootte mee te nemen. Een 
statische belasting kan dan benaderd worden met een lange tijdsduur. 

Wanneer een relatief grote stapgrootte wordt aangehouden dan klopt de berekening niet. Dit komt 
doordat in de initiele situatie alleen de externe kracht voor een verplaatsing zorgt. Pas in de volgende 
iteratie zijn de veren verkort en komt er dus een tegenreactie. Wanneer de veerstijfheid zeer groot is, 
dan zal deze tegenreactie echter zo groot zijn dat de knoop hard de andere kant uit schiet. Dit komt 
doordat dan de indrukking u. aileen door de kracht is teweeggebracht en de veerkracht berekend wordt 
met F = k * u.- Bij een kleine stapgrootte verplaatst de knoop vanuit de initiele situatie maar weinig en 
kan direct al een veerkracht de verplaatsing tegen gaan werken. 

Eerst is een analyse gemaakt van een grote kracht met een korte tijdsduur. Gekozen is voor een kracht 
van 1000 kN die 1 seconde op de knoop links boven wordt uitgeoefend. Dit zijn 1000 iteraties. De 
veerconstante en dempingscoefficient zijn niet gewijzigd. Af te lezen van de grafiek is dat de potentiele 
energie van het systeem na het weghalen van de belasting daalt en convergeert naar nul, waarbij de 
geometrie gelijk is aan de initiele situatie. Op de linker afbeelding is de initiele situatie Iicht te zien en de 
nieuwe geometrie is te herkennen aan de rode ring die het knooppunt met belasting aanduidt. 

Potential Energy 

3180 

tick 4680 
1. geometrie 2. potentiele energie 

Vervolgens is een analyse gemaakt van een minder grote kracht die lang op de constructie werkt. 
Onderstaande afbeeldingen geven de output van het script weer na bijna 2000 iteraties met een 
stapgrootte van 0.001 s. Een veerconstante van 1000 kN / m is aangehouden en een dempingscoefficient 
van 10 kNs/m. Als belastingis gekozen voor een kracht van 100 kN in positieve x-richtingop de knoop 
linksboven. Er is een kleine horizon tale verplaatsing te zien op de linker afbeelding en in de grafiek van 
de potentiele energie is te zien dat de potentiele energie wei convergeert naar een evenwicht, maar niet 
naar nul omdat er door de bela sting nog steeds een indrukking van de veren is. 

Potential Energy 

32.7 

tidt 1910 
1. geometrie 2. potentiele energie 
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Massa 
De massa van de puntmassa's bepaalt de versnelling. Hoe grater de massa, hoe kleiner de versnelling 
maar ook hoe langzamer de puntmassa afremt. Onderstaande afbeeldingen geven drie varianten 
weer met verschillende massa's. De parameters zijn gelijk aan die van het bovenstaande langdurige 
belastinggeval. Het gevonden evenwicht is bij de drie situaties gelijk. 

60 

0 
0 

Potential Energy 

ttck 

1. massa = 0.1 

1910 

Potential Energy Potential Energy 

~r- ~~ 
0 tick 2390 0 tick 14300 

2. massa = 1 3. massa = 10 



B.2 Uitbreiden 2D Script 

B.2.1 Uitbreiding van de vorm 
Het script dat is ontwikkeld en in hoofdstuk 3.3 is besproken verandert een vorm zo dat er een 
verdichting van materiaal is op plaatsen waar relatief grate krachten in de vorm voorkomen. Daardoor 
verengt1 de vorm. Het script is gebaseerd op vormen die bestaan uit knooppunten en elementen 
hiertussen. De topologie blijft gelijk, maar door de elementen Ookaal) van lengte te Iaten veranderen, 
verandert ook de globale vorm. 
In hoofdstuk 3.3.6 is genoemd dat het verengen tegengegaan kan worden door de vorm te Iaten 
uitbreiden.2 De term 'uitbreiden' verwijst bier dus naar een proces dat de knoopafstanden reguleert. Er 
worden geen nieuwe knopen toegevoegd. Door het verengen tegen te gaan kan de vorm vaker gebruikt 
worden. 
Een andere mogelijkheid zou zijn het aanpassen van het fundament van het script, zodat de vorm 
zich niet meer verengt, maar ook zal verwijden, maar dan is de kans groot dat de expressiviteit van 
de beelden, zoals getoond in hoofdstuk 3.3, vermindert. Om deze reden is het ontwikkelde script 
in hoofdstuk 3.3 als uitgangspunt in dit deelonderzoek gekozen en wordt onderzoek gedaan naar 
mogelijkheden om de vorm na verenging te Iaten uitbreiden. 
In dit project wordt gestreefd naar lokale methoden. Het is daarom niet wenselijk om een globale 
scheiding tussen verengen en uitbreiden aan te brengen. Lokale delen van de vorm moeten lokaal 
een keuze maken of zij de toestand verengen of uitbreiden aannemen. Eerst zullen de onderzochte 
uitbreidingsmethoden in hoofdstuk B.2.2 behandeld worden en vervolgens zal in hoofdstuk B.2.3 
de overgang tussen verengen en uitbreiden op basis van lokale omstandigheden onderzocht worden. 
Om de mogelijke invloed van de gebruiker te vergroten wordt in hoofdstuk B.2.4 behandeld hoe een 
permanent effect van gebruik aanwezig blijft. Zo wordt het tijdelijke van zijn aanwezigheid in het 
gedrag van de vorm ingebed en wordt zijn invloedstijd dus verlengd. 

B.2.2 Uitbreidingsmethoden 
In dit hoofdstuk worden twee methoden toegelicht die onderzocht zijn om een vorm opgebouwd uit 
knooppunten met hiertussen elementen te Iaten uitbreiden. Het is niet de bedoeling om een vorm 
oneindig te Iaten uitbreiden, maar om ongeveer eenzelfde oppervlakte te doen beslaan als in de initiele 
situatie. 

B.2.2.1 Attractor 
De uitbreidingsmethode attractor heeft een Engelse naam gekregen, omdat deze het principe van de 
methode kort en duidelijk omschrijft. Het principe is in liguur B.2.2 voor knoop A te zien. Links is de 
initiele situatie te zien en rechts de vervormde situatie (de situatie wanneer de vorm zich vemauwt heeft) 
met daarin de initiele situatie Iicht getekend. Een vector wordt berekend richting de initiele locatie van 
de knoop. Om de knoop niet te grate verplaatsingen te Iaten ondergaan wordt v

1 
in het script met een 

reductiefactor vermenigvuldigd. Dit is een globale reductiefactor (en dus voor aile knopen gelijk) en 
wordt bier de reductiefactor t

1 
genoemd. De knoop wordt uiteindelijk volgens de vector v

2 
verplaatst. 

- ( ) v = x - x · -I A,O A ,I ' Y ..t,O Y A,I 

1 Van Dale: ver·en·gen: 1. enger, nauwer maken. nauw: 1. met weinig tussenruimte. 
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Methode 1: 
Attractor 

Elke knoop beweegt richting 
zijn initiele positie, dus daar 
waar de knoop was voordat de 
vervorming plaatsvond. 

\I 

r 

_,.._ 

Methode 2: 
Evenwichtslengte 

Door de vervorming zijn de 
staaflengten van de elementen 
veranderd . Per staaf wordt 
deze lengte bepaald . Per 
knoop wordt vervolgens de 
helft van deze veranderingen 
van de aangesloten elementen 
in rekening gebracht.Dit wordt 
zo gedaan dat de elementen 
hun initiele ( evenwichts)lengte 
zullen benaderen. 
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Figuur B.2.1: Uitbreidingsmethode attractor en evenwichtslengte bij een 9x9 grid dat op de hoekpunten schamierend gesteund is. 
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D, 

Figuur B.2.2: Uitbreidingsmethode attractor 

B.2 2.2 Eveowichtsleogte 
De uitbreidingsmethode eveowichtsleogte is gebaseerd op bet principe van eeo (elastische) veer. Als 
uitgaogssituatie wordt de ioitiele leogte van de staveo geoomeo eo vervolgeos wordt in de vervormde 
toestaod berekeod hoeveel eeo element verkort of Ianger gewordeo is. Vervolgeos wordt geprobeerd 
om de elemeoteo hun ioitiele leogte weer te Iaten aaooemeo. Dit wordt gedaao door elke kooop eerst 
eeo eeoheidsvector oaar elke omliggeode kooop te Iaten berekeoeo. Zo wordt de richtiog van de vector 
verkregeo. Deze wordt vervolgeos vermeoigvuldigd met de uitrekkiog van bet element die oegatief 
is waooeer bet element is verkort. Deze vectoreo worden opgeteld om de verplaatsiogsvector v

1 
te 

krijgeo. Uiteindelijk wordt deze ook oog met eeo reductiefactor t
1 

vermeoigvuldigd om de verplaatsiog 
te vertrageo. 

;-=\X8-XA .Ys-YA) 
Bll L , L 

AB.2 AB,2 

;-=/xc-XA.Yc-YA) 
C'IJ \ LAC,2 , LAC,2 

;- =/xo-XA.Yv-YA) 
D;U \ LAD,2 ' LAD,2 

;,; = VB'IJ ·( LA8,2- LAB)) 

;,:: =vc;V ·(L<e,> -LAcJ) 

~ =Vv;U ·(L.,,, -L..,,1) 

Do 

Figuur B.2.3: Uitbreidingsmethode evenwichtslengte 

o, o, 
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X 0 

X = 1 

X= 2 

Figuur B.2.4: Parameterstudie grenswaarde som met een 
statische bclasting. X :S Som: uitbreiden. X > Som: verengen. 

lteratie 1 lteratie 4 lteratie 8 lteratie 15 



B.2.2.3 Keuze ujtbreidingsmethode 
Beide methoden, attractor en evenwichtslengte, benaderen de initiele vorm na een x aantal iteraties. 
De methode attractor is hierin het snelste en ook qua principe het meest eenvoudig. Dit geldt echter 
niet wanneer de aspecten uitvoering en uiteindelijke implementatie in de argumentatie worden 
meegenomen. Ten eerste, omdat bij de methode 'attractors' uitgaat van informatie (coi:irdinaten) die 
een knoop niet van de lokale omgeving kan krijgen. Het heeft een positioneringsysteem nodig dat in 
de driedimensionale ruimte onthoudt in welke richting en op welke afstand de oorspronkelijke positie 
was. Ten tweede, omdat de uitbreidingsmethode 'evenwichtslengte' via dezelfde principes werkt als 
de expliciete dynamische calculatiemethode en daaram in het uiteindelijke script (relatief) eenvoudig 
verwerkt kan worden. De methode attractor heeft hiermee weinig gelijkenis en zal los hiervan 
geprogrammeerd moeten worden. Om deze redenen is er gekozen voor de uitbreidingsmethode 
evenwichtslengte. 

B.2.3 Overgang vereng.en en uitbreiden 
De regels die op de knooppunten van toepassing zijn en zo de vorm bepalen zijn voor een dee! in te 
delen in de categorieen verengen en uitbreiden. De verenging zorgt ervoor dat de gebruiker de krachten 
in de vorm ervaart en het uitbreiden van de vorm zorgt ervoor dat het mogelijk is deze krachten bij 
vaker gebruik nog steeds te voelen. De grens tussen beide toestanden zal in grate mate de beleving van 
de ruimte bepalen. 
Voorlopig is gekozen voor een arbitrair gekozen drempelwaarde van de som van de absolute 
staafkrachten van de aangesloten staven per knoop. Dit zou in de toekomst veranderd kunnen worden 
in een knoopspecilieke waarde. Bijvoorbeeld in totaal 1 kN hoven de gerniddelde somwaarde van de 
knoop gedurende de levensduur. 
Om meer inzicht te krijgen in de invloed van de arbitrair gekozen waarde is deze in een kleine 
parameterstudie onderzocht. Figuur B.2.4 geeft deze weer bij een statische belasting en liguur B.2.5 
geeft deze weer bij een quasi-statische belasting. De belasting werkt dan per iteratie op een andere 
knoop. Wanneer de som hager is dan de grenswaarde X zal de toestand verengen zijn, wanneer deze lager 
dan of gelijk aan de grenswaarde X is zal de toestand uitbreiden gelden. Hoe hager de grenswaarde hoe 
hager de krachten in de omgeving moeten zijn voordat de toe stand verengen bij de knopen geldt en des 
te rninder ver van de belasting dit gedrag is waar te nemen. 
Door de keuze van een overgangswaarde is in de liguren een grens te zien tussen de plaatsen waar de 
krachten hager en lager zijn dan de overgangswaarde. Het script bepaalt de knoopverplaatsingen aan 
de hand van het pracentuele verschil tussen de eigen somwaarde en die van de omliggende knopen. De 
absolute somwaarde heeft niet direct een invloed op de verplaatsing. Dit zorgt ervoor dat een knoop 
met een kleine absolute somwaarde die net hoven de overgangsgrens ligt vee! kan verplaatsen. Dit zou 
tegengegaan kunnen worden door de verplaatsing met de absolute somwaarde te vermenigvuldigen, 
maar dan heeft dit ook tot gevolg dat knopen minder snel weggaan van plaatsen met kleine krachten. 
Dit heeft tot gevolg dat de vorm dan de krachtswerking niet meer duidelijk toont. 

