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VOORWOORD 

Als laatste onderdeel van de opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de 

Technische Universiteit Eindhoven, is een afstudeeronderzoek verricht bij de 

vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de fakulteit Bouwkunde. 

Dit rapport is het schriftelijke verslag van het hoofdonderzoek. Het hoofd

onderzoek betreft de ontwikkeling van een ontwerphulpmlddel voor de kosten

minimalisatie van vloersystemen. Het onderzoek had mede als doel om na te gaan 

of de opzet van een dergelijk hulpmiddel op basis van gegevensbestanden met 

dBASE III+ haalbaar is. 

Daarnaast is als vooronderzoek een ontwerpmethodiek ontwikkeld voor de 

dimensionering van tapse plaatliggers, waarover in een afzonderlijk rapport 

verslag wordt gedaan. 
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SAMENVATTING 

De ontwerpkeuze van een draagkonstruktie dient gebaseerd te zijn op aspekten 

met betrekking tot dimensionering, uitvoering en kosten. Vaak wordt deze keuze 

gebaseerd op ervaringen opgedaan bij eerdere projekten. Of de geg·evens in de 

tussentijd verouderd zijn en in hoeverre de keuze toen op de juiste gronden 

gebaseerd was, wordt veelal bij gebrek aan tijd niet of niet grondig nagegaan. 

Deze situatie is wellicht een van de belangrijkste oorzaken dat innovatieve 

konstrukties in de bouwpraktijk zo moeilijk ingang vinden. Immers deze vallen 

per definitie buiten het ervaringstraject. Een voorbeeld hiervan is de 

toepassing van staalbeton-vloersystemen, die aantoonbaar technische voordelen 

bezitten, maar toch slechts spaarzaam worden toegepast. 

Daarom is voor de toepassing van vloerkcnstruktie-systemen een ontwerphulp

middel (DAfloorS) ontwikkeld, waarmee het voor de ontwerpende konstrukteur 

mogelijk wordt om in korte tijd met kwantitatieve krlteria uit alternatieve 

vloersystemen een keuze te maken. DAfloorS is ontwikkeld voor staalbeton

vloersystemen, maar is zodanig opgezet dat ook vloersystemen, opgebouwd met 

behulp van andere materialen, ingevoegd kunnen worden. 

Voor DAfloorS is een opzet gekozen die uitgaat van het 'tabellenboek'-idee. 

Het doel van dit afstudeerprojekt is mede om na te gaan of een dergelijke 

opzet haalbaar is. Bij de gekozen opzet worden gegevens over de elementen die 

een vloersysteem vormen in de vorm van een tabellenboek als bestanden 

ondergebracht. Met behulp van deze gegevens worden alternatieve vloersystemen 

gegenereerd waaruit de konstrukteur zijn keuze kan maken. DAfloorS is nader 

uitgewerkt door een funktionele analyse met behulp van IDEFO-schema's. Doel 

hiervan is inzicht te verwerven in het gebruik van komputermodules tijdens het 

ontwerpproces volgens de gekozen opzet. 

De gekozen opzet heeft duidelijke voordelen: 

- gegevens van verschillende herkomst kunnen ingevoerd worden, 

- alternatieve vloersystemen kunnen snel vergeleken worden, 
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- kostenaanpassingen zijn zeer eenvoudig aan te brengen. 

Echter ook een belangrijk nadeel: 

- De 'tabellen' worden snel groot zodat het genereren van alternatieve 

vloersystemen relatief veel tijd kost. 

Mogelijke oplossingen voor dit nadeel worden aangedragen maar worden binnen 

het kader van dit afstudeerprojekt niet uitgewerkt. 

Na verder onderzoek kan met behulp van de gekozen opzet en het prototype van 

het komputerprogramma het beoogde doel, een ontwerphulpmiddel waarmee een 

keuze op basis van kosten en dimensionering gemaakt kan worden tussen 

alternatieven voor vloerkonstrukties, volledig bereikt kan worden. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 Inleiding 

Bij het ontwerp voor een bouwwerk wordt in een vroeg stadium een afweging 

gemaakt welk materiaal voor de draagstruktuur het meest geschikt is. Deze 

afweging gebeurt niet altijd op de juiste gronden. Vaak wordt, door gebrek 

aan kwantitatieve gegevens over de verschillende mogelijkheden, de keuze 

gebaseerd op ervaring opgedaan bij eerdere projekten. Of de gegevens in de 

tussentijd verouderd zijn en in hoeverre deze keuze toen juist was, wordt 

meestal bij gebrek aan tijd niet of niet-volledig nagegaan. 

Lange tijd is de keuze van het materiaal voor de draagstruktuur beperkt geble

ven tot de materialen beton, staal en hout. De laatste jaren begint een vierde 

mogelijkheid zich duidelijk te manifesteren: staalbeton. De draagkonstruktie 

kan geheel of gedeeltelijk uit deze materiaalkombinatie opgebouwd worden, op 

dezelfde wijze als bij de vroeger gebruikelijke drie materialen mogelijk was. 

Een draagkonstruktie-element, opgebouwd volgens een dergelijke materialen

kombinatie, dat zich al een plaats op de huidige bouwmarkt heeft veroverd is 

de staalplaatbetonvloer. 

In de bouwpraktijk bezitten ontwerpende konstrukteurs als gevolg van de onbe

kendheid met dit soort vloersystemen, nog geen ervaring hoe de verschillende 
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mogelijkheden binnen dit konstruktief principe zich kwa kosten en dimensione

ring tot elkaar verhouden. Deze onbekendheid wordt versterkt door het eerder

genoemde feit dat de keuze voor een bepaald systeem veelal niet op de juiste 

gronden wordt gebaseerd, maar meestal op ervaringen uit eerdere projekten. 

Deze ervaring ontbreekt juist bij nieuwe konstruktiemogelijkheden. Daarom ook 

is nog weinig bekend waar dit type vloersystemen geplaatst moet worden binnen 

het totaal van mogelijke vloerkonstrukties. Een ervaren konstrukteur is 

weliswaar in staat om enige willekeurige konstrukties, opgebouwd volgens een 

dergelijk principe, kwalitatief te vergelijken en de specifieke voordelen en 

nadelen aan te geven. Dit is echter niet voldoende voor een meer onderbouwde 

afweging en daarop gebaseerde keuze. 

Door voor de toepassing van vloerkonstruktie-systemen een beoordelingssysteem 

te ontwikkelen moet het mogelijk worden om de konstrukteur een hulpmiddel aan 

te reiken waarmee met kwantitatieve kriteria uit alternatieven gekozen kan 

worden. Dit beoordelingssysteem moet de mogelijkheid bieden om zowel 

alternatieven voor een vloerkonstruktie te beoordelen als verschillende vloer

konstrukties onderling te vergelijken. 

1.2 Doelstelling 

Omdat de afstudeertijd beperkt is en het ontwerphulpmiddel juist belangrijk is 

voor de introduktie van innovatieve toepassingen, wordt het ontwerphulpmiddel 

toegespitst op staalbeton-vloersystemen. Het systeem wordt echter zodanig 

opgezet dat ook vloerkonstrukties opgebouwd met behulp van andere materialen 

ingevoegd kunnen worden. 

De doelstelling wordt als volgt omschreven: 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de ontwerpende konstrukteur een 

gefundeerde keuze op basis van kosten en dimensionering kan maken tussen 

verschillende mogelijkheden die op het gebied van de gekombineerde toepassing 

van staal en beton in een vloerkonstruktie aanwezig zijn. Het ontwerphulp

middel moet zodanig ontworpen worden dat ook vloerkonstrukties opgebouwd met 

behulp van andere materialen ingevoegd kunnen worden. 
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HOOFDSTUK 2 

STAALBETON-VLOERSYSTEMEN 

2.1 Vat is een staalbeton-vloersysteem 

Een vloersysteem wordt binnen dit onderzoek omschreven als: 

een totaal van liggerelementen en plaatelementen waarmee een vloer 

(horizontaal vlak) opgebouwd kan worden. 

De omschrijving van een staalbeton-vloer wordt als uitbreiding hierop: 

een vloersysteem waarvan tenminste een gedeelte van de 

liggerelementen uit staalbeton-liggers bestaat. 

Wanneer nu ook nog de term staalbeton-ligger omschreven wordt, is het begrip 

staalbeton-vloersysteem voldoende bepaald. 

Het principe van de staalbeton-ligger berust op de integratie van een staal

profiel en een betonnen vloer. Van beide materialen worden de specifieke 

voordelen benut. De drukspanningen in de liggerkonstruktie worden door de 

betonflens opgenomen, aanwezig als element voor de overspanning van de ruimte 

tussen de liggers. De trekspanningen worden door het staalprofiel opgenomen. 

Deze omschrijving is echter ook op gewapend beton van toepassing (fig 2.1), 

zodat een verdere beschrijving nodig is. 
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De verschillen tussen gewapend beton liggers en staalbeton-liggers lijken zeer 

voor de hand te liggen, echter er is maar een kenmerkend verschil: de vorm van 

de staaldoorsnede. 

flg 2.1: 

staalbetonllgger of 

gewapend beton ligger? 

Bij gewapend beton worden ronde staven toegepast, terwijl in een staalbeton

ligger een staalprofiel met een bepaalde buigstijfheid wordt gebruikt. Voor 

de omschrijving van een staalbeton-ligger wordt de in lit. (1] gegeven 

definitie aangehouden: 

een liggertype waarbij een buigstijve staalkonstruktie tezamen met 

een daaraan verbonden betonplaat buigende momenten opneemt. 

De plaats van de staalbeton-ligger is hiermee voldoende aangegeven en dus ook 

de term staalbeton-vloersysteem. 

2.2 Een overzicht van staalbeton-vloersystemen 

Om een volledig overzicht van alle mogelijke staalbeton-vloersystemen te 

verkrijgen wordt uitgegaan van de eerdere omschrijving voor een vloersysteem: 

een geheel van liggerelementen en plaatelementen waarmee een vloer 

opgebouwd kan worden. 

Uit deze omschrijving volgen twee parameters, die de verdere opzet van het 

overzicht beschrijven. Ten eerste de opbouw van het geheel (vloersysteem) uit 

de verschillende elementen. Ten tweede de opbouw van de elementen op zich. 

Wanneer alle mogelijkheden binnen deze twee parameters worden nagegaan, kan 

een overzicht van alle mogelijke systemen worden opgezet. In de volgende twee 

paragraven worden achtereenvolgens de kombinaties van plaat- en liggerelemen-
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ten en de mogelijke varianten van plaat- en liggerelementen beschreven. 

2.2.1 De opbouw van het vloersysteeem uit plaat- en liggerelementen 

De mogelijke kombinaties om met de elementen een vloerkonstruktie samen te 

stellen kan men bepalen aan de hand van een gedachtenmodel. Tussen vier kolom

men wordt vanuit de opbouw van de ligger- en plaatelementen bepaald hoe 

principieel verschillende belastingafdrachttypen opgesteld kunnen worden. Deze 

typen worden dan vervolgens binnen het staalbeton-vloeridee getoetst op hun 

bruikbaarheid. 

type I: 

flg 2.2: 

type I 

plaatelement. 

De belasting wordt rechtstreeks naar de kolom afgevoerd. Aangezien 

in deze konstruktie geen liggerelementen aanwezig zijn, is dit type 

per definitie onmogelijk als staalbeton-vloer. 
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type II 

plaatelement en in 

een richting 

11 ggere l ementen. 



type II: De belasting wordt vanaf de plaat via de ligger naar de kolom 

afgevoerd. Dit type kan toegepast worden als staalbeton-vloer. De 

overspanning in de liggerrlchtlng is groter dan de hart-op-hart 

maat. 

flg 2.•: 

type 111 

plaatelement en ln 

twee rlchtlngen 

llggerelementen. 

type III: De belasting wordt vanaf de plaat via kinderbint en moerligger naar 

de kolom afgevoerd. Dit type kan ook als staalbeton-ligger worden 

toegepast, waarbij in beide richtingen de overspanning groot dient 

te zijn. Van dit type III bestaan drie principieel verschillende 

opbouwmogelijkheden: 

type IIIA: 

type IIIB: 

type IIIC: 

De liggerelementen in de beide richtingen zijn 

gestapeld, zodat alleen de kinderbinten kunnen worden 

uitgevoerd als staalbeton-ligger. 

De liggerelementen liggen in hetzelfde vlak, zowel 

moerliggers als kinderbinten kunnen worden uitgevoerd 

als staalbeton-ligger. 

De liggerelementen in beide richtingen zijn 

gestapeld, echter door middel van 'stubs' worden ook 

de moerliggers uitgevoerd als staalbeton-ligger 

(stubgirder ligger). 

Type IV is opgebouwd uit drie nivo's van liggerelementen. Dit type wordt 

echter alleen toegepast bij zeer grote overspanningen, welke hier bulten 
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beschouwing worden gelaten. Voor dit onderzoek zijn alleen de staalbeton

vloersystemen van type II en III van belang. 

2.2.2 De opbouw van de plaat- en liggerelementen 

Een staalbeton-ligger bestaat uit een staalprofiel, een betonplaat en een 

verbindingsmiddel. Voor dit verbindingsmiddel wordt vrij algemeen de deuvel 

gekozen. Naast de deuvel bestaan er ook alternatieve mogelijkheden om de ver

binding tot stand te brengen, lit [2). In dit onderzoek wordt echter uitgegaan 

van de deuvelverbinding. 

Voor de uitvoering van de betonplaat en het buigstijve staalprofiel bestaan 

vele varianten. Bij de betonplaat geven de varianten aan hoe de betonplaat ten 

opzichte van de ligger wordt geplaatst. Binnen elke variant bestaan er weer 

meerdere mogelijkheden om de betonplaat in te vullen. Bij de liggerelementen 

worden de mogelijke profileringen gegeven (plaatsing ten opzichte van de 

betonplaat is bekend). 

Deze mogelijkheden zullen hier beschreven worden, waarna vervolgens het over

zicht opgesteld wordt. 

Mogelijke vormen van de vloerplaat: 
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flg 2.5: 

vlakke plaat: 

- gestort beton 

- breedplaatvloer met 
druklaag 

- prefab beton zonder 
druklaag 

- staalplaat-betonvloer 



fig 2.6: 

verhoogde vlakke plaat: 
(voute) 

- gestort beton 

- breedplaatvloer met 
druklaag 

- prefab beton zonder 
druklaag 

- staalplaat-betonvloer 

fig 2.7: 

verlaagde vlakke plaat: 
( 1 ngestort) 

- gestort beton 

- breedplaatvloer met 
druklaag 

- prefab beton zonder 
druklaag 

- staalplaat-betonvloer 

Mogelijke vormen van het staalprofiel toegepast als moerbint: 
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fig 2.8: 

gewalste ligger: 

HEA 

HEB 

HEM 

IPE 
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fig 2.9: 

raatligger: 

syanetrlsch 

asyanetrisch 

flg 2.10: 

plaatligger: 

syanetrisch 

asymmetrisch 

flg 2.11: 

tapse plaatligger: 

symmetrisch 

asymmetrisch 



flg 2.12: 

vakwerk/tralle-llgger: 

symmetrisch 

asymmetrisch 

Naast de al genoemde mogelijkheden bij de moerbint, bestaan er bij de kinder

bint nog meer mogelijkheden om de stalen ligger uit te voeren. Men kan tevens 

stellen dat de mogelijkheden van de raat- en tapse plaatligger voor de 

kinderbint met een relatief klein belastingsvlalc niet toegepast zullen worden. 
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fig 2.13: 

prefabligger: 

prefab beton 

f1g 2.14: 

koudgevormd profiel: 

symmetrisch 

asymmetrisch 



2.2.3 Het overzicht van de staalbeton-vloersystemen 

Voor beide belastingafdrachttypen (II, III) is een overzicht op te stellen van 

de opbouwmogelijkheden van staalbeton-vloeren. Door bij type II op de verti

kale as de staalprofielmogelijkheden te plaatsen en op de horizontale as de 

vloerplaatmogelijkheden verkrijgt men een matrix van staalbeton-vloersystemen 

(fig 2. 15). 

fig. 2.15: 

p~iriaire verhoogd gelijk 
plaat 

verlaagd 
. . -~lè aat plaat p 1 aat 

ligger ____ _, ____ ___. 

§ .. ··r:·.:··:·~·~~·::§.·!·.·~.*-·~··: 
:---· ............................... : i·· ............. a; 
' ' ' . _____ ___. 

gewalste 
ligger 

raatligger g ;=~.~:~·,=;~~ 

plaatligger ~·· r_; ::::j. I :· .:q 
tapse ~ r- rl r-•T-1 

plaatligger ,· · .. : .. : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : .- · ·: .. · · · .. ·.·.::. ,.:. · · ~.:,.· ... · . .:;.~ .. : .. 
' . ' ' : 

' ' 

;...., .. ·~r'" ......... ~ .... I ........... , .... , .. ~-r· ........... I ... .. . i ... . . I · · - - · 
.· ......... · ...................... . 
' . . .... _ ...................... ···. _ ................................... ,: : .. . ........................ ; 
' . ' '. ' ______ ...1-___ ___,J 

koudgcvorr1d 
profiel 

vakmk I i gger :~ 
2
~~::q P:'.~;~:r~:1 

overzicht mogelijkheden staalbetonvloersyste-n belaatlngafdrachttype II. 
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Een dergelijke matrix is ook voor het belastingdafdrachttype III op te stel

len. In principe zijn hier drie assen benodigd, een derde as om de kinder

bintmogelijkheden uit te zetten. Twee assen zijn echter ook hier voldoende 

omdat de kinderbintmogeljkheden ook op de horizontale as worden geplaatst, 

waarbij de mogelijke vloerplaatvormen als onderverdeling op dezelfde as gezet 

worden. De matrix die aldus ontstaat wordt in fig 2.16 gegeven. 

raatligger 

tapse 
plaat! igger 

fig. 2.16: 

...... - - . - .· ........... · ...... - .... ,· .. - .... - .. ·. ,· ... - ..... -: ....... - .. -: 
····· · ·-· ···········•··--··• ........ : _ïr·o .. ·o ·o~o··o··o"o··: ~:-···=··-::::;:::· ·=· ---~----: :2Q<&S82<2Q :.....:·· ·_-___ ...;•1 ;..· - .... ~---;1 

... 

overzicht mogelijkheden staalbetonvloersystemen belastlngafdrachttype IIIA. 
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Voor type IIIB (liggerelementen liggen met bovenzijde in hetzelfde vlak) en 

type IIIC (liggerelementen zijn gestapeld echter met behulp van studs worden 

de moerliggers toch uitgevoerd als staalbetonligger) kan een gelijksoortig 

overzicht getekend worden. 
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HOOFDSTUK 3 

BEOORDELING VAN EEN STAALBETON-VLOERSYSTEEM 

3.1 De dimensioneringskriteria voor een staalbeton-vloersysteem 

De overzichten opgesteld in hoofdstuk 2 vormen de werkbasis waarvoor het 

ontwerphulpmiddel ontwikkeld zal worden. Het ontwerphulpmiddel zal ook 

toegankelijk zijn voor normale staal-vloersystemen en beton-vloersystemen. Dit 

onderzoek beperkt zich echter tot de staalbeton-vloersystemen. Voor alle in 

dit overzicht aanwezige staalbeton-vloersystemen gelden kriteria met 

betrekking tot sterkte, stijfheid en stabiliteit, vastgelegd in eurocode 3 en 

4 (lit [3], [4]). Hier volgen gedeeltes uit artikelen over deze kriteria die 

betrekking hebben op staalbeton-vloeren. 

In art. 4.1.2.1 vermeldt de eurcode 4 m.b.t. sterkte: 

....... Om de uiterste grenstoestand te verifieren moet worden 

bewezen, dat in geen enkele doorsnede van het constructie-onderdeel 

de invloed van de rekenbelasting groter is dan het weerstandvermogen 

van die doorsnede . ...... . 

In art. 5.4. 1 vermeldt de eurocode 4 m.b.t. stijfheid: 

Staalbeton-elementen moeten zodanig worden gedimensioneerd, 

dat het doorbuigen van liggers binnen aanvaardbare grenzen blijft. 

Passende grenswaarden zijn afhankelijk van de eigenschappen van 

allerlei niet-constructieve elementen, zoals scheidingswanden in 

gebouwen, en van het beoogde gebruik en de beoogde bewoning van de 
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constructie . ...... . 

Verder wordt in dit artikel verwezen naar art. 4.2.5 van de eurocode 3, waarin 

de doorbuigingseisen voor vloerkonstrukties vermeld worden: 

De bijkomende doorbuiging mag ten hoogste 0.003 van de overspanning 

bedragen. De zakking mag ten hoogste 0.004 van de overspanning 

bedragen. 

In art. 4. 1.2. 1 vermeldt de eurocode 4 m.b.t. stabiliteit: 

...... Ook moet bewezen worden dat er geen kip kan optreden . ..... . 

Omdat het staalbeton-vloeren betreft moet zowel in het startstadium als in het 

eindstadium aan deze kriteria voldaan worden. 

In§ 3.2 worden aan enkele parameters (hoofdoverspanning, belasting, leiding

pakket) die een vloer beschrijven vaste waarden toegekend. Dit wordt gedaan om 

het probleem voor dit afstudeerprojekt overzichtelijk te houden. Deze para

meters worden verder in dit onderzoek als gegevens beschouwd. Wel wordt in het 

achterhoofd rekening gehouden met de mogelijkheid om het hulpmiddel uit te 

breiden, zodat ook deze parameters variabel zijn. 

Naast de dimensioneringskriteria wordt in§ 3.3 een optimaliseringskriterium 

gekozen. Met behulp van dit optimaliseringskriterium kan een keuze gemaakt 

worden welke vloer uit een reeks alternatieven optimaal is. 

3.2 Toekennen van vaste waarden aan enige parameters 

In dit onderzoek worden aan enkele parameters vaste waarden toegekend, zodat 

de probleemstelling vereenvoudigd wordt (een tapse plaatligger gekombineerd 

met een vlakke plaatvloer volgens belastingafdrachttype II wordt beschreven 

door 13 parameters). De keuze van de vaste parameters en de waarden ervan 

worden gebaseerd op gepubliceerde gegevens over ontwikkelingen en tendenzen in 

de utiliteitsbouw. Dit betekent niet dat deze gegevens een uniek optimaal 

kantoorgebouw voor de toekomst bepalen, maar wel dat deze prototype ontwik

keling betrokken wordt op kantoorgebouwen zoals die er in de toekomst eruit 

zouden kunnen zien. 

