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Voorwoord
Zomer 2000 werd het projectvoorstel SALIX in het kader van KUS-MOOK geselecteerd als
subsidiabel project. Met een multidisciplinair, gemotiveerd team moest uitvoering worden ge
geven aan een ambitieus plan: een virtuele ruimte applicatie van een groeisimulatie van beplan
ting op basis van een beplantingsplan, die bij voorkeur functioneert in een internet-omgeving.
Het oorspronkelijke projectteam veranderde gedurende de korte looptijd iets van samenstelling.
Op deze plaats wil ik een ieder die geparticipeerd heeft bedanken. Laat ik bij het begin begin
nen. Hoogleraar Klaas Kerkstra (WU-Landschapsarchitectuur) kwam met de suggestie om het
promotiewerk van Frits Ruyten ((lntegralis pp) te voorzien van een 3D-applicatie. Dit bracht mij
op wilde, multimediale ideeën en na een gesprek met Bert Annevelink (WUR-IMAG) en Frits
Ruyten bleek die wildheid in meerdere personen aanwezig. Na overleg in de late uren met
Arend Ligtenberg (CGI) en Tamme van der Wal (WiSL) bleek het KUS-ei snel gelegd te zijn.
Met betrekking tot de agent technologie was Monica Wachowicz (CGI) van onschatbare waar
de. In de uiteindelijke implementatie bleek Michiel Uiterwijk (WiSL) het ei te kunnen uitbroe
den. Dankzij de 3D studio vaardigheden van Henk van Aggelen (WU-Landschapsarchitectuur)
kwamen de digitale terreinmodellen en beplantingsplannen tot stand. Gerd Weitkamp (student
Landschapsarchitectuur) heeft via een klein afstudeervak de mogelijkheden van de virtuele ma
nipulatie van beplantingen, alsmede de digitale visualisatie op boeiende wijze onderzocht.
Een ieder die op afstand heeft bijgedragen via allerlei stimuli, ik denk hierbij aan de Duitse
spitsvondigheid van Karin Drabbe, de praktijk interesse van de medewerkers van bureau Ta
ken, de toelichting en rondleiding van de medewerkers Floriade bureau, de start-hulp van Onno
Rosenschoon, het projectbeheer van Mies Gerbrands (WU-Landschapsarchitectuur) en de 3D
VR-input van Jan Dirk Bulens (CGI-Alterra).
Tenslotte wil ik met name Henk Kramer (CGI-Alterra) bedanken, die mij op diverse wijzen,
weliswaar onder druk van andere projecten, zeer bevlogen, meedenkend en facilitair heeft on
dersteund.
Wageningen, april 2001
Ron van Lammeren
Projectleider SALIX,
WU - Landschapsarchitectuur / Gea-informatiekunde

-5-

MOOK-SALIX

- 6 -

MOOK-SALIX

Samenvatting
De inrichting van tuinen, parken en recreatiebossen is gebaseerd op een traditionele aanplant- en
beheersmethode. Ruyten [RUYI] ontwikkelde een nieuwe beplantingsmethode die kostenbespa
rend bleek ten opzichte van de traditionele "blijvers-wijkers" methode. Het onderzoek naar de
verschillende methoden wordt ondersteund met een simulatie van beplantingsgroei en -beheer
via SIMGRO PP. Dit programma kent een tweedimensionale grafische presentatie. Deze biedt
echter weinig inzicht in de ruimtevormende werking van de beplanting zoals bedoeld in het
oorspronkelijk ontwerp. De verschillende beheersmethoden hebben een sterk verschillende in
vloed op de ruimtevorming zoals bedoeld in het landschapsarchitectonisch ontwerp.
In dit onderzoek is gezocht naar een 3-dimensionale, digitale werkomgeving waarin de groei
van beplantingen, het beheer en de directe waarneming van het beplantingsplan.. De represen
tatie en groei van vijf beplantingsobjecten zijn hierbij gebruikt, te weten: Fraxinus excelsior,
Quercus robur, Cornus mas, Rosa canina en Corylus avel/ana.
In het project is de aandacht vooral uitgegaan naar de koppeling van groeisimulatie aan 3D
objecten, de verfijning van de grafische kwaliteit van 3D-objecten en 3D-scenes en de naviga
tie- en interactiemogelijkheden voor de gebruiker.
Weergave beplantingsobjeeten
Voordat een groeisimulatie gemaakt kan worden, is het nodig iets te weten over het waarnemen
en vervolgens weergave van een beplantingsobject.
Door middel van geometrische en temporele abstracties kunnen representaties van de werkelijk
heid gemaakt worden, die geschikt zijn voor het doel waarvoor ze afgebeeld worden. Wanneer
we naar beplantingsobjecten kijken, valt op dat deze complexe vormen (natuurlijk, onregelma
tig) bevat, waardoor ze moeilijk zijn te representeren. Daarom speelt abstractie juist bij beplan
ting een belangrijke rol.

Digitale representatie
Met behulp van een computerprogramma als 3DSMAX is het mogelijk driedimensionale digi
tale representaties van beplantingsobjecten te maken. Het is mogelijk om op verschillende ma
nieren deze beplantingsobjecten weer te geven. De digitale modellen kunnen bewerkt worden
op een relatief eenvoudige manier. De gevolgen die een verandering in het landschap bewerk
stelligt, kan hierdoor goed bestudeerd worden. Dit is op het tweedimensionale vlak alleen op
zeer abstracte wijze mogelijk, waarbij vrijwel geen inzicht in de ruimtelijk consequenties ver
kregen wordt.
Door het transporteren van 3D Studio MAX objecten naar een VRML-omgeving, kan met be
hulp van een viewer de gebruiker zelf door het gebied navigeren. Er kan hierdoor een goed
overzicht van de ruimte verkregen worden. Dit in tegenstelling tot een tekening, waarbij men
gebonden is aan een uitsnede met één projectie.
Landschapsarchitectonische elementen
In dit onderzoek ligt de nadruk op beplantingsobjecten in vrijstaande vorm. Sommige eigen
schappen van beplantingstypen die belangrijk kunnen zijn voor een ontwerp kunnen door een
voudige representaties niet goed weergegeven worden. Met behulp van een driedimensionaal
groeisimulatie is meer informatie over ruimtevorming en beleving te verkrijgen dan via het
platte vlak het geval is. Met behulp van navigatie door een gebied ontstaat een beter ruimtelijk
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beeld. Overigens is in deze studie in beperkte mate ingegaan op de overgang van beplantings
objecten (de individuele beplantingselementen) in landschapsarchitectonische elementen.
Resultaat
Het uiteindelijk doel van dit project is de ontwikkeling van een prototype van een 'virtual reali
ty' applicatie SALIX. Dit is een digitale driedimensionale werkomgeving, waarmee beheer van
boom- en struikaanplant valt te simuleren. Deze werkomgeving is via een internet omgeving
toegankelijk. Voor de vijf soorten zijn daartoe groeicurven in rekenmodel omgezet en gekop
peld aan 3-dimensionale weergave van de soorten. Met behulp van een eenvoudige transforma
tie wordt de groei gevisualiseerd.
Om de digitale modellen beschikbaar te maken voor het internet, zijn deze modellen zo voorde
lig mogelijk gedefinieerd en opgeslagen.
Het prototype biedt de gebruiker inzicht in de groei van de vijf soorten, volledige navigatievrij
heid door de 3D-wereld, interactie met het groeimodel en interactie met de beplantingsobjecten
(verplaatsen van 3D-objecten). De op deze wijze verkregen verandering van het beplantingsplan
kan vervolgens weer worden gebruikt voor groeisimulatie.
Agent-technologie is gebruikt om de 'overlap' tussen boomkruinen te bepalen. De visualisatie
van deze overlap vormt vervolgens een aanleiding om het ontwerp of beplantingsplan te wijzi
gen.
De voordelen die de uiteindelijke digitale driedimensionale werkomgeving zullen bieden voor
landschapsarchitecten en groenbeheerders, zijn veelbelovend en de verwachting is, dat de in
vloed hiervan in de 'ware' wereld van bomen en struiken niet lang zal uitblijven
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Aanleiding
Drie-dimensionale modelrepresentatie van beplanting is een van de meest complexe digitale
toepassingen die er bestaan. De complexiteit komt voort uit het nastreven van een realistische
weergave van beplanting waarbij de detaillering van het 3D-model, alsmede die van de bitmap
ping, zorgt voor omvangrijke bestanden. Groei-simulatie van de beplanting zorgt voor een extra
mate van complexiteit en kent bovendien wereldwijd slechts een beperkt aantal aansprekende
voorbeelden 1•
In dit rapport wordt ingegaan op de visualisatie van de beplantingen ten behoeve van groenbe
heer in een stedelijke omgeving. Daarbij wordt voor het beheer sterk geleund op de zogenaamde
'integrale beplantingsmethode Ruyten' [RUYI]. Het betreft niet alleen een statische weergave
van verschillende stadia in de ontwikkeling van de beplanting - van aanplant tot opstand - ,
maar vooral een onderzoek naar de mogelijkheden voor simulatie van het groeiproces en bijbe
horende beheer in de tijd.
De uitvoering van het onderzoek is verricht in het kader van het project "simulatie agenten voor
het landschapsarchitectonisch en interactief virtueel groenbeheer (x)". Het acroniem Salix, dat
en passant verwijst naar een van de belangrijkste pioniersoorten in beplantingsplannen, vormt
de verkorte aanduiding van het project.
In dit project zijn een aantal vragen opgeworpen die verbonden zijn aan de pogingen om groen
beheer in de tijd te simuleren. Vragen die o.a. betrekking hebben op kenmerken van het groen
beheer. Daarbij moet duidelijk zijn dat groenbeheer ten doel heeft de beplanting zodanig te ge
leiden dat op termijn een bepaald landschapsarchitectonisch beeld wordt gerealiseerd. Groenbe
heer vormt daarmee enerzijds een schakel tussen ontwerp en realiteit en tussen aanplant en be
oogde sfeer anderzijds.
Om die schakel minder afhankelijk te maken van de werkelijke groei- en ontwikkelingstijd lij
ken digitale middelen een uitstekend mogelijkheid te bieden om virtueel die groei en ontwikke
ling te simuleren. Een simulatie die daardoor het ontwerp met de realiteit verbindt en inzicht
geeft in de mogelijke ontwikkeling van de aanplant op basis van een beplantingsplan.
Deze intentie roept natuurlijk een veelheid aan nieuwe vragen op. Vragen die te maken hebben
met de beplanting zelf: hoe ontwikkelt de beplanting zich in de tijd; welk beeld kent deze per
seizoen en op welke wijze ontstaat vanuit de beplanting een architectonisch element.
Daarnaast zijn er vragen die te maken hebben met de digitale wereld: hoe simuleer je de groei
van beplanting, op welke wijze visualiseer je de verschijningsvorm en op welke manier kunnen
beheersingrepen geduid en uitgevoerd worden. Vragen die impliciet weer vele nieuwe vragen
oproepen.
In het Salix-project is geprobeerd om een prototype te ontwikkelen waarbij een aantal heden
daagse informatie en communicatie-technologieën (ICT) zijn ingezet. De belangrijkste van die
technologieën zijn gericht op interactief gebruik van drie-dimensionale visualisatie van archi
tectonische beplantingsimulatie.
Doelstelling
Doel van het project betreft het verbreden van het 2-dimensionale simulatie groeimodel (SIM