B.2.4 Lange duur effect 
De invloed van de gebruiker op het gedrag van de vorm kan grater worden wanneer zijn invloed Ianger 
doorwerkt dan de duur van zijn eigen aanwezigheid. Aan de vorm kan dan eerder gedrag te zien zijn: 
het herinnert de gebruiker hieraan. De energie die de gebruiker uitwisselt met de vorm tijdens zijn 
tijdelijke aanwezigheid wordt dan voor een dee! omgezet in een permanente vervorming. 
Het lange duur effect is gepragrammeerd door een dee! van de uitrekking van een veer (=staaf / 
element) permanent te Iaten zijn. Dit is te vergelijken met plastisch gedrag van de veer. In liguur 
B.2.6 is dit principe te zien, waarbij na belasting 30% van de verlenging (u) aanwezig blijft. Dit is 
gepragrammeerd door het aanpassen van de evenwichtslengte LEvo na een iteratie tot LEvi· 
Om dit te pragrammeren en de mate van herinnering (of plasti~iteit) te kunnen varie;en zijn twee 
varia belen gebruikt. De variabele ex is gebruikt om de mate van plasticiteit per iteratie te pragrarnmeren 

-------------------------
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X= 0.5 kN 

X= 1.0 kN 

X= 1.5 kN 

lteratie 0 lteratie 5 lteratie 10 

Figuur B.2.5: Parameterstudie grenswaarde som met een quasi-statische belasting. X ~ Som: uzibreiden. X > Som: t~rengen. 



en de variabele ~ is gebruikt om een maximum aan de totale varia tie van de evenwichtslengte te stellen. 
Als ex gelijk is aan nul dan verandert de evenwichtslengte van de veer niet en kan dit vergeleken worden 
met volledig elastisch gedrag en wanneer ex gelijk is aan een dan wordt elke uitrekking als de nieuwe 
evenwichtslengte gezien en kan dit vergeleken worden met volledig plastisch gedrag. Als ~ gelijk is aan 
nul dan kan de evenwichtslengte niet veranderen en is er ook geen lange duur effect mogelijk. Er blijft 
dan wei een gelijke bewegingsvrijheid in beide richtingen (verlengen en verkorten). Als ~ gelijk is aan 
een dan kan de evenwichtslengte varieren tot aan de maximale uitrekking of minimale verkorting van 
de veer. Verlenging of verkorting is dan niet Ianger mogelijk. Om vaker gebruik mogelijk te Iaten zijn 
en een lange duur effect te creeren zal de waarde van ~ tussen 0 en 1 moeten liggen. 
De toegepaste formules in het programma staan hieronder. Dit zijn de formules indien de maximale 
indrukking gelijk is aan de maximale uitrekking, zoals te zien is in figuur B.2.7. 

LE,.,I = LEI",o +a ·u 

U= [... -LEv.o 

O~a~l 

LEI' J>JIN = LEv - f3 · UMA.r 

LEV ;MAX =LEV + f3. UAHX 

0~{3~1 

F 

10 

Figuur B.2.6: Last-verplaatsingsdiagram voor een veer met ook het traject na ontlasten waarbij een plastische 
vervorming van 30% resteert. 

LMIN UMAX UMAX 

LEv ?iv UMAX X 
l.MAX 

Figuur B.2.7: Geschematiseerde veer 
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Figuur B.2.8: Grid nadat driemaal een kracht zich van links naar rechts hierover heen heeft bewogen. Links is de waarde van de grenswaarde X = 0.5 kN en rechts is 
X = 1.5 kN. De variabele ex = 0.1 en de variabele ~ = 0.5. Ter plaatse van de cirkels is het grid scharnierend gesteund. 

Figuur B.2.9: Grid nadat driemaal een kracht zich hierover heen heeft bewogen. Links is driemaal een verschillende route afgelegd en rechts is driemaal dezelfde 
route afgelegd. De waarde van de grenswaarde X = 1.5 kN. De variabele ex = 0.1 en de variabele ~ = 0.5. Ter plaatse van de cirkels is het grid scharnierend gesteund. 



Het lange duur effect is in grote mate afuankelijk van de in hoofdstuk B.2.3 behandelde grenswaarde 
aan de som X. In liguur B.2.8 is deze invloed inzichtelijk gemaakt door de uiteindelijke geometrie te 
tonen wanneer een kracht drie maal een 'route' heeft afgelegd van links naar rechts op halve hoogte 
over het grid. De linker afbeelding geeft het resultaat wanneer de grenswaarde X gelijk is aan 0.5 kN 
en de rechter afbeelding geeft het resultaat met een grenswaarde van 1.5 kN. Te zien is dat bij een 
lagere grenswaarde ook de staven ver van de kracht van lengte veranderen. Het spoor wordt zo minder 
benadrukt. 
Doordat de evenwichtslengten van de elementen veranderen zal ecn tweede gebruiker van de vorm 
de invloed kunnen voelen van een eerste gebruiker. Wanneer hij precies dezelfde invloed op de vorm 
heeft zal zijn invloed, de veranderingen door de eerste gebruiker versterken: er ontstaat een relatief 
eenvoudig te interpreteren effect. Wanneer hij echter een andere route zal nemen zal er een indirecte 
interactie tussen de invloeden ontstaan: het effect is complexer te interpreteren. In afbeelding B.2.9 is 
het verschil te zien in veranderde geometrie na drie keer dezelfde route of drie keer een andere route. 
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B.3 Snelheid en variabelenanalyse 'expliciet' script 

Het script met een expliciete berekening1>methodiek wordt geanalyseerd op snelheid en nauwkeurigheid 
door verschillende gedragingen bij een verschillende demping1>coefficient te vergelijken. Ook wordt 
de uiteindelijke verplaatsing van het punt waar de belasting op werk vergeleken met de verplaatsing 
gevonden middels een impliciete berekening. 

De statische, impliciete berekeningen, worden gemaakt met het programma GSA. De expliciete 
berekeningen worden uitgevoerd met behulp van de programmeertaal Python. Hiervan is de 
berekening1>methodiek door de auteur geprogrammeerd. 

Er wordt uitgegaan van scharnierend verbonden staven. De staven worden dan aileen axiaal belast en 
kunnen derhalve als translatieveren ingevoerd worden. 

De veerstijfheid k is ingevoerd als 1000 kN/m. 

De puntbelasting die op de constructie werkt is 10 kN. 
Geometric 1: grid 2x2 4 knooppunten 
Geometrie 1: grid 4x4 16 knooppunten 
Geometric 1: grid 7x7 49 knooppunten 
Geometrie 1: grid 1 Ox 10 + 9x9 199 knooppunten 

Analyse dee! 1 
Eerst wordt geanalyseerd wat de invloed van de stapgrootte is op het aantal iteraties dat nodig is om een 
statisch evenwicht te benaderen als voor de demping1>coefficient, c, 10 kN s/ m wordt gekozen. Dit wordt 
berekend door te stoppen wanneer de procentuele verandering in potentide energie achtereenvolgens 
10 iteraties kleiner is dan 0.0001%. Dit percentage wordt als volgt berekend: 

E . -E 
""'"""~ po< .wd ·I 00% 

E""'·""" 

Analyse dee! 2 
Per geometrie wordt voor de stapgrootte 0.01 s de demping1>coefficient gevarieerd om het verschil in 
gedrag te zien. Deze waarde waarmee een fictieve dempkracht wordt berekend is namelijk bepalend 
voor het werkelijke gedrag van de constructie. De waarde voor de dempingscoefficient heeft geen 
invloed op het evenwicht dat uiteindelijk bereikt wordt. Bij de verschillende geometrieen is voor drie 
waarden van c de verplaatsing van de extern belaste puntmassa in een grafiek uitgezet tegen het aantal 
iteraties. Het maximale aantal iteraties is bepaald aan de hand van dee! 1 van de analyse; wanneer bij een 
stapgrootte van 0.01s de procentuele verandering in potentiele energie achtereenvolgens 10 iteraties 
kleiner is dan 0.0001%. 
c = 0.1 kNs/m 
c = 1.0 kNs/m 
c = 10 kNs/m 



Vergelijking ver:plaatsing impliciet en expliciet 

VergeliJkmg van de 1mpl1c1ete en expliCiete methode biJ verschillende geometneen. 

GEOMETRIE 1 

GSA 39.66 [mm] 

Vizard 40.03 [mm] Verschil 1.026223 % meer 

GEOMETRIE 2 

GSA 32.32 [mm] 

Vizard 33.43 [mm] Verschil 3.777847 %meer 

GEOMETRIE 3 

GSA 47.55 [mm] 

Vizard 47.84 [mm] Verschil 0.670873 %meer 

GEOMETRIE4 

GSA 38.90 [mm] 

Vizard 38.67 [mm] Verschil -0.65039 % meer 

Tabel B.3.1: Vergelijking van de verplaatsing van het punt waar de belasting op werkt van een impliciete berekening 
rlie in GSA gemaakt is met een expliciete berekening rlie in Vizard geprogrammeerd is. Dit is voor vier verschillende 
geometrieen gedaan. 
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Geometrie 1 
2x2 grid 
buitenmaat: 10m x 10m 

Figuur B.3.1: Schematische weergave van geometric 1 die in het rode punt horizontaal belast wordt. 

GSA: verplaatsing rood punt in x-richting = 39.66 mm 

Vergelijking tbv demping. 2000 iteraties 
c = 100 u = 40.03 mm 
c = 10 u = 40.03 mm 
c = 1 u = 40.03 mm 

tijdstap [s] aantal iteraties tot 0.0001% 
verandering in Epot,i [-] 

11 lR 
I'> 

11 
0 
~~ 

verplaatsing punt 4 [mm) E pot,i [kNm) 

41 .3 
Ltl ?1 
41 
41 .21 
41 

Een grotere tijdstap dan t=0.03 leidt tot instabiliteit van het expliciete model: de uitwijking blijft 
toenemen. 

0 50 100 150 200 

0 

-20 

~ -30 --GSA- implicit 

-~ -40 Expliciet- C ; 0.1 

~ -50 --Expliciet- C = 1 
ii 
iii -60 --Expliciet- C = 10 
> 

-70 

-80 L -~- -. 
-90 

i 

aantal iteraties [-) 

Figuur B.3.2: Verplaatsing van rood punt in horizontale richting bij een stapgrootte van O.Ql s. 



Geometrie 2 
4x4 grid 
buitenmaat: 6m x 6m 

Figuur B.3.3: Schematische weergave van geometrie 2 die in het rode punt horizontaal belast wordt. 

GSA: verplaatsing rood punt in x-richting = 33.32 mm 

tijdstap [s] aantal iteraties tot 0.0001% verplaatsing rood punt E . 
pot,1 

[kNm] 
verandering in E pot,; [-] [mm] 

.4 . 
)S 4 . 4 

.4 
1 4 

Een grotere tijdstap dan t=0.02 leidt tot instabiliteit van het expliciete model: de uitwijking blijft 
toenemcn. 

0 50 100 150 200 
0 

-10 

e -2o 
--GSA- implicit E 

-; -30 Expliciet- C = 0.1 c ·;;; 

~ -40 -- Expliciet- C = 1 

e --Expliciet- C = 10 
~ -50 

-60 

-70 _I_ 
aantal iteraties [-) 

Figuur B.3.4: Verplaatsing Yan rood punt in horizontale richting bij een stapgrootte van O.Dl s. 
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Geometrie 3 
7x7 grid 
buitenmaat 6m x 6m 

Figuur B.3.5: Schematische weergaw van geometrie 3 die in het rode punt horizontaal belast wordt. 

GSA: verplaatsing rood punt in x-richting = 47.55 mm 

tijdstap [s] aantal iteraties tot 0.0001% verplaatsing rood Epot,i [kNm] 
verandering in E

00
,,

1 
[ - ] punt [mm] 

)1 _4346 47. !3 ISS 
)<; 10<;~ 4 !4 u;c; 

572 4 !4 16: 
~n 4 ~4 lf>7 

Een grotere tijdstap dan t=0.02 leidt tot instabiliteit van het expliciete model: de uitwijking blijft 
toenemen. 

0 

-10 

-20 

1 -30 

~ -40 
]j 
:g -50 
ii :v -60 
> 

-70 

-80 

-90 

0 

L 

100 200 300 400 500 

l 
I I 

-f-------+-

l- : 
_____[____~-- ---____ _______L____ __ ~~-

aantal iteraties [-I 

--GSA- implicit 

Expliciet- C = 0.1 

--Expliciet- C = 1 

- Expliciet- C = 10 

Figuur B.3.6: Verplaatsing van rood punt in horizontale richting bij een stapgrootte van O.Ols. 