Binnen het programma van eisen voor een modern kantoorgebouw is fleksibiliteit 

een van de belangrijkste eisen. Doordat de gebruikseisen die aan een dergelijk 
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gebouw gesteld worden steeds sneller veranderen, is het van belang om hierop 

in te spelen door een gebouwstruktuur op te zetten waarbinnen deze 

veranderingen plaats kunnen vinden. Een draagstruktuur gaat ca. 50 Jaar mee, 

terwijl op het gebied van de informatie-technologie elke 3 Jaar ingrijpende 

veranderingen plaatsvinden. Een evenzeer belangrijke ontwikkeling is de 

toenemende installatiedichtheid en de te voorziene regelmatige aanpassing van 

de installatie. Om deze fleksibiliteit en installatiedichtheid mogelijk te 

maken worden de volgende drie voorstellen gedaan voor een vloerkonstruktie in 

de utilteitsbouw: 

- grote kolomvrije overspanningen, van gevel tot gevel, zodat men een 

grote indelingsvrijheid heeft. 

- voldoende, ook op de toekomst afgestemde, leidingruimte 

- de belastingaanname dient zo gekozen te worden dat mogelijke 

veranderingen in het gebruik niet direkt tot problemen leiden. 

Verder wordt een keuze gemaakt m.b.t. de montage van het vloersysteem. Deze 

keuze kan ook verklaard worden uit recente ontwikkelingen die een toenemend 

belang van de bouwtijd laten zien. 

Hoofdoverspannning. 

Met betrekking tot de hoofdoverspanning wordt gekozen voor een vrije overspan

ning van 15 meter. In de utiliteitsbouw in Nederland wordt een gebouw met een 

_J ____________ --, -------------- --- -----·-·r· . --···· - . • 4 

.. t r ~ ·· 
- ______________ I ______ L ___________________ . 
gevel 12 - 16 Pieter gevel 

op het P10P1ent veel 
toegepaste Indeling 
van een k1ntoorge
bo111 In Nederland 

grotere lndellngs
flekslbllltelt door 
overspanning Yin 
gevel tot gevel 
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gevel-gevel maat van 12 - 16 meter veel toegepast. Hierin is het mogelijk om 

twee vertrekken met een diepte van 5-7 meter en een gang te plaatsen. Meestal 

worden ter plaatse van de gang kolommen geplaatst, zodat men is gebonden aan 

deze kolommen voor wat betreft de ruimte-indeling. De gekozen vrije hoofdover

spanning van 15 meter kreëert een maksimale indelingsfleksibiliteit. 

Leidingpakket. 

Onafhankelijk van waar de leidingen gesitueerd worden, wordt er voor het 

leidingpakket een minimum ruimte bepaald. Dit minimum is gebaseerd op de 

behoefte aan ruimte voor drie verschillende soorten leidingtypen (bijlage Al), 

waarbij ook toekomstige aanpassingen mogelijk zijn. 

! 

flg 3,2: 

leldlngplaatslng blj 

enlge staalbeton

vloersystemen. 

De benodigde ruimte voor een halve ligger wordt opgedeeld in twee blokken, 

bestaande uit een ruimte van 300*900 mm2 en een kleinere ruimte van 200*900 
2 mm. 

Belastingaannamen. 

In het stortstadium bestaat de belasting op de konstruktie uit het eigen 

gewicht, de montagebelasting en eventueel het gewicht van montageliggers en 

bekisting. Voor deze montagebelasting bestaat in Nederland een voorstel 

inhoudend dat in het midden van de overspanning een puntlast van 5 kN 

aangebracht dient te worden. Dit voorstel benadert de werkelijkheid slecht, 
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daarom wordt hier een alternatief voorstel m.b.t. deze montagebelasting aan

gereikt en toegepast (bijlage A2). Het alternatief bestaat uit een belasting-
2 kombinatie van een gelijkmatig verdeelde belasting van 0.25 kN/m en een 

'mobiele' lijnlast van 2.5 kN. 

In het eindstadium wordt de konstruktie belast door het eigen gewicht, de 

rustende en de veranderlijke belasting. Voor de rustende belasting wordt een 
2 waarde van 1.5 kN/m genomen. Voor de veranderlijke belasting dient men 

volgens NEN 3850 voor kantoren en parkeergarages een gelijkmatig verdeelde 
2 belasting van 2 kN/m in rekening te brengen, voor vergaderzalen en horeca 4 

2 kN/m. Deze laatste waarde wordt gekozen, zodat een aanpassing in de toekomst 

van de gebruiksfunktie niet direkt tot een ingrijpende wijziging van de 

draagstruktuur leidt. 

Montagesysteem. 

In het stortstadium bestaat de mogelijkheid om de konstruktie wel of niet te 

ondersteunen. De voordelen van de eerstgenoemde mogelijkheid liggen voor de 

hand. Het sterktekriterium zal in het montagestadium niet bepalend zijn en de 

doorbuigingen in het gebruiksstadium zullen kleiner zijn dan wanneer vrije 

montage toegepast wordt. Het grote nadeel is dat men de te storten vloer moet 

afstempelen op onderliggende vloeren, zodat de bouwtijd aanmerkelijk langer 

is. Aangezien de stalen ligger in het montagestadium reeds buigstijfheid 

bezit, zal worden gekozen voor de vrije montage, zodat de specifieke mogelijk

heden van het systeem (de konstruktie kan reeds in het montagestadium belas

ting dragen) het beste worden benut. 

De genoemde parameters worden in het verder onderzoek vast aangenomen! 

3.3 Het optimaliseringskriterium 

Bij gegeven dimensioneringskriteria voldoen binnen een staalbeton-vloersysteem 

nog vele oplossingen met betrekking tot de doorsnede-afmetingen. Om tot één 

oplossing te komen zal er dus een ekstra kriterium nodig zijn: het optimali

seringskriterium. Er bestaan verschillende mogelijke eisen of kombinaties 

hiervan die bij een dergelijk kriterium nagestreefd kunnen worden: 
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- minimum bouwtijd 

- minimum vloerpakkethoogte 

- minimum kosten konstruktie 

- minimum materiaalgebruik. 

In de bouw wordt in het algemeen grote waarde toegekend aan het kostenaspekt 

van een bepaald alternatief. Wanneer enkele alternatieven voldoen aan de 

gestelde kriteria zal juist dat alternatief gekozen worden dat het minst kost. 

Andere mogelijke kriteria kunnen door eksterne omstandigheden een bepaalde eis 

opleggen aan de vloerkonstruktie. Door de beschikbaarheid van bepaalde kranen 

kan een klein elementgewicht noodzakelijk zijn of vanuit bedrijfsekonomisch 

oogpunt kan een zeer korte bouwtijd voor een bepaald kantoorgebouw gewenst 

worden, echter binnen binnnen de mogelijkheden die voldoen aan deze speciale 

eis wordt juist weer dat alternatief gekozen dat vanuit kostenoogpunt het best 

voldoet. Ook in dit onderzoek wordt het kostenaspekt als optimaliserings

kriterium genomen. 

Dit betekent niet dat andere aspekten, zoals de vloerpakkethoogte verder bui

ten beschouwing gelaten worden. Met behulp van het optimaliseringskriterium 

wordt een keuze gemaakt uit een veld van alternatieven. Dit veld wordt 

afgebakend aan de hand van grenzen voor de parameters die het vloersysteem 

beschrijven. 

3.4 Kostenrelaties van de vloerkonstruktie met andere gebouwonderdelen 

Wanneer gesproken wordt over de kostenoptimalisatie van een vloer in een 

gebouw dan betekent dit, dat niet alleen het vloersysteem maar ook andere 

gebouwonderdelen die beïnvloed worden door deze vloer betrokken dienen te 

worden in de kostenbeschouwing. Een vergroting van de konstruktiehoogte kan 
2 een kostenverlaging voor de vloer perm betekenen, echter zal tevens een 

verhoging van het geveloppervlak en dus de gevelkosten inhouden. Of de 

kostenverlaging van de vloer opweegt tegen de kostenverhoging van de gevel, 

kan alleen beoordeeld worden wanneer ook de kostengegevens van de gevel bekend 

zijn. Om de volledige kostenbeschouwing van een vloersysteem in een gebouw te 

maken zullen dus alle verdere gegevens van onderdelen van het bouwwerk die een 

kostenrelatie hebben met de vloer bekend moeten zijn. Deze afweging kan dus 
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pas in een laat stadium van het ontwerpproces gemaakt worden. In lit. [5] 

wordt getracht voor een verdiepingsvloer de relaties van de verschillende 

parameters van het vloersysteem onderling en de relaties met de andere gebouw

onderdelen weer te geven d.m.v. een relatieschema. Een aangepast schema waarin 

alleen de relaties tussen vloersysteemparameters en parameters die andere 

gebouwonderdelen bepalen wordt in fig 3.3 gegeven. 

flg 3.3: 

relatieschema van de 
lil'R"IUJ 

O1/ER SPANNIII& 
-GEI/ELINDELING 

-TRAP/LIFT KDNSTRll(TIES 
BELASTING ,_____ GEVEL 
LEIDIN6PAl<.KET ,_____ 1/ERWAR"IN& 

vloerkonstruktle en de 

verdere gebouwonder-
~&ELUIDSISOLATIE 
,__ BRANDWERENDHEID delen. 

HART-OP-HART "AAT KOLIH1EN 
HOOGTE FUNDERIN& 
DIKTE BETON 
KOLlltlBELASTIII& 
HART-OP-HART NAAT KINDERBINT 
DIKTE LIJF 
BOVENFLENSOPPERVLAK 
enz. 

In fig. 3.3 komt naar voren dat drie belangrijke groepen van relaties met 

andere gebouwonderdelen voor een vloerkonstruktie van belang zijn: 

- de vloerkonstruktiehoogte beïnvloedt de gevelhoogte, 

verwarming van het gebouw en de trap en/of liftkonstrukties 

- de dikte van de betonplaat staat in relatie met de geluidsiso

latie en brandwerendheid 

- de hart-op-hart maat van de primaire liggers kan de gevel

indeling beinvloeden. 

In dit onderzoek wordt een systematiek ontwikkeld voor de kostenminimalisatie 

van vloersystemen. Binnen deze systematiek is het echter van groot belang dat 

de konstrukteur die van dit hulpmiddel gebruik maakt zich bewust is van de 

gevolgen voor andere gebouwonderdelen op kostentechnisch gebied die de keuze 

voor bepaalde waarden van parameters van de vloerkonstruktie met zich mee 

brengen. Het totaal van parameters dat een vloersysteem beschrijft wordt 

opgedeeld in een groep die kostenaspekten van andere gebouwonderdelen beïn-
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vloedt en een groep die alleen de kosten van het vloersysteem beïnvloedt. 

Bij de eerste groep moet de konstrukteur limiteringen kunnen aanbrengen, 

waardoor hij zijn specifieke eisen kan inbrengen. Wanneer de konstrukteur, die 

aan een projekt bezig is, wel over verdere informatie beschikt van de andere 

gebouwonderdelen kan deze met behulp van deze informatie een juiste afweging 

maken. 

De andere groep van parameters behoeven niet te kunnen worden begrensd. Deze 

parameters beïnvloeden alleen de kosten van het element. Enkele voorbeelden 

van dit soort parameters zijn: lijfdikte, profieltype, flensoppervlak en 

hart-op-hart maat van de kinderbinten. 
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HOOFDSTUK 4 

HET ONTWERPHULPMIDDEL VOOR DE KONSTRUKTEUR 

4.1 Het ontwerphulpmiddel 

In dit hoofdstuk worden de keuzes besproken welke gedaan zijn om vanuit de 

overzichten van de staalbeton-vloersystemen (fig 2. 15 en 2. 16) en de kriteria 

waaraan elke staalbeton-vloer moet voldoen (hoofdstuk 3) te komen tot een 

voorstel voor een mogelijke opzet van het ontwerphulpmiddel. Vervolgens wordt 

de gekozen opzet nader uitgewerkt door een funktionele analyse met behulp van 

IDEFO-schema's. Het geheel resulteert in het komputerprogramma DAfloorS 

(~sign Aid floor ~tructures). 

DAfloorS is een prototype. Hiermee wordt bedoeld dat de gebruikersvriendelijk

heid van DAfloorS nog niet optimaal is. Zonder voorkennis met betrekking tot 

de gekozen opzet van het ontwerphulpmiddel kan de invoer van nieuwe elementen 

problemen opleveren. In het programma ontbreken ook bijvoorbeeld hulpfunkties 

met verklarende teksten, terwijl de gebruikte begrippen niet nader toegelicht 

worden. Wel is er naar gestreefd het programma' studentproof' te maken; 

eventuele syntaktisch-foute invoer van getallen en keuzes wordt in het 

programma niet geaksepteerd. 

De ontwikkeling als prototype is gedaan om de hoeveelheid programmeerwerk in 

de afstudeerfase te beperken. Doel van het afstudeerwerk is immers een opzet 
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van een ontwerphulpmiddel te maken en te beoordelen, waarmee de konstrukteur 

en gefundeerde keuze op basis van kosten en dimensionering kan maken tussen 

verschillende vloersystemen. Het doel is niet, zoals men zou kunnen denken, 

het ~ntwikkelen van een direct voor de beroepspraktijk operationeel programma

pakket. 

4.2 Gekozen opzet voor het hulpmiddel 

De overzichten (flg 2.15 en 2. 16) geven mogelijke vloersystemen weer. Om tot 

een afweging op basis van kosten en dimensionering tussen vloersystemen onder

ling of tussen alternatieven voor één vloersysteem te komen kunnen twee 

principieel verschillende wegen gevolgd worden: 

- een alternatief wordt telkens doorgerekend op het moment dat 

gegevens over dat alternatief nodig zijn 

- er wordt een 'tabellenboek' aangelegd waarin voor een beperkt aantal 

alternatieven de gegevens ondergebracht worden; wanneer gegevens 

over een bepaald alternatief nodig zijn worden deze in het tabellen

boek opgezocht. 

Een vloersysteem wordt in de overzichten gezien als een uit plaat- en ligger

elementen opgebouwd geheel (§ 2.1). Dit betekent dat ook het optimalisatie

proces (kostenminimalisatie) uit twee delen bestaat: de optimalisatie van de 

afzo~derlijke elementen en de optimalisatie van de vloersystemen (fig 4.1). 

Wanneer de optimalisatie van enerzijds de elementen en anderzijds de vloer

systemen niet gescheiden worden, ontstaat een logge funktie die niet voldoet. 

Optimalisatie van een warmgewalste ligger is door het gering aantal parameters 

relatief eenvoudig. Een tapse ligger daarentegen met veel vrijheidsgraden 

behoeft een kompleks optimalisatieproces, lit [6]. Door het scheiden krijgt 

het eigenlijke ontwerphulpmiddel (beoordelingssysteem waarmee op een verant

orde manier uit alternatieve vloerkonstrukties gekozen kan worden) een meer 

eenvoudige opzet, terwijl een gekompliceerde optimaliseringsbewerking geheel 

los hiervan gemaakt wordt. 
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vloersystemen. 

Een andere reden voor de scheiding van deze twee funkties is het feit dat 

wanneer beide funkties rechtstreeks gekoppeld worden er toch een soort 

tussenopslag nodig is. De tapse plaatligger kan bijvoorbeeld met verschillende 

plaatelementen tot verschillende vloersystemen gekombineerd worden. Wanneer 

geen tussenopslag van gegevens plaatsvindt, zal voor elk vloersysteem waarin 

die ligger voorkomt het optimaliseringsproces doorlopen moeten worden. Deze 

herhaling wordt voorkomen door de gegevens op te slaan. 

Door de scheiding van de twee funkties is het logisch dat gekozen wordt voor 

de opzet waarbij het ontwerphulpmiddel werkt met gegevens verkregen uit 

optimaliseringsfunkties van de elementen. De tussenopslag van gegevens is bij 

beide methoden noodzakelijk en er ontstaat geen logge funktie waarin zowel 

optimalisatie van elementen als vloersystemen is ondergebracht. 

Een verder voordeel van deze keuze is dat onafhankelijkheid bestaat met de 

manier waarop de gegevens verkregen worden. Dit kan zowel uit optimaliserings

programma's zijn als uit produktinformatie-gegevens. 

4.3 Keuze van de programnataal 

Omdat de optimaliseringsfunkties van de elementen en vloersystemen ontkoppeld 

worden, bestaat de invoer voor de funktie die de kostenminimalisatie van 

vloersystemen beschrijft uit gegevens (met betrekking tot kosten en dimensio

nering) verkregen uit de elementoptimalisaties. De funktie van het eigenlijke 

28 



ontwerphulpmiddel, het naar kosten minimaliseren van vloersystemen, bestaat in 

principe uit het vergelijken, kombineren en opzoeken van deze gegevens. Het 

ligt ten eerste voor de hand om hiervoor een komputer te gebruiken omdat deze 

de snelheid van het manipuleren met gegevens sterk op kan voeren. Tevens ligt 

het voor de hand om een programmataal te kiezen die een programmeeromgeving 

kreëert waarin het manipuleren met gegevens eenvoudiger wordt gemaakt. Gekozen 
+ is voor het programmapakket dBASE (versie III ). 

+ . 
DBASE III is een database-management systeem. Een database is een gegevens-

bestand dat meermalig gebruikt wordt en telkens opnieuw geraadpleegd, 

geanalyseerd en bijgewerkt kan worden. Al deze funkties kunnen door een 

database-management systeem geautomatiseerd worden: het opslaan, het opzoeken, 

het bijwerken, het toevoegen, het verwijderen, het groeperen en het weergeven 

in een bepaalde vorm van gegevens. Een database-management systeem bestaat 

uit drie onderdelen: 

+ - programmapakket dBASE III 

- gegevens vastgelegd in een aantal bestanden 

- funkties waarmee de gegevens gemanipuleerd kunnen worden } 

DAfloorS 

Over het programmapakket dBASE III+ kan in lit. [7] uitgebreide informatie 

gevonden worden. Het begrip gegevensbestand, de struktuur van de bestanden en 

de specifieke funkties van de bestanden binnen DAfloorS worden in§ 4.4 

beschreven. In§ 4.5 wordt vervolgens de funktionele struktuur van het 

hulpmiddel beschreven. 

4.4 De gegevensbestanden 

Een gegevensbestand is voor te stellen als een rechthoekige matrix met rijen 

en kolommen (voorbeeld: een katalogus in een bibliotheek). De kolommen van de 

gegevensmatrix staan voor alternatieven (boeken). Per alternatief zijn een 

aantal gegevens (titel, uitgave-Jaar, uitgeleend Ja/nee, enz) te verzamelen. 

Het totaal van deze gegevens voor één alternatief vormt tesamen een zogeheten 

'record'. De set met gelijksoortige gegevens van verschillende alternatieven 
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wordt een 'veld' genoemd. De rijen in de gegevensmatrix stellen de velden 

voor. 

record 

1 

1 2 3 ... , 
titel RSBL 1983 EURO CODE EUROCODE 

3 t CONCEPT 

veld { uitgave-Jaar 1983 1984 1983 1 
1 

uitgeleend Ja nee nee 
...... - ~ -- -- -- ·--· - -

In het hulpmiddel worden drie typen gegevensbestanden gebruikt met ieder zijn 

eigen struktuur. De funkties van de bestanden en de onderlinge relaties binnen 

DAfloorS worden schematisch weergegeven in fig. 4.2. 
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fig. 4.2: 

funktles en onderlinge relaties van de verschillende soorten gegevensbestanden 

De bestanden worden achtereenvolgens beschreven aan de hand van de struktuur 

en funktie, en toegelicht met behulp van enkele voorbeelden. In bijlage C 

wordt de eksakte inhoud van de verschillende velden van de 3 typen bestanden 

uitgebreid toegelicht. 
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OPBOUWVARIANTEN-BESTAND: 

struktuur: Een gegevensbestand waar elk record de gegevens bevat die een 

bepaald vloersysteem beschrijven aan de hand van de verschillende 

elementen (plaat en ligger(s)) waaruit de vloer is opgebouwd en de 

situering van deze elementen t.o.v. elkaar. 

funkt ie: Het bestand wordt opgesteld aan de hand van de overzichten van 

staalbeton-vloersystementype II en type III opgesteld in§ 2.2.3. 

Elke record beschrijft een alternatief van overzicht II of III. 

Voor elke opbouwvariant kan een moeder-bestand opgestèld worden. 

voorbeeld: De struktuur van het opbouwvarianten-bestand waarbij twee records 

zichtbaar zijn. Record nummer 3 beschrijft een vloersysteem waarin 

de twee elementen voorkomen die als voorbeeld worden genomen voor 

de element-bestanden: 

record 1 . . . . . record 3 record 4 ..... record n 
vloersysteem nummer 

3 4 
beschr i Jvi ng element ,. betonpl. betonpl. . . . . . . . . ........ 
filenaam element ,. betonp betonp 

beschrijving element B tapse gewalst. 
plaat! .. . . . . . . . . 

filenaam element B taps wals 

beschrijving element C - gewalst. ........ 
filenaam element C - wals 

situering liggers 1 2 

situering leidingpakket B D 
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ELEHEl{f-BESTAND: 

struktuur: Een gegevensbestand waar records de gegevens met betrekking tot de 

kosten en dimensionering bevatten die een alternatief van één 

bepaald element (plaat of ligger) beschrijven. De velden staan voor 

de verschil lende gegevens om het element te beschrijve·n. De velden 

die de geometrie- en belastingparameters bevatten worden in twee 

groepen onderverdeeld: 

parameters die andere gebouwonderdelen beïnvloeden 

parameters die enkel de kosten van het element beïnvloeden 

Elk record beschrijft één alternatief door een set van unieke 

gegevens van de eerste groep parameters. Aan dit set worden de 

bijbehorende gegevens van de tweede groep gekoppeld. Het totaal 

aantal velden is afhankelijk van het aantal parameters benodigd om 

het element verder te beschrijven(*). Voor een tapse plaatligger 

zijn dat er meer dan voor een gewalst profiel. 

- overspanning 

- hart-op-hart maat 

- belasting RB 

- belasting VB 

- belasting bovenliggende elementen 

- belasting EG 

- hoogte 

- afstand bovenzijde liggerelement -

bovenzijde plaatelement 

(voor konstruktief geïntegreerde elementen) 

- geometrie parameters 

V • 

- kosten 

relatie met 

andere gebouw

onderdelen 

geen relatie 

met andere 

gebouwonder

delen 

- key-veld (een veld dat verwijst naar een record in een 

ander databestand waar verdere gegevens staan) 
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funktie: De bestanden worden opgesteld met behulp van gegevens verkregen uit 

tabellen, produkt-informatie en bijvoorbeeld optimaliserings

programmas. Elke record in een element-bestand beschrijft een 

alternatief voor het betreffende element. De gegevens uit de 

element-bestanden worden aan de hand van een verschillende opbouw

varianten gekombineerd tot moederbestanden. 