1

http://www.cirnd.fr/prcscntation/cn/program-cng/amap.shtml een simulatie programma van CIRAD geeft een voorbeeld van een
zeer complex en niet interactief te gebruiken groeisimulatie. Bovendien is deze simulatie gebaseerd op botanische en genetische
kenmerken van gewassen.
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GRO-PP), zoals dat door Integralis pp. en IMAG is ontwikkeld, tot een 3-dimensionaal simula
tie groeimodel. Verbreding van kennis en ervaringen door het bijeenbrengen van groei- en be
heersgegevens, aanleg- en onderhoudskosten, groei-simulatie (lntegralis pp., IMAG), geo-data,
geo-referentie en visualisatie (Alterra, Landschapsarchitectuur) en objectgerichte program
meeromgevingen (GSE) vormt daarnaast een belangrijke nevendoelstelling.
Het project richt zich dan ook op het 'aanvullen' van de 2D-groeisimulatie met een 3D
groeisimulatie. Voor de visualisatie van de groei wordt gebruik gemaakt van een digitale be
schrijvingsvorm van boom- en struiktypen die gebaseerd is op een 'trade-off' tussen de detaille
ring van 3D-model en bitmap, waarbij de groeisimulatie aan de hand van eenvoudige geometri
sche objecten voorop staat. Vooralsnog wordt daarbij gedacht aan het ontwikkelen van 'agents',
waarbij iedere boomsoort moet worden voorgesteld als een 'agent' die groeikarakteristieken
(aanpassing geometrie) en seizoenskenmerken meekrijgt (verandering bitmap). Via de applicatie
zijn beheersmogelijkheden (uitkap van 'wijkers') uit te voeren.
Daar het prototype gebaseerd is op een proefterrein Prins Bernhardbos grenzend aan het Floria
de 2002 tentoonstellingsterrein wordt ook een koppeling gemaakt met terreingegevens (geo
referentie).
Het resultaat zal betekenis hebben voor het groenbeheer in stedelijke gebieden en de land
schapsarchitectuur. 3D-simulatie van beplantingsgroei biedt mogelijkheden om inzicht te krij
gen in beheersmogelijkheden en de effecten daarvan op een architectonisch concept [RUYI].
Op termijn is het denkbaar dat via onderzoek aan de hand van dit prototype regels zijn af te
leiden voor het genereren van beplanting- en groenbeheerplannen ('reverse' design).
In dit SALIX project is het multimediale als volgt vertegenwoordigd: 3D-visualisatie van be
plantingsgroei op basis van 'agents'-concept, interactieve navigatie door een 3D-model en inter
actieve manipulatie van beplantingsobjecten.
Producten

Prototype van SIMGRO-3D: een 3D-groeisimulator voor stedelijke beplanting;
Via dit prototype wordt de groei van max. 5 beplantingssoorten gesimuleerd en gevisuali
seerd. Daarnaast kan de gebruiker van dit systeem een eenvoudige beheersmaatregel uitvoeren,
nl. het uitkappen van een of meerdere objecten. Dit uitkappen gebeurt adhv. van navigatie (de
gebruiker 'wandelt' als het ware door de beplanting in groei en wordt gewezen op beheerspro
blemen) en manipulatie (in principe wordt hier het model 'ge-edit'). Resultaat van de applicatie
is de totale groeisimulatie incl. de beheersingrepen. Het oorspronkelijke beplantingsplan wordt
op basis van de uitgevoerde beheersingrepen aangepast.
Prototype modulen internet applicatie met toepassing Floriade 2002 proefterrein.
De applicatie moet op termijn beschikbaar komen via het web, waarbij de gebruiker, onder
de voorwaarde dat het beplantingsplan de 5 soorten bevat, een eigen beplantingsplan kan invoe
ren. Hierna kan met behulp van een 'viewer' de simulatie incl. beheersingrepen word�n doorlo
pen. Ter voorbereiding van eèn mogelijke presentatie tijdens de Floriade 2002 en de uitwerking
naar 'reverse' design zullen een aantal modulen van de applicatie met het oog op gebruik via
een internet explorer worden ontwikkeld.
De route naar de beoogde producten is verkend. Aandacht daarbij is uitgegaan naar: a) 'trade
off' geometrie vs. bitmap detaillering ivm. systeem-performance; b) vertaling van object-typen
in 'agents' waarbij groeigedrag alsmede de visualisatie daarvan worden gemodelleerd c) de
bruikbaarheid van JAVA en VRML.
Bij problemen ten aanzien van deze onderwerpen is gedurende het project gezocht naar een
vereenvoudiging in de uitwerking, met zoveel mogelijk behoud van de opzet: het leggen van
dwarsverbanden tussen vakgebieden m.b.v. de multimediale techniek.
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Toepassingsdomein
Er zijn meerdere toepassingsgebieden te duiden. Allereerst betreft het groenbeheer in stedelijke
gebieden (praktijkonderzoek kostenvergelijking 'wijker-blijver' en 'integrale beplantingsme
thode' IMAG en Integralis pp). Veelal zijn beplantingsplannen in de stedelijke sfeer gebaseerd
op het 'wijker-blijver' principe. Afhankelijk van groei-ontwikkeling en architectonische doel
stelling zal tijdens het groeiproces keuzen moeten worden gemaakt mbt. de uitkap van boom
soorten en -individuen. Door gebruik te maken van de 3D groeisimulatie is het mogelijk om op
basis van empirische meetgegevens een virtuele indruk te krijgen van het groeigedrag en de
effecten van de beheersingreep.
Ook bestaat er een mogelijkheid om de beplantingsontwikkeling volgens het 'wijker-blijver'
principe te vergelijken met die van de 'integrale beplantingsmethode'. Hiervoor is er in dit pro
ject een relatie gelegd met het promotie-onderzoek van F. Ruyten en de onderzoeksresultaten
van Integralis pp. en IMAG. Deze vergelijking biedt interessante mogelijkheden voor architec
ten, beheerders en de boomkwekerijsector via bijvoorbeeld Plant Propaganda Holland.
De landschapsarchitectuur krijgt hiermee mogelijkerwijze een middel in handen waarmee de
ontwikkeling van een beoogde architectonisch concept kan worden gesimuleerd in relatie tot
aanleg- en onderhoudskosten. Daar een ontwerp veelal is gericht op een tijdshorizon van 50
jaar, kan nu via een dergelijke applicatie ook het ontwerp in zijn ontwikkeling worden gevolgd
en aangepast. Dit biedt goede kansen voor inzet in het onderwijs bij bijvoorbeeld de opleiding
Landschapsarchitectuur van Wageningen Universiteit en IAHL Larenstein. Voor het onderwijs
valt concreet aan te geven, dat het resultaat kan worden gebruikt in het onderwijselement "Be
plantingsleer" en de diverse studio's Landschapsarchitectuur (Wageningen en Velp).
Tenslotte biedt het prototype inzichten in de mogelijkheden van 'agent' technologie tbv. 3D
simulatie en -visualisatie zoals dat momenteel wordt onderzocht via de onderzoeksprojecten
binnen de programma's Virtuele Groene Ruimte en Delta onderzoek.
Leeswijzer
De nu volgende 4 hoofdstukken geven vooral een overzicht van de vertrekpunten van waaruit
de SALI.X-applicatie tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 biedt een korte bespreking van de be
plantingsmethoden en het bijbehorende beheer. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens in het kort de
essentie van het bestaande groei- en beheersmodel SIMGRO. Vervolgens geeft hoofdstuk 4 een
overzicht van digitale representatie mogelijkheden van beplanting in een 3-dimensionale, digi
tale werkomgeving, waarna hoofdstuk 5 de in dit gebruikte ICT-middelen introduceert.
Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerken van de SALI.X-applicatie. Allereerst wordt het
functioneel ontwerp besproken (hoofdstuk 6). Dit functioneel ontwerp is uitgewerkt in een pro
totype. De werking van dit SALI.X-prototype komt in hoofdstuk 7 aan de orde. In bijlage 1
wordt de installatie van het prototype besproken.
Zoals het een verkennende studie beaamt richt het slothoofdstuk (hoofdstuk 8) zich met name
op de mogelijkheden voor vervolg.
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Hoofdstuk 2: Beplantingsmethoden
Planontwerpen voor de aanleg van tuinen, parken en herinrichtingsgebieden worden veelal ver
taald in beplantingsplannen, waarin de aanleg van de beplanting wordt gespecificeerd. Die be
plantingsplannen zijn veelal gebaseerd op een traditionele opvatting over aanplant en onderhoud
van de beplanting. Die traditionele opvatting staat bekend als de 'blijvers-wijkers' methode. Een
methode die zich typeert door hoge onderhoudskosten en veelal afwijkt van de beoogde archi
tectonische doelstellingen per groeifase. Als een reactie daarop is de integrale beplantingsme
thode Ruyten ontwikkeld.
De traditionele of 'blijvers-wijkers' methode
Deze beplantingsmethode is van oorsprong ontstaan uit de bosbouw met als doel houtproductie
te realiseren. Daarvoor werden in rijen zaailingen geplant met een onderlinge afstand van 1 tot 5
m. Als gevolg van deze dichte plantafstand ontstaat een concurrerende groei waardoor de ge
wenste rechte takvrije stammetjes worden verkregen.
In de jaren 60 werd dit plantsysteem op grote schaal voor recreatiebossen maar ook in het ste
delijk milieu toegepast, vanwege het voordeel van de goedkope aanleg. Door dunningen van de
wijkers dienen de blijvende of duurzame planten de ruimte te krijgen om uit te groeien. In te
genstelling tot de bosbouwmethode, waarbij op kaprijke leeftijd de bomen worden verwijderd.
Door de toenemende bezuinigingen ontstond er een druk om op het onderhoud te bezuinigen.
Dit leidde tot achterstallig onderhoud en de toepassing van chemische middelen (round-up) om
hergroei van afgezette planten te voorkomen. Door grootschalige ingrepen probeerde men toch
aan het dunningsregime te kunnen voldoen. Deze werkmethode staat thans algemeen ter discus
sie. Door ingrijpende en kostbare omvormingen probeert men nu een definitieve wijziging van
het onderhoud door te voeren. Het beeld van de beplanting wordt gedomineerd door op rijen
geplante bomen en/of struiken met een sterk opgaande vorm.
Bij het blijver- wijkerssysteem staan struik- en boomvormers in groepen van 10 tot 30 stuks in
een vak. Hoewel er geen onderhoudsplan is zal er naar alle waarschijnlijkheid gedund gaan
worden op het moment, dat struiken of bomen elkaar verdringen in hun groeifase. Er is geen
sprake van houtproductie. Deze beplantingsmethode wordt algemeen toegepast in het stedelijk
milieu. Het sortiment bestaat daarom uit meerdere soorten in tegenstelling tot het sortiment van
een productiebos.
De Integrale beplantingsmethode Ruyten pp
De Integrale beplantingsmethode Ruyten is een alles omvattend en samenhangend plan, waarbij
de volgende factoren de basis vormen voor een duurzaam plantsysteem:
- plantgebruik
- architectonische waarde
- natuurlijke ontwikkeling
- beheer