Geometrie 4 
10x10 Grid+ 9x9 Grid 
buitenmaat 10m x 10m x 1.5m [x,y,z] 
F = 10 kN 

Figuur B.3.7: Schematische weergave van geometrie 3 die in het rode punt horizontaal belast wordt. 

GSA: verplaatsing rood punt in z-richting = -38.90 mm 

tijdstap [s] 

o n1 
12 

0 

-10 

-20 e 
.§. -30 
QD 

~ -40 
Ill 
Ill 
ii -so .. 
~ 

-60 

-70 

-80 

0 

aantal iteraties tot 0.0001% 

verandering in Eoot,i [-] 

7JQ 
1MB 

SOD 1000 1SOO 

__ _L 

j 
aantal iteraties [-) 

verplaatsing rood punt 
[mm] 
'lRflfl 
::l&.fi7 

2000 2SOO 

Epo,,i [kNm] 

.1 QJQ1 

.1QJQ4 

- GSA- implicit 

-- Expliciet- C = 0.1 

- Expliciet- C = 1 

- Expliciet- C = 10 

Figuur B.3.8: Verplaatsing van rood punt in verticale richting bij een stapgrootte van O.Ols. 
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Figuur C.1: Musddludy. 



-------------------------------------------------------------------

C.l MuscleBody 

Kas Oosterhuis 

Het project MuscleBody is tot stand gekomen bij Hyperbody, de onderzoeksgroep van Kas Oosterhuis 
aan de Technische Universiteit Delft die zich bezig houdt met interactieve installaties. MuscleBody 
is kinetische installatie die ten gevolge van gebruik van vorm en transparantie verandert. De huid is 
gemaakt van Lycra die een hogere transparantie heeft indien uitgerekt. De constructieve structuur 
bestaat uit buigbare buizen gecombineerd met meerdere pneumatische elementen die van lengte 
kunnen veranderen. Het bedrijf Festo heeft deze pneu's geproduceerd en dit type element heet de 
Fluidic Muscle. Door de luchtdruk in de buis, bestaande uit elastomeren en aramide vezels, te verhogen 
bolt het element op en wordt de lengte korter. 
In MuscleBody zitten nabijheidssensoren die registreren of er mensen in het volume aanwezig zijn en 
met de gamesoftware Vir Tools worden vervolgens de Festospieren aangestuurd en ook de speakers die 
geluid produceren. 

Figuur C.2: MuscleBody. 

Figuur C.3: Festa Fluidic Muscle 

193 



Figuur C.4: Yorkshire Diamond Pavilion 



C.2 Yorkshire Diamond Pavilion 

Various Architects 

Het Yorkshire Diamond Pavilion is een inzending voor de ontwerpwedstrijd 'Yorkshire Renaissance 
Pavilion competition'. Het bestaat uit een structuur van pneumatische buizen die gerangschikt zijn naar 
voorbeeld van het molecuulrooster van een diamant. Door deze rangschikking van elementen ontstaat 
een stabiele 3d structuur. De buitenmaat van het antwerp voor het paviljoen is 20 x 26 x 10 meter. 
Door de structuur van pneumatische elementen is het geheel zeer Iicht van gewicht en dus makkelijk te 
transporteren. Het kan opgeblazen worden in een uur. 
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C.3 Mobilizarte 

FRENTES & PAX.ARQ 

Het antwerp van de architectuurlirma's FRENTES en PAX.ARQ voor het mobiele paviljoen in 
de ontwerpwedstrijd 'Mobilizarte Mobile Cultural Structure competition' is als derde geeindigd. 
Het bestaat uit een structuur van opblaasbare elementen die de ruimte delinieren. Tussen de witte 
pneumatische elementen worden transparante membranen gespannen die ervoor zorgen dat het geheel 
beschermt tegen regen. 

Figuur C.6: Mobilizarte. 
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Figuur C.7: Breathing Cloud. 



C.4 Breathing Cloud 

Dorette Sturm 

Het project 'Breathing Cloud' is een installatie met Iicht, geluid en beweging. Het is ontworpen voor in 
een tuinkas op het historische binnenplein van Het Kruithuis in 's -Hertogenbosch voor de expositie 'I 
promise you a rosegarden'. De installatie bestaat uit een membraan dat gevuld is met Iucht en langzaam 
opgepompt wordt en vervolgens weer leeg loopt. Door de hogere luchtdruk tijdens het oppompen 
neemt het volume van de 'wolk' toe. Tegelijkertijd gaan LED lampen die in het ontwerp gcintegreerd 
zijn feller branden. De toename in lichtintensiteit gaat dus samen met de toenemende spanning in het 
membraan. Door het afwisselend opblazen en leeglopen van het volume verwijst dit proces naar het 
ademen, waarmee de mens zelf goed bekend is met het verschillend gevoel van in- en uitademen. 

Figuur C.8: QR-code YouTube video van de 
installatie Breathing Cloud 
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Figuur C. 9: Inflatable Architectural Body. 



C.S Inflatable Architectural Body 

Chico MacMurtrie 

Het project Inflatable Architectural Body is een kinetische installatie die vervormt als een persoon in 
de buurt komt. Dat het publiek invloed heeft op de installatie verwijst naar het feit dat mensen deel 
uitmaken van de wereld en niet aileen toeschouwers zijn. Het bestaat uit pneumatische elementen die 
gekoppeld zijn in knooppunten. Lucht wordt vanuit deze knooppunten in en uit de elementen gepompt 
waardoor ze verkorten en verlengen. 

"In this work, I am modeling nature on a microscopic, fractal level. It comprises a system of plug-and
play, inflatable, musculoskeletal modules which allow me to design a series of transformative organic 
structures influenced by the exhibition space. The modular components can be freely connected and 
rearranged to produce sculptures of varied size, form, complexity and interactive possibility." 
-Chico MacMurtrie 

Figuur C.ll: Schetsen voor het on twerp van Inflatable Architectural Body. 

Figuur C.lO: QR-code YouTube video van de 
installat:ie Inflatable Architectural Body. 
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Basis script_01 

##created by Chris Not eboom November 2011 

##A cul'e is created by a grid of particles with links inbetween . 
##A visual representation is created of spheres and cylinders. 
##The user can walk through the model and forces are calculated. 
##The form reacts to the internal forces and adjusts its shape . 

#import Vizard procedures 
import viz 
:l:r:rtpc-r t. vizact 
import viztask 
import vizshape 
import vizcapture 
import math 

#import - walkalgorithm created by Design Systems TU/e 
import dswalker 

#import own procedures 
import integration 
import forces 

#explicit time integration used for structural calculation 
#calculates the sum of the absolute forces for each particle w 

hich is used in the stressMethod 
import stressMethod 
import visualize 
import visualize initial 
import gridCube 
import context 
import writeToNotepad 

#run Vizard 
viz.go() 
dswalker. go () 

#generates displacement vectors to change the form 
#visual update positions/scale/colors every frame 
#visual update initial positions/scale/colors 
#coordinates/topology/triangular skinplanes 
#visual context of cube 
#write coordinates/topology to file 

viz.MainView.setPosition \ 3 . 5 , 0 , 40 ) 
viz.MainView.setEuler( - 180 , - 10 , 0 1 

#for explicit calculation timestep 
5 #for explicit calculation - dampingcoefficient 

permanently 

stepSize = 0.008 
dampingCoefficient 
userForce = - 20 #for explicit calculation - load (force which user exerts) 

t1 
t2 

O. OlS 
0 .1 

# 0 < t1 < 1 

# 0 < t2 < 1 

reduction value for speed of contraction 
reduction value for speed of expansion 

#create grid for adaptive cube 
xNrOfNodes 8 
yNrOfNodes 8 
zNrOfNodes 3 
xSpacing 1 
ySpacing = 
zSpacing = 
#create holes 
lBoundHole • 3 
uBoundHole .. 5 

#visual effects to represent stress/force in sphere_scale/sphere_color/cylinder_scale, dep 
ends on sumvalue. 
lBoundSumVisual 
uBoundSumVisual 

#create sphere 

#represents lower bound of sum value where force is minimal expressed 
7 #represents upper bound of sum value where force is maximal expressed 



-----------------------------------------------------------------------------------------------

sphere ~ vizshape . addSphere ( radius~l , slices~l O , stacks~l O , axis~vizshape . AXIS_Y) 

sphere . color ( [0 , 0,0] l 
sphere.visible ( viz.OFF 

#create cylinder 
cylinder - vizshape . addCylinder(height~ l ,radius~0 .04, topRadius-None , bottomRadius ~None , axis 

~vizshape . AXIS_Y , slices~l O , bottom~False , top~False ) #don't change axis! 
cylinder . alpha (l) 
cylinder .visible ( viz . OFF ) 

#for skin 
drawSkin ~ True 
skinTriangleList [] 

#for faster script, schedule visual update 
yieldDuration ~ 0 

class Particle : 
def init __ (self , x, y , z ): 

self . x x 
self . y ~ y 
self . z ~ z 
self . ux o 

teration 
self . uy 

teration 
self . uz 0 

teration 
self . vx 0 
self . vy o 
self . vz 0 
self . m~ l 

self . neighbors ~ [] 
self .links ~ [] 

#x-coordinate 
#y-coordinate 
#z-coordinate 
#displacement vector x-direction - update every i 

#displacement vector y-direction update every i 

#displacement vector z-direction - update every i 

#Euler-integration: stores velocity vx 
#Euler-integration: stores velocity vy 
#Euler-integration: stores velocity vz 
#mass 
#connected particles 
#connected links 

self.linksEffectOnLength ~ [] #stores for every link if the vector of the partie 
le shortens or elongates the link (2~shorter,l~longer) 

self . loads ~ [] #loads on particle 
self . constraintsrntegration [] #constraints for integration (structural calculati 

on) 
self . sum ~ 0 
self . representation 
self . scaleSphere ~ 0 
self . triangleVertices 

#sum of connected absolute springForces 
sphere . copy () #a sphere which is a copy of the object sphere 

#scale of representation 
~ [] #stores the references to vertices from floor/ 

entrance/skin 
self . triangleVerticesFloor ~ [] 

(so a selection of the triangleVertices) 
def add (self , particleNr ): 

self . neighbors . append (particleNr ) 

class Link : 
def __ init __ (self , pl , p2 ): 

self .pl ~ pl 
self . p2 ~ p2 
self . k ~70 

self . eqLength ~ 0 
self . eqLengthOriginal 0 

ansion and is changed to create traces 
self . length ~ o 
self . springForce ~ 0 

#stores the references to vertices from floor 
for separate color update 

#topology first Particle 
#topology second Particle 
#Spring Constant 
#Equilibrium Length - define later 
#Original Equilibrium Length - is used for exp 

#Link Length - define later 
#Spring Force, F~k•u 
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self . representation = cylinder . copy () #a cylinder which is the copy of the objec 
cylinder 

self.drawGeometry = True #To check if the cylinder should be drawn 

def calcSpringForce (linkNr ): 
springForce = (links [linkNr] . length - links [linkNr ] . eqLength J * links [linkNr ] . k 
return springForce 

def multiListConstant (list , c ) : 
newlist = [] 
fori in range (O , len (list )) : 

newlist . append (list [i ] * c ) 

#multiplies every item of list with a constant c 

def linkLength (particles , links, linkNr ): 
endl = links [linkNr] .pl 
end2 = links [linkNr) . p2 
length = math . sqrt lmath .pow (( particles[endl ). x - particles[end2 ). x ),2 ) + math .pow ( (par 

ticles [endl ) . y - particles [end2 ) . y ) , 2 I 
+ math . pow ( (particles [endl ) . z - particles [end2 ) . z ), 2)) 
return length 

def potentialEnergy (particles , links ): 
totPotE = 0 
for linkNr in range ( r , len (links )): 

potE = 0.5 * links [linkNr) . k * math .pow (l links [linkNr) . length - links [linkNr) . eqLe 
ngth ) ,2 ) 

totPotE = totPotE + potE 
return totPotE 

def updateParticleCoordinates (particles ): 
for particleNr in range (O, len (particles )): 

particles [particleNr ) . x += particles [particleNr] . ux 
particles [particleNr] . y += particles [particleNr) . uy 
particles [particleNr] . z += particles [particleNr ] . uz 

def clearVectors (particles ) : 
for particleNr in range ( , len lparticles )): 

particles [particleNr) .ux 0 
particles [particleNr) .uy 0 
particles [particleNr) .uz 0 

############################### SETUP - calculation 

#define lists with node coordinates and element topology 
partCoorList = [ ) 
topologyTable = gridCube . createGrid (partCoorList , xNrOfNodes , yNrOfNodes , zNrOfNodes , xSpacing 
, ySpacing , zSpacing J 
gridCube .makeinteriorSpace lpartCoorList , xNrOfNodes , yNrOfNodes , zNrOfNodes , xSpacing , ySpacing 
, zSpacing , topologyTable ) 