Voorbeeld: De struktuur van het element-bestand van een betonplaat waarbij 

twee records gevuld zijn: 

record 1 . . . . . record • record 5 . .... record n 
overspanning 

3300 3600 
hart-op-hart maat 

1000 1000 
belasting 
Rustende Belasting 1. 5 1. 5 
bel astin? 
Verander ijke Belasting 4.0 4.0 
belasting 
boven! lggende elementen 0.0 0.0 
belasting 
Eigen Gewicht 3. 12 3. 12 
hoogte 

130 130 
bovenzi 1de 
bovenzi de 

liggerelement-
plaatelement 130 130 

kosten 
44.25 45.00 

referentie-A 
4 5 
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Voorbeeld: De struktuur van het element-bestand van de tapse plaatligger als 

staalbeton-ligger waarbij twee records gevuld zijn: 

record 1 . . . . . record 8 record 9 ...... record n 

overspanning 
15000 15000 

hart-op-hart maat 
3600 3900 

belasting 
Rustende Belasting 1. 5 1. 5 
bel astin? 
Verander iJke Belasting 4.0 4.0 
belasting 
bovenliggende elementen 3.12 3.12 
belasting 
Eigen Gewicht 1.0 1.0 
hoogte 

800 800 
bovenzijde 
bovenzl de 

liggerelement-
plaatelement 130 130 

hoogte oplegging 
350 377 

tapse lengte 
3500 4000 

11 Jfdlkte midden 
3 3 

11 Jfdikte oplegging 
9 9 

bovenflensoppervlak 
middendeel 2865 3071 
onderflensoppervlak 
middendeel 4963 5541 
bovenflensoppervlak 
tapse deel 1185 1444 
bovenflensoppervlak 
tapse deel 1506 2339 
schuifkracht 

544 449 middendeel 

schuifkracht 
2235 2515 tapse deel 

zeeg 
32.6 30.6 

kosten 
44.36 47.55 

referentie-B 
8 9 
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HOEDER-BESTAND: 

struktuur: bestand waar records de gegevens bevatten van een kompleet vloer

systeem aangegeven door middel van keyvelden (een veld dat verwijst 

naar een record in een ander databestand waar verdere gegevens 

staan; hier wordt verwezen naar de element-bestanden). Verder 

worden de gegevens van de vloer als geheel die relevant zijn omdat 

ze kosten- en dimensionerings-konsekwenties hebben voor andere 

gebouwonderdelen (zie§ 3.4) niet door middel van de keyvelden 

aangeroepen maar in eigen velden ondergebracht. 

funktie: De moederbestanden worden opgesteld met behulp van de gegevens uit 

de element-bestanden aan de hand van een opbouwvariant. De 

gebruiker maakt zijn keuze voor een bepaald alternatief van een 

bepaald vloersysteem door de gegevens uit de moederbestanden te 

vergelijken. 

Voorbeeld: Moederbestand behorende bij opbouwvariantnummer 3 van het voorbeeld 

opbouwvarianten-bestand: 

record 1 ..... record 7 record 8 . .... record n 
referent i e-A·· 

5 6 
referentie-B 

8 13 
referentie-C - -
kosten 

89.36 75.20 
hoogte totaal 

930 1145 
hoh hoofdligger 

3600 4200 
dikte plaat 

130 140 
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4.5 Ftmktionele struktuur van het hulpmiddel 

De struktuur van het hulpmiddel wordt m.b.v. semi-IDEFO schema's weergegeven. 

IDEFO is een techniek om komplekse funktionele strukturen te visualiseren. 

Voor uitgebreide inîormatie wordt verwezen naar lit. [8), hier zal worden 

volstaan met een korte uitleg over techniek. 

Een blokje in een diagram stelt een funktie voor. Elke funktie heeft een 

aantal randvoorwaarden: 

I: funktie-invoer (data van toetsenbord, files etc.) 

C: funktiekontrole (voorschriften, regels, ontwerper etc.) 

0: funktie-uitvoer (datastrukturen, files etc.) 

M: funktiemechanisme (een brokje programmatuur, gebruiker etc.) 

flg 4.3: 

de randvoorwaarden van 

funktle in de IDEFO-

_î _--lC>l ___ ______.---1t> o 
notatie. 

Elk diagram bestaat uit een of meerdere blokken. Men moet de diagrammen lezen 

van 'hoog-nivo' naar 'diep-nivo'. Het eerste diagram dat wordt afgebeeld 

beschrijft de funktie van het totale programma. De verdere diagrammen 

beschrijven steeds verder uitgedetailleerd de in het eerste diagram beschreven 

funktie. Elk blok uit een diagram kan opgevat worden als een nieuw diagram, 

blok en diagram zijn synoniemen. 

Voor een nadere funktionele beschrijving en een specifikatie van de randvoor

waarden van de diagrammen wordt verwezen naar bijlage B. 
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HOOFDSTUK 5 

KONKLUSIES EN VERVOLGONDERZOEK 

5.1 Konklusies met betrekking tot de gekozen opzet voor het ontwerphulp

middel en de progranmeer-omgeving. 

Het is mogelijk gebleken om met gegevensbestanden eeen ontwerphulpmiddel te 

ontwikkelen waarmee op grond van kwantitatieve kriteria een keuze gemaakt kan 

worden tussen verschillende oplossingen voor een vloerkonstruktie. 

De gekozen opzet met gegevensbestanden heeft de volgende voordelen: 

-· Gegevens van verschil lende herkomst kunnen ingevoerd worden. 

Voorbeelden van mogelijkheden: 

- tabellen 

- produktinformatie 

- uitvoergegevens van optimaliseringsprogramma's op 

diverse besturingssystemen. 

Wanneer de moeder-bestanden eenmaal opgebouwd zijn, is de snelheid 

waarmee verschillende oplossingen worden verkregen voldoende groot om 

in de praktijk bruikbaar te zijn. Een te traag programma voldoet niet 

in de praktijk. 
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+ - Doordat met een programmeer-omgeving (dBASE III) gewerkt wordt die 

binnen een korte tijd onder de knie te krijgen is, kan de gebruiker 

snel naast het programma DAfloorS maar binnen de programmeer-omgeving 

funkties uitvoeren. Belangrijke mogelijkheden op dit gebied zijn het 

invoeren van gegevens in de element-bestanden en de kostenwijzigen in 

de element-bestanden. De kosten van de alternatieven voor de elementen 

zullen namelijk het meest aan wijzigingen onderhevig zijn. 

Naast deze voordelen heeft de gekozen opzet ook een nadeel. De element

bestanden nemen snel in omvang toe wanneer het aantal variabelen uitgebreid 

wordt of de stapgrootte voor een variabele verkleind wordt. Dit betekent dat 

de opbouw van de moederbestanden meer tijd in beslag neemt. Omdat het van 

belang is voor het ontwerphulpmiddel dat de snelheid voldoende groot is (ook 

voor het opbouwen van de moederbestanden), zullen hier verbeteringen nodig 

zijn. Mogelijkheden voor dit probleem zijn: 

voorlimitering 

compileren 

reeds een limitering opgeven voordat de 

moeder-bestanden opgebouwd worden. 

bij het compileren van een programma wordt de 

funkties omgezet in machinetaal, zodat de 

rekensnelheid vergroot wordt. 

Als eindkonklusie kan gesteld worden dat, na verder onderzoek, met de gekozen 

opzet en het prototype van het komputerprogramma het beoogde doel, het 

ontwikkelen van een ontwerphulpmiddel waarmee op basis van kwantitatieve 

kriteria tussen verschillende oplossingen voor vloerkonstrukties een keuze 

gemaakt kan worden, volledig bereikt kan worden. 

5.2 Mogelijk vervolgonderzoek 

Aangezien de gekozen opzet tot positieve resultaten leidt, worden in deze 

paragraaf enige suggesties aangedragen voor mogelijke vervolgonderzoeken die 

gericht zijn op de toepassing van het ontwerphulpmiddel DAfloorS in de 

beroepspraktijk. 
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- Het uitbreiden van het aantal opbouwvarianten door middel van het 

verzamelen van gegevens van verschillende elementen die in een 

vloerkonstruktie worden toegepast. Het behulp van deze gegevens kunnen 

de element-bestanden gevuld worden. Door deze uitbreiding kan bij de 

keuze uit meer verschillende alternatieven voor vloersystemen gekozen 

worden. 

- Het behulp van het programma DAfloorS kunnen een groot aantal vloer

systemen vergeleken worden. Een parameteronderzoek zou informatie 

kunnen geven over de invloed van bijvoorbeeld overspanning, hart-op

hart maat, vloerpakkethoogte en prijswijzigingen van elementen op het 

te kiezen vloersysteem op basis van minimum kosten. Deze informatie zou 

kwrnen leiden tot ontwerprichtlijnen voor de praktijk. 

- Om de methode geschikt te maken voor de toepassing in de beroeps

praktijk, zal nog verder onderzoek uitgevoerd moeten worden. 

- Onderzoek naar de manier waarop het programma gepresenteerd kan 

worden zodat konstrukteurs er op een eenvoudige manier mee om 

kunnen gaan en de resultaten goed kunnen interpreteren. 

- Er dient een gebruikershandleiding geschreven te worden. 

- Het programma zal uitgetest moeten worden. Dit kan het beste 

plaatsvinden in de situatie waarvoor het programma ontwikkeld is, 

op konstruktieburo's. 
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BIJLAGE A: WAARDEN VOOR DE BENODIGDE MINIMALE LEIDINGPAKKET-RUIMTE EN DE 
MONT AGEBELASTING 

BIJLAGE Al: DE BENODIGDE MINIMALE RUIMTE VOOR HET LEIDINGPAKKET. 

In een utiliteitsgebouw kan men de volgende type leidingen aantreffen: 

waterleidingen 

rioleringsbuizen 

elektra-leidingen 

leidingen voor telefoon, komputer en antenne 

pijpleidingen voor cv, fancoil systemen en induktieapparaten 

luchtkanalen voor ventilatie, koeling en verwarming. 

Omdat binnen de 15 meter overspanning 2 kantoorruimtes worden geplaatst, 

zullen de minimale ruimten voor leidingen die hierop volgend worden bepaald 

betrekking hebben op de halve ligger. 

Wanneer naar het ruimtegebruik van deze verschillende leidingen wordt gekeken, 

kan men drie nivo's onderscheiden. In kabelkanalen worden de leidingen voor 

elektra, telefoon e.d. ondergebracht. De rioleringsbuizen hebben, wanneer alle 

'natte ruimten' binnen een redelijke afstand van de standleiding geplaatst 

worden, een maksimale diameter van 150 mm. In deze tweede groep van leidingen 

worden verder alle waterhoudende leidingen ondergebracht, waaronder de 

pijpleidingen voor cv en induktieapparaten. Deze groep leidingen kunnen 

ondergebracht worden in een ruimte van 200 • 500 mm2
• Wanneer uitgegaan 

wordt van 2 rioleringsbuizen met een diameter van 150 mm wordt de 
2 totaal benodigde ruimte voor deze twee groepen van leidingen 200 • 900 mm. 

Als laatste groep nemen de luchtkanalen de grootste ruimte in. Deze kanalen 

bepalen ook in hoofdzaak de afmetingen van de ruimte die benodigd is voor het 

leidingpakket. De kanalen transporteren lucht dat zorgt voor de konditionering 

van de vertrekken. 

Voor deze luchtbehandeling bestaan twee systemen: het all-air systeem en het 

induktiesysteem. In het all-air systeem wordt alleen de lucht als warmte- en 

koudedrager gebruikt. Het induktiesysteem maakt zowel van water als van lucht 

gebruik voor het energietransport. Aangezien lucht een slechte energiedrager 

is, geeft het all-air systeem altijd grotere kanaalafmetingen dan het 
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indultiesysteem. Tevens is de transportenergie benodigd voor lucht vele malen 

groter dan die voor water. Dit zijn de twee oorzaken die er voor zorgen dat 

tegenwoordig bijna altijd de voorkeur aan het induktiesysteem worden gegeven. 

Bij de bepaling van de benodigde ruimte voor de luchtkanalen wordt verder 

gesteld dat voor de konditionering van de lucht het induktiesysteem wordt 

gebruikt. 

In lit [9] wordt voor een kantoorgebouw met een gevel-gevel maat van 14.40 

meter een berekening voor de afmetingen van de luchtkanalen gemaakt bij 

toepassing van het induktiesysteem. Dit kantoorgebouw komt vrijwel overeen met 

de hier gestelde uitgangspunten, zodat een vergelijking mogelijk is. De lengte 

van een vleugel is 36 meter (9 vertrekken). De kanalen in dit gebouw kunnen, 

bij een luchtsnelheid van 6.0 mis, de volgende afmetingen hebben: 

210 • 610 

260 • 460 

310 • 360 

2 mm 
2 mm 
2 mm. 

Hierbij is de hoeveelheid getransporteerde lucht per kanaal (twee kanalen in 

de gehele ligger) ca 365 Lis. Wanneer men uitgaat van een kanaal van 280 • 550 

mm2 is het mogelijk om bij dezelfde luchtsnelheid ca 750 L/s te transporteren 

(duet sizing chart for rectangular ducts, lit. [9] Naast deze ruimte voor 

het kanaal zelf is er ook ruimte nodig voor reparatie en onderhoud. De totale 

ruimte benodigd voor het luchtkanaal wordt zodoende 300 • 900 mm2
• 

Voor de halve ligger moeten dus twee ruimten gereserveerd worden waarin alle 
2 leidingen ondergebracht kunnen worden. Een ruimte van 300 • 900 mm en een van 

200 • 900 mm2
• 

BIJLAGE A2: EEN NIEUV VOORSTEL VOOR DE MONTAGEBELASTING OP LIGGERS. 

Montagebelasting is belasting die in de montagefase op de konstruktie aanwezig 

kan zijn, zoals bijv. bouwvakkers en opeenhopingen van beton. In Nederland 

bestaat voor liggers een voorstel om deze belasting in rekening te brengen 

d.m.v. een puntlast van 5.0 kN in het midden van de overspanning. De engelse 

norm schrijft voor dezelfde situatie een gelijkmatig verdeelde belasting van 
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0.5 kN/m2 voor. 

Beide, nederlands voorstel en engelse norm, schematiseren de werkelijkheid 

matig. Zowel gelijkmatig verdeelde belasting (een te dikke vloer) als een 

puntlast (een zware bouwvakker) kunnen eventueel gelijktijdig voorkomen. Een 

beter voorstel voor deze montagebelasting zou zijn een kombinatie van deze 

twee belastingen te nemen. Tevens zou men de puntlast niet zoals in het 

nederlandse voorstel in het midden moeten plaatsen maar daar waar hij 

mogelijkerwijs aanwezig kan zijn. Dit betekent dat de puntlast in het midden 

voor een vergroting van het moment kan zorgen, terwijl hij bij de oplegging 

geplaatst een vergroting van de dwarskracht betekent. Een dergelijke puntlast 

wordt verder een 'mobiele' puntlast genoemd. De aannamen voor de waarden voor 

de belastingen in het nieuwe voorstel zijn: 

gelijkmatig verdeelde belasting 

'mobiele' puntlast 

2 0.25 kN/m 

2.5 kN. 

Deze waarden zijn de gehalveerde waarden uit het nederlandse voorstel en de 

engelse norm. Beide proberen hetzelfde te beschrijven als het nieuwe voorstel. 

Aangezien men er van uit kan gaan dat deze normen, alhoewel ze de 

werkelijkheid niet goed schematiseren toch redelijk voldoen in de meeste 

situaties kan men stellen dat binnen het nieuwe voorstel de waarden lager als 

de halve waarden zouden mogen zijn. Deze schematisatie is immers beter. Toch 

worden de gehalveerde waarden aangehouden, zodat men aan de veilige kant zit. 
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BIJLAGE 8: BESCHRIJVING VAN DE FUNKTIESCHEMA'S VOOR DE KOSTENMINIMAL.ISA TIE 
VAN VLOERSYSTEMEN. 

De struktuur van het hulpmiddel wordt m.b.v. semi-IDEFO schema's weergegeven. 

IDEFO is een techniek om komplekse funktionele strukturen te visualiseren. 

Een blokje in een diagram stelt een funktie voor. Elke funktie heeft een 

aantal randvoorwaarden: 

I: funktie-invoer (data van toetsenbord, files etc.) 

C: funktiekontrole (voorschriften, regels, ontwerper etc.) 

0: funktie-uitvoer (datastrukturen, files etc.) 

M: funktiemechanisme (een brokje programmatuur, gebruiker etc.) 

r 
de randvoorwaarden van 

een ftmktle in de 

IDEFO-notatle. 

î ~1 • 
I> 

0 

ÎM 

Elk diagram bestaat uit een of meerdere blokken. Men moet de diagrammen lezen 

van 'hoog-nivo' naar 'diep-nivo'. Het eerste diagram dat wordt afgebeeld 

beschrijft de funktie van het totale programma. De verdere diagrammen 

beschrijven steeds verder uitgedetailleerd de in het eerste diagram beschreven 

funktie. Elk blok uit een diagram kan opgevat worden als een nieuw diagram, 

blok en diagram zijn synoniemen. 
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FUNIITIE 1: VLOERSYSTEEM-KEUZE OP BASIS VAN KOSTEN EN DIMENSIONERING 

F: Het op een gefundeerde manier komen tot een keuze op basis van kosten en 

dimensionering bij het ontwerpen van een vloersysteem waar staal en beton 

konstruktief geïntegreerd worden toegepast. 

I: 

C: 

0: 

M: 

Met behulp van gegevensbestanden worden de mogelijke alternatieven waar

mee een vloersysteem uit plaat- en liggerelementen opgebouwd kan worden 

beschreven (opbouwvariant-bestand) en worden de mogelijke alternatieven 

m.b.t. overspanning, hart-op-hart maat, belasting enz. voor deze 

specifieke elementen beschreven (element-bestanden). De gegevens uit de 

verschillende bestanden worden samengevoegd tot bestanden waarin de 

gegevens van alle mogelijke alternatieven m.b.t. het vloersysteem staan 

(moeder-bestanden). Met behulp van deze zogenaamde moeder-bestanden kan 

een vergelijkend onderzoek tussen verschillende alternatieve vloersyste

men gedaan worden. 

gegevens-bestanden van disk. 

gebruiker, kostenmodel, start. 

uitvoer naar printer, gewijzigde bestanden naar disk. 
+ gebruiker, dBASE III -funktie DAfloorS 
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FUNKTI E 1. 1 : START EN KEUZEMENU 

F: Het starten van het programma. Dit gebeurt in twee stappen. Als eerste 

stap wordt het programma dBASE opgestart. Alle databestanden op de disk 

kunnen nu d.m.v. een kommando opgeroepen worden. Als tweede stap wordt 

het kostenminimalisatie-programma opgestart binnen dBASE. Vervolgens het 

laten zien van een keuzemenu met betrekking tot aanvang en beëindiging 

van het programma (geen wijzigingen en starten/ wijzigingen bestanden/ 

stoppen programma). Een keuze maken door de gebruiker via het toetsen

bord. 

I: 

C: 

0: 

M: 

gegevens-bestanden van disk, terug naar keuzemenu (vanuit diagram 1.2). 

gebruiker, start, herstart (vanuit diagram 1.5). 

eventueel gewijzigde bestanden, keuze van de gebruiker (starten/ 

wijzigen/ stoppen). 
+ gebruiker, dBASE III -funktie hfd_menu. · 

FUNKTI E 1. 2: WIJZIGEN GEGEVENS-BESTANDEN 

F: Het wijzigen van een bestaand element-bestand, het maken van een nieuw 

element-bestand of het invoeren van de nieuwe opbouwvarianten ln het 

opbouwvarianten-bestand al naar gelang de keuze van de gebruiker. De 

gegevens worden door de gebruiker via het toetsenbord ingebracht. 

I: opbouwvarianten-bestand, element-bestanden. 

C: gebruiker. 

0: gegevens gewijzigde bestanden naar disk, terug naar keuzemenu 

(diagram 1. 1). 

M: gebruiker, dBASE III+-funktie wljz_bes. 

FUNKTIE 1. 3: VOORSELEKTIE OPBOU\IVARIAHTEN 

F: Het laten zien van een selektiemenu van alle elementen dle in een van de 

opbouwvarianten voorkomen. Het selekteren van de gewenste elementen 

waarmee verder gewerkt wordt door de gebruiker vla het toetsenbord. Door 

een bepaald element niet te selekteren wordt van alle opbouwvarianten 

waarin dit element voorkomt geen moederbestand gemaakt en worden zodoende 

niet ln het vergelijkend onderzoek betrokken. Vervolgens een selektiemenu 

voor de overgebleven opbouwvarianten. Door een opbouwvariant niet te 
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I: 

C: 

0: 

M: 

kiezen wordt hiervan geen moederbestand aangemaakt en deze wordt niet in 

het vergelijkend onderzoek betrokken. Deze voorselektie bespaart de 

gebruiker rekentijd bij de aanmaak van de moederbestanden van bepaalde 

opbouwvarianten waarvan de gebruiker weet dat hij ze om wat voor reden 

ook niet toe zal passen. 

opbouwvarianten-bestand. 

gebruiker. 

opbouwvarianten-bestand waarvan het voorselektieveld gevuld is. 
+ gebruiker, dBASE III -funktie voorsel. 

FUNKTIE 1. 4: OPBOUVEN MOEDER-BESTANDEN 

F: Het vullen van een leeg moeder-bestand door middel van het kombineren van 

records uit verschillende element-bestanden aan de hand van een vloersys

teem beschreven in het opbouwvarianten-bestand. Bij het vullen worden de 
2 records in het moederbestand gesorteerd naar oplopende kosten perm. 

In het moederbestand worden alleen de gegevens van belang voor de kosten

minimalisatie van het gehele gebouw ondergebracht, naar de gegevens van 

de hijbehorende elementen wordt verwezen. Dit moederbestand wordt naar de 

disk geschreven. Dit wordt voor alle geselekteerde opbouwvarianten 

herhaald. 

I: leeg moederbestand, element-bestanden en opbouwvarianten-bestand. 

C: kostenmodel. 

0: moederbestanden van alle voorgeselekteerde opbouwvarianten, 

opbouwvarianten-bestand. 

M: dBASE III•-funktie vorm_moe. 

FUNKTIE 1.5: KEUZE OP BASIS VAN KOSTEN EN DIMENSIES 

F: Het absolute minimum voor een bepaalde opbouwvariant is nu de eerste 

record in het moeder-bestand. Deze minima met bijbehorende nummers van de 

opbouwvarianten worden in een selektiemenu getoond, waarna de gebruiker 

m.b.v. het toetsenbord drie of minder opbouwvarianten selekteerd. Deze 

naselektie is nodig om de informatie naar de gebruiker toe overzichtelijk 

en binnen de perken te houden. 