de juiste plaats gelet op zon, schaduw en grondsoort
de uiterlijke kenmerken, de bouwwijze en de manier waarop de
plant zich ontwikkelt
de verschillende groeifasen waarin de beplanting zich ontwikkelt
van jong tot volwassen uitgroei
de plantverzorging in overeenstemming met de kenmerken van
de beplanting

De integrale benadering houdt in dat een beplantingssamenstelling niet alleen gericht is op het
eindbeeld, maar ook op de beelden van de tussenliggende beplantingsstadia: na 2 tot 3 jaar na
aanleg een gesloten bodembegroeiing, vervolgens na 6 tot 8 jaar bladverliezende struiken in
maximale uitgroei, na 10 jaar bereiken de bladhoudende struiken en coniferen dat stadium en na
- 13 -
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weer 10 jaar zijn de bomen zover. Er wordt als het ware een scenario ontworpen van bewegende
beelden.
Om bij de aanJeg de bedoelingen van het ontwerp zichtbaar te hebben, wordt direct met grotere
planten begonnen, die als zodanig daarvoor gekweekt zijn: bomen gemiddeld 7 m hoog - 3 m
breed en struiken 2 m hoog- 1,5 m breed op onregelmatige en definitieve eindafstanden (figuur
2.1). Daarmee groeien de planten op in vrij stand. Pas in de fase van maximale uitgroei kunnen
de planten elkaar gaan raken. Omdat er geen onderlinge concurrentie is kunnen de planten breed
uitgroeien. Daardoor ontwikkelen zich vroegtijdig bloemen en vruchten. De open bosstructuur
zorgt voor veel zoomvegetatie met ontwikkelingsmogelijkheden voor een grote diversiteit aan
flora en fauna. Het onderhoud in de plantvakken bestaat uit het tweemaal per jaar pleksgewijs
maaien met een bosmaaier van de boom- en struikzaailingen, distels of andere ongewenste krui
den. Het maaisel kan blijven liggen. Omdat met dit type onderhoud de successie wordt geremd
treedt er geen spontane verjonging op maar kunnen de bomen en struiken worden vervangen in
de fase van aftakeling (de geschatte omlooptijd voor eiken 80 - 120 jaar, essen 60 - 80 jaar en de
struiken 50 - 70 jaar). Bij deze methode zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig.

Figuur 2.1:
Ruyten.

Voorbeeld beplantingsplan volgens de Integrale beplantingsmethode

Figuur 2.2:

Voorbeeld beplantingsplan volgens de blijvers-wijkers methode.
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Kostenvergelijking en 2D-groeisimulatie met. SIMGRO PP
Voor een vergelijking van de kosten van de twee beplantingsmethoden is bij IMAG in samen
werking met Integralis PP een prototype ontwikkeld van een 2D-groeisimulatie programma
genaamd SIMGRO PP.
Dit programma legt een relatie tussen de groeiontwikkeling en de daarvan afhankelijke onder
houdswerkzaamheden bij gegeven plantafstanden. De grootte van de beplanting wordt door de
seizoenen heen gesimuleerd. Als planten een omvang bereiken die dunning noodzakelijk maakt,
wordt dit door het programma gesignaleerd. De dunningen kunnen dan al of niet (virtueel in het
programma) worden uitgevoerd. De benodigde tijd voor de dunningen en andere noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden werden op basis van data uit het boek 'Tijdnormen voor groenvoor
zieningen en buitensportaccomodaties' (IMAG, 1994) berekend.
Op basis van de benodigde werktijd en de van de werkmethode afhankelijk ingezette werktui
gen kan een kostprijs van de onderhoudswerkzaamheden worden berekend. Samen met de kos
ten van gebruikte hulpmiddelen en de kosten van de oorspronkelijke aanplant maakt dit een
vergelijking over een langere looptijd van bijvoorbeeld 20 jaar mogelijk. De grafische weergave
van de projectie van de boomspiegels geeft een indruk van het bereikte eindresultaat.
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Hoofdstuk 3: Simulatie van groei en