#from node coordinates, make instances of Particle class 
#a sphere (geometric representation of the particle ) is automatically generated (defined i 
n class) 
particles = [ I 
for partNr in range (O , len lpartCoorList )): 

particles . append (Particle (*partCoorList[partNr) ) I 



#from element topology, make instances of Link class 
#a cylinder (geometric representation of the link) is automatically generated (defined in 
class) 
links = [] #a list full of Link-instances 
for linkNr in range (O, len (topologyTable )): 

topl = topologyTable [linkNr] [0] 
top2 = topologyTable [linkNr] [1] 
links . append (Link (topl , top2 )) 
particles [topl] . links . append (linkNr ) 

nks list 
particles [top2 ] . links .append (linkNr ) 

nks list 

#topology first Particle 
#topology second Particle 
#adds the Link to the links list 
#stores the Link Number in the Particle.li 

#stores the Link Number in the Particle.li 

#add neighbor Particle(s) to Particle.neighbors list 
for particleNr in range (O , len lparticles )) : 

fori in range (O ,len lparticles [particleNr] . links) ) : 
connectedLinkNr = particles[particleNr] .links [i ] 
if (links [connectedLinkNr] .pl ) == particleNr : 

particles [particleNr] . neighbors.append (links [connectedLinkNr ] . p2 ) 
else: 

particles [particleNr] . neighbors.append (links [connectedLinkNr] . pl ) 

#define equilibrium length 
for n in range (O, len (links )): 

links [n] . eqLength = linkLength (particles , links , n ) 
links [n] .eqLengthOriginal = links [n ] . eqLength 

#define loads (in loadList [[NodeNr, x, y, z]. [NodeNr, x, y, z], [NodeNr, x, y, z])) 
loadList = [ ) 

#define constraints Explicit calculation 
#to define constraints use notation [[ParticleNumber,l], [ParticleNumber,l]] when fixed us 
e "1", when free list is empty 
nodesWithConstraints = [0,1,6,7,8,9,14,15,48,49,54,55,56,57,62,63] 
for cNr in range (O , len (nodesWithConstraints )): 

partNr = nodesWithConstraints[cNr] 
particles[partNr] .constraintslntegration . append (1) 

############################### SETUP - VIZARD - create geometry 

#create spheres 
visualize_initial.updateSpheres (particles ) 

#calculate lengths 
for linkNr in range (O, len llinks )) : 

1 inks [linkNr] .length = linkLength (particles , links , linkNr ) 

#create cylinders 
visualize initial .updateCylinders (particles , links , drawSkin l 

#create footpath / skin 
#make list with all groups of 3 particles which should have a triangular surface 
groupsOfThreeNodes = [] 
gridCube . rnakeGeornetry lparticles , xNrOfNodes,yNrOfNodes , zNrOfNodes , xSpacing , ySpacing , zSpacin 
g , groupsOfThreeNodes , skinTriangleList ) 

#create supports for cube (little cubes below volume) 
widthOfCube = float lxSpacing ) 
context.createSupports (xNrOfNodes , widthOfCube ) 
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Basis script_OS 

context . createGround (xSpacing ) 

############################### INTEGRATION 

def integrationStep () : 

#every iteration: first calculate forces with eulerintegration, then calculate displac 
ements 

#second, execute summethod/stressMethod and calculate displacements 

for linkNr in range (O, len (links ) I : 
links [linkNr] . length = linkLength (particles , links , linkNr ) #every iteration: upda 

te Link .length 
links [linkNr] .springForce = forces . springForce (links , linkNr ) 

#Euler integration - explicit time integration 
integration . eulerintegration (particles , links , stepSize , dampingCoefficient ) 

rtant of structural calculation: time integration 
updateParticleCoordinates (particles ) 

paralel calculation: update all vectors at the same time 
clearVectors (particles l 

#most impo 

#to have a 

#SUMMETHOD ----------------- - - - ---------------- --- ---------- - -- ---- -----------

#lengths have changed, the length is essential in the stressMethod.contraction 
for linkNr in range (O , len (links )) : 

links [linkNr] . length = linkLength (par t i cles, links , linkNr ) 
links [linkNr] . springForce = forces . springForce (links,linkNr ) 

#after displacements - calculate the sum of absolute forces in the links attached to a 
particle 

forces . sumNode (particles , links l 

#contraction 
stressMethod . contraction (particles , links , stepSize , tl l 
#make for every particle list to check if it causes a longer or shorter memberelongati 

on or shorten 
#checkLengths.fillLinksEffectOnLength(particles,links) 
updateParticleCoordinates (particles ) 
stressMethod.changeEqLength (particles , links ) #change equilibrium length of spring, 

else the equilibrium state o f the system stays the same 
#calculate lengths 
for linkNr in range (O, len (links )): 

links [linkNr] .length = linkLength (particles , links, linkNr ) 

#the elementlength - check is deleted for performance reasons 

#delete v ectors for next i teration 
clearvectors (particles ) 

#-- ---- - - -------------------------------------- -- ----- - - ----------------- - --- -

return potentialEnergy lparticles , links ) 

############################### VIZARD - update geometry 



def visualizeDuringiterations (l : 
#this procedure is executed every frame, it is not directly connected to the calculati 

on of the displacement of the particles 
#it regulates the visual aspect 

while True: 

if drawSkin == False : 
diameterScale 1 

else : 
diameterScale 0.2 

visualize .updatePositionsGeometry tparticles , links , diameterScale ) 

yield viztask . waitFrame {yieldDuration l 

visualize.updateColorsSpheres (particles , lBoundSumVisual , uBoundSumVisual , drawSkin J 
if drawSkin == False : 

visualize . updateColorsCylinders {particles , links , lBoundSumVisual , uBoundSumVisua 
l , drawSkin) 

if drawSkin == True : 
visualize . updateColorsTriangles (particles , lBoundSumVisual , uBoundSumVisual ) 

def setVisibilitySkin {drawSkin l: 
#this procedure is executed one time when 's' is pressed 
#it regulates the settings tor the triangular surfaces when the user switches betw 

een 'skin on' and ' skin off' 

if drawSkin == False : 
for i in skinTriangleList : 

i.visible {v iz .OFF ) 
for particle in particles : 

if len (particle . triangleVerticesFloor ) ! = 0 : 
for vertex in particle . triangleVerticesFloor : 

vertex . setVertexColor { [1 , 1 , 1 , 0.5 ] I 

if drawSkin == True : 
for i in skinTriangleList : 

i . visible {viz.ON ) 
for particle in part icles : 

if len tparticle . triangleVertices ) 
for vertex in particle . triangleVertices : 

vertex . setVertexColor { [1 , 1, 1 , 0 . 9) ) 
if len {particle . triangleVerticesFloor l ! = ~ : 

for vertex in particle . triangleVerticesFloor : 
vertex . setVertexColor ( [0 . 5 , J,5 , 0 . 5 , 0.8 ] ) 

def setVisibilitySpheresCylinders (drawSkinl : 
#this procedure is executed one time when 's' is pressed 
#it regulates the settings for the spheres and cylinders when the user switches be 

tween 'skin on' and 'skin off' 

if drawSkin == False : 
for particle in particles : 

particle . representation . alpha {0.6 ) 
for link in links: 

#if no skin is drawn 

link . representation . alpha (0.6) 
link . representation . color ( [1 , 1 , 1) I 

diameterScale = 1 
visualize.updateScaleCylinders (links , diameterScale ) 
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if drawSkin == True : #it skin is drawn 
for particl e in particles : 

particle.rep resentation . alpha ( l ) 
for link in l inks : 

link . r epr esenta tion . alpha ( l ) 
link . r epr esentation . color ( [0.8 , 0 .8, 0 .8]) 

diameterScale = 0 .2 
visualize . updateScaleCylinders (links , diameter Scale) 

############################### VIZARD - move position of viewpoint 
def printPosition () : 

pos = viz .MainView . getPosition () 
print pos 
rot = viz . MainView .getEuler () 
print rot 

vizact.onkeydown ( 'p' , printPosition) #print location 

###############################Iteration -do every iteration when 'z' is pressed 

def iteration () : 
#delete old loads 
forces . deleteAllLoads (particles ) 

#get position to know where a vertical load must be applied 
positionView viz .MainView . getPosition () 
positionFeet = [positionView [ 0 ] , posi tionView [1) -1.8, positionView [2] ] 

eigth 

#it x/z positionFeet is between boxBoundaries, then apply force 

#subtrac t eyeh 

if positionFeet [O] > 0 and positionFeet [O ] < 7 and positionFeet [2] > 0 and posi t ionFe 
et (2] < 7: #works only tor cube with x=7 and z=7 

forces .applyForce (particles , groupsOfThreeNodes , positionFeet , userForce ) 

#check it the user pushes, then apply extra load 
if viz . key . isDown ( ' g ' ) : 

pos = viz .MainView .getPos i tion ( ) 
rot = v iz .MainView .getEul er () 
forces .push (particles , pos , rot , userForce l 

#integrate 
ePotNew = integrationStep () 

############################### VIZARD TIMER EVENTS 
#Define the timer ids. 
REPEATER = :. 
ONCE = 2 
#Create a function to handle the timer events. 
def onTimer (num) : 

#Use the time ids to identity the timer. 
if num == REPEATER : 

iteration () 
when 'REPEATER' is activated 

elif num == ONCE: 

#run procedure ' iteration' every frame 



print 'second timer' 
#Kill the other timer. 
viz . killtimer ( REPEATER 

#Register the timer callback. 
viz . callback(viz . TIMER_EVENT , onTimer ) 

#teken de nieuwe bollen en staven op de nieuwe coordinaten 
viztask . schedule (visualizeDuringiterations ) 

def startTimer () : 
viz . starttimer ( REPEATER, stepSize , viz . PERPETUAL ) 

def stopTimer () : 
viz . killtimer ( REPEATER ) 

vizact.onkeydown ( 'z' , startTimer ) #Start Timer 
vizact . onkeydown ( 'x' , stopTimer ) #Kill Timer 

######################################## KEY EVENTS 

def onKeyDown (key): 
if key == 'q' : 

writeToNotepad . writeCoordinates (particles ) 
writeToNotepad . writeTopo logy (topologyTable ) 

if key == • r' : 
vizcapture . largeCapture ( 'large. bmp' , [1024 , 1024) , [3, 3)) 

if key == 'e' : 
viz.window.screenCapture ( 'small.bmp' ) 

if key == 's' : 
global drawSkin 
if drawSkin == False: drawSkin True 
else: drawSkin = False 
setVisibilitySkin (drawSkin) 
setVisibilitySpheresCylinders(drawSkin) 

viz . callback(viz . KEYDOWN_EVENT , onKeyDown ) 

def onExit () : 
writeToNotepad . writeCoordinates (particles ) 

viz . callback (v iz . EXIT_EVENT , onExit ) 
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Module 

integration_Ol def eulerintegration (particles , links , stepSize , dampingCoefficient ): 
#from here Euler Integration - calculation displacements 
for particleNr in range (O, len (particles )): 

if len (particles [particleNr] .constraintslntegration l 0 : 

xVec 
yVec o 
zvec 

for neighbor in range ( 0, len (particles [pa rticleNr ] .neighbors )) : 
currentNeighbor ~ particles [particleNr] . neighbors [neighbor ] #currentNe 

igbor is een cijfer 
currentLi nk ~ part icles [particleNr] . links [neighbor] #currentLink i 

s een cijfer 

#calculate unitvector: (xl-xO)/L and multiply with springforce 
xVecNeighbor ~ (particles [currentNeighbor ] . x - particles [particleNr ] .xi * 

(1 I links [currentLink] . length ) * links [currentLink] . springForce 
yVecNeighbor ~ (particles [currentNeighbor ] .y - particles [particleNr ] . yl * 

(1 I links [currentLink] . length ) * links [currentLink ] . springForce 
zVecNeighbor ~ lparticles [currentNeighbor ] . z - particles [particleNr ] . z ) * 

(1 links [currentLink] .length) * links [currentLink] . springForce 

xVec xVec + xVecNeighbor # telt alle x-vectoren naar de omliggende 
particles op 

yVec yVec + yVecNeighbor # telt alle y-vectoren naar de omliggende 
particles op 

zVec zVec + zVecNeighbor # telt alle z-vectoren naar de omligge 
nde particles op 

#belastingen toevoegen 
if len lparticles [particleNr ] . loads ) 1~ 0: 

loads on the particle, then . .. 
#if there are one or multiple 

for loadNr in range (O , len (particles [particleNr ) . loads ) l: 
xVec xVec + particles [particleNr] . loads [loadNr] [ 0] 

yVec yVec + particles [particleNr] . loads [loadNr] [ 1] 
zVec zvec + particles [particleNr ] . loads [loadNr] [2 ] 

#fictieve 
xDampForce 
yDarnpForce 
zDampForce 

dempkracht berekenen 
-1 • particles [particleNr ] . vx • dampingCoefficient 
-1 • particles [particleNr] . vy * dampingCoefficient 