Voor de gekozen opbouwvarianten voert de gebruiker d.m.v. limiteringen 

van de parameters totaalhoogte, hart-op-hart maat en dikte van beton zijn 
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I: 

C: 

0: 

M: 

specifieke ontwerpwensen in. Vervolgens wordt voor de alternatieven die 

binnen de limiteringen vallen opnieuw het kostenminimum bepaald. Deze 

laatste handelingen (limiteringen aanbrengen en bepalen minimum) kunnen 

worden herhaald of de gebruiker kiest voor de informatie over één 

bepaalde opbouwvariant uit te voeren op scherm of printer. 

moeder-bestanden, opbouwvariant-bestand, element-bestanden. 

gebruiker. 

informatie naar printer, herstart (in diagram 1.5), herstart 

(in diagram 1.1). 
+ gebruiker, dBASE III -funktie vl_keuze. 

B-5 



FUNKTIE 1.2.1: VIJZIGEN GEGEVENS BESTAAND ELEMENT-BESTAND 

F: Het laten zien van een selektiemenu met de elementen. Het kiezen van een 

element waarvan data gewijzigd moeten worden door de gebruiker via het 

toetsenbord. Het wijzigen waarna het element-bestand naar de disk 

geschreven wordt. Terug naar diagram 1.1. 

I: 

C: 

0: 

M: 

opbouwvarianten-bestand, element-bestand. 

gebruiker. 

gewijzigd element-bestand naar disk, terug naar diagram 1.1. 
+ gebruiker, dBASE III -funktie w_elem. 

FUNKTIE 1. 2. 2: ELEMENT-BESTAND TOEVOEGEN 

F: Het invoeren van een naam voor een nieuw element-bestand. Het aktiveren 

van het lege element-bestand waarna de data ingevoerd worden door de 

gebruiker via het toetsenbord. Het gevulde element-bestand wordt naar de 

disk geschreven. Terug naar diagra.111 1.1. 

I: 

C: 

0: 

M: 

leeg element-bestand. 

gebruiker. 

gevuld element-bestand naar disk, terug naar diagram 1.1. 
+ gebruiker, dBASE III -funktie n_elem. 

FUNKTIE 1. 2. 3: OPBOUVVARIANT TOEVOEGEN 

F: Het toevoegen van nieuwe opbouwvarianten (mogelijk door nieuwe elementen) 

aan het opbouwvarianten-bestand. Het wegschrijven van dit bestand naar de 

disk. Terug naar diagram 1. 1. 

I: 

C: 

0: 

M: 

opbouwvarianten-bestand. 

gebruiker. 

gewijzigd opbouwvarianten-bestand naar disk, terug naar diagram 1. 1. 
+ gebruiker, dBASE III -funktie w_opbo. 
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FUNKTIE 1.3.1: SELEKTIE OPBOUVVARIAHTEN M.B.V. ELEMENTEN 

F: Het laten zien van een selektiemenu met de elementen die in de verschil-

I: 

C: 

0: 

M: 

lende opbouwvarianten voorkomen. Het maken van een selektie door de 

gebruiker via het toetsenbord. Door een element niet te selekteren wordt 

het voorselektieveld van het opbouwvarianten-bestand elke variant waarin 

het element voorkomt de waarde false gegeven zodat deze niet in de 

verdere bewerkingen wordt betrokken. 

opbouwvarianten-bestand waarvan voorselektieveld overal de waarde true 

heeft. 

gebruiker. 

opbouwvarianten-bestand waarvan eventueel voor enkele varianten het 

voorselektieveld de waarde false heeft. 
+ gebruiker, dBASE III -funktie vsl_elAB en vsl_elC. 

FUNKTI E 1. 3. 2: SELEKTI E OPBOUVV ARI ANTEN 

F: Het laten zien van een selektiemenu met de opbouwvarianten die de waarde 

true hebben in het voorselektieveld. Het maken van een selektie door de 

gebruiker via het toetsenbord. Door een opbouwvariant niet te selekteren 

krijgt deze de waarde false in het voorselektieveld en wordt niet in de 

verdere bewerkingen betrokken. 

I: opbouwvarianten-bestand waarvan eventueel voor enkele varianten het 

voorselektieveld de waarde false heeft. 

C: 

0: 

M: 

gebruiker. 

opbouwvarianten-bestand waarin de voorselektie is aangebracht. 
+ gebruiker, dBASE III -funktie vsl_opbo. 

B-7 



FUNKTIE 1.4.1: INLEZEN OPBOUVVARIANT GEGEVENS 

F: Het inlezen in geheugenvariabelen van de opbouwvariant-gegevens benodigd 

om het moeder-bestand te vullen. Het inlezen van de benodigde element

bestandsnamen in geheugenvariabelen. 

I: opbouwvarianten-bestand. 

C: alle geselekteerde opbouwvarianten. 

0: geheugenvariabelen gevuld met opbouwvariant-gegevens. 

M: dBASE III•-funktie inlees. 

FUNKTIE 1.4.2: KOMBINEREN RECORDS ELEMENTEN 

F: In het element-bestand dat het bovenste element van het vloersysteem 

bepaald (element A) wordt gepositioneerd op de eerste record van het 

bestand. Vervolgens wordt van het onderliggend element (element B) vanaf 

de eerste record het bestand doorlopen totdat een record wordt gevonden 

die bij de recordgegevens van het bovenliggend element past. Wanneer het 

vloersysteem uit drie elementen bestaat wordt deze laatste handeling nog 

eens herhaald voor element Ben C. De record is passend wanneer de 

elementen een vloersysteem vormen dat qua geometrie en belastingen 

mogelijk is: 

element onderliggend element 

overspanning = hart-op-hart maat 

belasting EG = belasting bovenliggende elementen 

bovenzijde liggerelement- bovenzijde liggerelement-

bovenzijde plaatelement = bovenzijde plaatelement 

Is een passend kombinatie gevonden dan wordt met funktie 1.4.3 verder 

gegaan. Vervolgens wordt verder gezocht naar passende kombinaties door 

element-bestanden C, Ben A achtereenvolgens tot de laatste record door 

te lopen. 

I: element-bestanden, geheugenvariabelen met opbouwvariant-gegevens. 

C: alle records. 

0: gegevens uit records twee of drie element-bestanden. 

M: dBASE III•-funktie vul_best. 
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FUNKTIE 1.4.3: VULLEN MOEDER-BESTAND 

F: Het aktiveren van een leeg moeder-bestand. Het vullen van een record van 

het moeder-bestand met de gegevens van de twee of drie elementen waarbij 

naast de keyvelden die verwijzen naar de elementen alleen de gegevens van 

belang voor het vloersysteem als geheel gezien als onderdeel van een 

gebouw hierin worden geplaatst. 

I: gegevens uit records twee of drie elementen, leeg moeder-bestand, 

C: kostenmodel. 

0: alle records, uiteindelijk (na alle records en opbouwvarianten nagelopen 

te zijn) gevulde moederbestanden. 

M: dBASE III•-funktie vul_best. 

FUNKTIE 1.4.4: SORTEREN MOEDER-BESTANDEN 

F: Het sorteren van de verschillende alternatieven binnen een moeder-bestand 
2 naar oplopnede kosten perm. Dit wordt voor alle moeder-bestanden 

herhaald. 

I: gevulde moeder-bestanden. 

C: 

0: alle geselekteerde opbouwvarianten, gesorteerde moederbestanden. 

M: dBASE rrr•-run1ctie sorteer. 
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DIAGRAM 1.5.1: NASELEICTIE OPBOUVVARIANTEN 

F: Het laten zien van een menu: selektie van de opbouwvarianten en bijbeho-
2 rende minima wat totaalkosten perm betreft/ terug naar hoofdmenu 

(diagram 1.1). De gebruiker selekteert maksimaal drie opbouwvarianten 

waarop de verdere bewerkingen worden toegepast. Door een opbouwvariant 

niet te kiezen krijgt het naselektie-veld in het opbouwvarianten-bestand 

de waarde false. Deze naselektie dient om de informatie toevoer naar de 

gebruiker toe overzichtelijk te houden. 

I: opbouwvarianten-bestand, gesorteerde moederbestanden. 

C: gebruiker, terug naar submenu (vanuit diagram 1.5.2). 

0: opbouwvarianten-bestand waarin naselektie is aangebracht. 

M: gebruiker, dBASE III+-fun.ktie nasel. 

FUNKTIE 1. 5. 2: KEUZE LIMITERINGEN PARAMETERS 

F: Het kiezen door de gebruiker via het toetsenbord van limiteringen 

(ondergrens en bovengrens) voor de parameters totaalhoogte, hart-op-hart 

maat en dikte van het beton. Het inlezen van de deze limiteringsgegevens 

in geheugenvariabelen. 

I: 

C: 

0: 

M: 

gebruiker, andere keuze limiteringen (vanuit diagram 1.5.5). 

geheugenvariabelen met limiteringsgegevens, terug naar submenu 

(naar diagram 1.5.1). 
+ gebruiker, dBASE III -fun.ktie wijz_lim. 

FUNKTIE 1.5.3: BEPALEN MINIMUM KOSTEN PER M2 

F: Het bepalen van de kostenminima voor de gekozen opbouwvarianten m.b.t. de 

alternatieven die binnen de limiteringen vallen. 

I: geheugenvariabelen met limiteringsgegevens, moeder-bestanden, 

opbouwvarianten-bestand. 

C: 

0: nageselekteerde moeder-bestanden gepositioneerd op de records die het 

minimum binnen de limiteringen bepalen. 

M: + dBASE III -fun.ktie bep_min. 

8-10 



FUNKTIE 1.5.4: KEUZE EEN OPBOUVARIAlfl' VOOR UITVOER 

F: Uit de maksimaal drie nageselekteerde opbouwvarianten wordt nu een 

opbouwvariant gekozen op basis van de kostenminimum-gegevens van het 

vloersysteem als geheel. 

I: moeder-bestanden gepositioneerd op minimum, opbouwvariant. 

C: gebruiker. 

0: één moeder-bestand gepositioneerd op het kostenminimum binnen de 

1 imi teringen. 

M: + gebruiker, dBASE III -funktie een_opbo. 

FUNKTIE 1.5.5: UITVOER SCHERM/PRINTER 

F: uitvoer van de volledige gegevens benodigd om een vloerkonstruktie te 

beschrijven naar scherm en/of printer. 

I: één moeder-bestand gepositioneerd op het kostenminimum binnen de 

limiteringen, element-bestanden. 

C: gebruiker. 

0: gegevens naar printer, andere keuze limiteringen (naar diagram 1.5.2). 

M: gebruiker, dBASE III+-funktie uitvoer. 

' 
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FUNKTIE 1.5.5.1: KOMBINEREN MOEDER-BESTANDEN MET ELEMENT-BESTANDEN 

F: Het koppelen van het moeder-bestand aan de bijbehorende element-bestanden 

zodat bij een positionering binnen het moeder-bestand de element

bestanden tegelijk ook goed gepositioneerd zijn. 

I: één moeder-bestand, element-bestanden. 

C: 

0: gegevens vloersysteem en afzonderlijke elementen. 

M: dBASE rrr•-funktie uitvoer. 

FUNKTIE 1. 5. 5. 2: INFORMATIE NAAR SCHERM 

F: Het sturen van de gegevens naar het scherm, keuze of deze gegevens ook 

naar de printer gestuurd moeten worden. 

I: gegevens vloersysteem en afzonderlijke elementen. 

C: gebruiker. 

0: keuze printen ja/nee, herstart (naar diagram 1.5.2). 

M: gebruiker, dBASE rrr•-funktie uitvoer. 

FUNICTIE 1.5.5.3: INFORMATIE NAAR PRINTER 

F: Het sturen van de gegevens naar de printer. 

I: gegevens vloersysteem en afzonderlijke elementen, keuze printen ja. 

C: 

0: naar printer, herstart (naar diagram 1.5.2). 

M: dBASE III•-funktie uitvoer. 
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BIJLAGE C: INHOUD VAN DE VELDEN VAN DE DRIE SOORTEN GEGEVENSBESTANDEN 

De verschillende velden van de drie typen gegevensbestanden geordend naar 

benaming, inhoud en eenheid. 

OPBOUWARIANTEN-BESTAND: 

veld naam 

1 opbouw_nr 

2 besch_vl 

2 element_A 

3 besch_A 

4 element_B 

5 besch_B 

6 element _c 
7 besch_C 

8 opb_hoogte 

9 pl_leiding 

10 voorselek 

11 naselek 

inhoud 

nummer van de opbouwvariant 

beschrijving van het vloersysteem 

filenaam plaatelement 

beschrijving plaatelement 

filenaam eerste liggerelement 

beschrijving eerste liggerelement 

filenaam tweede liggerelement 

beschrijving tweede liggerelement 

liggers gestapeld of in een vlak 

0 = gestapeld 

1 =ineen vlak 

plaats van het leidingpakket in de 

vloerkonstruktie aangegeven d.m.v. het 

element (A, B, C, D) 

logische waarde voor de voorselektle 

van een opbouwvariant 

logische waarde voor de naselektie van 

een opbouwvariant 

C-1 

eenheid 



ELEMENT-BESTAND: 

veld naam 

1 overspan 

2 hoh_maat 

3 belas_RB 

4 belas_VB 

5 belas_BE 

6 

7 

8 

9 

10 

belas_EG 

hoogte 

bovbov 

referent_X 

kosten 

MOEDER-BESTAND: 

veld naam 

1 referent_A 

2 referent_B 

3 referent_C 

4 kost totaal 

5 hoogtotaal 

6 hoh_maat 

7 dikt_plaat 

inhoud eenheid 

overspanning 

hart-op-hart maat 

Rustende Belasting 

Veranderlijke Belasting 

belasting t.g.v. de elementen die 

boven dit element aanwezig zijn 

belasting t.g.v. het Eigen Gewicht 

hoogte van het element 

afstand bovenzijde liggerelement tot 

bovenzijde plaatelement (waarde= 0 betekent 

dat er geen samenwerking tussen staal en 

beton is). 

refentienummer van de record 

kosten 

mm 

mm 

kN/m2 

kN/m2 

kN/m2 

kN/m2 

mm 

mm 

fl/m2 

inhoud eenheid 

refentienummer van het plaatelement 

refentienummer van het eerste liggerelement 

refentienummer van het tweede liggerelement 

de kosten van het vloersysteem-alternatief 

hoogte van het vloersysteem 

hart-op-hart maat van de hoofdligger 

dikte van de betonplaat 

C-2 

fl/m2 

mm 

mm 

mm 



BIJLAGE D: DAFLOORS WEERGEGEVEN IN EEN BOOMSTRUKTUUR 

Een andere manier dan IDEFO-schema's om de funktie-struktuur van het programma 

DAfloorS weer te geven is de boomstruktuur. In een boomstruktuur is op een 

eenvoudige wijze zichtbaar te maken hoe de verschillende funkties onderling 

samenhangen. Hiermee kan eenvoudig de plaats van een funktie binnen het 

programma gevonden worden. 

wijz_bes 

voorsel 

vorm_moe 

7
w_elem 

n_elem 

w_opbo 

7 
vsl_elAB 

vsl_elC 

vsl_opbo 

7 
inlees 

vul best 

sorteer 

wijz_l im 

bep_min 

een_opbo 

uitvoer 

D-1 



Faculteit Bouwkunde 
Vakgroep 
Konstruktie 

~CC.oc.)ro,\ 

si--· 

Technische 
Universiteit 
Eindhoven 

HET ONTWERPEN VAN 
EEN TAPSE PLAATLIGGER 

Een ontwerpmethodiek voor 
het opt.imaal dimensioneren 
van zowel konstruktief 
enkelvoudig als geïntegreerd 
toegepaste tapse plaatliggers. 

M.M.G. van Kuijk 

Augustus 1989 

~ ..-y,..~ .:-.-. ~ ...,.ll. S\;.,...1,. 
1 r .. ·...,e,\~"~- 2s--o&-~~ 

I 

Af s tude e rbe ge leidings-kommissie: 

voorzitter: prof.ir. J.W.B. Stark 

lid: 

lid: 

lid: 

ir. F. van Pelt 

1r. C.J .M. Schiebroek 

tr. L.F.M. van Gorp 



VOORWOORD 

Als laatste onderdeel van de opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de 

Technische Universiteit Eindhoven, is een afstudeeronderzoek verricht bij de 

vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de fakulteit Bouwkunde. 

Dit rapport is het schriftelijke verslag van het vooronderzoek waarin een 

ontwerpmethodiek voor het optimaal dimensioneren van tapse plaatliggers is 

ontwikkeld. 

Het hoofdonderzoek betreft de ontwikkeling van een ontwerphulpmiddel voor de 

kostenminimalisatie van staalbeton-vloersystemen, waarover in een afzonderlijk 

rapport verslag wordt gedaan. 
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SAMENVATTING 

De hoofdoverspanning van de vloerkonstruktie in een kantoorgebouw kan gerea

liseerd worden met een gelaste ligger. Door bij zo'n gelaste plaatligger de 

hoogte naar de oplegging toe te verkleinen kan ruimte gekreëerd worden voor 

het leidingpakket dat tussen plafond en vloer zijn plaats moet vinden. De 

aldus verkregen ligger wordt tapse plaatligger genoemd. De integratie van de 

konstruktie-zone en de voorzieningen-zone levert naast een beter op de 

benodigde ruimte afgestemde voorzieningenruimte, een hoogtebesparing en een 

goede toegankelijkheid van het leidingpakket in verband met installatie, 

onderhoud en reparatie. 

Voor het ontwerpen van dit type ligger zijn de kontroles met betrekking tot 

sterkte en stijfheid niet zonder meer volgens de bestaande voorschriften en 

richtlijnen uit te voeren. Er is een ontwerpmethodiek ontwikkeld waarin alle 

benodigde kontroles met betrekking tot sterkte en stijfheid opgeno_men zijn. 

Deze ontwerpmethodiek kan worden gebruikt voor tapse plaatliggers die al of 

niet samenwerken met de vloer. Als optimaliseringskriterium is gekozen voor 

minimum gewicht. Op basis van deze ontwerpmethodiek is een komputerprogramma 

ontwikkeld. Bij gegeven randvoorwaarden levert dit programma snel een aantal 

profiel-oplossingen waarvan het totaalgewicht minimaal is. 
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HOOFDSTUK 0 

INLEIDING 

0 Inleiding 

Dit rapport bevat de resultaten van een deelonderzoek van mijn afstudeerwerk. 

Het hoofdonderzoek betreft kostenminimalisatie van staalbeton-vloersystemen en 

heeft als doelstelling het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de konstruk

teur een gefundeerde keuze tussen verschillende alternatieve oplossingen met 

betrekking tot kosten en dimensionering kan maken. 

Dit deelonderzoek richt zich op de kostenminimalisatie van een specifiek 

staalbeton-vloersysteem waarbij als ligger een tapse plaatligger wordt 

toegepast. Dit onderzoek heeft tot doel om vertrouwd te raken met de problemen 

die zich bij de dimensionering van staalbeton-vloersystemen kunnen voordoen. 

Tevens vormt deze ontwikkeling van een optimalisatiemethode een eerste aanzet 

tot het opzetten van een algemene methode die op een breder skala van 

staalbeton-vloersystemen van toepassing is. Dit rapport is aldus een onderdeel 

van het hoofdrapport. Het kan echter ook beschouwd worden als een op zichzelf 

staand onderzoek over de dimensionering en de optimalisering van tapse 

plaatliggers. Dit rapport beoogt naast deze twee punten zeker een bijdrage te 

leveren aan het wegnemen van de onbekendheid met dit type ligger. 

Dit type ligger bezit enkele zeer duidelijke voordelen. Traditioneel worden de 
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konstruktieve zone en de voorzieningenzone in een gebouw horizontaal 

gestapeld. Dit leidt in de meeste gevallen tot een grote overkapaciteit van de 

voorzieningenruimte. Bij toepassing van tapse liggers worden deze zones 

geïntegreerd, zodat een besparing in de hoogte verkregen wordt (fig. 0.1). 

l ~---------------------' 
1 

flg 0.1: 

de besparing in de 

hoogte verkregen door 

de voorzieningenzone 

en de konstruktiezone 

te integreren. 

Tevens stemt door de integratie van deze zones de benodigde kapaciteit van de 

voorzieningenruimte beter overeen met de aanwezige kapaciteit van de voorzie

ningenruimte (fig. 0.2). 

fig 0.2: 

de voorzieningenzone en 

de konstruktiezone bij 

een traditionele ligger 

en bij een tapse plaat

ligger. 

Een verder voordeel van de tapse ligger is de toegankelijkheid van de 

voorzieningenruimte. Deze toegankelijkheid is van belang bij installatie, 

reparatie en onderhoud van de leidingen. 

Alternatieven die ook uitgaan van één geïntegreerde zone zoals de stub-girder, 

meervoudige liggersystemen en vakwerken hebben de beperking dat de leidingen 

binnen de konstruktie aangebracht moeten worden, zodat de toegankelijkheid 

door de aanwezigheid van de tussenliggende konstruktiedelen verkleind wordt 

(fig. 0. 3). 
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Dat de tapse plaatligger voordelen bezit wordt uit bovenstaande duidelijk. Of 

deze voordelen ook tot toepassing leiden wanneer de ligger als onderdeel wordt 

gezien van een kompleet vloersysteem blijft echter een vraag. Het hoofdonder

zoek [9] met als doelstelling het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de 

konstrukteur een gefundeerde keuze op grond van kosten en dimensionering 

tussen verschillende alternatieve oplossingen met betrekking tot vloersystemen 

kan maken, moet vervolgens op deze vraag een antwoord geven. 

8 



HOOFDSTUK 1 

DE TAPSE PLAA TLIGGER 

1. Beschrijving van de tapse plaatligger 

Dit type ligger is een speciale uitvoering van de meer bekende plaatligger 

(engelse benaming 'tapered beam', lit [l),[2]). Bij de tapse plaatligger wordt 

naar de oplegging toe de hoogte van het lijf verkleind. Deze verkleining kan 

vanaf het hart van de ligger beginnen, maar het is ook mogelijk dat vanuit het 

hart een gedeelte van de ligger vlak is (fig. 1. 1). 

fig 1. 1: 

twee basisvormen van 

een tapse plaatligger. 

1 1 
1 --------- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -• 

De geïntegreerde voorzieningen- en konstruktiezone biedt bij een kleinere 

hoogte een beter op de benodigde ruimte afgestemde voorzieningenruimte en een 

grote toegankelijkheid (fig. 0.1, 0.2, 0.3). Tevens bestaat de mogelijkheid 

bij dit type ligger om de hoogte zover te verkleinen dat deze maar weinig 
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groter is dan de hoogte van het leidingpakket in de voorzieningenzone .. 