beheer

In het 2-dimensionale groei- en beheersmodel (SIMGRO PP ) wordt gebruik gemaakt van plat
tegrond waarop de beplanting wordt weergegeven als een cirkel met een middelpunt (zie figuur
2.1 en 2.2). Het middelpunt geeft de stam aan en de cirkel de omtrek van de kroon bij een be
paalde leeftijd. De kleur van cirkel verwijst naar de soort beplanting.
De groei wordt gesimuleerd doordat een functie via een logistische groeicurve de mate van
transformatie van de cirkel per jaar berekent. De transformatie van de functie is niets anders
dan een opschaling van de cirkel.
Op het moment dat cirkels elkaar voor een bepaald (van te voren in te stellen) gedeelte overlap
pen, worden de betreffende cirkels rood gekleurd. De kleur rood geeft in dit verband aan dat er
'iets' moet worden gedaan; een beheersmaatregel moet worden uitgevoerd.
Het uitvoeren van een beheersmaatregel houdt in SIMGRO PP in dat er een 'individueel' be
plantingsobject (boom of struik) moet worden verwijderd. Dit gebeurt door op het scherm aan te
geven welke rode cirkel moet verdwijnen. Nadat voldoende concurrerende cirkels zijn verwij
derd, verandert de rode kleur van de resterende cirkels weer terug in de soortspecifieke kleuren
en kan de groei worden gecontinueerd.
Deze ingreep staat in het traditionele groenbeheer (aangeplant volgens de 'blijvers-wijkers'
methode) bekend als dunnen. Via uitkap van het oorspronkelijk aangeplante bosplantsoen wordt
gestreefd naar het realiseren van het beoogde architectonische ruimtelijke 'wensbeeld'.
De andere beplantingsmethode betreft de door Ruyten [RUYl] ontwikkelde 'Integrale beplan
tingsmethode Ruyten'. In deze aanpak wordt geen 3-jarig bosplantsoen aangeplant, maar bomen
en struiken van een hogere leeftijd, waarmee in hoofdlijnen het beoogde ruimtelijke 'wens
beeld' al meteen bereikt wordt. De groei van de beplanting vraagt dan ook om veel minder on
derhoud, daar de individuele beplantingssoorten al op juiste positie en onderlinge afstand staan.
Groei betekent hier vooral uitgroeien. Terwijl groei in de 'blijvers-wijkers' methode geheel
afhankelijk is van de mate van uitkappen van concurrende bomen en struiken.
Simulatie van de Integrale beplantingsmethode Ruyten vereist in tegenstelling tot de 'blijvers
wijkers' methode vooral meer inzicht de groei van het architectonisch concept, waarbij de be
heers-ingrepen minimaal zijn.
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Hoofdstuk 4: Digitale representatie
Het weergeven van beplanting is letterlijk een kunst op zich. Een willekeurige wandeling langs
schilderijen uit diverse perioden toont een variëteit aan realistische en abstracte vormen van
grafische weergave van bomen, struiken en planten. Een weergave die gebaseerd is op het ge
bruik van grafische variabelen, die gerealiseerd worden met traditionele tekenmaterialen. Bo
vendien gaat die variëteit gepaard aan een projectievorm van waaruit de werkelijkheid wordt
bekeken, geschilderd cq. beschreven.
Porter [PORl] geeft aan hoe in de loop der eeuwen door architecten getracht is de werkelijkheid
te visualiseren om daarmee de ruimtewerking van gebouwen in hun omgeving te verduidelijken.
Het gebruik van verschillende projectievormen heeft daarbij veranderingen ondergaan. Oor
spronkelijk werd gewerkt met de plattegrond als projectievorm, maar in de loop der eeuwen
wordt deze in de West-Europese wereld aangevuld met andere vormen zoals het perspectief, de
doorsnede en het aanzicht. Al deze vormen werden gehanteerd om het inzicht de ruimtelijke
elementen en de door hen gevormde ruimte te verbeteren.
Typerend voor al deze projectievormen is het statische en gefixeerde karakter van de visualisa
tie. De representatie van de werkelijkheid is die vanuit een gezichtspunt en vanuit een bepaalde
projectie. Met de intrede van de computer en met name het onderzoek naar vluchtsimulatoren
zoals dat door NASA is geïnitieerd heeft geleid tot hedendaagse visualisaties met de computer.
Deze visualisatie bieden in principe de mogelijkheid om dynamisch en interactief de bestaande
of de bedachte werkelijkheid te aanschouwen en wellicht zelfs op in te grijpen.
Daartoe zal van die werkelijkheid een digitale, drie-dimensionale weergave moeten worden
gemaakt: een virtuele werkelijkheid (Virtual Reality (VR)).
Een digitale representatie van beplanting in een VR kan op verschillende wijzen worden gerea
liseerd (tabel 4.1). Elementair daarbij is echter de scheiding tussen de beschrijving van de geo
metrie en de grafische weergave van de beplanting. De geometrische beschrijving bestaat uit
een coördinatenset bestaande uit X, Y en Z waarden en de onderlinge relaties tussen de daarmee
beschreven punten: 3D model. De grafische beschrijving bestaat uit digitale plaatjes: bitmap.
De 3D modellen en bitmaps kunnen verschillende niveaus van detail hebben. Een eenvoudig
3D-model, bijvoorbeeld een plat vlak, kan aan de voor- en achterzijde digitaal beplakt worden
met een zeer gedetailleerde bitmap. Daar tegenover staat dat een zeer gedetailleerd 3D-model,
dat bestaat uit zeer vele kleine 3d objecten, voorzien kan zijn van vele bitmaps met slecht een
enkele, homogene kleur. Overigens wordt zo een uiterst gedetailleerd 3D model vaak een
'compound object' genoemd.
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Elementary color

Pictures
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ne.nl/prod/Tr
ee.html]

Tabel 4.1

digitale 3D-weergave van beplanting

Het 3D-model kent dus een verbijzondering door van een simpel object ( een vlak of 'plane'), via
elementaire 3d objecten of 'primitives' met behulp van die eenvoudige objecten en primitives
zeer gedetailleerde samengestelde objecten of 'compound objects' te maken.
Vergelijkbaar kunnen de bitmaps eenvoudig slechts een kleur representeren (elementary color),
dan wel een complex samenstel van vele kleuren en daardoor vormen weergeven (pictures) en
zelfs gecombineerd worden (multi-layer map).
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Hoofdstuk 5: Inzet ICT
Voor de 3D-representatie en groei-simulatie van beplantingen zijn diverse technologieën be
schikbaar. In dit project wordt de uitdaging vooral gezocht in het ontwikkelen van een virtuele
werkelijkheid die zowel "non-irnmersive" als "irnmersive' kan worden gebruikt.
"Non-immersive" wil zeggen dat de gebruiker van het systeem nog steeds de virtuele werkelijk
heid bekijkt via het scherm en daarin met behulp van een '3D-besturingsmiddel', bijvoorbeeld
een 3D-muis kan navigeren en kan interacteren. "irnmersive" wil zeggen dat de gebruiker als
het ware onderdeel uitmaakt van de virtuele werkelijkheid en daarin kan rondlopen.
Daartoe is in dit project gekozen voor een ontwikkelomgeving die bekent staat als Virtual Rea
lity Modelling Language (VRML). VRML biedt enerzijds het voordeel dat zij een opstap biedt
voor zowel 'immersive' als 'non-irnmersive' applicaties. Anderzijds kunnen de applicaties via
internet en dient-server applicaties worden verspreid en gebruikt (daartoe is wel een VRML
viewer nodig) en de VRML ontwikkel omgeving is relatiefopen en goedkoop.
Om de relatie te kunnen leggen met digitale geografische gegevens, ten behoeve van de koppe
ling aan andere terreingegevens zoals relief, bodem, grondwater, kadaster kan ook gebruik wor
den gemaakt van Geo-VRML.
Daar VRML een extensie is van HTML dan wel XML, is ook koppeling mogelijk met HTML
en XML-code, alsmede met Java en Javascript.
VRML technologie
De VRML-standaard is in 1994 geïntroduceerd ten behoeve van de constructie en weergave van
statische, 3-dimensionale, geometrische modellen. Deze eerste VRML-versie was in grote lij
nen gebaseerd op Openlnventor format van Silicon Graphics. Latere versies hebben een afwij
kend karakter gekregen. In 1997 was de specificatie van VRML 2.0 ofVRML 97 gereed. Met
deze versie is het ook mogelijk om animaties uit te voeren, om dynamische elementen te ge
bruiken en om interactie met de 3D-wereld uit te voeren via scripting ofJAVA-programma's
[URL9, URLIO].
In de meest recente versie van VRML zijn nieuwe componenten toegevoegd o.a. ten behoeve
van animatie, interactie en uitbreiding van reeds beschikbare functionaliteiten en capaciteiten.
Bovendien zijn er VRML-'browsers' beschikbaar voor bijna alle computer-platforms, voorna
melijk in de vorm van web-browser 'plugin'.
Het gedrag van het model kan worden gecontroleerd via daartoe te schrijven VRML-scripts of
JAVA-code gebaseerde programmatuur. Deze uitbreidingen bieden nieuwe, bruikbare perspec
tieven zoals het modelleren van object-gedrag en 'hot objects' [GAG I]. Helaas ontbreken mo
menteel nog de verbeteringen van de 'render'-faciliteiten [WAT 1]. Daarnaast is VRML nog
steeds alleen beschikbaar als een zgn. interpretatie-taal ('interpreted language') en daardoor is
de werking van de applicaties gemaakt met VRML verhoudingsgewijs traag.
De mogelijkheden van de beoogde applicatie kunnen voor een belangrijk deel met bekende
database technologie (o.a. in een dient-server omgeving) in relatie tot VRML en de bijbehoren
de programmeer-omgeving (JAVA) worden gerealiseerd. Toch kent dit project een tweede
technologische uitdaging en deze betreft het gebruik van 'agent' technologie.
Agent technologie - Multi-Agents Systems
Een Multi-Agent System wordt gebruikt om een verzameling van samenwerkende 'agents' in
een bepaalde reken-omgeving te duiden. Een 'agent' is een computerprogramma dat specifieke
taken verricht. Die taken kunnen zijn het aanpassen van zowel de omgeving via communicatie,
besluitvorming en realisatie, dan wel het aanpassen van zichzelfvia perceptie, redeneren en
leren [FER l , WEil). Multi-agent systems variëren dus in de aard van de mogelijkheden van de
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agents, de wijze van interactie tussen agents, de taak van de agents in een computersysteem en
de relatie van de 'agent' tot de omgeving waarin zij actief moeten zijn. Tabel 5.1 geeft daarvan
een Engelstalig overzicht.
Momenteel zijn populaire toepassingsvelden die van E-commerce en opsporen van Web
gebaseerde informatie [KLUI]. Ontwikkelingen zijn gaande op de terreinen van digitale biblio
theken, telecommunicatie en maatproduktie. De belangrijkste ondersteunende technologieen
omvatten mens-agent interactie en visualisatie van informatie-'ruimten' ('information spaces')
oa. in de vorm van 'visual data rnining' [CARi, CHEl , KEil, WACI].
Mens-agent interactie is in hoofdlijnen gebaseerd op de 'indirecte management' metafoor. Deze
metafoor geeft aan dat de gebruiker betrokken is in een co-operatief werkproces waarin zowel
de mens als de agent het initiatief kunnen nemen in communicatie, monitoren en bijsturen van
processen dan wel in de directe uitvoering van [LEW l , MAY1]. Een dergelijke interactie ver
eist:
• Verwerking en analyse van de gebruikers input door middel van bijv. spraak en andere sig
nalen;
• Onderhoud�n van het interactie-proces doordat de agent kennis heeft over het toepassings
veld, de context van de toepassing, de middelen die gebruikt worden voor communicatie en de
taken, dan wel methoden, die kunnen worden ingezet;
• Presentatie van de output van agents via grafische, gesproken of nonverbale middelen.
Visualisatie van 'informatie-ruimten' kan oa. via 'virtual reality' (VR) technieken, zoals moge
lijk via VRML of haar opvolger X3D. Tele-immersieve omgevingen, zoals CAVE, Immers
aDesk3, CAVE6D en TIDE, bieden al mogelijkheden op de gebruiker met behulp van agents te
begeleiden door het virtuele landschap. De eerste voorbeelden daarvan vindt men vooral in 3D
omgevingen (oa. landschappen, winkelcentra [ISHI]).
Opvallend is dat er vele cyber-figuren zijn ontwikkeld (denk aan Lara Croft) door oa. NetSage,
Extempo Imp, Microsoft, DFK.1, and MIT Media Lab. Deze 'cybers' zijn veelal gebaseerd op
karaktereigenschappen dil'! via agents zijn toegekend aan deze cybers [KLUI].
Iedere cyber simuleert een andere rol en vanuit deze rol probeert de cyber een gebruiker van het
systeem (dat kan dus een internet-applicatie zijn) te overtuigen om bijvoorbeeld een produkt te
kopen.
De belangrijkste doorbraak van 'multi-agent systems' hangt uiteindelijk af van h·ardware en
software ontwikkelingen ten behoeve van aanzienlijke verbeteringen van 3D graphics, opslag
capaciteit, superbreedband verbindingen voor Internet en standaardisatie ten behoeve van multi
media applicaties op het Web (denk aan SMIL) [URL8].
De 'information-agent' en de 'interface-agent' geven een beeld van de mogelijkheden. Het eer
ste type heeft toegang tot veel en verschillende (naar inhoud en locatie) informatie. Hun taak is
gericht op het actief zoeken voor bruikbare informatie ten behoeve van de gebruiker dan wel
andere agents. Dit houdt in opsporen, opvragen, analyseren, waarderen, aanpassen, aanmelden
en doorgeven.
De 'interface-agent' helpt de gebruiker bij het uitvoeren van een (complexe) taak. Deze 'agent
begeleidt, traint en ondersteunt de gebruiker dan wel een andere 'agent'. Vooral in coöperatieve
omgevingen en leeromgevingen lijkt dit type agent zinvol.
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Tabel 5.1 - Overzicht van "multi-agents systems" concepten
Concept
AGENTS