* particles [particleNr] . vz * dampingCoefficient 

xTotalForce 
yTotalForce 
zTotalForce 

xvec + xDampForce 
yVec + yDampForce 
zVec + zDampForce 

a F/ m #F~m*a 

xAccelleration 
yAccelleration 
zAcce lleration 

xTotalForce I particles [particleNr] . m 
yTotalForce I particles [particleNr] .m 
zTotalForce I particle s [particleNr] .m 

#v~a*t 

particles [particleNr] .vx 
particles [partic leNr ] .vy 
part icles [part icleNr ] . vz 

#u~v*t , x = x + ux 

particles [particleNr] . vx + xAccelleration • stepSize 
particles [part ic leNr ] . vy + yAccelleration *stepSize 
particles [particleNr] .vz + zAccelleration • stepSize 



##created by Chris Noteboom November 2011 

##This script contains the procedures to calculate springtorces and the sum of the forces 
in the links attached to each particle 

import viz 
import math 

#calculates Spring Force in one Link 
def springForce l links , linkNr ): 

springForce ~ (links [linkNr] . length - links [linkNr] . eqLength ) * l inks[linkNr] . k 
return springForce 

#calculates sum of absolute vlaues of connected spring values 
def sumNode (particles , links ): 

for particleNr in range (O, len (particles l): 
sumForces = 0 
for linkNr in range (O , len (particles [particleNr] . links )) : 

sumForces ~ sumForces + abs (links [particles [particleNr] . links [linkNr]J . springF 
orce ) 

#add loads 
if len (particles [particleNr] . loads ) 1~ 0 : 

for loadNr in range (O , len (particles [particleNr] . loads )): 
sumForces ~ sumForces + abs (particles [particleNr] . loads [loadNr) [0 ] ) 

#add load in x-direction to sum 
sumForces ; sumForces + abs (particles [particleNr] . loads [loadNr ] [1]) 

#add load in y - direction to sum 
sumForces ~ sumForces + abs (particles [particleNr] . loads [loadNr ] [2]) 

#add load in z-direction to sum 
#add reactions - it constraint a vector exists with x/y/z-component in reactionlis 

if len (particles [particleNr] . constraintsintegration) 1~ 

#sumForces ~ sumForces + math.sqrt(math.pow(particles[particleNr].reaction[O], 
2) + math.pow(particles{particleNr] .reaction{l],2) 

#+ math.pow!particles [particleNr]. reaction [2] , 2 )) 
#for faster code, multiply the forces by 2 
sumForces ; sumForces * 2 

particles [particleNr] . sum ~ sumForces 

def deleteAllLoads (particles ): 
for particleNr in range (l, len (particles)): 

particles [particleNr] . l oads - [] 

def nearestNode (particles , cubeOOl ) : 
#change this code - make something where only the particles of the footpath are checke 

d 
positionCube ~ cubeOOl .g e tPosition () 
minLength ~ math . sqrt (math . pow ( (positionCube (O] - particles [O] . x ) ,2 ) + math . pow ( (posit 

i onCube [1] - particles [ ~ ] . y l, 2) 
+ math . pow (( positionCube [2] - particles [O ] . z ) , 2)) 
partNrMinLength ~ 
for particleNr in range (l, len (particles ) ) : 

disParticle ~ math . sqrt (math . pow ( (positionCube (0] - particles [particleNr] .x ), 2) + 
ma t h . pow ( tpositionCube [1] - particles [particleNr] . y ), 2) 

+ math . pow (( positionCube [2 ] - particles [particleNr] . z ) , 2)) 
if disParticle < minLength : 

minLength ; disParticle 
partNrMinLength ; particleNr 

return partNrMinLength 
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Module 
forces_02 

def applyForce (particles , groupsOfThreeNodes , corView , userForce ): 
ube, calculate 

#adds to 3 particles a weighted force 

distNearestTriangle ; ! 0 

#calculates midpoints and checks if it is the closest one 
for tNr in range ( ,len (groupsOfThreeNodes )): 

pl gr oupsOfThreeNodes [tNr] [0 ] #number Particle 
p2 ; groupsOfThreeNodes [tNr] [ 1) #number Particle 
p3 ; groupsOfThreeNodes [tNr] [2 ) #number Particle 

#it position is near c 

midPoint ; [(part icles [pl] .x +particles [p2 ] . x +particles [p3 ] .x )/3, (particles [p l ] . y +p 
articles [p2 ] . y +particles [p3 ] .y) /3, (particles[pl ] . z +particles [p2 ] . z+particles [p3 ] . z )/3) 

#calculate distance to midpoint 
distMidPoint = (math .pow ((midPoint [O) - corView [O]) ,2) + math.pow( (midPoint [l) - c 

o rView [l ]) ,2) + math .pow ( (midPoint [2] - corView [2)) ,2)) 
if distMidPoint < distNearestTriangle : 

dis tNearestTriangle ; distMidPoint 
nearestTr iangleNr = tNr 
neares tMidPoint = midPoint 

#calculate total distance to each corner 
t otDistance = 0 
fori in range (O, len (groupsOfThreeNodes [nearestTriangleNr ])): 

pNr = groupsOfThreeNodes [nearestTriangleNr] [ i] #number Particle 
totDistance = totDistance • math . pow ( (particles [pNr] .x - neares tMidPoint [O] ) ,2 }+ma 

th . pow (( particles [pNr] . y - nearestMidPoint [1) ), 2) +math .pow ((particles [pNr] . z - nearestMidP 
oint [2]), 2) 

#calculate weigthed load and apply to every particle. load list 
for i in range (O, len (groupsOfThreeNodes [near estTriangleNr])): 

pNr = groupsOfThreeNodes [nearestTriangleNr] [i ] 
l oadWeighted ; (math.pow ((particles [pNr] .x - nearestMidPoint [O ]) ,2)/ totDistance ) *u 

serForce 
particles [pNr] . loads . append ( [' , loadWeighted ,O]) 

def push (particles , pos , rot , userFor ce ) : 
vl ; pos 
#create an horizontal line, rotated in xz-plane 
all - pos [O ] + math .sin(viz. radians (rot [O] )) 
al2 ; pos [l ] 
a l l ; pos [2] + math.cos (viz . radians (rot [O] )) 
v2 ; [all , al2 , al3 ] 

#check for every particle 
minDisPart = 1.5 
for partNr in range (O, len (particles )): 

if particles[partNr] .y < pos [l] and particles[partNr] .y > (pos [l] - 1.3): #then 
ode must be between eyeheight and just above teet 

dis Part = pdis ( (vl [OJ, v l [2 ]), (v2 [0 , v2 [2]) , (partic les [partNr] .x , partic les [part 
Nr]. z )) 

if disPart < minDisPart : 
#first calculate distance to particle 
absDistancePart = math .pow ( (pos [O] - particles [part Nr] . x ),2 ) + math . pow ( 

(pos [l]- particl es[partNr).y),2 ) + math .pow ((pos [2] - particles [partNr]. z ),2) 
#second,check if the particle is near enough (range o f 2.5m) 
if absDistancePart < 6 : 

minDisPart = disPart 
nearestNode = partNr 

if •nearestNode' in locals () : 



xVecLoad = math.sin (viz . radians (rot [O] )) * -userForce 
zVecLoad = math . cos (viz . radians (rot[ O] )) • - userForce 
particles [nearestNode ] . loads . append ( [xVecLoad, O, zVecLoad]) 

#else : print 'no n ode near to push against ' 

def pdis la , b , c ) : 
t = b [O] - a [O], b [l]- a [. ] #Vector ab 
dd = math.sqrt ( t [0] ** 2+t[ l] ** 2) #Length of ab 
t = t [O]/dd, t [l] / dd #unit vector of ab 
n = - t [ 1], t [ ] # normal unit vector to ab 
ac = c [O] -a [O] , c [l]- a [l] #vector ac 
return math . fabs (ac [O ] • n [ O]+ac [l ]•n [l] ) #Projection of ac co n (the mi n imum distance) 

Module 

forces_03 

215 



Module 

stressMethod_Ol ##created by Chris Noteboom November 2011 

##This script contains the procedures to change the form of the cube. Displacementvectors 
are calculated for each particle. 

import math 
import calculate 

de£ contraction lparticles , links , stepSize , tl ): 
for particleNr in range (O , len (par tic l es )): 

if len (particl es [particleNr) . constraintsintegration) 0 : #calculate displacemen 
vector when particle is not constrained 

if particles [particleNr l . sum > 0. OJ : 

xvec 0 #x-displacementvector for current particle 
yvec #y-displacementvector for current particle 
zVec 0 #z-displacementvector for current particle 

totalLocalSum - C 

#calculate totalLocalSum for later use in weighted vector 
for neighbor in range iO, len lparticles [particleNr) . neighbors )) : 

currentNeighbor = pa rticles [particleNr) . neighbors [neighbor) 
localSum = particles [currentNeighbor) . sum - particles [particleNr) . sum 
if localSum > 0 : 

totalLocalSum = totalLocalSum + localSum 

#calculate sumvector - essential part of script 
if t otalLocalSum > 1 : 

#only when some neighbor-particle has a higher sumvalue 

sum 

for neighbor in range ( 0, len I particles [particleNr) . neighbors )) : 
currentNeighbor = particles [partic l eNr) .neighbors [neighbor) 
localSum = part icles [currentNeighborJ .sum - particles [particleNr) . 

i f localSum > 0 : 
# difference in coordinates for unitvector = direction 
# localSum I totalLocalSum for weighted vector 
# tl = global reduction value O<tl<l 
# stepsize makes sure that when a smaller calculation stepsize 

is used the velocity stays the same 

leNr) .x ) . 
leNr) .y ) . 
leNr) . z ) . 

xVec = xvec + 

localSum I totalLocalSum • tl 
yVec = yVec + 

local Sum I totalLocalsum • tl 
zVec = zVec + 

l ocal Sum totalLocalSum • tl 

#add vector to coordinate 
partic les [particl eNr ) . ux 
particles [particleNr] .uy 
particles [particl eNr ) .uz 
#print particleNr, 

def changeEqLength (particles , links ): 

(particles [currentNeighbor) .x -. stepSize 
(particles [currentNeighbor] . y . stepSize 
(particles [currentNeighbor) . z 
• stepSize 

xVec 
yVec 
zVec 

part i c les [partic 

particles [partic 

particles [partic 

#VERY IMPORTANT: change Eguilibrium length of link - else, the equilibrium position of 
the whole system will not change 

f or linkNr i n range ( , len (links )) : 
#calculate difference 
lengthAfter SumMethod = calculate . linkLength (particles , links , linkNr) 



diffLength ~ lengthAfterSumMethod - links[linkNr ] . l ength 
#change eqLength of l ink with difference c aused by the sumMethod 
links [linkNr ] . eqLength +~ diffLength 

def deleteVectorsNodesWithLoads (particles ) : 
for particleNr in range (O, len (particles )): 

if len (particles [particleNr] . loads ) !~ 0 : 
son the particle, t hen ... 

particles [particleNr] .ux 
particles [particleNr] .uy 0 
particles[particleNr] . uz 0 

#i f there are one or multiple load 
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Module 

visualize_Ol ##created by Chris Noteboom November 2011 

##This script contains the procedures to update the visual representations of the particle 
s (spheres), links (cylinders) and skin (triangular surfaces) 

import viz 
import viztask 
import math 
import vectorOp 
import heapq 
import vizshape 

def updatePositionsGeometry (particles , l i nks , diameterScale ) : 

n 

diffSphereAndParticleList = [] 
heapq.heapify (diffSphereAndParticleList ) 

#make set to check which cylinders should be updated 
updateCylinderList = set () 

#update the copies of the spheres in the Link Class 
#1. make a list of the spheres ordered by the distance to the virtual particle positio 

for nr in range (O , len lparticles ) ) : 
cur rentsphere = particles [nr ) . representation 
posSphere = currentsphere .getPosition lviz . ABS_GLOBAL ) 
distance = math .pow ( (posSphere [O] - particle s [n r) . x ) ,2) +math .pow ( lposSphere [l ] - p 

articles [nr] . y ), 2) +math .pow ( (posSphere [2] - particles [nr) . z ) , 2) 
if distance > o. oo · 1 : 

heapq . heappush (diffSphereAndParticleLi s t , (distance , nr ) ) 

#2. update positions of 50 spheres which should be moved the most 
for (dummie , partNr ) in heapq .nlargest (SO, diffSphereAndParticleList ): 

c urrentsphere = particles[partNr] . representation 
updateCylinderList . update lparticles[partNr) . links ) #add cylinders to list which sh 

ould be updated because sphere is translated 

#move sphere 
c urren tsphere . setPosition (particles[partNr) .x , parti c les [partNr) . y , parti c les [partNr 

) . z ) #move 

#check if the particle is part of a triangle which should be displa c ed also 
if len !particles [partNr] . triangleVertices ) ! = 0 : 

fori in range (O, len (particles [partNr ] . triangleVertices )): 

es [partNr ] . z) ) 

currentVertex = particles [partNr] . triangleVertices [i] 
currentVertex . setPosition { [particles[partNr] .x , particles[partNr) . y , particl 