De tapse plaatligger kan in een vloersysteem toegepast worden als konstruktief 

enkelvoudig liggerelement, de stalen ligger, of als konstruktief geïntegreerd 

element, de staalbeton-ligger. Dit is een principiëel verschil omdat bij een 

staalbeton-ligger in het stort- en eindstadium de konstruktleve opbouw 

afwijkend ls, terwijl bij een staalligger in belde stadia uitgegaan wordt van 

dezelfde konstruktie-opbouw. 

De tapse plaatligger toegepast als konstruktief enkelvoudig element komt voor 

in meervoudige liggersystemen, waarbij de ligger met de grootste overspanning 

de tapse plaatliger is (fig. 1.2). De ligger toegepast als staalbeton-ligger 

komt in zowel enkel- als meervoudige liggersystemen voor (fig. 1;3). 

~ ,__1i::::I::=-=-= ..... I= _= _::::1 

=iI I 

=tI I 

I =i:r 
~I -f-----1-

fig 1. 2: 

de tapse plaatligger 

toegepast als konstruk

tief enkelvoudig 

element. 

fig 1.3: 

de tapse plaatligger 

toegepast als konstruk

tief geintegreerd 

element 

(staalbeton-ligger). 

De kontrole van de ligger toegepast als konstruktief enkelvoudig element komt 

qua opzet geheel overeen met de kontrole van de ligger toegepast als 

konstruktief geïntegreerde ligger in het stortstadium. Daarom wordt in 

hoofdstuk 2 de kontrole van de sterkte, stijfheid en stabiliteit van de 

geïntegreerde ligger beschreven. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de kleine 

aanpassingen beschreven zodat deze kontrole ook geschikt is voor de ligger 

toegepast als konstruktief enkelvoudige ligger. Omdat de kontrole van de 
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stub-girderligger veel afwijkt van de hierboven beschreven kontroles zal deze 

verder buiten beschouwing gelaten worden. 

Voor de opbouw van de tapse plaatligger worden de volgende aannamen gedaan: 

Ab..t• 

1,5 1 L 

Er worden twee lijfdiktes toegepast 

t..,. 

fig 1.4: 

de opbouw van de ligger 

uit de verschillende 

onderdelen. 

Omdat het lijf van een plaatligger met een overspanning groter dan ongeveer 

zes meter uit meerdere delen opgebouwd zal worden, kan door toepassing van 

verschillende lijfdîktes een besparing in het staalgewicht bij gelijkblijvende 

fabrikagekosten verkregen worden. 

De overgang tussen de lijfdiktes wordt aangenomen in de doorsnede waar de 

onderflens knikt. 

Door deze keuze wordt het snijwerk van het lijf eenvoudig gehouden. Het 

middendeel van het lijf evenals de twee zijdelen kunnen uit een rechthoek 

gesneden worden. 

De onderflens en de bovenflens worden naar de oplegging toe eenmaal verjongd. 

De overgang tussen de verschillende flensdoorsneden ligt voor zowel de onder

als bovenflens in de doorsnede waar de onderflens knikt. 

Naar de oplegging toe wordt het moment kleiner waardoor kleinere flenzen 

voldoende zijn. De toenemende dwarskracht wordt door het lijf opgenomen. 

Wanneer in de flenzen deze doorsnede niet gekozen wordt als overgangs

doorsnede, betekent dit dat dezelfde flenzen over bijvoorbeeld de gehele 

ligger aangenomen worden. Hierdoor wordt de minimalisering van de 

middendoorsnede een vrij moeilijk probleem. Doordat in dat geval de flenzen, 

bepaald voor de middendoorsnede, over een grotere afstand (afhankelijk van de 
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afstand waarover de ligger taps is) dan de lijfdikte, bepaald voor de 

middendoorsnede, aanwezig zijn, kan de minimalisatie van een doorsnede niet 

bepalend zijn voor de minimalisatie van de gehele ligger. Een gewichts-
2 besparing in mm voor de flenzen weegt immers zwaarder dan eenzelfde besparing 

op het lijf. Voor het hierboven beschreven voorbeeld waarbij over de gehele 

lengte dezelfde flenzen zijn aangenomen betekent dit dat de gevonden lijfdikte 

in het midden groter zal zijn dan de werkelijke optimale waarde. 

Voor de onderflens is deze keuze ook logisch gezien vanuit fabrikagetechnische 

overwegingen. Wanneer niet in deze doorsnede de onderflens verjongd wordt, 

moet deze gebogen worden. Dit betekent een ekstra fabrikagestap die door deze 

aanname wordt vermeden. 
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2.1 De konstruktieve kriteria 

HOOFDSTUK 2 

DE TAPSE PLAA TLIGGER TOEGEPAST ALS 
KONSTRUKTIEF GEINTEGREERD ELEMENT 

(STAALBETON-LIGGER) 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven hoe de konstruktie 

gekontroleerd wordt op stabiliteit, sterkte en stijfheid. De kontroles zijn 

gebaseerd op de eurocode 3 staalkonstrukties [3], eurocode 4 staalbeton

konstrukties [4] en de RSBL 1983 [5]. 

2.2 Stabiliteit 

Het waarborgen van de stabiliteit bij deze staalbeton-vloersystemen houdt in 

dat de stalen ligger verzekerd moet worden tegen kippen. Bij vloeren met 

meervoudige liggersystemen (fig. 2. 1) kan in het stort- en het eindstadium de 

stabiliteit door de kinderbinten gewaarborgd worden. 

Bij een staalbeton-vloer uitgevoerd met een enkelvoudig liggersysteem wordt in 

het eindstadium het kippen verhinderd door de betonnen vloerplaat. In het 

stortstadium heeft men bij dit type vloer op regelmatige afstanden tijdelijke 

ondersteuningen nodig wanneer de overspanning van de vloerplaat groter is dan 

1.5 à 2.0 meter. Deze tijdelijke ondersteuningen liggen evenwijdig aan de 

tapse plaatligger, zodat montageliggers loodrecht op de overspanningsrichting 
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benodigd zijn om ze te ondersteunen (fig. 2.2). 

UJd•I IJk• 
end•rst:eunln• 

14 

I 

I 

fig 2.1: 

vloeren met meervou-

dige liggersystemen. 

flg 2. 2: 

vloeren met een enkel-

voudig llggersysteem en 

de stabiliteitsvoorzie

ning in het stortsta

dlum. 

flg 2.3: 

waarborgen van de 

stabiliteit bij een 

vloer met een enkelvou-

dig llggersysteem door 

een verende Inklemming 

met een montageligger. 

Deze montageliggers kunnen evenals de kinderbinten de doorkoppeling naar een 

stabiel punt verzorgen. Tevens bestaat de mogelijkheid om de montageligger aan 

een einde of beide einden momentvast te verbinden met de tapse plaatligger om 

de stabiliteit te waarborgen (fig. 2.3). 

2.3 Sterkte 

Door de speciale vorm van de ligger bepalen niet alleen de dwarskracht in de 

doorsnede bij de oplegging (A-A), het moment in de middendoorsnede (B-B) en de 
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afschuiving in het grensvlak tussen het staal en beton (C-C) de afmetingen van 

het vloersysteem. Ook kan een kombinatie van dwarskracht en moment in een 

willekeurige doorsnede in het tapse gedeelte (D-D) en de dwarskracht in 

de doorsnede naast de knik in de onderflens bij de middenlijfdikte (E-E) 

maatgevend zijn (fig. 2.4). Bovendien kan de verdeling van de verbindings

middelen over doorsnede C-C, in afwijking van prismatische liggers, een 

bepalend gegeven vormen. 

flg 2.4: 

de maatgevende door

sneden bij een tapse 

plaatligger. 

Deze vijf doorsneden worden gekontroleerd op sterkte. Bij welke doorsnede

afmetingen het kostenoptimum ligt, wordt afgeleid uit onder andere de 

verschillende sterkte-vergelijkingen die voor de maatgevende doorsneden 

opgesteld kunnen worden. Hierbij wordt voorlopig ervan uitgegaan dat de 

afschuiving in de twee delen van het grensvlak C-C niet maatgevend is 

(volledig schuifsterke verbinding). 

Rechtstreeks naar de kosten optimaliseren geeft echter problemen. Een 

alternatief is het optimaliseren (minimaliseren) naar de materiaalhoeveelheid. 

Aangezien een staalbeton-konstruktie uit meerdere materialen opgebouwd wordt, 

zou dit betekenen dat een kilogram staal met een kilogram beton vergeleken zou 

moeten worden. Dit wordt ondervangen door in eerste instantie te optimaliseren 

naar het minimum gewicht van staal bij een gegeven dikte van het beton en 

hart-op-hart maat van de liggers. Wanneer gesteld wordt dat bij een tapse 

plaatligger de fabrikagekosten (snijden van de plaat en lassen) toenemen bij 

toenemend staalgewicht, kan het gewicht als een maatgevende waarde voor de 

kosten beschouwd worden. In tweede instantie zal vervolgens de dikte van het 

beton en de hart-op-hart maat van de liggers variabel genomen worden. Deze 

nieuwe parameters impliceren tevens dat naar de kosten geoptimaliseerd dient 

te worden omdat een optimum gekozen moet worden voor een konstruktie waarin 

twee materialen worden gebruikt. De dikte van het beton wordt volgens VB art. 

E 507. 1 [6] vastgesteld. Hierin wordt gesteld dat d ~ 1/35 • 1 end ~ 
b mln b 
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~ /7000 • 1 gekozen dient te worden. Met~ als de grootst optredende 
a mln a 

spanning behorende bij de in de grenstoestand met betrekking tot de doorbui-

ging genoemde belastingen(~ = 400/1.7 N/mm2
) en 1 = 0.85 • hoh wordt de 

a ~n 

tweede eis maatgevend zodat dit dan oplevert: d ~ 1/35 • hoh. Als minimale 
b 

waarde voor de betondikte wordt een waarde van 130 mm genomen. 

Aangezien de optimumhoogte van de tapse plaatligger niet de optimale hoogte 

met betrekking tot kosten van het vloersysteem hoeft te betekenen, wordt de 

kontrole bij verschillende hoogtes herhaald. Naast de verschillende mogelijke 

diktes van het beton en hart-op-hart maten van de liggers wordt dus ook de 

volledige kontrole op sterkte en stijfheid bij een reeks van hoogtes 

uitgevoerd. 

Voor de verschillende doorsneden (fig. 2.4) worden sterktevergelijkingen 

opgesteld. Bij welke doorsnede-afmetingen het gewichtsoptimum ligt, moet 

afgeleid worden uit deze vergelijkingen. Omdat het niet mogelijk bleek om een 

eenduidige vergelijking te krijgen waarin het totale gewicht van de staal

ligger als variabele geïsoleerd is, is er een komputerprogramma geschreven dat 

alle mogelijkheden doorrekent en vergelijkt. Omdat de gewichtsminima van de 

verschillende doorsneden niets zeggen over het gewichtsminimum van de gehele 

ligger worden de doorsnede-optimalisaties uitgevoerd voor verschillende vormen 

van de ligger. Wanneer de vorm van de ligger vastligt, kan m.b.v. de gewichts

minimalisaties van de doorsneden het gewichtsminimum van de ligger bepaald 

worden. De vorm van de tapse plaatligger wordt bepaald door de middenhoogte 

(h ), de hoogte bij de oplegging (h ), de tapse lengte (L ) en de 
mld op taps 

overspanning (L). In het tapse gedeelte moet het leidingpakket met gegeven 

afmetingen een plaats krijgen. 

De laatste parameter (L) wordt als gegeven beschouwd bij de optimalisering van 

de tapse plaatligger, zodat drie vormparameters overblijven. Deze drie para

meters worden bepaald aan de hand van een keuze gebaseerd op het gewichts

minimum van de gehele ligger. 

De verdere parameters die de tapse plaatligger beschrijven worden bepaald aan 

de hand van een keuze gebaseerd op de gewichtsminimalisatie van de betreffende 

doorsnede (zie fig. 1.4). 
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flg 2.5: 

de parameters die de 

vorm van de ligger 

bepalen. 

In het stroomdiagram van dit programma worden de volgende stappen onderschei

den: 

- de bepaling van de middenlijfhoogte (h ) gebaseerd op het gewichts
mld 

minimum van de ligger. 

(fig. 2.4: doorsnede B-B, § 2.3.6) 

- de bepaling van de lijfhoogte in de oplegging (h ) gebaseerd op het 
op 

gewichtsminimum van de ligger en de bepaling van de lijfdikte in de 

oplegging (t ) gebaseerd op het gewichtsminimum in de doorsnede. 
op 

(fig. 2.4: doorsnede A-A, § 2.3.5) 

- de bepaling van de lengte waarover de ligger taps is (L ) geba
taps 

seerd op het gewichtsminimum van de ligger. 

(inpassen leidingpakket, § 2.3.4) 

- de bepaling van de middendoorsnede-lijfdikte (t ) gebaseerd op het 
mld 

gewichtsminimum van de doorsnede. 

(fig. 2.4: doorsnede E-E, § 2.3.3) 

- de bepaling van de oppervlakken van de onder- en bovenflens in de 

middendoorsnede (A , A ) gebaseerd op het gewichtsminimum van 
o,mld b, ■ ld 

de doorsnede. 

(fig. 2.4: doorsnede B-B, § 2.3.1) 

- de bepaling van de oppervlakken van de onder- en bovenflens in de 

tapse doorsnede (A , A ) gebaseerd op het gewichtsminimum van 
o, tap b, tap 
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de doorsnede. 

(fig. 2.4: doorsnede D-D, § 2.3.2) 

- de bepaling van de afschuifkracht voor een volledige schuifsterke 

ligger. 

(fig. 2.4: doorsnede C-C, § 2.3.7) 

- de bepaling van de afschuifkracht en de profilering voor een niet

volledige schuifsterke verbinding. 

(fig. 2.4: doorsnede A-A, B-B, C-C, D-D, en E-E, § 2.3.8). 

De beschrijvingen van de kontroles uitgevoerd in de verschillende stappen 

{§ 2.3.1 t/m § 2.3.8) worden verduidelijkt aan de hand van de resultaten van 

een specifiek geval. In bijlage G worden de verschillende aannamen die 

hiervoor gemaakt zijn beschreven en ook worden de resultaten kompleet 

gegeven. 

Als eerste stap wordt de bepaling van de flensoppervlakken van de middendoor

snede beschreven. 
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Stroomdiagram voor de sterktekontrole: 

start 

aannemen hmtd 
gekozen 

hoh 
db 

bepalen top,minimaal en hop,maksimaall 

[Ltaps ] variabel 

[Ltaps en hop] variabel 

[
LtapsJhop en hmid] variaoel 

aannamen hop en topi---------, 

bepalen Ltaps,mlnlmaall 

aannemen Ltaps 

bepalen tald 

[ 
aannemen Abmid 

bepalen Aomid 

Ja 

[ 

aannemen Abtap 

bepalen Aotap 

---6wt cht 
nee-<._~9~rsnedè> minimaal? 

Ja --~ gew ic t-=-=-=--- ____ _ gehele li?~~1ee-•,:;~a 
e ligger ee 
ima I? 

Ja 
bepalen afschuifkracht 

aannemen deel van deze afschuifkracht 

bepalen profiel bij niet-volledig schulfsterke verbinding 

einde 
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2.3.1 De bepaling van het onder- en bovenf'lensoppervlak in de midden

doorsnede 

De middendoorsnede is bepaald door 4 parameters: 

het oppervlak van de bovenflens ......... . A 
b, mld 

het oppervlak van de onderflens ......... . A 
o,mld 

de hoogte van het 1 ijf ................... h 
mld 

de dikte van het lijf .................... t 
mld 

----- lijfhoogte 
_,.._t-, IIJfdlkte 

__ ... ..__----oppervlak onderflens 

flg 2.6: 

de mlddendoorsnede 

opgebouwd met behulp 

van de 4 parameters. 

Van deze vier parameters hebben twee, de middenlijfhoogte en de middenlijf

dikte, een waarde wanneer deze stap binnen het programma bereikt wordt (zie 

stroomschema). Voor de beide flensoppervlakken wordt in dit blok m.b.v. de 

sterktevergelijkingen de gewlchtsminimallsatle beschreven. 

In het stortstadium werkt de belasting alleen op de stalen ligger, in het 

eindstadium bestaat er de eerder genoemde samenwerking tussen de stalen ligger 

en de vloerplaat van beton. Voor belde stadia zal nu eerst de meest geschikte 

berekeningsmethode gekozen worden: elastisch of plastisch. 

Bij de plasticiteitstheorie heerst over de gehele doorsnede de vloeispanning 

zodat deze in principe een kleiner doorsnede-oppervlak geeft dan de elastici

teitstheorie waar alleen in de uiterste vezel de vloelspanning wordt bereikt. 

Bij de plasticiteitstheorie is echter de maksimaal toepasbare lijfslankheid 

veel lager dan bij de elasticiteitstheorie. Alhoewel de plastlclteitstheorie 

een lager doorsnede-oppervlak geeft, wordt toch voor de elasticiteitstheorie 

gekozen omdat dan een hogere lijfslankheld mag worden toegepast. De veronder

stelling die hierbij gemaakt wordt, is dat het lijf een bepalend deel van het 

totaaloppervlak vertegenwoordigt zodat het voordeel van een slanker lijf 
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opweegt tegen het nadeel van de elasticiteitstheorie. 

Deze hoge slankheid houdt in dat het lijf zal plooien. Dit betekent dat in het 

stortstadium rekening gehouden moet worden met een gereduceerd weerstandsmo

ment. Ter plaatse van het gedeelte van het lijf dat uitplooit zal de spanning 

lager zijn dan men normaal uit het lineair elastische spanningsdiagram zou 

verwachten (fig 2.7). Deze lagere spanning kan in rekening gebracht worden 

m.b.v. de doorsnedereduktie-methode (eurocode 3 art. 5.2.4). Bij deze methode, 

gebaseerd op het berekeningsmodel van Winter, wordt de vermindering van de 

spanning in rekening gebracht door een gedeelte van het lijf als niet bestaand 

te beschouwen, waardoor een nieuw profiel verkregen wordt met een lager 

weerstandsmoment. Het grote voordeel van deze methode boven de spanningsreduk

tiemethode (eurocode 3 art. 5.2.6) is dat de flenzen optimaal worden benut. In 

literatuur [7] wordt deze methode uitgewerkt voor symmetrische profielen, in 

bijlage A wordt deze verder beschreven voor asymmetrische profielen. 

1 
Merkelijk verloop 
spanning 

1 doorsnederedlätle-
11ethode 

sp1nnlngsredlätle-
11ethode 

flg 2.7: 

spannlngsvermlnderlng 

t.g.v. plooi en de 

schematlsatle volgens 

de spannlngsreduktle

en doorsnedereduktle-

methode. 

In het eindstadium wordt de plasticiteitstheorie wel toegepast. Aangezien in 

dit stadium in vrijwel het gehele lijf meestal trekspanningen aanwezig zullen 

zijn, vervallen de beperkingen met betrekking tot de lijfslankheid. 

In de middendoorsnede hebben de parameters h ent een waarde wanneer dit 
mld mld 

blok bereikt wordt en moeten de twee resterende parameters A en A 
o,mld b,mld 

bepaald worden. Hiervoor worden de beide vergelijkingen opgesteld die de 

sterktekriteria in het stortstadiu.m en het eindstadium weergeven (bijlage B): 

Het sterktekriteriu.m in het stortstadiu.m: 

'1 • M < w • (T 
s s a e 
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Het sterktekriterium in het eindstadium: 

'1 • M < M 
e e u 

Het programma bepaalt niet in een keer het optimum over de twee parameters 

(A en A ), maar volgt een stapsgewijze procedure. Als eerste stap 
o,mld b,mld 

wordt het onderflensoppervlak variabel genomen, terwijl het bovenflensopper-

vlak een voorlopige vaste waarde krijgt. Voor zowel het stort- als het eind

stadium wordt het onderflensoppervlak bepaald waarbij het weerstandsmoment 

precies voldoet. 

Als tweede stap wordt het bovenflensoppervlak gevarieerd. Bij iedere waarde 

van het bovenflensoppervlak wordt met behulp van de vorige stap de waarde van 

het onderflensoppervlak bepaald. Voor iedere waarde van het bovenflensopper

vlak kan dan het totaaloppervlak van de middendoorsnede bepaald worden. 

1 

.. -.. 
t a. a. 
~ .. .. .. 
0 .. 

parameter 

(mm2) A 
b,mld 

1650 
1700 
1750 
1770 
1800 
1850 
1900 

bovenflensoppervllk 

keuze gebaseerd op het 
gewichtsminimum van de 
middendrs. in de stort-
en de eindfase (mm2) 

>30000 8744 
10968 8790 
9109 8837 
8740 8855 1 
8800 8883 
8900 8930 
9000 9000 
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flg 2.8: 

het totaaloppervlak 

uitgezet tegen het 

bovenflensoppervlak 

(kwalitatief) . 

aangenomen: 

h 
mld 

h 
op 

t 
op 

L 
taps 

t 
mld 

= 1300 mm 

= 3~ mm 

= 8 mm 

= 5000 -

= • -

ln optimum geldt: 
2 

A = 1885 mm 
o,mld 

2 
A = 1770 mm 

b,mld 



In een grafiek uitgezet, stellen de twee vergelijkingen van het stortstadium 

en het eindstadium gekromde lijnen voor (fig. 2.8). Bij een bepaald boven

flensoppervlak is van beide stadia de grootste waarde m.b.t. het totaal

oppervlak maatgevend. In de grafiek kan men een duidelijk minimum vinden. Dit 

minimum bepaalt het optimale boven- en onderflensoppervlak voor de midden

doorsnede. 

2.3.2 De bepaling van het onder- en bovenflensoppervlak in de doorsnede 

in het tapse gedeelte 

De doorsneden in het tapse gedeelte worden evenals de mlddendoorsnede bepaald 

door vier parameters. Voor de lljfdikte wordt de dikte in de oplegging 

aangenomen. Omdat de hoogte in elke doorsnede m.b.v de middenlijfhoogte, 

oplegginghoogte en de tapse lengte te bepalen is, betekent dit dat alleen de 

flensoppervlakken als parameters in deze doorsneden aanwezig zijn. 

In de tapse ligger wordt over een gedeelte de hoogte verkleind om leiding

ruimte te kreëren. Dit betekent dat in een bepaalde doorsnede een kombinatie 

van dwarskracht en moment bepalend kan worden. 