Definition
They are interacting computing elements (e.g.
an active object, or a bounded process, or a
programming language), which encapsulate
Design goals (what objectives we want to
achieve),
Behaviour (perception, actions, intentions,
and tasks carried out by an agent),
Agent State (a situation, position, condition of
an agent at a specific point in time),
Process (such as problem solving, planning,
search, decision-making, and learning).

INTERACTIONS

Everything that occurs between agents (agentagent interaction), between agents and their
environment (agent-environment interaction)
and between agents and humans (agenthuman interaction).

AGENTS
ARCHITECTURE

A particularly methodology for building
agents (e.g. structures, algorithms, and control
flows)

ENVIRONMENT

K:ommunication and interaction protocols;
Statie environments (that can only change via
the action of the agent in it)
D'!terministic environments (in which there is
no uncertainty about the effect an action will
have. Few environments are detenninistic).
Discrete Environments (in which perceptions
and actions are discrete, as opposed to continuous)
Episodic environments (in which tasks are
divided into a number of discrete episodes.
They relieve the agent of the need to reason
about the interaction between current and
future behaviour)
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Main Characteristics
Autonomous (agents to some ell..'tent
they have control over their behaviour
and can perform their tasks without the
intervention of humans or other systems)
Intelligent (agents pursue their goals
and execute their tasks such that they
optimise some given performance
measures)
Reactive (agents are capable to perceive
their environment, and respond in a
timely fashion to changes that occur in it
in order to satisfy their design goals)
Pro-Active (agents take the initiative in
order to satisfy their design goals)
Frequency (low ...high)
Persistence (short-tenn ... long-tenn)
Level (signal-passing ... knowledge
intensive)
Pattern (flow of data and control)
Variability (fixed ... changed)
Purpose (competitive ... co-operative)
Logical-based architectures ( in which
a process is achieved via logica! deduction)
Reactive architectures (in which a process is achieved via simple mapping
from perception to action)
Belief-desire-intention architectures (in
which a process is the explicit representation of the beliefs, desires, and
intentions that determine the agent's
actions)
Layered architectures (in which a process is realised via the interaction of tasks
accomplishing !avers)
Knowable (to what extent is the environment known to the agent)
Predictable (to what extent can it be
predicted by the agent)
Controllable (to what extent can the
agent modify the environment)
Historica[ (Do future states depend on
the entire history, or only current state?)
Teleological (Are there other agents?)
Real-time (Can the environment change
while the agent is deliberating?)
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Hoofdstuk 6: SALIX ontwerp
Systeemontwerp
Het conceptueel ontwerp probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de procedure zoals die in
SIMGRO is gehanteerd. Dit houdt in dat een beplantingsplan wordt ingevoerd en vervolgens op
soortafhankelijke groeikenmerken wordt doorgerekend. Beplanting die elkaar voor een bepaald
percentage met elkaar lijkt te vergroeien wordt opgespoord, waarna via beheersmaatregelen
(vnl. kap van beplanting) de volgende groeifase kan worden ingegaan. Iedere groei- en beheers
fase kent op basis van de samenstelling van de beplanting en de te nemen dan wel ondernomen
maatregelen een kostenspecificatie.
Het conceptueel ontwerp (fig. 6.1) kent de volgende kenmerken.
De input van de applicatie bestaat uit:
terreingegevens: deze gegevens vormen een beschrijving van de terreinopbouw zonder op
gaande beplanting. Bij voorkeur zijn deze gegevens via hun geo-referentie gekoppeld aan het
RijksDriehoeksysteem (RD), waardoor een relatie met geo-informatie (topografische, kadastrale
en hoogte-gegevens) is te realiseren;
beplantingsplan: digitale beschrijving van het beplantingsplan die veelal afkomstig zal zijn
uit een CAD of 3D-visualisatie omgeving.
beplantingsdata: gegevens waarmee een beplantingsplan kan worden gemaakt. Het gaat
hierbij met name om soortkenmerken;
groei-modellen: op basis van empirisch onderzoek zijn voor een aantal soorten, onder ver
schillende fysieke omstandigheden groeigegevens verzameld. Deze groei-gegevens zijn omge
zet naar groei-curven.
onderhoudgegevens: deze gegevens zijn primair afkomstig van WUR-IMAG en geven via
de soort, architectonische rol en omvang van beheer en onderhoud (beheerpakket) een kostenin
dicatie voor het beplantingsplan.
De handelingen die met deze gegevens verricht worden bestaan uit:
1. opbouw 3D model mbt. terreingegevens, resultaat 3D-model van het terrein [3D-terrein];
2. opbouw beplantingsplan in 3D, resultaat: 3D model van terrein met beplanting [3D
beplanting];
3. aanpassing 3D beplanting; resultaat: aangepast 3D model van terrein op basis van de locatie
van de beplanting[3D-beplanting] ;
4. groei-simulatie: resultaat: aangepast 3D-model van terrein en beplanting op basis van de
temporele kenmerken van de beplanting [3D-beplanting & collision];
5. kostenberekening: berekening van actueel beplantingsplan, resultaat: weergave kosten
[kostenview].
De agent-technologie kan op diverse wijzen in de applicatie worden aangewend. In figuur 5.1
zijn deze mogelijkheden aangeduid als agents l t/m 5. Uiteindelijk is gekozen om een toepas
sing te ontwikkelen. Deze agent, aangeduid in figuur 5.1 als agent 4, controleert continu de
mate van overlap, die door de groei, tussen vrijstaande beplantingsobjecten kan gaan optreden.
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Figuur 5.1 Concept systeemontwerp SALIX
De SALIX applicatie maakt gebruik van VRML voor de 3D-visualisatie van de beplanting en de
omgeving. De applicatie wordt opgestart vanuit een webbrowser (Netscape) waarbinnen een
VRML plugin geïnstalleerd moet zijn. Geschikte plugins zijn Cosmoplayer of Cortona. VRML
is goed geschikt voor de 3D weergave en voor interactie van de gebruiker met de 3D-omgeving.
Het is echter niet mogelijk om wijzigingen die de gebruiker in de 3D-omgeving uitvoert in de
VRML file op te slaan. Deze mogelijkheid is wel aanwezig als de VRML objecten dynamisch
m.b.v. JA VA gecreëerd worden. Er is dan ook gekozen voor het opslaan van de VRML compo
nenten in een database. M.b.v. een java applet wordt de 3D wereld opgebouwd. Wijzigingen in
de 3D wereld worden door dezelfde java applet in de database opgeslagen.
Componenten systeemontwerp
De uiteindelijke SALIX applicatie is opgebouwd uit de volgende 5 componenten:
beplantingsmodellen (VRML)
de ondergrond (VRML)
het beplantingsplan (database)
agent (JAVA)
interactie tools (JAVA)
De JAVA-componenten zijn ondergebracht in een JAVA-applet. De VRML-componenten in
diverse VRML files die via 1 algemene VRML file worden aangeroepen. Dit houdt in dat de
applicatie wordt opgestart via een index-bestand, die binnen de internet-browser wordt geopend.
Twee onderdelen starten dan:
een JAVA-applet (een .CLASS file)
een VRML omgeving (een VRML-file via een browser plugin)
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De applet leest belantingsplan-kenmerken uit een database (Acces of MYSQL) en transfor
meert deze database gegevens in 3D-objecten en plaats deze in de VRML-omgeving. Op deze
wijze ontstaat een VR-model van het beplantingsplan. Beplantings-objecten hebben een locatie,
type en een leeftijd en zijn gedefinieerd in de zogenaamde 'proto-files'.
De gebruiker kan door het model navigeren via de mogelijkheden van de VRML-viewer. Daar
naast kan de gebruiker de groei-simulatie laten plaatsvinden en te herhalen door deze te active
ren via een daartoe aanwezige interface in VRML, dan wel via een interface via de applet. Te
vens kan de gebruiker interactief beplantingsobjecten verplaatsen. Via de applet kan door een
'agent' gekeken worden of bomen overlappen. Deze agent handelt dan tevens de visualisatie
binnen VRML van de gesignaleerde overlap af.
Componentspecificatie