#UPDATE POSITION AND SCALE CYLINDERS 
for cNr in updateCylinderList : 

#for every cylinder which is previously placed in the updateCylinderList the posit 
ion and scale is updated 

currentCylinder = links [cNr) . representation 

topl links [cNr ) .pl 
t op 2 l inks [cNr) . p2 

#1. first translate cylinder 
currentCylinder . setPosition ( [ (particles [t opl ) . x +part i cles [top2 ) . x i *0.5, (particles [ 

topl ) . y +particles [t op2 ) . y l *0 .5 , (particles [t opl ) . z +particles [top2 ] . z ) *0.5 ) 1 



#2. next rotate cylinder 
xVec particles[top2 ] .x - particles[top1 ] .x 
yVec particles [top2] .y - particles [top1] .y 
zVec particles [top2 ] . z - particles [ top1 ] . z 

v1 [0' 1 ' 0] #standard position object is in direction of y-axis 
v2 [xVec , yVec , zVec ] 

angleCylinder = (vector0p . angle (v1 , v2 ))1math . pi *180 

#to determine the cross product of the vectors, which gives the axis perpendicular 
to the vectors 

a1 v1 [1] *v2 [2 )- v1 [2) •v2 [ ) 
a2 v1 [2) *v2 [0) - vl [0) *v2 [2] 
a3 v1 [0] *v2 [1 ) - vl [l] *v2 [0] 

currentCylinder . setAxisAngle ( [a1,a2,a3,ang1eCylinder ) ) 

#3.scale cylinder 
scaleLength = links[cNr] . length 
currentCylinder . setScale ( [diameterScale , scaleLength , diameterScale ]) 

def updateColorsSpheres (particles , lBoundSumVisual , uBoundSumVisual , drawSkin ): 
#to show the forces, the intensity of the forces acting on a sphere is represented in 

the color 
minTrans = 0.6 

for nr in range (O, len (particles )): 
current sphere = particles [nr] . representation 

#define color and transparancy 
gValue = 1-((particles [nr] .sum - lBoundSumVisual ) I (uBoundSumVisual - lBoundSumVi 

sual )) 
if gValue > 1: 

gValue = 1 
elif gValue < 0 : 

gValue = 0 

if drawSkin == False : 
trans = (particles [nr) . sum - lBoundSumVisual J I (uBoundSumVisual - lBoundSumVi 

sual ) * (1 -minTrans ) + minTrans #0 is transparent 
if trans > l : trans 1 
if trans < minTrans : trans = minTrans 

else : trans = 1 

#define scale 
maxSphereSize = 0.1 
minSphereSize = 0.06 
s caleSphere = (particles [nr ) . sum - lBoundSumVisual ) I (uBoundSumVisual - lBoundSum 

Visual ) * (maxSphereSize - minSphereSize ) + minSphereSize 

cale 

if scaleSphere > maxSphereSize : scaleSphere maxSphereSize 
if scaleSphere < minSphereSize: scaleSphere = minSphereSize 
particles [nr ) . scaleSphere = scaleSphere 

#move/color/scale sphere 
currentsphere.setScale (scaleSphere , scaleSphere , scaleSphere ) 

currentsphere.color ( [1, gValue , gValue] 

#s 

#c 
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visualize_03 olor 

currentsphere . alpha ltrans ) 
emi- transparent 

def updateColorsCylinders (particles , links , lBoundVisual , uBoundVisual , drawSkin ): 

#S 

#to show the forces, the intensity of the forces acting on a sphere is represented by 
the color 

redFactor = float (1) #to compensate that the springForce is always smaller than Sum 
in Nodes 

lBoundVisual = lBoundVisual / redFactor 
uBoundVisual uBoundVisual / redFactor 

rninTrans = 0.6 

for nr in range (O, len llinks )): 
if drawSkin == False : 

if abs llinks[nr] . springForce ) > 0.1: 
currentCylinder = links [nr] .representation 

lBoundVisual )) 

#define color and transparancy 
gvalue = 11-l abs (links [nr] . springForce ) - lBoundVisual ) I (uBoundVisual -

if gValue > 1: 
gValue = 1 

eli£ gValue < 0 : 
gValue = 0 

trans = (abs (links [nr] . springForce ) - lBoundVisual ) I tuBoundVisual - lBou 
ndVisual ) • (1- rninTrans ) + rninTrans 

if trans > 1 : trans = 1 
if trans < rninTrans : trans = rninTrans 

currentCylinder . color ( [l, gValue , gValue] ) 
#color 

currentCylinder.alpha (trans ) 
#semi- transparent 

#else: currentCylinder.color({l, l,l]) 

de£ updateColorsTriangles lpart ic les ,lBoundSurnVisual , uBoundSurnVisual ) : 
#to show the forces in the tri angles 
for part icle in particles : 

if particle.surn > 0 .1: 

ndSurnVisual ) ) 

if len I particle. triangleVertices ) ! = 0: 
gValue = 1-llparticle . surn - lBoundSurnVisual ) I (uBoundSurnVisual - lBou 

if gValue > 1: 
gValue = 1 

eli£ gValue < 0 : 
gValue = 0 

for vertex in particle . triangleVertices : 
vertex . setVertexColor l [l, gValue , gValue ,0.9]) 

def updateScaleCylinders (links , diarneterScale ): 
for cNr in range (O ,len (links ) l : 

currentCylinder = links [cNr] . representation 
scaleLength = links I cNr ] . length 
currentCylinder . setScale ( [diarneterScale,scaleLength,diarneterScale] l 



##created by Chris Noteboom November 2011 

##This script contains the procedures to update the visual representations of the particle 
s (spheres), links (cylinders) and skin (triangular surfaces) 

import viz 
import viztask 
import math 
import vectorOp 

def updateSpheres (particles ) : 
#update the copies of the spheres in the Link Class 
for nr in range (O, len (particles )}: 

currentsphere ~ particles[nr] . representation 
currentsphere.setPosition (particles[nr] .x,particles[nr] . z,particles[nr] . y) 

def updateCylinders (particles , links , drawSkin) : 
#update the copies of the cylinders in the Particle Class 
for nr in range (O, len (links }): 

#if nr % 50 ~~ 0: 
# yield viztask.waitFrame(1) 

currentCylinder ~ links[nr] . representation 
topl links[nrl . pl 
top2 ~ links[nr] . p2 

#1. first translate cylinder 
currentCylinder . setPosition ( [( particles[topl ] . x +particles[top2 ] . x) *O.S, (particles [ 

topl] . z +particles [ top2 ] . z ) * 0. 5, (particles [ topl] . y +particles [ top2 ] . y) * 0. 5] ) 

#2. next rotate cylinder 
xVec particles[top2 ] . x 
yVec particles[top2 ] .y 
zVec particles[top2 ] . z 

vl I o, 1, OJ 
v2 [xVec , yVec , zVec] 

- particles[topl] .x 
particles[topl] . y 

- particles [topl] . z 

#standard position object is in direction of y-axis 

angleCylinder ~ (vector0p . angle(vl , v2 ) ) /math . pi *l80 

#to determine the cross product of the vectors, which gives the axis perpendicular 
to the vectors 

al vl [l ] *v2 [2] vl [2] *v2[ 1] 
a2 vl [2 ] *v2 [0]- vl [ O] *v2 [2] 
a3 vl [O ] *v2 [1]- vl [l] *v2 [ 0] 

currentCylinder . setAxisAngle ( [al,a2,a3 , angleCylinder] ) 

#3.scale cylinder 
scaleLength ~ links[nrl . length 
if drawSkin ~~ False : 

currentCylinder.setScale ([l, scaleLength ,l ] ) 

if drawSkin ~~ True : 
currentCylinder . setScale ([D.2, scaleLength ,0.2 ] ) 

def updateColorsSpheres (particles ): #transparantie nog niet variabel 
#to show the forces, the intensity of the forces acting on a sphere is represented in 

the color 
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Module 

visualize_initia1_02 lowerBoundSum = 0 #was 3 
upperBoundSum = 1 #was 7 
for nr in range (O, len (particles )): 

currentsphere = particles [nr ] . representation 
rValue = (particles[nr] . sum - lowerBoundSum) I (upperBoundSum - lowerBoundSum ) 
if rValue > 1: 

rValue = 1 
eli£ rValue < 0 : 

rValue = 0 
gvalue = o 
#if len (paL ticles [nr] . constraintsintegration ) ! = 0 : 
# gValue = 255 
currentsphere.color ( [rValue , gValue ,O] ) 
trans = (particles [nr] . sum - lowerBoundSum) I (upperBoundSum - lowerBoundSum ) #0 i 

s transparent 
if trans > 1: trans = 1 

if trans < ~ , trans = 0 
currentsphere.alpha (trans ) #Make it semi-transparent . 



##created by Chris Noteboom November 2011 

##This script contains the procedures to create coordinates/topology of the particles/link 
s which form a cube 
##it also creates triangular s urfaces in Vizard 

import viz 
import math 

def createGrid lpartCoorList , gridNrNodesX , gridNrNodesY , gridNrNodesZ , gridSpacingX , gridSpacin 
gY , gridSpacingZ ): 

#creates a othogonal grid of points and adds the coordinates to partCoorList 
#creates the topologytable for members in a way that the pointgrid is filled with c ube 

s filled with tetrahedra 

topologyTable = [] 

if gridNrNodesX < 2 : print "Number of elements in x - direction is too small" 
if gridNrNodesY < 2 : print "Number of elements in y - direction is too small" 

#define nodecoordinates o f grid and add to partCoorList 
nodeNr = 0 
for yNr in range (O, gridNrNodesY ) : 

for zNr in range ( ' , gridNrNodesZ ) : 
for xNr in range (O, gridNrNodesX ) : 

xCor xNr • gridSpacingX 
yCor = yNr • gridSpacingY 
zCor = zNr • gridSpacingZ 
partCoorList . append ( [float(xCor l , float (yCor ) , float (zCor) ,nodeNr] ) 

is important; else Python uses it as an integer 
nodeNr += 1 

#define the topology o f the elements 

#Topology to make orthogonal system which looks like an array of cubes 
#1. elements in x-direction 
for yNr in range ( O, gridNrNodesY ) : 

for zNr in range (O, gridNrNodesZ ) : 
for xNr in range (O, gridNrNodesX - 1): 

#float 

topl = xNr + zNr • gridNrNodesX + yNr • gridNrNodesX * gridNrNodesZ 
top2 = xNr + 1 + zNr * gridNrNodesx + yNr • gridNrNodesx • gridNrNodesz 
topologyTable . append ( [topl,top2 ] ) 

#2. elements in z-direction 
for yNr in range (O, gridNrNodesY ) : 

NrNodesz 

for zNr in range (O, gridNrNodesZ - 1 ): 
for xNr in range (O, gridNrNodesX ): 

topl xNr + zNr • gridNrNodesX + yNr * gridNrNodesX * gridNrNodesZ 
top2 = xNr + gridNrNodesX + zNr * gridNrNodesX + yNr * gridNrNodesX * grid 

topologyTable . append ( [topl , top2 ]) 
#3. elements in y-direction 
for yNr in range (O, gridNrNodesY - 1 ): 

for zNr in range (O, gridNrNodesZ): 
for xNr in range (O, gridNrNodesX ): 

topl = xNr + zNr * gridNrNodesX + yNr * gridNrNodesX * gridNrNodesZ 
top2 = xNr + zNr • gridNrNodesX + lyNr + 1) * gridNrNodesX • gridNrNodesz 
topologyTable . append ( [topl , top2 ] ) 

#Topology to make diagonal (bracing) system which looks like tetrahedra inside all cub 
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gridCube_02 es 
for yNr in range (O, gridNrNodesY - 1) : 

for zNr in range (3 , gridNrNodesZ - 1): 
for xNr in range (O, gridNrNodesX- 11: 

#1 . 
top1 = xNr + zNr • gridNrNodesX + yNr • gridNrNodesX • gridNrNodesz 
top2 = xNr + 1 + zNr • gridNrNodesX + yNr • gridNrNodesX • gridNrNodesz + 

gridNrNodesX • gridNrNodesZ 
topologyTable.append ( [top1 , top2 ] I 
#2. 
top1 = xNr + zNr • gridNrNodesX + yNr • gridNrNodesx • gridNrNodesz 
top2 = xNr + gridNrNodesx + zNr • gridNrNodesX + yNr • gridNrNodesx • grid 

NrNodesz + gridNrNodesx • gridNrNodesz 
topologyTable . append ( [top1 , top2 ]) 
#3 . 