In het stortstadium wordt de elasticiteitstheorie, in het eindstadium de 

plasticiteitstheorie toegepast. Deze keuzen werden reeds in§ 2.3. 1 gemaakt en 

zijn ook hier van toepassing. Doordat hier echter een kombinatie van 

dwarskracht en moment in het spel is, is een verdere toelichting noodzakelijk. 

In het stortstadium wordt weer de doorsnedereduktie-methode toegepast (indien 

À > 1.375). Binnen deze methode wordt de invloed van de dwarskracht 
p 

meegenomen (eurocode 3 art. 5.2.6.2) door de bijdrage van het lijf aan het 

moment te reduceren met een faktor [1-(T IT 2
]. In het eindstadium wordt 

X U 

dezelfde reduktiefaktor volgens de RSBL 1983 [5] ingevoerd. 

Omdat de tapse ligger een onderflens heeft die onder een hoek t.o.v. de 

horizontale liggeras staat, zal deze flens een gedeelte van de dwarskracht 

opnemen. De normaalkracht in de onderflens kan ontbonden worden in een 

komponent evenwijdig aan de horizontale liggeras en een komponent loodrecht 

hierop (fig. 2.9). De eerste komponent staat voor de buiging, de tweede een 

deel van de dwarskracht. 
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1 
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fig 2.9: 

spanningen en krachten 

in de onderflens . 

De dwarskracht in het lijf in de rekentoestand in een doorsnede over het tapse 

gedeelte van de ligger wordt verminderd met de volgende waarde: 

A • <T • sin a 
o, tap X 

De dwarskracht wordt dus gedeeltelijk door de onderflens opgenomen, terwijl 

door het resterende deel van die dwarskracht de bijdrage van het lijf aan het 

moment wordt gereduceerd. De beide vergelijkingen die de sterktekriteria in 

het stort- en eindstadium in het tapse gedeelte beschrijven worden gegeven 

in bijlage C. 

In enkele doorsneden over het tapse gedeelte wordt de maatgevende krachten

kombinatie bepaald voor zowel het stort- als het eindstadium. Door de flens

oppervlakken te variëren wordt bepaald wanneer de ligger eksakt voldoet aan 

deze kombinatie. Door dezelfde procedure te volgen als bij de bepaling van de 

flenzen in de middendoorsnede (§ 2.3. 1), wordt het minimale oppervlak bepaald. 

Dit wordt bij verschillende doorsneden over het tapse gedeelte herhaald, 

waarna het grootste oppervlak bepalend is voor zowel het bovenflens- als het 

onderflensoppervlak. 

parameter keuze gebaseerd op het aangenomen: 

gewichtsminimum van de 
A (mm2) bovenflens over 

b,tap 
verschillende drs. 

h = 1300 mm 
mid 

h = 391 mm 
op 

580 0.25 • Ltaps 
t = 8 mm 
op 

730 0.50 • Ltaps 

1 790 1 0.75 • Ltaps 

700 1.00 • Ltaps 

L = 5000 mm 
taps 

t = ' mm 
mid 
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1 

2.3.3 

parameter 

A (mm2) 
o,tap 

580 
730 
790 1 
700 

keuze gebaseerd op het 
gewichtsminimum van de 
onderflens over 
verschillende drs. 

0.25 • Ltaps 
0.50 • Ltaps 

0.75 • Ltaps 

1. 00 • Ltaps 

In dlt geval worden de 
belde flenzen even 
groot; dlt komt doordat 
blj deze grote hoogte 

(1300 -> het stortsta
dlum bepalend ls, zodat 
een symmetrisch profiel 

verkregem wordt. 

De bepaling van de lijfdikte in de middendoorsnede 

Met behulp van het dwarskracht- en dwarskrachtplooikriterium wordt de lijf

dikte voor de doorsnede in het middendeel bepaald. Deze lijfdikte moet aan een 

minimale waarde voldoen. De lijfdikte in dit middendeel wordt kleiner gekozen 

dan de gevonden dikte in de oplegging. Het is eenvoudig in te zien dat deze 

middenlijfdikte in de oplegging nooit voldoet aan de dwarskracht- en 

dwarskrachtplooikriteria omdat deze kleiner is dan de (minimale) asymptotische 

waarde (fig. 2. 10, zie ook fig. 2.15). 

dw•r-•krachtploel 

:! clvarskr ht ... 
0 
0 
~ ... .... 

llJfdlkte 

flg 2.10: 

de mlnlmale lljfdlkte 

in de oplegging en de 

lljfdlkte in de mldden

doorsnede uitgezet in 

dwarskracht- en de 

dwarskrachtplooi

grafiek. 

Vanaf welk punt op de ligger deze lijfdikte wel voldoet is afhankelijk van de 

afname van de dwarskracht. Voor zowel de dwarskracht als de dwarskrachtplooi 

is deze afname als variabele x (0 < x < 1) in de vergelijking meegenomen, 

waarna opnieuw het snijpunt en de asymptoot worden bepaald (bijlage D). 

Het snijpunt van de dwarskracht- en dwarskrachtplooivergelijking geeft de 

volgende waarde voor de middenlijfdikte in doorsnede x: 

t • rx 
mid,x 
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De asymptoot van de dwarskrachtplooivergelijking geeft de volgende waarde voor 

de middenlijfdikte in doorsnede x: 

t • v'x 
mld,x 

De lijfdikte-overgang is ter plaatse van de doorsnede waar de onderflens 

knikt. De variabele x in bovenstaande vergelijkingen moet vervangen worden 

door (0.5L-L )/0.5L om uitgaande van de dwarskracht in de betreffende 
taps 

doorsnede de minimale lijfdikte te verkrijgen. Deze minimale lijfdikte wordt 

gekozen als de middenlijfdikte, omdat zowel in het stort- als het eindstadium 

het kleinste profiel verkregen wordt door het materiaal naar de buitenzijde 

(flenzen) te verplaatsen. 

parameter de minimale lijfdikte aangenomen: 

voor de doorsnede in het h = 1300 -t (mm) middendeel (mm2) 
mld 

mld 

h = 394 -op 

4 8855 t = 8 mm 
op 

L = 5000 mm 
taps 

2.3.4 De bepaling van de tapse lengte 

Met behulp van de lijfhoogte in de doorsnede bij de oplegging, de middenlijf

hoogte en het gegeven leidingpakket wordt de minimale tapse lengte bepaald. Er 

wordt uitgegaan van een leidingpakket bestaande uit twee rechthoekige 

doorvoerruimten van een bepaalde grootte, die in de halve ligger aangebracht 

moeten kunnen worden. Dit betekent voor een driehoekige ruimte die binnen een 

tapse ligger aanwezig is, dat de grootste leidingruimte het meest naar de 

oplegging toe geplaatst zal worden en de hoogte hiervoor bij de oplegging 

groter zal moeten zijn dan de hoogte van de grootste benodigde ruimte voor het 

leidingpakket (fig. 2. 11). 
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L•••• 

1,5 1 L 

flg 2.11: 

plaatsing mlnl111ale 

leidingpakket In een 

tapse ligger. 

Vanuit de onderzijde van de oplegging wordt een lijn getrokken die raakt aan 

het profiel in de vrije ruimte voor het leidingpakket. De plaats waar deze 

lijn de lijn van de middenhoogte snijdt geeft de minimale tapse lengte. Is de 

hoogte van de grootste leidingrechthoek weinig kleiner dan de beschikbare 

hoogte dan zal deze rechthoek maatgevend zijn voor de minimale tapse lengte. 

flg 2.12: 

maatgevende rechthoek 

bij een bepaalde 

beschikbare hoogte. 

Wanneer de beschikbare hoogte fors groter is dan de leidingpakkethoogte, 

betekent dit dat de kleinste rechthoek maatgevend wordt (fig. 2.12). 

LEIDINGPAKKET &EDEELTELIJ!. 
ONDER DE LI&&fR 

flg 2.13: 

een alternatief voor 

plaatsen van het 

leidingpakket. 

Een alternatieve mogelijkheid lijkt om het leidingpakket gedeeltelijk onder de 
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ligger aan te brengen, zodat de helling van de onderflens kleiner kan zijn. 

Bij deze mogelijkheid wordt niet de volledige hoogte in het midden van de 

ligger benut. Aan te tonen is dat het volledig benutten van de hoogte een 

beter alternatief is, wanneer de hoogte kleiner is dan de absolute optimum

hoogte (h ) voor de ligger. 
mld 

Vanaf de minimale tapse lengte wordt in stappen van 250 mm tot het midden 

van de ligger (fig. 2.14) de gehele ligger en het bijbehorende gewicht 

bepaald. Het gewichtsminimum levert de optimale tapse lengte. 

1 

2.3.5 

flg 2.14: 

de verschillende vormen 

van de tapse ligger 

afhankelijk van ltaps 

die gekontroleerd 

worden. 

parameter keuze gebaseerd op het aangenomen: 

L 
gewichtsminimum van de 

(mm) gehele ligger (kg/m2
) 

taps 

h = 1300 mm 
mld 

h = 394 mm 
op 

2500 (L mln) 20.44 
2750 taps 20.30 

t = 8 mm 
op 

l l 
4500 19.09 
4750 19. 16 
5000 18.58 1 
5250 18.73 
5500 18.92 

l l 
7500 21. 26 

De bepaling van de lijfhoogte en lijfdikte in de doorsnede bij de 

oplegging 

In de doorsnede bij de oplegging is de dwarskracht of de dwarskrachtplooi

stabiliteit bepalend. Er wordt vanuit gegaan dat het lijf van de staalligger 

de dwarskracht opneemt (voor de belastingsfaktor wordt daarom de waarde 
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7 = 1.5 van staal ingevoerd). Omdat de belasting in het eindstadium altijd 

groter of gelijk is aan die in het stortstadium, is het eindstadium bepalend. 

Deze doorsnede wordt bepaald door vier parameters. Van deze parameters zijn 

echter alleen de lijfdikte en de lijfhoogte van belang, omdat het lijf alle in 

deze doorsnede aanwezige krachten opneemt. De oppervlakte van onder- en 

bovenflens kan willekeurig gekozen worden. Het lijf wordt gekontroleerd op 

dwarskracht en dwarskrachtplooi. Voor beide voorwaarden kan een yergelijking 

opgesteld worden, waarin de lijfdikte als funktie van de lijfhoogte voorkomt, 

lit. [8]: 

Dwarskracht: 

4*v'3*7 *M 
h 

e e 
op t •er *L 

op e 

Dwarskrachtplooi: 

:5 e e h 
op / 

6.24 • 7 
2 

• M 
2 

5.75*7 2*M 2 *(cr /E)*(l/t 2 ) - 0.615*cr2 *t2 *L2 

e e e op e op 

Beide vergelijkingen worden vervolgens in een grafiek uitgezet (fig 2.15). 

De dwarskrachtplooivergelijking geeft een asymptoot bij een bepaalde lijf

dikte. Het snijpunt van beide vergelijkingen ligt bij een kleinere lijfdikte 

dan deze asymptotische waarde. 

.. ... ... 
0 
0 
.c ... ..... 

1 
1 dw•r•krach't:Dleol 
1 

dvrr-•kr h't 

1 

1 
1 

llJfdlkte 

t~1d uitgezet voor de kr1thten In de doorsnede 
blJ de oplegglna 
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flg 2.15: 

maatgevende waarden 

voor de lijfhoogte en 

liJfdikte t.a.v. dwars

kracht en dwarskracht

plooi (kwalitatief). 



Het snijpunt van de dwarskracht- en dwarskrachtplooivergelijking geeft de 

volgende waarde voor top: 

t = 1.67 • op 

De asymptoot van de dwarskrachtplooivergelijking geeft de volgende waarde 

voor top: 

t = 1. 75 • op 
e 

Het verschil tussen beide minimale lijfdiktes is gering (de lijfdikte in het 

snijpunt is± 5% lager dan de asymptotische waarde). Omdat tevens bij de keuze 

van de asymptotische waarde voor de minimale lijfdikte de lijfhoogte vanaf een 

bepaald minimum gevariëerd kan worden, wordt voor deze hogere waarde van de 

lijfdikte en maksimaal voor de bijbehorende lijfhoogte gekozen. Figuur 2.15 

geeft een kwalitatief overzicht van mogelijke kombinaties van lijfhoogte en 

lijfdikte weergegeven door de vetgedrukte lijn. Binnen het programma worden 

deze mogelijkheden afgelopen in oplopende stappen van 1 mm wat betreft de 

lijfdikte. Tot een minimum lijfhoogte van 200 mm (in verband met de detaille

ring van de oplegging) en een maksimum lijfdikte van 12 mm worden alle 

mogelijkheden gekontroleerd. 

parameter keuze gebaseerd op het 
aangenomen: 

gewichtsminimum van de 
h (mm) (mm) 2 t gehele ligger (kg/m) op op 

h = 1300 mm 
mld 

450 7 18.59 
1 394 8 18.58 1 

350 9 19.00 
315 10 19.98 
286 11 20.63 
263 12 21. 27 

Het gewichtsminimum van de gehele ligger levert de optimale lijfhoogte en 

optimale lijfdikte in de doorsnede bij de oplegging. 
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2.3.6 De bepaling van de middenlijfhoogte 

Bij iedere willekeurige middenlijfhoogte is een tapse plaatligger samen te 

stellen die voldoet aan de sterkte en stijfheidseisen. De optimale middenlijf

hoogte wordt bepaald door in stappen van 100 mm vanaf een minimale hoogte deze 

te vergroten tot een maksimumwaarde. 

parameter keuze gebaseerd op het 
gewichtsminimum van de 

h (mm) 2 

mld 
gehele ligger (kg/m) 

700 23.89 
800 21. 77 
900 20.43 

1000 19.52 
1100 18.97 
1200 18.65 

1 1300 18.58 1 
1500 18.88 

Voor iedere middenlijfhoogte worden de hiervoor beschreven procedures door-

lopen en worden aldus de optimale waarden voor A , A , A enz. 
b,mld o,mld b,tap 

bepaald. Van de zo gevonden ligger, bij gegeven middenhoogte, kan het gewicht 

bepaald worden en daarmee is bekend voor welke middenhoogte het laagste 

gewicht wordt gevonden. 

2.3.7 

1778 fll
2 

1185"' 
5888 11'1 

8,5 1 L 

flg 2.16: 

alle parameters m.b.t. 

de profilering van de 

ligger zijn bepaald. 

De bepaling van de benodigde afschuifkracht voor een volledig 

schuifsterke ligger 

In de doorsnede tussen het staal en beton wordt door middel van deuvels de 

afschuifkracht van het beton in het staal overgebracht. De sterktekontrole van 
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de doorsneden van de tapse plaatligger beschreven in de vorige paragraven gaat 

uit van een percentage schuifsterkte van 100 %. Dit betekent het maksimum 

aantal deuvels en dus ook het maksimum aan kosten voor de verbindingsmiddelen. 

Omdat de ligger niet over de gehele lengte prismatisch is en omdat de ligger 

asymmetrisch is, mag bij de bepaling van de afschuifkracht bij een volledig 

schuifsterke verbinding niet uitgegaan worden van een gelijkmatig verdeelde 

afschuifkracht over de gehele ligger. Omdat de ligger gedeeltelijk niet

prismatisch is, is naast de middendoorsnede ook een doorsnede in het tapse 

deel maatgevend. Er wordt dus een afschuifkracht voor het tapse deel en een 

(kleinere) afschuifkracht voor het prismatische deel bepaald (fig. 2.17). 

Eerst wordt de benodigde afschuifkracht in het tapse gedeelte bepaald. Dit 

gebeurt aan de hand van de maatgevende doorsnede in dit gedeelte, de doorsnede 

bij de knik: 

S = (A + A + h • t ) • <r 
tap,100" b,tap o,tap mld op e 

Vervolgens wordt de benodigde afschuifkracht in de middendoorsnede bepaald. 

Afhankelijk van de afschuifkracht in het tapse gedeelte wordt de afschuif

kracht in het prismatische deel bepaald: 

S =( (A + A + h • t ) • <r ) - S 
mld,100" b,mld o,mld mld mld e tap,100" 

s ..... 
flg 2.17: 

ver del l ng van de 

afschuifkracht over 

een tapse ligger. 

Omdat de ligger asymmetrisch is, is het gelijkmatig verdelen van de afschuif

kracht over het tapse en het prismatische deel niet juist. Er wordt gekozen 

voor een plaatsing volgens het dwarskracht-verloop [5] (fig. 2.18). 
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F-=:: ___ :::::3i flg 2.18: 

ver de 11 ng van de 

afschulfkracht volgens 

het dwarskrachtverloop. 

De profilering en de benodigde afschuifkracht bij een volledig schuifsterke 

verbinding kunnen nu bepaald worden, zodat de gehele ligger bepaald kan 

worden. 

2.3.8 De bepaling van een niet-volledig schuifsterke ligger 

Een lager percentage schuifsterkte betekent een groter staalprofiel en minder 

verbindingsmiddelen. Afhankelijk van de prijsverhouding tussen de verbindings

middelen en de liggerkosten en de te besparen en ekstra hoeveelheden materiaal 

wordt het minimum bepaald aan kosten. Om deze kostenminimalisatie uit te 

voeren wordt voor verschillende percentages schuifsterkte het profiel bepaald. 

Hierbij wordt uitgegaan van de situatie waarbij de ligger volledig schuifsterk 

is. Voor deze situatie wordt het profiel bepaald (beschreven van § 2.3. 1 t/m 

§ 2.3.6) en vervolgens de afschuifkracht benodigd voor de volledig schuif

sterke verbinding (beschreven in§ 2.3.7). Voor de niet-volledig schuifsterke 

situatie wordt (uitgaande van de afschuifkracht bij een volledig schuifsterke 

verbinding) deze volgorde omgedraaid. Uitgaande van een bepaalde opneembare 

afschuifkracht wordt het profiel bepaald. 

Voor de bepaling van deze gegevens voor een niet-volledig schuifsterke verbin

ding worden twee aannames gedaan: 

aanname 1: 

de deuvelverdeling bij een volledig schuifsterke verbinding is gelijk aan de 
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deuvelverdeling bij een willekeurige niet-volledige schuifsterke verbinding 

aanname 2: 

de optimale vormparameters (h ,h ,L ) bij een volledig schuifsterke 
mld op taps 

verbinding zijn gelijk aan de vormparameters bij een willekeurige niet-

volledige schuifsterke verbinding. 

Omdat de lijfdikte ter plaatse van de oplegging en de middendoorsnede bepaald 

worden door deze parameters betekent dit dat ook de beide lijfdiktes gelijk 

zijn voor zowel een volledige als niet-volledige schuifsterke verbinding. 

Hierdoor blijven alleen de flensoppervlakken over als variabelen.bij de 

bepaling van het profiel bij een niet-volledige schuifsterke verbinding. 

Aangezien de volgorde van de bepaling van de gegevens omgedraaid wordt, wordt 

eerst de bepaling van de opneembare afschuifkracht beschreven. 

Deze opneembare afschuifkracht wordt voor zowel het tapse deel als het 

prismatische deel aangenomen als een deel van de afschuifkracht bepaald bij 

een volledig schuifsterke verbinding (zie§ 2.3.7). Dit percentage is niet het 

percentage schuifsterkte aangezien het profiel na de bepaling van de afschuif

kracht bepaald wordt. Nadat het profiel uitgaande van de kleinere schuifkracht 

bepaald is, kan pas het percentage schuifsterkte aan de hand van dit profiel 

vastgesteld worden. 

Vervolgens wordt met behulp van deze afschuifkrachten in het tapse en prisma

tische deel het profiel bepaald. Bij de bepaling van het profiel bij een 

niet-volledig schuifsterke verbinding wordt met behulp van de afschuifkracht 

de neutrale lijn van de staalbeton-doorsnede bepaald. Vervolgens wordt het 

profiel bepaald door het benodigde moment te vergelijken met het beschikbare 

moment bij verschillende profileringen. De bepaling van het minimale profiel 

komt nagenoeg overeen met de bepaling van de flenzen beschreven in§ 2.3. 1. 

Enkel de formuleringen voor de bepaling van het beschikbare moment in het 

eindstadium wijken af. Deze formuleringen worden in bijlage E gegeven. 

Omdat de optimale hoogte van 1300 mm voor het specifieke geval beschreven in 

bijlage Geen ongebruikelijke waarde is, wordt bij het bepalen van het minimum 

stap voor stap verder van de middenhoogte 800 mm uitgegaan. 
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schuifkracht [kN] deel A A A A staal per percentage 
b,mld o,mld b,tap o,tap 2 s s van S [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] m [kg] schuifsterkte 

tap,xX mld,xX 

2236 544 1.0 2865 4963 1185 1506 21. 77 100 % 
2012 490 0.9 2861 5146 1098 1618 21. 99 89 % 
1789 435 0.8 2856 5337 1028 1890 22.41 78 % 
1565 381 0.7 2852 5536 964 2176 22.87 67 % 
1342 326 0.6 2848 5742 905 2479 23.35 56 % 

Bij: h = 800 mm 
mld 

h = 350 mm L = 3500 mm 
op taps 

t = 5 mm t = 9 mm 
mld op 

2.4 Stijfheid 

De doorbuigingen van een staalbeton-ligger bestaan uit direkt optredende en 

vertraagd optredende vervormingen, respektievelijk ten gevolge van 

kortstondige en langdurige belastingen. De vertraagd optredende vervormingen 

worden vHcorzaakt door kruip en krimp waarbij volgens art. 5.4.2.e van de 

eur~code 4 de krimp bij statisch bepaalde liggers in gebouwen verwaarloosd mag 

worden. De doorbuigingen voor de verschillende belastingtypen worden bepaald 

met behulp van verschillenden-waarden overeenkomstig art. 3.4. 1.2 van de 

eurocode 4. Voor grindbeton mogen de volgende waarden aangehouden worden: 

kortstondige belastingen 

langdurige belastingen 

n = 6 

n = 18. 

De doorbuiging in het stortstadium wordt door een zeeg gekompenseerd. Dit 

betekent dat uitsluitend de bijkomende doorbuiging maatgevend kan worden. Met 

behulp van de in§ 2.3 gevonden optimale doorsnede-afmetingen worden de door

buiging in het stortstadium en de bijkomende doorbuiging bepaald. Wanneer het 

profiel niet aan de gestelde doorbuigingseisen voldoet wordt de onderflens 

verzwaard (h vast, zie diagram pag 18). 
mld 

Deze bijkomende doorbuiging wordt bepaald aan de hand van de stijfheid van de 

staalbeton-doorsnede zodat een verzwaring van de onderflens materiaal

ekonomisch het beste is (bijlage F). 
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doorbuiging tgv E& 
Nordt gekOl'lpenseerd door zeeg 

doorbuiging tgv RI + VI 
(kortstondige belasting: n = 6) 

doorbuiging tgv E& + RI + 1/l VI 
Cl1ngdurlge bel1stlng:n = 11) 

flg 2.19: 

vervormingen van de 

ligger. 