- Beplantingsmodellen
Per beplantingssoort moet een VRML object (figuur 6.2) worden gemaakt waarin de kenmerken
van de beplanting beschreven worden. In de meest eenvoudige versie wordt de beplanting be
schreven d.m.v. een cilinder (de stam) en een bol (de kroon). Kenmerken voor een specifieke
soort zijn dan de kleur van de kroon, de basis afmetingen en een formule waarmee de groei ge
simuleerd kan worden. Bomen en struiken worden onderscheiden door het aanwezig of niet
afwezig zijn van een stam.
De formule voor de groei is bepaald uit gemeten afmetingen van de beplantingssoort op diverse
leeftijden. Door deze afmetingen is een curve gefit, hieruit is een 4de graads polynoom afgeleid.
Voor de hoogte en de diameter worden afzonderlijke formules bepaald. Naast de eenvoudige
versie waarbij voor de verschijningsvorm van de beplanting alleen een kleur wordt gebruikt is
_ het ook mogelijk om een bitmap met een afbeelding van de gewenste kroon op het object de
projecteren. Dit is in deze versie van de applicatie nog niet aanwezig. Het object kent twee
soorten parameters, de locatie en de leeftijd. De locatie moet in hetzelfde coördinatenstelsel als
de ondergrond gegeven worden. Aan de hand van de opgegeven leeftijd berekent het object zijn
afmetingen.

diainèt_èr.; fd(lèeftlJdi

1

1·

hoo !jtè = fh(leèftljd):

st11m (VRML cylinder objJJc1)
..

·•

.

g_ró l!if�r!fi.u!e fii;(�·(1/RM.L script obîect�

Figuur 6.2 schema VRML object
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- Ondergrond
De ondergrond is ook een VRML object (figuur 6.3). Het kan een vlak zijn met daarop een bit
map van de topografie of volledig in VRML beschreven worden. Het is mogelijk om deze
m.b.v. ontwerp software te maken (bijv. 3D studio Max) en te exporteren als VRML-bestand.
De geo-referentie, het primaire coördinatenstelsel waarmee de ondergrond is beschreven, moet
overeenkomen met dat van de beplantingsobjecten.

Figuur 6.3 VRML-voorbeeld ondergrond
- Beplantingsplan

Het beplantingsplan bestaat uit een database met per object de volgende kenmerken (figuur 6.4)
plantsoort (TreeType)
locatie x,y,z (TreePosX, TreePosY, TreePosZ)
leeftijd op plantmoment (TreeAge)
Figuur 6. 4 voorbeeld database
ITreePosY 1 TreePosZ 1
ITreeID ITreeT�pe
ITreePosX
17
CorMas
0
130
--J__ - 0
,- ---·- -CorAve
0
6
601
-5
- -- -- --·-----RosCan
-6
lür
0
- -·- QueB.o_!,
14
0
-69
-165

Ki

TreeAge

-Agent
In de applicatie is een agent opgenomen die het monitoren van overlap tussen bomen of struiken
onderling tot taak heeft. Treedt deze situatie op dan geeft de agent de betreffende object een
signaal en krijgt het object een rode kleur. De gebruiker wordt hiermee op een potentiële con
flictsituatie gewezen en kan actie ondernemen (bijv. verplaatsen of verwijderen van het object).
- Interactie tools

In de applicatie zijn een aantal tools opgenomen waarmee de gebruiker kan communiceren met
de virtuele wereld. De gebruiker kan het beplantingsplan inlezen waarbij aJJe beplanting in de
virtuele wereld geplaatst wordt, een groeisimulatie over een bepaalde tijdsperiode starten of de
groei in tijdstappen van +1 of -1 jaar simuleren. Ook kan de gebruiker door het virtuele terrein
navigeren.
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Implementatie

De JAVA-componenten zijn gebaseerd op twee classes:
OutputApplet.java Applet
MUTree.java Class voor opslag database-records
Applet
De applet initeert de volgende 'event'-modellen (met aangeroepen routines):
Runnable voor het maken van 'threads' (startO en runO)
AdjustmentListener voor het reageren op 'slider' veranderingen (adjustmentValue
Changed(...))
ActionListener voor het reageren op knopklikken (actionPerformed(...))
EventOutObserver voor het reageren op 'events' uit de VRML (cal/back(...))
1. lnitalisatie van de Applet
••••

lnitialislllie

•

Applel niO
a) zet knoppen+slider+text op het
scherm

l

Applet .start()
a) ma!'lkt een IITead aan
Appoon .run()
a) conned+leest database
b) zoekt browser
c) voegt trees aan scene toe
d) koppel trees aan slider
Applet .p!lirt()
ei) IMI e'lt. mess11ges zien

'-----------------------J
2. User Interactie Afhandeling in Applet

'--

- - - - - Üsër-kÏikt bÛitÖn in-ÄpplëÏ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ,
'

in Applet.e1ctionPerformed(evert)
AddJRemove Trees-> toevoegen/verwijderen van trees aan de scene (via rool.addChidrenh'emoveChidren
Age+/--> verhoogt/Verlaa� de leeftijd met 1 jaar via 'Applet.Setleettijd'
Animale-> verandert de leeftijd In de range van -20 thn +30 Jaar vla Applet.Setleeftijd
Agent -> Kijkt of bomen el<Mr overltlppen via Applel .CheckColision()
VRML/Clear -> Vult textveld met VRM.. objecten of maakt textveld leeg
/�

user klikt sider in Applet

'

in Applel.adjustmentValueChanged(evert)
Leest silder value en zet de leeftijd via Applet.Setleeftijd

----------------------------------------------------------------------J
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3. Applet Functions
�

Functions
Applel .Selleeftijd(leeftijd)
a) loopt alle bomen af en zet leeftij(
via eventOut
Applet.CheckCollision()
a) loopt alle bomen (in paren) af er
detecteert overlap via lntersect

Applel .lntersect(i j)
a) be-ekent afstand middelpunten
b) overlap als opgetelde stralen
groter zijn dan de afstand
c) kleur overlappende bomen
'-------------------- ---�✓

-Agent
In de applet is een vrij simpele agent opgenomen. Deze agent controleert overlap ('collision')
voor alle object-paren (i,J), waarbij:
(i,j) = (j,i) /\ i -:j:. j

Eventueel kan, voor optimalisatie, nog een clusteringtechniek gebruikt worden, die bijvoorbeeld
alleen bomen in een bepaalde omgeving controleert. Daartoe moet eerst per boom een omgeving
met bomen worden bepaald, daarna kan per boom deze omgeving worden onderzocht. Indien
een boom al een overlap kent, dan wordt de resterende omgeving niet meer gecheckt. De omge
ving verandert als een boom wordt verplaatst.
'Collision' treedt op wanneer bomen elkaar overlappen. Overlap is gedefinieerd als het overlap
optreedt op basis van de projecties van de kronen op een horizontaal vlak.
Vervolgens wordt de afstand tussen middelpunten (x,y) van twee aangrenzende kroonprojecties
kleiner is dan de twee stralen (r) bij elkaar. In een formule wordt dat:

Wanneer 'collision' optreedt, worden beide bomen rood gekleurd.
Een drempelwaarde voor de mate van overlap kan worden ingesteld. In het prototype is deze op
40% gezet.
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Hoofdstuk 7: SALIX toepassing
De SALIX-applicatie kent de ambitie om de gebruiker, die al navigerend door en inter
acterend met een 3D-wereld, inzicht te geven in de ruimtelijke ontwikkeling en op de
hoogte te houden van kosten van aanleg en onderhoud. In die 3D-were1d 'groeien' de be
plantingsobjecten en controleren agents de wederzijdse beïnvloeding via overlap. Ideaal
typisch geeft de applicatie de informatie die in figuur 7.1 staat weergegeven.