gridNrNodesX 

gridNrNodesX 

top1 xNr + zNr • gridNrNodesX + yNr • gridNrNodesX • gridNrNodesz 
top2 xNr + 1 + zNr • gridNrNodesx + yNr * gridNrNodesX • gridNrNodesz + 

topologyTable.append ( [topl , top2 ] ) 
#4. 
top1 xNr + 1 + zNr • gridNrNodesX + yNr • gridNrNodesx * gridNrNodesz + 

top2 xNr + 1 + zNr • gridNrNodesX + yNr • gridNrNodesx • gridNrNodesz + 
gridNrNodesX * gridNrNodesZ 

gridNrNodesX 

topologyTable . append ( [top1 , top2 ] I 
#5 . 
topl xNr + 1 + zNr • gridNrNodesx + yNr • gridNrNodesX * gridNrNodesz + 

top2 xNr + gridNrNodesX + zNr • gridNrNodesX + yNr * gridNrNodesx * grid 
NrNodesZ + gridNrNodesX • gridNrNodesZ 

topologyTable.append ( [top1 , top2 ]) 
#6 . 
top1 = xNr + 1 + zNr • gridNrNodesX + yNr • gridNrNodesX * gridNrNodesZ + 

gridNrNodesX • gridNrNodesZ 
top2 = xNr + gridNrNodesx + zNr • gridNrNodesx + yNr • gridNrNodesX • grid 

NrNodesZ + gridNrNodesx • gridNrNodesz 
topologyTable . append ( [topl , top2 ]) 

#calculate midpoints of members 
midPointLis t = [] 
for memberNr in range (O, len (topologyTable )) : 

top1 = topologyTable [memberNr ) [0] 
top2 = topologyTable [memberNr] [1 ] 
x (partCoorList [top1 ] [0] + partCoorList [top2 ] [0]) I 2 
y = (partCoorList[topl ] [1] + partCoorList [top2 ] [1] I I 
z = (partCoorList [topl ] [2] + partCoorList [top2 ] [2]) I 
midPointList . append ( [x , y , z ]) 

#the way the tetrahedra are placed in an x/y/z array has as a consequence that diagona 
ls are 1n the same plane 

#make l1st with members ••hose midpoints are the same and thefore should be deleted 
deletedMembersList = [] 
for memberNr in range (O, len !topologyTable ) . : 

for mNr in range (memberNr+" , len (topologyTable )) : 
if midPointList [memberNr] [0] == midPointList [mNr] [0] and midPointList [memberNr 

] [l] midPointList [mNr ] [1 ] and midPointList [memberNr] [2] == midPointList [mNr] [2]: 
deletedMembersList . append imNr ) 
break 

#delete all the members in the deletedMembersList in the topologyTable 
topologyTableNew = [i for j , i in enumerate (topologyTable l if j not in deletedMembersL 

ist ] 
return topologyTableNew 



def makeinteriorSpace (partCoorList , gridNrNodesX , gridNrNodesY , gridNrNodesZ , gridSpacingX,gri 
dSpacingY , gridSpacingZ , topo logyTable ) : 

#make innerhol e, wa llt hickness will be 1 memberlength, floor and roof will be two memb 
er lengths 

deletedNodesList [) 
deletedMernbersList [) 

#l.DELETE NODES LIST 
#make list with nodes which are between lower Bound and upper Bound and therefore shou 

ld be deleted 
for nodeNr in range (O , len (partCoorList )) : 

xN partCoorList [nodeNr) [0) 
yN partCoorList [nodeNr ) [1 ) 
zN partCoorList [nodeNr) [2 ) 

if xN > 1*gridSpacingX and xN < (gridNrNodesX - 2) *gridSpacingX and zN > l *gridSpa 
cingZ and zN < (gridNrNodesZ - 2) *gridSpacingZ and \ 

yN > 2 * gridSpacingY and yN < (gridNrNodesY 3) *gridSpacingY : 
deletedNodesList . append (nodeNr ) 

#2. DELETE MEMBERS LIST 
#make list with members which are between lower Bound and upper Bound and therefore sh 

ould be deleted 
#calculate midpoints of members 
midPointList = [) 
for mernberNr in range (O , len (topologyTable )): 

top1 = topologyTable [mernberNr) [0) 
top2 = topologyTable [mernberNr] [1] 
x (partCoorList [topl ] [0) + partCoorList [top2] [0 ) ) I 
y = (partCoorList [topl] [1) + partCoorList [top2 ] [1 ]) I 
z = (partCoorLi s t [topl ] [2 ] + partCoorList [top2 ) [2 ) ) I 
midPointL i st.append ( [x , y , z ]) 

#all members with midpoints in the interior space should be deleted 
#make list with members whose midpoints are between lower Bound and upper Bound and th 

erefore should be deleted 
for mernberNr in range (O, len (topologyTabl e )) : 

xM midPointList [mernberNr ] [D] #x-coordinate of midpoint 
yM midPo intList [memberNr ] [l) #y-coordinate of midpoint 
zM midPointList [mernbe rNr] [2) #z-coordinate of midpoint 

if xM > l *gridSpacingX and xM < (gridNrNodesX - 2) *gridSpacingX and zM > l *gridSpa 
cingZ and zM < (gridNrNodesZ - 2) *gridSpacingZ and\ 

yM > 2 • gridSpacingY and yM < (gridNrNodesY - 3) *gridSpacingY : 
deletedMernbersList . append(mernberNr ) 

#add openings in volume rdoors ' 
for mernberNr in range {n, len {topologyTable )) : 

xM midPointList [mernberNr ] [0] #x-coordinate of midpoint 
yM = midPointList [mernberNr] (1 ] #y-coordinace of midpoint 
zM = midPointList [mernberNr) [2) #z-coordinace of midpoint 
#HOLE_O l 
if xM == 2 . and zM >= 0 and zM <= gridSpacingY and yM > 2*gridSpacingY and yM 

< (gridNrNodesY -3 ) *gridSpacingY : 
deletedMembersList . append (mernberNr ) 

#HOLE_ 02 
if xM == 4.5 and zM >= (gridNrNodesZ - 2) *gridSpacingZ and zM <= (gridNrNodesZ -1 

) *gridSpacingZ and\ 
yM > 2*gridSpacingY and yM < (gridNrNodesY - 3) *gridSpacingY: 
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gridCube_04 deletedMembersList . append (memberNr ) 
#HOLE_03 
elif xM >~ 0 and xM <~ gridSpacingX and zM 

yM < {gridNrNodesY -3) *gridSpacingY: 
deletedMembersList . append (memberNr) 

#HOLE_04 

3.5 and yM > 2 *gridSpacingY and 

elif xM >= (gridNrNodesX-2 ) *gridSpacingX and xM <= (gridNrNodesX - l ) *gridSpacin 
gX and zM == 1 . 5 and\ 

yM > 2 • gridSpacingY and yM < (gridNrNodesY -3 ) *gridSpacingY : 
deletedMembersList . append (memberNr ) 

#3.DELETE NODES AND MEMBERS FROM LISTS 
#make lists with only nodes and members which should stay 
newCorList = [] 

newCorList = [ i for j , i in enumerate (partCoorList ) if j not in deletedNodesList ] 
newMemberList [] 
newMemberList = [ i for j , in enumerate ( topologyTable ) if j not in deletedMembersList 

#make list with oldNodeNr at index newNodeNr 
changeinNodeNrList = [] 
oldNodeNr = 0 
for newNodeNr in range (O , len (newCorList )): 

for oldNodeNr in range (O, len (partCoorList )) : 
if newCorList [newNodeNr ] [3 ] == oldNodeNr : 

changeinNodeNrList . append (o l dNo deNr l 
break 

#use changeinNodeNrList to change topologyTable in newMemberList 
for newMemberNr in range (O , len (newMemberList )) : 

newMemberList [newMemberNr ] [0] changeinNodeNrList . index (newMemberList [newMemberNr 
J [0 ] ) 

newMemberList [newMemberNr] [1] changeinNodeNrList . index (newMemberList [newMemberNr 
J [1 ] ) 

#delete references to nodeNr's in newCorList 
for nodeNr in range (O, len (newCorList )) : 

newCorList [nodeNr] . pop ( 3 ) 
#remove old partCoorList and replace with new one 
del partCoorList [len (newCorList ) : ] 
for nodeNr in range (O, len (newCorList )) : 

partCoorList [nodeNr ] = newCorList [nodeNr ] 
#remove old topologyTable and replace with new one 
del topologyTable [len (newMemberList ) : ] 
for memberNr in range {O , len (newMemberL i st )): 

topologyTable[memberNr] = newMemberList[memberNr] 

def makeGroupsOfThreeConnectedParticles lpartGroup , particles ): 
#this procedure adds to the list 'groupsOfThreeNodes' new groups 
#the groups are formed from the particles in partGroup and checks 

later triangular plane 
groups = [] 

the neighbors for a 

for pNr in partGro up : 
neighbo rPartGro up = [] 

#for every particleNr in the group of particles 
#make list with neighbors in partGroup for each no 

de 
for neighborPartNr in particles [pNr] . neighbors : 

if neighborPartNr in partGroup : 
neighborPartGroup . append (neighborPartNr ) 

#now a list exist with particlenumbers 
for i in neighborPartGroup : 

for j in particles[i] . neighbors : 



if J 1n neighborPartGroup: 

return groups 

nodeNrs = sorted ( [pNr,i,j ] I #sor t t o make make it possible to compare 
if nodeNrs not in groups : 

groups . append (nodeNrs ) 
#returns the list with groups of three particle numbers 

de£ makeGeometry (particles , xNrOfNodes , yNrOfNodes , zNrOfNodes , xSpacing , ySpacing , zSpacing , gro 
upsOfThreeNodes , skinTriangleList ): 

#make list with all groups of 3 particles which should have a triangular surface 
#groupsOfThreeNodes = 11 

#1. WALKING FLOOR 

###################################################################################### 
##### 

#to check which nodes should be make a walking path 
partGroup = [] 
for nr in range (O, len(particles )J: #check for every particle 

if particles[nr] .y == (2 • ySpacing ) and particles [nr ] . x >= n and particles[nr] .x 
7 and \ 

particles [nr] . z >= 0 and particles [nr] . z <= 7 : 
partGroup . append (nr ) 

# print len(partGroup ) 
groupsOfThreeNodes.extend (rnakeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles )) 

# print len(groupsOfThreeNodes ) 

#2 . ENTRANCE 
###################################################################################### 

##### 
groupsOfThreeVertices = [] 
lengthOfEntrance = 8 

#ENTRANCEOl 
p1 [2,2,0] 
p2 [3, 2 ,0] 
p3 [1,-1, -lengthOfEntrance] 
p4 [4,-1,- lengthOfEntrance ] 
groupsOfThreeVertices.append ( [ [p1 ,1], [p2 ,2], [p4 ,4]]) 
groupsOfThreeVertices . append ( [ [p1, 1] , [p3 , 3] , [p4 , 4] ] ) 

#ENTRANCE02 
p1 Is, 2, 7 ] 

p2 [4' 2' 7] 
p3 [6,-1,7 +lengthOfEntrance] 
p4 [3, -l ,7 +lengthOfEntrance] 
groupsOfThreevert ices. append ( [ [p1, 1] , [p2, 2 J , [p4, 4 J J l 
groupsOfThreeVert ices. append ( [ [p1, 1] , [p3, 3] , [p4 , 4] ] ) 

#ENTRANCE03 
p1 [0,2,4] 

p2 r o, 2, Jl 
p3 [- lengthOfEntrance , -1, 5] 

p4 [- lengthOfEntrance ,-1,2] 
groupsOfThreeVertices . append ( [ [p1 ,1], [p2 ,2], [p4 ,4]]) 
groupsOfThreeVertices , append ( [ [p1 , 1] , [p3, 3] , [p4 , 4] ] ) 

#ENTRANCE04 
pl [7 ,2,1 ] 
p2 [7. 2' 2] 
p3 [7+ length0fEntrance , - l , • ] 
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J ) 

p4 ~ [7t lengthOfEntrance, -1,3] 
groupsOfThreeVertices . append ( [ [pl, 1], [p2, 2] , [p4 , 4]] ) 
groupsOfThreeVertices. append I [ [pl, 1] , [p3, 3] , [p4, 4]] ) 

#MAKE FLOAT NUMBERS IN LIST (else an error when searching che nearesc node) 
fori in range (O, len (groupsOfThreeVertices )) : 

for j in range (0,3 ) : #3 coordinaces 
for k in range l0 ,3 ) : #x/ y/ z 

groupsOfThreeVertices [ i ] [ j ) [0] [k] float (groupsOfThreeVertices [ i ) [ j ) [OJ [k 

#3 . SKIN 
###################################################################################### 

##### 

groupsOfThreeNodesSkin = [) #scores groups of chree nodes which should be used to make 
a skin from triangular elements 

#OUTER SKIN 
#plane z = 0 
partGroup ~ [) 
for nr in range (O, len (particles )): 

if particles [nr] .z == 0: 
partGroup . append (nr ) 

groupsOfThreeNodesSkin.extend (makeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles ) 

#plane z = 7 
partGroup = [) 
for nr in range (O ,len(particles )): 

if particles [nr] . z == 7: 
partGroup . append(nr) 

groupsOfThreeNodesSkin . extend(makeGroupsOfThreeConnectedParticleslpartGroup , particles) 