Stroomdiagram voor de stijfheidskontrole (invoergegevens zijn de uitvoer

gegevens van de sterktekontrole): 

start 

bepalen zeeg 

bepalen bijkomende doorbuiging 

>---nee- verzwaren onderflens 

Alle doorbuigingen worden m.b.v. de elasticiteitstheorie bepaald. Aangezien 

het hier een niet-prismatische ligger betreft, is het niet mogelijk om deze 

vervormingen eenvoudig te bepalen. Door de ligger in mootjes op te delen en 

vervolgens per mootje de vervorming te bepalen m.b.v. vergeet-me-nietjes (fig. 

2.20), wordt na sommatie van deze vervormingen de totale doorbuiging bepaald. 

~I !I!l!I! !! 
dx 

-++-
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flg 2.20: 

bepal 1 ng van de 

doorbuiging d.m.v. 

opdeling in mootjes. 



percentage staal 2' doorbuigingen [mm] per m h =BOOm 
mld 

schuifsterkte [kg] zeeg kort+lang 

100 % 21.77 33 15 + 21 
89 % 21.99 32 14 + 21 
78 % 22.41 32 14 + 20 
67 % 22.87 31 14 + 20 
56 % 23.35 31 14 + 19 

2.5 Kostenminimalisatie 

Voor een gegeven overspanning, belasting en leidingpakket kan nu bij een 

bepaalde hart-op-hart maat en dikte van het beton een tapse plaatligger 

geminimaliseerd worden naar het gewicht. Vervolgens wordt deze handeling bij 

verschillende hart-op-hart maten herhaald, waarna de eigenlijke kostenopti

malisatie uitgevoerd kan worden. Door sommatie van de kosten voor de afzonder

lijke elementen kan een kostentotaal voor de verschillende konstrukties 

opgesteld worden. Het minimum wordt door vergelijken van de kostentotalen 

gevonden. Wanneer deze handeling voor verschillende hoogtes herhaald wordt kan 

een beoordelingsgr-afiek m.b.t. hoogte-kosten relatie voor dit staal beton

vloersysteem opgesteld worden (fig. 2.21). 

N 
C .. .. 
D -> 
C .. .. 
"' D 
.x 

hoogte 

flg 2.21: 

beoordellngsgraflek 

m.b.t. de hoogte-kosten 

relatie voor dlt vloer

systeem (kwalltatlef) . 

Dit is één manier van presentatie van deze gegevens. De doelstelling van het 

afstudeerwerk is het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de konstrukteur 

een gefundeerde keuze op grond van kosten en dimensionering tussen verschil

lende alternatieve oplossingen kan maken. Binnen dit hulpmiddel worden niet 

alleen de hoogte-kosten gegevens maar ook de andere dimensioneringsgegevens 

zodanig gepresenteerd dat met behulp van deze gegevens een kostenafweging 

gemaakt kan worden. 
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HOOFDSTUK 3 

DE TAPSE PLAA TLIGGER 
TOEGEPAST ALS KONSTRUKTIEF ENKELVOUDIG ELEMENT 

CST AALLIGGER) 

3.1 De konstruktieve kriteria 

In dit hoofdstuk worden de aanpassingen beschreven die benodigd zijn om de 

optimalisering ook geschikt te maken voor tapse plaatliggers toegepast als 

konstruktief enkelvoudig liggerelement. 

3.2 Stabiliteit 

De stabiliteit kan op eenzelfde wijze gewaarborgd worden als bij de liggers 

toegepast als konstruktief geïntegreerde ligger. 

3.3 Sterkte 

Bij de toepassing van de tapse ligger als staalligger heeft men ook te maken 

met twee stadia, die m.b.v. dezelfde sterktevergelijking beschreven worden: 

Het sterktekriterium in zowel het stort- als het eindstadium: 

7 * M < W • 
a 

(1' 
e 
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Het stadium met de hoogste rekenwaarde voor de belasting (in het algemeen het 

eindstadium) is bepalend. Het gewichtsminimum kan m.b.v. dezelfde routines als 

gebruikt in het programma dat de tapse ligger als staalbeton-ligger behandeld 

bepaald worden. 

Een verdere vereenvoudiging die toegepast kan worden ligt in het feit dat de 

optimale ligger symmetrisch zal zijn. Hierdoor hoeft een parameter minder 

bepaald te worden. Verder is het begrip schuifsterkte hier niet van 

toepassing. 

3.4 Stijfheid 

De doorbuigingen worden op een zelfde wijze bepaald als in§ 2.4 beschreven. 

Wanneer de ligger niet voldoet aan de stijfheidseis, worden echter beide 

flenzen evenredig vergroot om een ligger te verkrijgen die wel voldoet. Het 

optimum zal namelijk een symmetrisch profiel zijn. 

3.5 Kostenminimalisatie 

Bij dezelfde uitgangspunten als beschreven in bijlage G krijgen de parameters 

in het minimum de volgende waarden: 

1678 11112 

t: & 1111 

3758 1111 

a.s • L 

2748 11112 

t = ' ... 

27'8 M 

fig 3.1: 

alle parameters bepaald 

voor een tapse plaat

ligger toegepast als 

konstruktief enkelvoudig 

element. 

Wanneer deze handeling voor verschillende hoogtes herhaald wordt kan ook voor 

de staalligger een beoordelingsgrafiek m.b.t. de hoogte-kosten relatie voor 

dit vloersysteem opgesteld worden (fig. 3.2). 
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fig 3.2: 

beoordelingsgrafiek 

m.b.t. de hoogte-kosten 

relatie voor dit vloer

systeem (kwalitatief). 
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HOOFDSTUK 4 

KOSTEN VAN EEN 
TAPSE PLAA TLIGGER 

De bepaling van het verband tussen de kosten en het gewicht van een 

tapse plaatligger 

De kosten van een tapse plaatligger af fabriek worden onderverdeeld in de 

volgende kostenposten: 

- staal (walsmateriaal) 

- voorbewerken 

- snijden van de platen (inkl. verbruiken) 

- samenstellen en fabrikage 

lassen van de ligger (inkl. elektroden) 

- nabewerken 

- beschermingslagen aanbrengen 

Aangezien bij deze laatste post (verven, coating aanbrengen) projekt

afhankelijk erg veel variatie in mogelijkheden en kosten kunnen optreden, 

wordt deze post verder buiten beschouwing gelaten. In Engeland worden 

projekten, waarbij staal in gebouwen wordt toegepast, reeds zonder 

beschermingslaag voor het staal aangebracht. Deze kostenpost zal door de 

konstrukteur die de verder gegevens over het projekt heeft, ingevuld moeten 

worden. 
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In§ 2.3 is aangenomen dat voor de fabrikagekosten geldt dat deze toenemen bij 

toenemend staalgewicht van de ligger. Omdat ook de staalkosten (walsmateriaal) 

toenemen bij toenemend staalgewicht van de ligger kan naar dit staalgewicht 

geminimaliseerd worden om het kostenminimum te bepalen. Hiervoor is het 

verband nodig tussen de totaalkosten en het gewicht van de ligger. Voor zowel 

de fabrikagekosten als de staalkosten zal dit verband opgesteld worden, waarna 

superponeren het totaalkosten-verband oplevert. Het verband dat wordt 

opgesteld moet niet als absoluut gezien worden. Aangezien veel faktoren die de 

kosten van een tapse plaatligger bepalen fabrieksafhankelijk sterk kunnen 

verschillen, dient dit verband enkel als leidraad en als onderbouwing van de 

in§ 2.3 gedane aanname. Als fabrieksafhankelijke faktoren kunnen o.a. genoemd 

worden: 

- grootte van de staalinkoop door de fabriek 

- aanwezigheid van een lasstraat in de fabriek 

- ervaring van de fabriek in het produceren van speciale profielen 

- grootte en variatie van de bestelling van de liggers 

De fabrikagekosten bestaan uit het voorbewerken van de platen waaruit de 

ligger opgebouwd zal worden, het op maat snijden van de platen, het lassen van 

deze platen en het nabewerken van de ligger. Deze kosten worden binnen de 

staalbouw uitgedrukt in manuren per ton staal. Om ze geschikt te maken voor de 

minimalisatie worden deze omgerekend naar kosten per staalgewicht van de 

ligger. Er wordt uitgegaan van de volgende waarden: 

voorbewerken 

} snijden 4.5 manuur/ton staal 

nabewerken 

lassen 8 - 12 manuur/ton staal 

(afhankelijk van de dikte en het aantal lagen van de las) 

Bij een zwaardere ligger kunnen de laskosten toenemen, echter worden de kosten 

over meer gewicht verdeeld. Bij liggers van 750 kg wordt uitgegaan van 12 

manuur per ton staal, bij liggers van 2250 kg wordt uitgegaan van 8 manuur per 

ton staal. Tussen deze waarden wordt lineair geïnterpoleerd. Bij manuren

kosten van fl 50,- per uur wordt de volgende fabrikagekosten-grafiek 

opgesteld. 
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flg 4.1: 

de fabrlkagekosten uit

gezet tegen het staal

gewicht van de ligger. 

De staalkosten worden in de staalbouw in kosten per kilogram staal uitgedrukt. 

Deze kunnen rechtstreeks in een staalkosten-grafiek verwerkt worden. Dit geeft 

een lineair stijgende lijn bij toenemend staalgewicht van de ligger. 
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gl!Nltht CkgJ 

flg 4.2: 

de staalkosten uitgezet 

tegen het staalgewicht 

van de ligger. 

Door deze twee kostengrafieken te superponeren wordt de kostengrafiek voor 

tapse plaatliggers gevonden. Bij een willekeurig staalgewicht kunnen nu m.b.v. 

dit verband de kosten worden bepaald. 

15989 -... 
~ 
C: 4899 ., .. 
"' a 
.s 2889 

7!18 1!188 22!19 

gedtht CkgJ 
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flg 4.3: 

de totaalkosten uit

gezet tegen het staal

gewicht van de ligger . 
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BIJLAGE A 

DOORSNEDEREDUKTIEMETHODE 
TOEGEPAST BIJ ASYMMETRISCHE LIGGERS 

Het verschil tussen symmetrische en asymmetrische profielen t.a.v. de 

doorsnedereduktiemethode schuilt in de waarde van~. waarmee de plooifaktor K 

bepaald kan worden. Deze~ is de spanningsverhouding van de randspanningen in 

het lijf van het profiel. 

1 
i 
i 

------i- -------~ ,a~c.•.1•- - -
! ! 

1 er geldt: 

h 

fig A.1: 

de spanningsverhouding 

van de randspanningen. 

Voor symmetrische profielen geldt dat~= -1, waaruit volgt K = 23.88. Bij 

asymmetrische profielen variëert deze~. dus ook de plooifaktor, naar gelang 

de mate van asymmetrie. In het stortstadium zal het optimale profiel 

symmetrisch zijn, terwijl in het eindstadium het optimale profiel geen 

bovenflens zal bezitten (voor beide stadia geldt dat bij het optimale profiel 

zoveel mogelijk materiaal ver van de neutrale lijn gebracht moet worden). Een 

profiel dat in beide stadia moet voldoen zal een tussenvorm hebben. Dit 

betekent dat de onderflens van een dergelijk profiel groter is dan (of 

maksimaal gelijk is aan) de bovenflens. De ~-waarde ligt dan tussen -1 en 0. 
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Voor deze ~-waarde (bepaald voor de ongereduceerde doorsnede) wordt de 

plooifaktor volgens eurokode 3 tabel 5.2.3: 

In lit [7] wordt voor de meewerkende hoogte de volgende formule afgeleid: 

h /h = 1.9/À • [1-0.38/À] 
eff p p 

waarin À = (2/vK) • (hit)• v(~ /E). 
p e 

Bij asymmetrische profielen volgt de waarde voor deze plooifaktor uit de 

vergelijking volgens eurokode 3 tabel 5.2.3. De verdere afleiding verloopt 

analoog aan die voor symmetrische profielen, lit [7]: 

h = 1.9/À • h • [1-0.38/À ]. 
eff p p 

De verdeling over de hoogte van deze meewerkende breedte wordt op dezelfde 

wijze gekozen als bij de symmetrische profielen. Dit betekent dat de 

meewerkende breedte aan de drukzijde gelijk wordt gesteld aan de helft van de 

meewerkende breedte voor een plaatdeel onder een gelijkmatige drukspanning. 

Hiervoor geldt: 

À =(hit)• v(~ /E). 
P e 

1 

h.,, . ., • ., ... --------+-, 

-_:L_-_-_-_-_-_h_:_,~_._:_d~_r_-_-_ .... 
h

_-_-_ 

flg A.2: 

de gereduceerde 

doorsnede. 

Hieruit volgt dat de meewerkende hoogte van het bovendeel van het lijf de 
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volgende waarde krijgt: 

h = 0.95 • t • v(E/u) • (1-0.38 • t/h • v(E/u )]. 
eff,b e e 

Waarna de meewerkende hoogte van het benedendeel van het lijf op de volgende 

wijze bepaald kan worden: 

h = h - h 
eff,o eff eff,b 
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BIJLAGE B 

STERKTEKRITERIUM 
IN HET STORTST ADIUM EN HET EINDSTADIUM 

VOOR DE MIDDENDOORSNEDE VOOR EEN VOLLEDIG SCHUIFSTERKE LIGGER 

Het stortstadium: 

Het sterktekriterium voor de middendoorsnede in het stortstadium wordt volgens 

de elasticiteitstheorie opgesteld zodat de volgende vergelijking ontstaat: 

7*M <W*o-
s s a e 

De grootheden in deze vergelijking hebben de volgende waarden: 

7 : 
s 

M: 
s 

De belastingfaktor in het stortstadium is 1.4 (RSBL 1983). 

Op de konstruktie is zowel een lijnlast als een puntlast 

aanwezig zodat het moment wordt: 

q * L2 F • L 
M=----+ 

s 
8 4 

Hierin bestaat de lijnlast (q) uit: 

EG staalligger ........................ . 2.5 kN/m 

EG beton ............................... hoh*d *24 kN/m 
b 

3 (soortelijke massa beton is 2400 kg/m) 

montagebelasting 

gelijkmatig verdeelde belasting ....... . hoh*0.25 kN/m 

0.25 kN/m2 
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,,. : 
e 

W: 
a 

gewicht van de montageliggers,etc .. .... 1.0 

Hierin bestaat de puntlast (F) uit: 

montagebelasting 

'mobiele' punt last . .................... 2. 5 

Zodat het stortmoment wordt: 

M = 
s 

[3.5+hoh*(d *24+0.25)) • L2 

b --------------+ 
8 

2.5 • L 

4 

De vloeispanning van Fe 360 is 235 N/mm2
. 

kN/m 

kN. 

Het weerstandsmoment wordt berekend aan de hand van de gereduceerde 

doorsnede (bijlage A) voor À > 1.375. Wanneer À < 1.375 dan wordt 
p p 

het weerstandsmoment van de gehele doorsnede genomen. 

Ab 

----J ~--· --+---_------1--h --L....X~,'~--...J- h•ff,ond•r 

De neutrale lijn ligt op hoogte x vanaf de onderzijde van het 
eff 

profiel: 

X = 
A *h + 0.5*t*h 2 + h *t*(h-0.5*h ) 

b eff,o eff,b eff,b 

eff A+A+(t*h ) 
b o eff 
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Het effektief kwadratisch oppervlaktemoment dat hieruit volgt wordt: 

I = A • (h - x )
2 

+ A • x 
2 

+ 
eff b eff o eff 

( t / 12) • ( h 3 + h 
3

) + 
eff,b eff,o 

(h - x - 0.5 • h )
2 

• t • h + 
eff eff,b eff,b 

(x - 0.5 • h ) 2 
• t • h 

eff eff,o eff,o 

Waarna het effektief weerstandsmoment eenvoudig te bepalen is: 

w = 
eff 

I 
eff 

----- = w. 
(h-x ) 

eff 

a 

Het eindstadium: 

Het sterktekriterium voor de middendoorsnede in het eindstadium wordt volgens 

de plasticiteitstheorie opgesteld zodat de volgende vergelijking ontstaat: 

7 • M < M 
e e u 

De grootheden in deze vergelijking hebben de volgende waarden: 

7: De belastingfaktor in het eindstadium is 1.7 (RSBL 1983). 
e 

M: Op de konstruktie is enkel een gelijkmatig verdeelde belasting 
e 

aanwezig zodat het moment wordt: 

M = 
e 

8 

Deze last (q) bestaat uit: 

EG staalligger ........................ . 2.5 kN/m 

EG beton ............................... hoh*d *24 kN/m 
b 

3 (soortelijke massa beton is 2400 kg/m) 
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M 
u 

Veranderlijke Belasting ............... . hoh*4.0 kN/m 

Rustende belasting ............... ...... hoh*l.5 kN/m 

Zodat het moment M wordt: 
e 

M = 
e 

[2.5+hoh*(d *24+4.0+1.5)] • L2 

b 

8 

Het uiterst opneembaar moment voor een staalbeton-doorsnede wordt 

als volgt bepaald: 

Aa 

[A + A + (h • t)] • o-
b o e y = 

m • 0. 8 • f' 
b b 

waarin 

m = meewerkende breedte= 1/5 • L = 3000 mm 
b 

wanneer hoh < 3000 dan m = hoh 
b 

f' = 
b 

betondruksterkte (voor B 30 is f' 
b 

= 24 N/mm2
) 

Het uiterst opneembare moment M wordt aldus (bij volledige 
u 

schuifsterkte): 

M = [ A • (d - 0.5*y) + 
u b b 

A • (h + d - 0.5*y) + 
0 b 

t • h • (0.5*h + d - 0.5*y) ] . (T • 
b e 
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BIJLAGE C 

STERKTEKRITERIUM 
IN HET STORTST ADIUM EN HET EINDSTADIUM 

VOOR HET TAPSE GEDEELTE VOOR EEN VOLLEDIG SCHUIFSTERKE LIGGER 

Voor zowel het stort- als het eindstadium wordt t.a.v. de kombinatie van 

dwarskracht en moment de bijdrage van het lijf aan het moment gereduceerd 

d.m.v. lijfdiktereduktie (x loopt vanaf het midden van de ligger tot de 

oplegging): 

t = f • t. 
red red 

Hierin is T de optredende schuifspanning in de doorsnede. Omdat de onderflens 
X 

onder een hoek staat, neemt deze flens een gedeelte van de dwarskracht op: 

• D - A • <T • sin a 
T = 

X 

x o,tap x 

t * h 
Op X 

Verder is T de maksimale schuifspanning, die op basis van plooistabiliteit 
u 

mag optreden: 

T 
u 

2.2659 * (<T 1t3) 
e = 

(h/t)2 • (T 

e 
- 1.085 

210000 

met een maksimum van <T lv3 
e 
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Het stortstadium: 

Het sterktekriterium voor het tapse gedeelte in het stortstadium wordt volgens 

de elasticiteitstheorie opgesteld zodat de volgende vergelijking ontstaat: 

1 • M < W • er 
s s,x a,x e 

De grootheden in deze vergelijking hebben de volgende waarden: 

1: De belastingfaktor in het stortstadium is 1.4 (RSBL 1983). 
s 

M Op de konstruktle is zowel een lijnlast als een puntlast 
s,x 

aanwezig zodat het moment wordt: 

2 2 q • (L -4*x ) 
M = + 
s,x 

8 4*L 

De opbouw van de lijnlast en de puntlast kunnen in bijlage B 

gevonden worden. Het stortmoment wordt: 

M = -----------------+ s,x 
8 4 • L 

er: De vloeispanning van Fe 360 is 235 N/mm2
• 

e 

W: Het weerstandsmoment wordt berekend aan de hand van het dubbel 
a 

gereduceerde profiel (voor À > 1.375): reduktie van de lijfhoogte 
p 

om het plooien in rekening te brengen d.m.v. de doorsnedereduktie-

methode en reduktie van de lijfdikte t.g.v de kombinatie dwarskracht 

en moment (wanneer À < 1.375 dan wordt de reduktie t.g.v. het 
p 

plooien niet toegepast): 

De neutrale lijn ligt op hoogte x vanaf de onderzijde van het 
eff 

profiel: 
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X = 
eff 

A*h+0.5*t *h 2 +h •t *(h-0.5*h ) 
b red eff, o eff, b red eff, b 

A + A + (t •h ) 
b o red eff 

Het effektief kwadratisch oppervlaktemoment dat hieruit volgt wordt: 

I = 
eff 

2 2 A • (h - X ) + Ao • X + 
b eff eff 

[ (t / 12) • (h 3 
+ h 3

) + 
eff,b eff,o 

(h - x - 0.5 • h ) 2 
• t • h + 

eff eff,b eff,b 

(x - 0.5 • h ) 2 
• t • h 

eff eff,o eff,o 
1 • r 

red 

Waarna het effektief weerstandsmoment eenvoudig te bepalen is: 

w = 
eff 

I 
eff 

(h-x ) 
eff 

= w 
a,x 

Het eindstadium: 

Het sterktekriterium voor het tapse gedeelte in het eindstadium wordt volgens 

de plasticiteitstheorie opgesteld zodat de volgende vergelijking ontstaat: 

o • M < M 
e e,x u,x 

De grootheden in deze vergelijking hebben de volgende waarden: 

7: De belastingfaktor in het eindstadium is 1.7 (RSBL 1983). 
e 

M 
e,x 

Op de konstruktie is enkel een gelijkmatig verdeelde belasting 

aanwezig zodat het moment wordt: 

M = 
e,x 

8 

De opbouw van de lijnlast kan in bijlage B gevonden worden. Het 
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M 
u,x 

moment M 

M = 
e,x 

wordt: 
e,x 

[2.5+hoh*(d *24+4.0+1.5)] • (L2-4*x2
) 

b 

8 

Het uiterst opneembaar moment voor de gereduceerde staalbeton

doorsnede wordt als volgt bepaald: 

De neutrale lijn ligt op afstand y vannaf de bovenzijde van de 

betonplaat: 

[A + A + ( h • t ) ] • <r 
b o red e y = 

m • 0.8 • f' 
b b 

waarin 

m = meewerkende breedte = 1/!ii • L = 3000 mm 
b 

wanneer hoh < 3000 dan m = hoh 
b 

N/mm2
) f' = betondruksterkte (voor B 30 is f' = 24 

b b 

Het uiterst opneembare moment M wordt aldus, bij volledige 
u,x 

schuifsterkte: 

M = [ A • (d - 0. 5 • y) + 
u b b 

A • (h + d - 0.5 • y) + 
0 b 

[t • h • (0.5 • h + d - 0.5 • y)] • f 1 • (T • 
b red e 
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BIJLAGE D 

HET SNIJPUNT VAN DE DWARSKRACHT- EN DWARSKRACHTPLOOI
VERGELIJKING EN DE ASYMPTOOT VAN DE DWARSKRACHTPLOOI

VERGELIJKING IN EEN WILLEKEURIGE SNEDE. 