Figuur 7.1 Voorbeeld van de SALIX-informatie

Figuur 7.1 toont de "blijvers-wijkers" methode links (blauwe cirkel met cijfer 1) en de
"integrale beplantingsmethode Ruyten" rechts (groene cirkel met cijfer 1). Beide beelden
geven het jaar van aanplant weer. Bij de "blijvers-wijkers" methode is goed te zien dat het
om bosplantsoen (2-5-jarig plantmateriaal) gaat. Terwijl bij de andere methode wordt uit
gegaan van plantmateriaal dat 12-18 jaren oud is.
De grafiek toont de cumulatieve kostenontwikkeling van het onderhoud op het moment
dat beide methoden zijn te vergelijken (verticale stippellijn). De grafiek in dit geval is ge
baseerd op berekening volgens de !MAG-methode voor het Prins Bernhard Bos.
Het Prins Bernhard Bos is als toepassinsgvoorbeeld gebruikt voor het testen van het pro
totype van SALIX. In de nu volgende paragrafen wordt het uiteindelijke prototype nader
toegelicht.
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Werking prototype

SALIX kent een interface zoals in figuur 7 .2 staat weergegeven. De belangrijkste compo
nenten daarvan zijn:
• Scherm 'bomen en struiken'linksboven: de aansturing van de groei-simulatie;
• Rechterkolom: de aansturing van de JAVA-applets en de bijbehorende mededelingen aan
de gebruikers;
• Onderste schermbalk: de navigatie-mogelijkheden door de 3D-wereld;
• Het centrale scherm geeft de 3D-wereld weer. In dit geval is het grondvlak van het Prins
Bernhard Bos weergegeven.

bomen en struiken

Cm Re

) _)

Ca

•

Connecllng to database •
connecting to database
Browser round
VRML browser loaded
Now 234 Trees In Datab,
Ok...
Browser found
Browser round

Fe

Figuur 7. 2 Interface SALIX

De groei-simulatie is aan te sturen via een schuifbalk waarmee de gewenste leeftijd van de be
planting is in te stellen. Het nulpunt geeft het jaar van aanplant weer. Ook kan de groei geauto
matiseerd plaatsvinden door op de gele knop " Start Animation" te drukken.
De agent-kolom biedt 5 knoppen:
• 'Forest' activeert het plaatsen van de driedimensionale beplantingsobjecten in de 3Dwereld.
• 'Agent' activeert de monitoring van de groei en spoort 'overlap' tussen boomkruinen op.
• "VRML" activeert de aanmaak van een nieuw VRML-model.
• "Clear" verwijdert de mededelingen in het mededelingenscherm
• "SAVE' tenslotte biedt de mogelijkheid om wijzigingen ook in de database op te slaan.
In het mededelingscherm geeft het programma aan welke handelingen worden en zijn verricht.
De navigatie is gebaseerd op de standaard navigatie-mogelijkheden van de VRML-viewer van
Cosmoplayer.
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Toepassing

Zoals gezegd is de SALIX applicatie gebruikt voor de visualisatie en groeisimulatie van het
Prins Bernhard Bos te Hoofddorp. Dit bos is een van de proeflocaties voor het onderzoek naar
de integrale beplantingsmethode Ruyten pp. Met de nu volgende afbeeldingen wordt een indruk
gegeven van de gebruiksmogelijkheden van de applicatie.
Nadat het grondvlak van het studiegebied is ingevoerd en de relatie met de bijbehorende databa
se is gelegd, zijn de beplantingsobjecten in de 3D-wereld te plaatsen (figuur 7.3).

bomen en struiken

Cm Re

J )

Ca

Fe

Figuur 7.3 3D-wereld na plaatsing beplantingsobjecten (op plantjaar 27)

De figuur toont de situatie in het 27ste jaar na aanplant volgend de integrale methode Ruyten.
De afbeelding geeft een bepaald soort vogelvlucht-perspectief weer. Daar de navigatie vrij is
kan de gebruiker iedere andere gewenste projectie van weergave kiezen. Figuur 7.4 toont bij
voorbeeld een perspectivische projectie waarbij de gebruiker a.h.w. met beide benen op de
grond staat. Vanuit iedere projectie is het mogelijk om door de 3D-wereld te navigeren. Wan
delen, kruipen en vliegen zijn vormen van bewegen door het model die zijn te simuleren.
Figuur 7.4 laat ook zien dat er een referentie-object (in dit geval de bekende stripfiguur Dilbert)
in het model verschijnt. De 'groeiende' beplantingsobjecten en de daarmee gevormde ruimtelij
ke maten zijn via Dilbert, die de afmetingen heeft van een gemiddelde volwassene, te vergelij
ken met de menselijke maat.
Dilbert is daartoe tevens uitgerust met een verticale en horizontale maatlat. De horizontale ma
ten geven 2 meter breedte aan. Bovendien zijn deze horizontale maatlatten om de 2 meter
hoogte geplaatst op de verticale maatlat.
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Figuur 7. 4 Ooghoogte perspeectiefmet Dilbert

Figuur 7.5 Resultaat van overlap-berekening
Vervolgens kan de agent de mogelijke overlap tussen beplantingsobjecten berekenen. Figuur 7.5
toont de overlap tussen de beplantingsobjecten in het 27ste jaar na aanplant. De roodgekleurde
cirkels zijn de kronen van de bomen die elkaar overlappen.
In de figuur is tevens te zien dat in dit geval een orthogonale projectie (plattegrond) is gebruikt.
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Tenslotte laat figuur 7.6 zien dat de overlap tussen bomen ook via ooghoogte-perspectief is
waar te nemen. Wat deze figuur ook laat zien is een verplaatste boom. Een vergelijking van
figuur 7.6 met figuur 7.4, beide zijn afbeeldingen vanuit hetzelfde standpunt en met dezelfde
zichthoek, maakt de verplaatsing duidelijk.
Nadat een beplantingsobject is verplaatst zal de overlap opnieuw worden berekend.

Figuur 7.6 Ooghoogte-perspectief met verplaatste boom (op voorgrond)
In de applicatie kunnen een aantal zogenaamde 'viewpoints' worden ingebouwd. Dit zijn de
meest interessante dan wel relevante posities in het terrein van waaruit het gebied kan worden
bekeken. Een viewpoint is een combinatie van positie in het terrein en kijkrichting en zichthoek.
In de voorgaande figuren zijn een aantal zaken niet waar te nemen. Zo is de cursor waarmee de
bomen zijn te plaatsen, te verplaatsen en te verwijderen niet zichtbaar. In werkelijkheid ver
schijnt er een stervormig icoon op de cursor-positie waarmee de objecten zijn te manipuleren.
Het plaatsen van beplanting gebeurt aan de hand van een tabel, waarin soort en leeftijd kan
worden geselecteerd. De plaatsing gebeurt in eerste instantie aan de 'rand' van het plangebied.
Vervolgens kan de gebruiker het object naar de gewenste positie slepen. Vooralsnog lijkt de
plattegrond daarbij het meest bruikbaar.
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Hoofdstuk 8: Conclusie

en vervolg

Conclusie

Terugblikkend op de oorspronkelijke doelstellingen is de volgende conclusie te trekken.
SIMGRO PP is slechts gedeeltelijk in een 3D-omgeving nagebouwd. De temporele en locatie
afhankelijke onderdelen zijn nu in een 3D-omgeving beschikbaar. Tevens kan de overlap dus
beplantingsobjecten worden bepaald en een aantal eenvoudige beheersmaatregelen worden uit
gevoerd ('kap', 'bijplanten', 'verplaatsen'). De kosten-module van SIMGRO is niet geïmple
menteerd.
Het prototype werkt in een Internet-omgeving en is als zodanig (ivm. VRML 97 standaard en
JAVA) om te zetten naar CAVE oflmmersadesk toepassingen.. Er zijn afspraken gemaakt met
SARA om de omzetting van de applicatie naar een CAVE-achtige omgeving te onderzoeken en,
zo mogelijk, te realiseren.
Bij de overdracht van het Prins Bernhard Bos aan het Floriade comité wordt SALIX gedemon
streerd.
De applicatie is toegankelijk via Netscape en maakt nu nog gebruik van een ODBC-verbinding.
Dit houdt in dat tbv. een volledige internet-applicatie de diverse databases omgezet moeten
worden. De keuze voor Netscape heeft momenteel te maken met onduidelijke problemen met IE
5. 0. Het zelf invoeren van een beplantingsplan is nu nog gebaseerd op een aangepaste ASE
format (een format dat beschikbaar komt via 3D studio MAX) dat omgezet wordt naar AC
CESS. De invoer-procedure is momenteel nog niet 'gebruikers' vriendelijk.
Het project heeft veel inzichten opgeleverd in de mogelijkheden van 3D-modellen in een
VRML-JAVA omgeving. Zoals het een geslaagd onderzoeksproject beaamt, levert ook dit pro
ject vele nieuwe vragen en wensen op. Een aantal intentionele verkenningen zijn in beperkte
mate uitgevoerd. Alleen de 'trade off tussen geometrie vs. bitmap detaillering is daadwerkelijk
in een nevenonderzoek [WEI2] uitgevoerd.
Niet uitgevoerd zijn vertaling van object-typen in 'agents' waarbij seizoensgedrag alsmede de
visualisatie daarvan worden gesimuleerd en de bruikbaarheid van JAVA dan wel scripting con
versie naar DHTM/XML.
In dit project is al snel gekozen voor eenvoudige VRML-primitieven ten behoeve van de repre
sentatie van beplantingsobjecten, geen seizoenssimulatie en de programmeertalen hebben zich
beperkt tot VRML, JAVA en eenvoudige database (ACCESS) beschrijvingen.
Duidelijk is wel dat een toepassing van meer dan 400 objecten een verbeterde 'rendering' zal
gaan vereisen. Wellicht dat de geo-vrml "task-group"[URL7] daarbij op korte termijn met aan
bevelingen gaat komen. Ondanks deze denkbare beperking lijkt VRML in combinatie met een
internet-taal een omgeving te kunnen bieden die daadwerkelijk immersive is en een koppeling
met agent-technologie dichter bij de gebruiker brengt.
De voordelen, die de uiteindelijke digitale driedimensionale werkomgeving voor landschapsar
chitecten en groenbeheerders zullen bieden, zijn veelbelovend en de verwachting is, dat de in
vloed hiervan ook in de 'ware' wereld van bomen en struiken niet lang zal uitblijven
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Vervolgonderzoek