#plane x = 0 
partGroup = [) 
for nr in range (O, len (particles )): 

if particles[nr] . x == o: 
partGroup . append (nr ) 

groupsOfThreeNodesSkin . extend (makeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles ) 

#plane x = 7 
partGroup = [] 
for nr in range (O, len(particles ) I: 

if particles[nr] . x =~ 7 : 
partGroup.append(nrl 

groupsOfThreeNodesSkin . extend(makeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles ) 

#INNER SKIN 
#plane z ~ 1 
partGroup = I) 
for nr in range (O, len (particles )): 

if particles (nr ] . z == 1 and particles [nr ) . y >= 2 and particles [nr] . y <= 5 and part 
icles (nr] . x >= 1 and particles [nr] . x <= 6 : 

partGroup . append(nr) 
groupsOfThreeNodesSkin . extend (makeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles) 



#plan e z ~ 6 
partGroup ~ [] 
for nr in range (O , len(particles) ) : 

if particles [nr] .z ~~ 6 and particles[nr ) . y >~ 2 and particles[nr] .y <~ 5 and part 
icles[nr] .x >~ 1 and particles[nr] . x <~ 6 : 

partGroup . append lnr ) 
groupsOfThreeNodesSkin . extend (rnakeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup,particles ) 

#plane x ~ 1 

partGroup ~ [) 
for nr in range (O, len (particles )): 

if particles [nr ] . x ~~ 1 and particles [nr] . y >~ 2 and particles (nr ] . y <= 5 and part 
icles [nr ] . z >= 1 and particles [nr] . z <= 6 : 

partGroup . append (nr ) 
groupsOfThreeNodesSkin . extend (rnakeGroupsOfThreeConnectedParticleslpartGroup , particles ) 

#plane x ~ 6 
partGroup ~ [ l 
for nr in range (O, len (particles )): 

if particles[nr] . x ~~ 6 and particles [nr] . y >~ 2 and particles[nr] . y <~ 5 and part 
icles [nr ] . z >~ 1 and particles [n r) . z <= 6: 

partGroup . append (nr ) 
groupsOfThreeNodesSkin.extend (rnakeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles ) 

#plane y = 5 
partGroup ~ [] 
for nr in range (O, len (particles )): 

if particles [nr] .y ~= 5 and particles [nr] . x >= 1 and particles[nr] .x <= 6 and part 
icles [nr] . z >~ l and particles [nr] . z < = 6 : 

partGroup . append (nr ) 
groupsOfThreeNodesSkin . extend (rnakeGroupsOfThreeConnectedParticles lpartGroup , particles ) 

#plane y = 7 
partGroup = [ l 
for nr in range (O, len (particles )): 

if particles [nr] .y =~ 7: 
partGroup . append (nr) 

groupsOfThreeNodesSkin . extend (rnakeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles ) 

#HoleOOl 
part Group ~ [ l 
for nr in range (O, len lparticles )): 

if particles [nr] . y >~ 2 and particles[nr ] . y <~ 5 and particles [nr] . x >= 2 and part 
icles [nr] . x <= 3 and particles [nr ] . z >= 0 and particles [nr ] . z <= ' : 

partGroup . append (nr ) 
partGroupHole = rnakeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles ) 
bottornGroups ~ , ] 
fori in range ( , len lpartGroupHole )) : 

if particles [partGroupHole [ i ] [ ]]. y 2 and particles[partGroupHole [i ] [ " ] ) . y 2 
and particles [partGroupHole [i) [2]] . y ~= 2: 

bottornGroups . append l i ) 
partGroupHole = [ i for j , i in enurnerate (partGroupHole ) if not in bottornGroups! 
groupsOfThreeNodesSkin . extend (partGroupHole ) 
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gridCube_08 #Hole002 
partGroup = [I 
for nr in range (O, len lparticles )) : 

if particles [nr] . y >= 2 and particles [nr] . y <= 5 and particles [nr] . x >= 4 and part 
icles[nr] .x <= 5 and particles[nr] .z >= 6 and particles[nr] . z <= 7: 

partGroup . append (nr) 
partGroupHole = makeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles ) 
bottomGroups = [] 
fori in range (O, len {partGroupHole )): 

if particles [partGroupHole [i ] [O]] . y 2 and particles [partGroupHole [i ] [l ] ] . y 2 
and particles [partGroupHole (i ] [2]]. y == 2: 

bottomGroups . append (i ) 
partGroupHole = [i for j , i in enumerate lpartGroupHole ) if not in bottomGroups ] 
groupsOfThreeNodesSkin.extend lpartGroupHole l 

#Hole003 
partGroup = [ J 
for nr in range (O, len (particles )): 

if particles[nr] .y >= 2 and particles[nr] . y <= 5 and particles[nr] . x >= 0 and part 
icles [nr] .x <= 1 and particles [nr] . z >= 3 and particles [nr] . z <= 4: 

partGroup . append (nr ) 
partGroupHole = makeGroupsOfThreeConnectedParticles (partGroup , particles ) 
bottomGroups = [ ] 

fori in range (O, len (partGroupHole )l : 
if particles [partGroupHole [i ] [ 0 ] . y 2 and particles [par t GroupHole [i ] [1]]. y 2 

and particles [partGroupHole [i ] [2]] . y == 2 : 

bottomGroups . append (i ) 
partGroupHole = [i for j , i in enumerate lpartGroupHole ) if not in bottomGroups ] 
groupsOfThreeNodesSkin . extend (partGroupHole ) 

#Hole004 
partGroup = [] 

for nr in range (O, len lparticles )): 
if particles [nr] . y >= 2 and particles [nr ] . y <= 5 and particles [nr ] . x >= 6 and part 

icles [nr] . x <= 7 and particles [nr]. z >= 1 and particles [nr] . z <= 2: 

partGroup . append {nr ) 
partGroupHole = makeGroupsOfThreeConnectedParticles lpartGroup , particles ) 
bottomGroups = [) 
fori in range (O, len (partGroupHole )) : 

if particles [partGroupHole [ i ] [ 0)] . y 2 and particles [partGroupHole [i ) [1 ]] . y 2 

and particles [partGroupHole [i ] [2]]. y == 2 : 
bottomGroups . append l i l 

partGroupHole = [ i for j , i in enumerate (partGroupHole l if j not in bottomGroups ] 
groupsOfThreeNodesSkin . extend lpartGroupHole ) 

#1.+2.+3. MAKE TRIANGLES WITH GROUPS 
###################################################################################### 

##### 
createTriangles (particles , groupsOfThreeNodes l 
createTrianglesEntrance (particles , groupsOfThreeVertices ) 
createTrianglesSkin (particles , groupsOfThreeNodesSkin , skinTriangleLi st l #this is a sep 

erate procedure, because the skin can be toggled 'OFF' 

#det checkifYisTwo(particles,partGroup 
def createTriangles !particles , groupsOfThreeNodes ): 

#create plane to walk over, made of triangles 

#use list with groups of three nodes 
for nr in range ! , len (groupsOfThreeNodes )): 



r update 

viz.startlayer (viz . TRIANGLES ) 
viz.vertexcolor (128,128 ,128) 
fori in range ( ,3): 

pNr = groupsOfThreeNodes [nr] [i] 
cor = [particles[pNr] . x,particles[pNr] . y , particles[pNr] .z] 
viz. vertex (cor) 

triangle = viz . endlayer () 
triangle.alpha ( 0 . 5 I #Make it semi-transparent. 
#to store a reference to the vertex in particles[x} .triangleVertices 
fori in range (0 , 3) : 

pNr = groupsOfThreeNodes[nr) [ i] 
triangleVertex = triangle.Vertex ( i ) 
particles[pNr] . triangleVertices . append (triangleVertex ) 
particles[pNr] . triangleVerticesFloor . append (triangleVertex ) #for separate colo 

def createTrianglesEntrance (particles , groupsOfThreevertices ): 
for nr in range (O ,len (groupsOfThreeVertices )): 

viz.startlayer(viz . TRIANGLES ) 
viz.vertexcolor (l28,128 ,128) 
fori in range (0,3): 

cor = groupsOfThreeVertices [nr] [i ] [0] 
viz . vertex (cor) 

triangle = viz.endlayer () 
triangle.alpha ( 0 . 5 ) #Make it semi-transparent. 
#to store a reference to the vertex in particles[x} .triangleVertices 
#it makes sure that the vertex is displaced when the particle is moved 
for i in range ( 0 , 3) : #len group with three vertices = 3 

if groupsOfThreeVertices [nr ] [ i ] [1] == 1 or groupsOfThreeVertices [nr ] Iii [1 ] 
2: #if pl or p2 , t hen add vertex to particle list 

ate color updat e 

cor = groupsOfThreeVertices [nr] [i ] [0] 
nearestParticle = searchNearestParticle (cor,particles l 
triangleVertex = triangle.Vertex ( i ) 
nearestParticle . triangleVertices.append (triangleVertex) 
nearestParticle.triangleVerticesFloor.append (triangleVertex ) #for separ 

def createTrianglesSkin (particles , groupsOfThreeNodesSkin,skinTriangleList ) : 
#create plane to walk over, made of triangles 

#use list with groups of three nodes 
for nr in range (O, len (groupsOfThreeNodesSkin) ) : 

viz.startlayer(viz . TRIANGLES ) 
viz .vertexcolor (l28,128,128 ) 
for i in range (0,3): 

pNr = groupsOfThreeNodesSkin [nr] [ i ] 
cor= [particles[pNr] .x,particles[pNr] . y ,particles [pNr] . z ! 
viz. vertex (cor ) 

triangle = viz.endlayer () 
skinTriangleList . append (triangle ) 
triangle.alpha ( 0 . 9 ) #Make it semi-transparent. 
#to store a reference to the vertex in particles[x} .triangleVert i ces 
for i in range (0 , 31: 

pNr = groupsOfThreeNodesSkin [nr] [i ] 
triangleVertex = triangle.Vertex (i ) 
particles[pNr] . triangleVertices.append , triangleVertex l 

def searchNearestParticle (cor , particles): 
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gridCube_lO #finds the nearest particle to coordinates ; cor [x,y, z] 
minLength = 1 000 
for partNr in range (O, len(particles ) I: 

#print cor 
disParticle = math .pow ( (cor [O] - particles[partNr] . x) , 2) + math.pow (( cor [l] - part 

icles[partNr]. y ), 2) + math .pow (( cor [2] - particles [partNr]. z ) , 2) 
#print disPart icl e 
if disParticle < minLength : 

minLength = disParticle 
partMin = partNr 

return particles [partMin ] 



##created by Chris Noteboom November 2011 

##This script contains the procedures to create the context of the cube 

import viz 
import vizshape 
impor t math 

def createSupports (nrOfNodes, spac ing ) : 
#create cubes below corners of big cube 
cubeOl = vizshape. addCube (size=spacing ) 
cubeOl . setPosition ( [spacing/ 2,- spacing/2 , spacing/ 2]) 
cube02 = vizshape . addCube (size=spacing ) 
cube02 . setPosition ( [spacing/2 ,- spacing/ 2 , spacing/ 2+ (nrOfNodes- 2) *spacing] ) 
cube03 = vizshape . addCube (size=spacing ) 
cube03 . setPosition ( [spacing/ 2+ (nrOfNodes- 2) *spacing ,- spacing/2 , spacing/ 2] I 
cube04 = vizshape . addCube (size=spacing) 
cube04 . setPosition ( [spacing/2+(nrOfNodes- 2) *spacing ,- spacing/2, spacing/ 2+ (nrOfNodes- 2) 

*spacing] ) 

def createGround (y) : 
plane = vizshape . addPlane (size 
plane . setPosition ( [0, -y ,O ] ) 
#plane. color (viz. GRAY) 

[100, 100 ], axis vizshape . AXIS_Y , cullFace True) 
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writeToNotepad_Ot ##creat ed by Chri s Noteboom November 2011 

##Thi s script contains the procedures co wri t e list s to Notepad 

def writeCoordinates (particles l : 

z] ) 

pr i n t ' coordinaten van knopen worden naar het bestand coordinaten.txt geschreven ' 
coordinatesList = [J 
for partNr in range (O , len lparticles )): 

coordinatesList. append ((particles [partNrl . x , particles (partNrl . y , particles [partNr] . 

for 1 1n range (O , len (coordinatesList )) : 
coordinatesList [i J = str (coordinatesList [i ]) . strip (' [] ') 

x = 1' \ n ' . join (map lstr , coordinatesList ))) 

text_file = open ( 11 Coordinaten. txt n , 11 W 11
) 

text_file . write (x) 
text_file . close () 

d e f writeTopology (topo l ogyTable ): 
print 'topologie van scaven worden naar het bestand copologie.txt geschreven ' 
topologyList = (] 

fori in range (O, len (topologyTable )): 
topologyTable i] = str (topologyTable [i ] ) . strip ( ' [ ] ') 

x = ( ' \ n ' . j o in (map I str , topologyTable ) I ) 

text_file = open (" topology. txt " , "w") 
text_file . write (x ) 
text_file . close () 