In de voorgaande paragraaf zijn, in de vorm van niet gerealiseerde intenties, een aantal richtin
gen voor vervolgonderzoek aangegeven. Om volledig te zijn volgen hieronder een overzicht
van vervolg-projecten.
•
Invoer van beplantingsplannen vereenvoudigen en geo-gerefereerd aan het RijksDriehoekstelsel maken. In het kader van het Informatie Model Ruimtelijke Ordening en het
gebruik van oa. Grootschalige Basiskaart Nederland zal de prakrijk van het groenbeheer qua
gebruik van geo-informatie nadrukkelijker gebruik gaan maken van geografische gegevens.
Beplantingsplannen zullen hier nadrukkelijker dan voorheen op gebaseerd worden.
•
Gebruik van een 3D-grondvlak, waarbij gegevens van geodetische afdelingen en uit het
Algemeen Hoogtemodel Nederland kunnen worden gebruikt.
•
In de lijn van het ontwerp en beheer van beplantingsplannen is het van belang een onderscheid te maken tussen solitaire beplantingsobjecten en beplantingsobjecten die overgaan in een
landschapsarchitectonisch element. Daarbij kan gedacht worden aan meerdere bomen die uit
eindelijk een 'dak'-element moeten gaan vormen. Via agent-technologie kan de gewenste en
ongewenste transformatie van solitairen in dergelijke architectonische elementen worden bijge
houden.
•
Met het oog op ontwerp is het ook denkbaar dat virtuele meetmiddelen ( bijv. zwevende
meetbalken) die naar behoefte kunnen verschijnen om daarmee meer inzicht te geven in maten
en verhoudingen.
•
Wijzigingen in het landschapsarchitectonisch plan moeten eenvoudiger zijn uit te voeren,
oa. via bijplaatsen en verwijderen van beplantingsobjecten. Daartoe zullen ook het aantal soor
ten en bijbehorende groeimodellen moeten worden uitgebreid.
•
Op basis van deze technologie in combinatie met groei-simulatie doet zich een interessant
verschijnsel voor. Een vorm van 'reverse' -design is hiermee denkbaar geworden. Dat wil zeg
gen uitgaande van een ruimtelijk wensbeeld kan worden teruggeredeneerd welk optimaal dan
wel minimaal beplantingsplan en beheersplan daartoe noodzakelijk zijn.
•
Versies van plannen moeten daartoe wel zijn vast te leggen en worden beschreven.
•
De kosten van aanplant en beheer kunnen via een link aan het SIMGRO PP systeem inte
graal worden gekopp.eld aan SALIX. De grafische weergave van de kosten in de tijd door mid
del van een grafiek moet nog worden uitgevoerd. Bij veranderingen van het plan moeten de
kosten direct worden aangepast. Ook daartoe zijn agents in te zetten.
•
Vooralsnog zal het realisme van de 3D-wereld vooral uit het gebruik van bitmaps (ook de
seizoens-aspecten) moeten worden gerealiseerd. 'Compound objects' zullen vooralsnog teveel
eisen van de reken- en weergave-capaciteit van de gemiddelde PC.
Met het oog op daadwerkelijke aanschaf van beplantingsmateriaal kan een link gelegd worden
naar web-sites van verschillende boomkwekerijen, zodat het materiaal dat op voorraad aanwezig
is direct kan worden geraadpleegd en besteld.
In meer generieke zin lijkt het waardevol om een dergelijke programmeeromgeving ook toe te
passen in andere vakgebieden waarin objecten in de tijd en ruimte kunnen veranderen. Te den
ken valt o.a. aan vegetatiekunde, waterhuishouding en teeltrichtingen.
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[URL5] http://lms.cfr.washington.edu/lmsdown.html groeisimulatie in de bosbouw
[URL6] http://www.bbc.eo.uk/thcgardcn/html/logon pagc.shtml BBC VRML
[URL7] http://w\\w.ai.sri.com/gco\'rml GeoVRML group
[URL8] http://www.w1.org[fR/REC-smil SMIL-site
[URL9] http://www.bcst.com/~rikk/Book VRML 97
[URL10]http://mnv.web3d.org
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BIJLAGE

1: INSTALLATIE

Installatie
Het opzetten van de ontwikkel-omgeving bestaat uit de volgende onderdelen:
Kopieren benodigde bestanden (sources+binaries)
Installatie Java omgeving (JBuilder 4.0 Enterprise of Foundation)
Installatie Internet Browser (NetScape 4.7)
Installatie EAI Libraries (Cortona)
Installatie VRML Plugin (Cosmo Player 2.1)
Connectie met ODBC DataSource (Access)
Er is gekozen voor een Internet omgeving met Netscape en CosmoPlayer
Benodigde bestanden
De volgende bestanden moeten worden gekopieerd naar een directory
(c: \data\projecten\salix\source):
•
Prototype bomen: corave3_p.wrl, cormas4_p.wrl, fraxexc7_p .wrl, querob3_p.wrl, roscan3_p.wrl
•
Prototype display: HudPanel_p .wrl, Slider_p.wrl, RDLocation.wrl
•
Implement display: rdbos.wrl (main), dilbert.wrl, rdbos_ifs.wrl, rdbos_image.wrl,
land.wrl, sky.wrl
•
Graphics: gras.png, grondvlak.png, wolken2.png
•
Source (Java): MUTree.java, MUTree.class, Salix, jpx
•
Runnable: Index.html, OutputApplet.java, OutputApplet.class
•
Database: Tree.mdb (Zie ODBC connectie)
Installatie JBuilder 4.0 (Foundation)
De volgende stappen moeten worden uitgevoerd:
Start fnd install.exe
1.
Kies de taal (English) en druk OK
2.
Kies Next
3.
Accept de licentie (checkbox) en kies Next
4.
5.
Kies de installatie directory (C:\Program Files\JBuilder4\) en kies Next
Kies Done
6.
De installatie is nu klaar en via de Start-knop en dan Programma's, JBuilder 4, JBuilder 4 kan
de applicatie worden gestart.
Na het opstarten zijn dit de volgende stappen om JBuilder te registreren:
Vul de Name en Company velden in
l.
Kies Add en vul het Serienummer en Key in.
2.
Kies 'I understand ... ' en kies OK
3.
Kies OK
4.
Nu is er een licentie voor het gebruik van de JBuilder 4 Foundation.
Installatie Internet Browser (Netscape)
De volgende stappen zijn nodig om NetScape te installeren:
Start Setup.exe
1.

- 41 -

MOOK-SALIX

Installatie EAJ (External Authoring Interface) Libraries (Cortona)
De volgende stappen zijn nodig om de Cortona Libraries te installeren:
Start Setup.exe
2.
Kies Next
3.
Kies Accept
4.
5.
Kies de browser voor VRML via de checkboxes (Internet Explorer)
6.
Kies vervolgens Custom en kijk welke extensies gelinkt moeten worden (All).
Kies Next
7.
8.
Kies in dit scherm de Default Renderer (afhankelijk van de graphische kaart+OS)
(Software)
9.
Kies Finish
De Cortona Libraries staan nu onder C:\Program Files\Common Files\Parallel Graphics\Cortona
Deze moet onder JBuilder nog geïnstalleerd worden als een User Library, als volgt:
1.
Start JBuilder
2.
Ga in het menu naar Tools, Configure Libraries, New
Kies Naam=Cortona, Location=User Home
3.
4.
Kies Add en geef als pad C:\Program Files\Common Files\Parallel Graphics\Cortona
Installatie VRML Plugin (Cosmo Player)
De volgende stappen zijn nodig om de Cosmo Player VRML Plugin te installeren:
Start Setup.exe
l.
Kies
Next
2.
Kies Yes (to accept)
3.
Kies 'Unsupported browsers', maak 'Previewing' keuze ongedaan en kies dan Next
4.
Kies de browser (Netscape)
5.
6.
Kies de plugin directory (C:\Program Files\Netscape\Communicator\Program\Plugin\)
Kies
de DLL directory (Staat al goed)
7.
Kies
alle extensies
8.
ODBC connectie
De volgende stappen zijn nodig om de ODBC connectie te maken:
Start Control Panel (Start, Settings, Control Panel)
1.
Kies ODBC (Via Administrative Tools onder W2000)
2.
Kies tabblad User DSN
3.
Kies Add ... , MS Access (mdb), en dan Finish
4.
Geef de DSN een naam (myTrees) en evt. Description
5.
Kies Select. .. en geef de database Tree.mdb op.
6.
7.
Kies OK.
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