Afleiding van de dwarskrachtvergelijking in een willekeurige snede: 

M = 1/8 * q * L
2 

e e 
q = (8 * M )/L

2 

e e 

D = q * L/2 * x 
X e 

(Q < X < 1) 

'1 *D =r *[(4*M)/L2]*x*L 
e X e e 

7 * -r = 7 • D /(h * t ) :S o- I ./'i 
e X e XXX e 

h ~ 
X 

v"i*4*7 *M 
_____ e __ e_ • X 

t *L*o-
x e 

en 

levert 

Afleiding van de dwarskrachtplooivergelijking in een willekeurige snede: 

4 • r • M 
• e e * X r -r = en 

e X 
h • t • L 

X X 

-r :S -r = C-r • 1( • ( o- I ./'i) levert 
u p e 
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h :S 
X 

Het snijpunt van deze twee vergelijkingen wordt gevonden door de minimale 

hoogte t.g.v. de dwarskracht gelijk te stellen aan de maksimale hoogte t.g.v. 

de dwarskrachtplooi: 

13'•4• 0 *M 6.24 • 1
2 

_____ e ___ e • X = e e 

t *L*o-
x e 

Dit levert de volgende vergelijking op voor de lijfdikte in het snijpunt in 

snede x: 

t • 1. 61 • rx. 
X 

De asymptoot wordt gevonden door de teller onder het wortelteken gelijk aan 

nul te stellen: 

5. 75 • 0 
2 

• M 
2 

• (er /E) • ( 1/t 
2

) • x
2

- o. 615 • er 
2 

• t 2 
• L

2 = 0 
e e e x e x 

Dit levert de volgende vergelijking op voor de lijfdikte van de asymptoot in 

snede x: 

t • 1.15 • rx. 
X 
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BIJLAGE E 

STERKTEKRITERIUM IN HET EINDSTADIUM BIJ 
EEN NIET -VOLLEDIGE SCHUIFSTERKE VERBINDING 

De bepaling van de neutrale lijn bij een bepaalde schuifkracht S: 

X = 
s 

0. 8 • m • f' b 
b 

waarin 

m = meewerkende breedte zoals gedefinieerd in bijlage B 
b 

f'b = betondruksterkte (voor B 30 is f' = 24 N/mm2
) 

b 

Bij de bepaling van het beschikbare moment wordt het asymmetrische profiel 

opgesplitst in een symmetrisch profiel en een resterend profiel bestaande uit 

een onderflens ter grootte van het verschil tussen de onder- en bovenflens 

(fig E. 1). 

lb 

t t 
h --

Ao 

Ab 

h + 

Ab Aa-Ab 

fig E.1: 

het asymmetrisch pro

fiel opgesplitst. 

De ondergrens en bovengrens voor de afschuifkracht worden aangenomen volgens 

het CUR-SG rapport 4 (de profilering van de ligger is de profilering die 
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m.b.v. de schuifkracht S bepaald wordt!): 

0.5 < s ------------- < 1. 0 
(A + A + h • t ) • er 

b o red e 

Er kunnen zich voor de bepaling van het moment drie situaties voordoen: 

S < (A - A ) • er 
o b e 

M = S (h + d - 0. 5*x) + M' 
u b p 

waarin M' = het plastisch moment van de asymmetrische doorsnede 
p 

bestaande uit het symmetrisch profiel in kombinatie met 

het deel van de onderflens dat niet voor de samenge

stelde staalbeton-doorsnede wordt gebruikt (A -Sier ) . 
o e 

(A -A ) • er < S < [(A -A ) + 0. 15 • (2*A +h*t )] • er 
o b e o b b red e 

M = (A -A ) • er • (h+d -0. 5*x) + M 
u o b e b p 

waarin M = het plastisch moment van het symmetrisch profiel. 
p 

S >[(A -A ) + 0. 15 • (2*A +h*t )] • er 
o b b red e 

M = (A -A) • er • (h+d -0.5*x) + 
u o b e b 

[Sier -(A -A )] • er • (0.5*h+d -0.5*x) + 
e o b e b 

1. 18 • M • [l
p 

S-(A -A )*er 
o b e -------- ]. 

(2*A +h*t )•er 
b red e 

waarin M = het plastisch moment van het symmetrisch profiel. 
p 
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BIJLAGE F 

DOORBUIGING VAN EEN NIET -PRISMATISCHE, 
TIJDENS HET STORTEN NIET ONDERSTEUNDE, 

STAAL.BETON-LIGGER. 

De doorbuigingen worden m.b.v. de elasticiteitstheorie bepaald. In het stort

stadium werkt alleen de staalligger als konstruktief element. De neutrale lijn 

en het kwadratisch oppervlaktemoment zijn eenvoudig te bepalen: 

Ab 

t 

- - - - - - - - -

Ao 

X : 

h 

-i- -
Ab* h + 8.5 * t * h2 

Ab+ Ao + t * h 

flg F.1: 

staalllgger. 

Aangenomen dat er geen plooi optreedt in deze fase, zonder belastingfaktor, 

wordt de plaats van de neutrale lijn: 

A * h + 0.5 * t * h2 

b 
x=----------

A +A +t*h 
b o 

Het kwadratisch oppervlaktemoment wordt: 

I = A * (h-x) 2 + A * x2 + t*h * (0.Sh-x) 2 + t*h3/12. 
staalligger b o 

In het eindstadium wordt de stijfheid door de staalbeton-ligger verkregen. De 

neutrale lijn en het kwadratisch oppervlaktemoment worden volgens de RSBL 1983 
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bepaald. De neutrale lijn wordt zowel voor x > d als voor x < d op dezelfde 
b b 

wijze bepaald: 

Ab 
t 

h 
y t 

u 

Ao 

Plaats van de neutrale lijn: 

X = h + d 
b 

A • u + 
staal 

A 
A + 

staal 

A 
beton 

n 

beton 

n 

• 

neutr•I• 
IIJn• 

V 

waarin A = A + A + h • t 
staal o b 

A = d • m 
beton b b 

Het kwadratisch oppervlaktemoment wordt: 

I 
staalbeton-ligger 

flg F.2: 

staalbetonllgger. 

en 

= I + I /n + A • t 2 
+ ( A /n) • s 

2
. 

staalligger beton staal beton 

= I + II + III + IV 

Voorn worden zoals vermeld in§ 2.4 de volgende waarden aangehouden: 

kortstondige belasting 

langdurige belasting 

n = 6 

n = 18. 
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De doorbuiging in het stortstadium wordt door zeeg gekompenseerd. De 

bijkomende doorbuiging is dus maatgevend. Wanneer de doorsnede-afmetingen 

bepaald m.b.v. de sterktevergelijking niet voldoen, wordt de onderflens 

vergroot. Wordt bij een willekeurige doorsnede gekeken hoe het kwadratisch 

oppervlaktemoment is opgebouwd, blijkt dat II en IV een bijna te verwaarlozen 

aandeel leveren. 

Het vergroten van een flens van de staalligger is een logische stap om tot een 

grotere stijfheid te komen. Bij vergroting van de bovenflens wordt het 

kwadratisch oppervlaktemoment van de staalligger vergroot, echter ook de 

afstand tussen de twee neutrale lijnen van de elementen verkleind. Bij 

vergroting van de onderflens wordt ook deze afstand vergroot, zodat voor de 

laatste mogelijkheid wordt gekozen. 

Omdat de ligger niet-prismatisch is, wordt de doorbuiging in stappen over de 

lengte van de ligger bepaald. Per stap wordt de doorbuiging en het 

kwispeleffekt bepaald aan de hand van de in die doorsnede aanwezige krachten. 

ö = ö + f • a 
1, J 

Q *(0.5Us) 4 Q *(0.5L-a )* 3 (0.5L/s) 
ö 1 1 1 = 

1 , J BEI 3EI 
1 1 

Q •o.5(L-a )* a • (0.5Us) 2 

1 1 1 
+ 

2EI 
1 

[ Q *(0.5L/s) 3 Q *(0.5L-a )• (0.5L/s) 2 

1 1 1 

BEI 2EI 
1 1 

Q •o.5(L-a )• a • (0.5Us) 
1 1 1 

EI 
1 l . a. 

1 
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ffti1tt!1tl mnn 
1 ••· "'. ' 

l,SL/s 
-+-+-

s = 11nt1l stappen 

dx 
-++ 

fig F.3: 

bepaling van de 

doorbuiging. 

De totale doorbuiging wordt verkregen door deze afzonderlijke doorbuigingen op 

te tellen: 

ó = ó + ó + ........ + ó + ........ +ó 
tot 1,2 2,3 i,J s-1,s 
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BIJLAGE G 

HET GEWICHTSMINIMUM VOOR EEN SPECIFIEK GEVAL 
ST M' VOOR ST M' 

De bepaling van het gewichtsminimum wordt voor het volgende geval beschreven: 

overspanning L = 15000 mm 

Rustende Belasting = 1. 5 kN/m2 

veranderlijke Belasting = 4.0 kN/m2 

leidingpakket voor de halve ligger = 300*900 

+ 200*900 2 mm 

staalkwaliteit = Fe 360 

betonkwaliteit = B 30 

De gekozen waarden voor de hart-op-hart maat en de dikte van het beton zijn: 

hoh 

d 
b 

= 

= 

3600 

130 

mm 

mm 

DE BEPALING VAN HET PROFIEL BIJ EEN VOLLEDIG SCHUIFSTERKE VERBINDING: 

De bepaling van de flenzen in de middendoorsnede wordt in twee stappen gedaan. 

Eerst wordt aan de hand van het benodigde weerstandsmoment in de beide stadia 

bij een bepaald bovenflensoppervlak het onderflensoppervlak bepaald. Daarna 

wordt deze stap voor verschillende bovenflensoppervlakken herhaald en kan het 

gewichtsminimum van de doorsnede bepaald worden: 
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parameter keuze gebaseerd op het 

(mni2) 
gewichtsminimum van de 

A middendrs. in de stort-
b,mld 

en de eindfase (mm2) 

1650 >30000 8744 
1700 10968 8790 
1750 9109 8837 

1 1770 8740 8855 1 
1800 8800 8883 
1850 8900 8930 
1900 9000 9000 

aangenomen: 

h 
mld 

h 
op 

t 
op 

L 
taps 

t 
mld 

= 1300 111111 

= 394. mm 

= 8 mm 

= 5000 mm 

= 4. mm 

in optimum geldt: 

A 
o,mld 

A 
b,mld 

2 
= 1885 mm 

2 
= 1770 111111 

De bepaling van de flenzen in een doorsnede in het tapse gedeelte vindt op een 

zelfde wijze plaats. Door voor verschillende doorsneden in dat gedeelte de 

flenzen te bepalen kunnen de bepalende flensoppervlakken gevonden worden. 

parameter keuze gebaseerd op het 
gewichtsminimum van de 

A (mm2) bovenflens over 
b, tap verschillende drs. 

580 0.25 • Ltaps 

730 0.50 • Ltaps 

1 790 1 0.75 • Ltaps 

700 1.00 • Ltaps 

parameter keuze gebaseerd op het 
gewichtsminimum van de 

A (mm2) onderflens over 
o,tap 

verschillende drs. 

580 0.25 • Ltaps 

730 0.50 • Ltaps 

1 790 1 0.75 • Ltaps 

700 1. 00 • Ltaps 

aangenomen: 

h = 1300 mm 
mld 

h = 394. mm 
op 

t = 8 mm 
op 

L = 5000 mm 
taps 

t = "' mm 
mld 

In dit geval worden de 

belde flenzen even 

groot; dit komt doordat 
bij deze grote hoogte 

(1300 mm) het stortsta

dlum bepalend is, zodat 

een symmetrisch profiel 

verkregem wordt. 

Voor de lijfdikte in de middendoorsnede wordt de minimale benodigde waarde 

genomen: 

parameter de minimale lijfdikte 
aangenomen: 

voor de doorsnede in het h = 1300 mm 
t (mm) middendeel (mm2) 

mld 

mld 

h = 394. 111111 
op 

4 8855 t = 8 mm 
op 

L = 5000 mm 
taps 
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De bepaling van de tapse lengte: 

parameter keuze gebaseerd op het 
gewichtsminimum van de 

L 
taps 

(mm) gehele ligger 2 (kg/m) 

2500 ( L min) 20.44 
2750 taps 20.30 

1 1 
4500 19.09 
4750 19. 16 

1 5000 18.58 1 
5250 18.73 
5500 18.92 

1 1 
7500 21. 26 

aangenomen: 

h 
mld 

h 
op 

t 
op 

= 1300 mm 

= 394 mm 

= 8 mm 

De bepaling van de hoogte bij de oplegging en de lijfdikte bij de oplegging: 

parameter keuze gebaseerd op het 
gewichtsminimum van de 

(mm) (mm) 
2 h t gehele ligger (kg/m) 

op op 

450 7 18.59 
1 394 8 18.58 1 

350 9 19.00 
315 10 19.98 
286 11 20.63 
263 12 21. 27 

De bepaling van de middenhoogte: 

parameter keuze gebaseerd op het 
gewichtsminimum van de 

h 
mld 

(mm) gehele ligger 2 (kg/m) 

700 23.89 
800 21. 77 
900 20.43 

1000 19.52 
1100 18.97 
1200 18.65 

1 1300 18.58 1-
1400 18.62 
1500 18.88 
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hoogte uitgegaan! 

optimum 



DE BEPALING VAN HET PROFIEL BIJ EEN NIET-VOLLEDIG SCHUIFSTERKE VERBINDING: 

Omdat de optimale hoogte van 1300 mm een ongebruikelijke waarde is, wordt bij 

het bepalen van het minimum stap voor stap verder van de middenhoogte 800 mm 

uitgegaan. Bij deze middenhoogte wordt vervolgens nog de afschuifkracht bij 

een volledige schuifsterke verbinding bepaald en het profiel en de afschuif

kracht bij een niet-volledige schuifsterke verbinding. Tevens worden van deze 

profielen de doorbuigingen bepaald. 

De afschuifkracht en het benodigde staal per m2 bij verschillende percentages 

schuifsterkte (percentage schuifsterkte wordt aan de middendoorsnede gerela

teerd): 

schuifkracht [kN] deel A A A A staal per percentage 
b,mld o,mld b,tap o,tap 2 s s van S [mm2] [mm2] [ mm2] [mm2] m [kg] schuifsterkte 

tap,xX mld,x¾ 

2236 544 1.0 2865 4963 1185 1506 21.77 100 % 
2012 490 0.9 2861 5146 1098 1618 21. 99 89 % 
1789 435 0.8 2856 5337 1028 1890 22.41 78 % 
1565 381 0.7 2852 5536 964 2176 22.87 67 % 
1342 326 0.6 2848 5742 905 2479 23.35 56 % 

Bij: h = 800 mm 
mld 

h = 350 mm 
op 

L = 3500 mm 
taps 

t = 5 mm 
mld 

t = 9 mm 
op 

De doorbuigingen voor de hierbovenstaande profielen: 

percentage staal 2 doorbuigingen [mm] perm h =BOOmm 
mld 

schuifsterkte [kg] zeeg kort+lang 

100 % 21. 77 33 15 + 21 
89 % 21. 99 32 14 + 21 
78 % 22.41 32 14 + 20 
67 % 22.87 31 14 + 20 
56 % 23.35 31 13 + 19 
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program tapse_plaatliggers (input,output); 

var 

aox,aoo,abx,atot,abtap,aotap,aop,aomid,abmid,a,ab,ats,atsl,ats2, 
ate,bb,bk,b2,db,de,delta,deltat,deltal,delta2,doorlang,doorkort, 
ds,e,eg,egsl,gamma,gammad,gammas,gammae,htaps,h,hmid,hmideind, 
hop,hopmax,hmidstart,hal,heff,heffl,heff2,hoh,hoheind,i,iq,il, 
i2,ia,ib,is,kost,kd,L,labdap,ltaps,ltapsd,lo,ltaps2,lpib,lpih, 
lpIIb,lpIIh,meffl,meff2,minegl,mineg2,maxab,maxao,monb,monlig, 
monmo,mpla,mpls,mb,me,ms,m2,n,psi,qs,qe,q,qz,qek,qel,redd,ref, 
rb,r2,s,sca,sigmao,Smid,Stap,smb,stk,t,tau,tauu,tm,tmin,tmid,top, 
topmin,vb,weff,weffl,weff2,x,xl,xm,xs,xl,xper,y,yl,z,zl,z2, 
zeeg:real; 

b,min,maxr,p,pp,ppp,ql,q2,r,scb,v:integer; 
abt,aot,ega,egaa,ltapsa,topa:array [0 .• 25] of real; 
ao,m:array [0 .. 1000] of real; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET WEERSTANDSMOMENT BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, LIJFDIKTE,* 
* BOVENFLENSOPPERVLAK EN ONDERFLENSOPPERVLAK IN HET STORTSTADIUM * 
*********************************************************************} 

procedure mstort; 
begin 
x:=(0.5*t*h*h+h*ab)/(ab+ao[p]+t*h); 
if (h/t) < 100.8 
then 
begin 

z:=x; 
e:=h-x; 
il:=(ao[p]*x*x)+ab*(h-x)*(h-x); 
i2:=(t*h*h*h/12+(sgr(0.5*h-x))*t*h); 
weffl:=il/e; 
weff2:=i2/e; 
meffl:=weffl*stk; 
meff2:=weff2*stk; 

end 
else 
begin 

psi:=x/(x-h); 
kd:=7.64-6.26*psi+l0*psi*psi; 
labdap:=4.36e-3*(h/t)*((sqrt(stk))/(sqrt(kd))); 
heff:=((1.9*h)/labdap)*(l-0.38/labdap); 
heffl:=0.95*29.89*t*(l-0.38*(t/h)*29.89); 
heff2:=heff-heffl; 
z:=(ab*h+0.5*heff2*heff2*t+heffl*t*(h-0.5*heffl))/ 

(ao[p]+ab+heff*t); 
e:=h-z; 
il:=ab*e*e+ao[p]*z*z; 
i2:=heffl*heffl*heffl*t/12+ 
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heff2*heff2*heff2*t/12+sqr(e-0.5*heffl)*heffl*t+ 
sqr(z-0.5*heff2)*heff2*t; 

weffl:=il/e; 
weff2:=i2/e; 
if (weffl+weff2) < 0 
then 
begin 

weffl:=0; 
weff2:=0; 

end; 
meffl:=weffl*stk; 
meff2:=weff2*stk; 

end; 
if V = 1 
then 
begin 

sigmao:=(ms*z)/(il+i2); 
tau:=(ds-ao(p]*sigmao*((hmid-hop)/ltaps))/(t*h); 
redd:=1-sqr (tau/tauu); 

end; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN MINIMALE ONDERFLENSOPPERVLAK BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, * 
* LIJFDIKTE EN BOVENFLENSOPPERVLAK IN HET STORTSTADIUM * 
*********************************************************************} 

procedure aonderstort; 
begin 
p:=1; 
ao(p]:=ab; 
mstort; 
m(p]:=meffl+meff2*redd; 
if m(p] > ms then ats:=2*ab+t*h 
else 
begin 

p:=p+l; 
ao(p]:=30000; 
mstort; 
m(p]:=meffl+meff2*redd; 
if m(p] > ms 
then 
begin 

repeat 
ao(p+l]:=((ms-m[p-l])/(m(p]-m[p-l]))*(ao[p]-ao[p-l])+ao[p-1]; 
if ao(p+l] < o then ao[p+l] := o; 

end 

p:=p+l; 
mstort; 
m(p]:=meffl+meff2*redd; 

until abs(ms-m(p]) < 10000; 
ats:=ao(p]+ab+t*h; 

else ats:=30000; 
end; 
end; 
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{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET KWADRATISCH OPPERVLAKTEMOMENT VAN DE SAMENGESTELDE* 
* DOORSNEDE * 
*********************************************************************} 

procedure isamen; 
begin 
ib:=mb*db*db*db/12+mb*db*sqr(y-0.5*db); 
ia:=t*h*h*h/12+ab*sqr(db-0.5*y)+ao[p]*sqr(h+db-0.5*y)+ 

t*h*sqr(0.5*h+db-0.5*y); 
is:=ia+ib/10; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET WEERSTANDSMOMENT BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, LIJFDIKTE,* 
* BOVENFLENSOPPERVLAK EN ONDERFLENSOPPERVLAK IN HET EINDSTADIUM * 
*********************************************************************} 

procedure meind; 
begin 
y:=((ao[p]+ab+t*h)*stk)/(0.8*bk*mb); 
weffl:=ao[p]*(h+db-0.5*y)+ab*(db-0.5*y); 
weff2:=t*h*(0.5*h+db-0.5*y); 
meffl:=weffl*stk; 
meff2:=weff2*stk; 
if V = 1 
then 
begin 

isamen; 
sigmao:=(me*(h+db-y))/is; 
if sigmao > stk then sigmao:=stk; 
tau:=(de-ao[p]*sigmao*((hmid-hop)/ltaps))/(t*h); 
redd:=1-sqr(tau/tauu); 

end; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN MINIMALE ONDERFLENSOPPERVLAK BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, * 
* LIJFDIKTE EN BOVENFLENSOPPPERVLAK IN HET STORTSTADIUM * 
*********************************************************************} 

procedure aondereind; 
begin 
p:=1; 
ao[p]:=ab; 
meind; 
m[p]:=meffl+meff2*redd; 
p:=p+l; 
ao[p]:=ab+lO; 
meind; 
m(p]:=meffl+meff2*redd; 
if m[p] > me then 
begin 

ate:=2*ab+t*h; 
ao[p]:=ab; 
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end 
else 
begin 

repeat 
ao(p+l]:=((me-m(p-1])/(m(p]-m(p-l]))*(ao(p]-ao(p-l])+ao(p-l]; 
if ao(p+l] < o then ao(p+l] := 0; 
p:=p+l; 
meind; 
m(p]:=meffl+meff2*redd; 

until (abs(me-m[p]) < 10000) or (m[p] < m(p-1]); 
if abs(me-m[p]) < 10000 then ate:=ao(p]+ab+t*h 
else ate:=30000; 

end; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET PLASTISCH MOMENT BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, LIJFDIKTE,* 
* BOVENFLENS- EN ONDERFLENSOPPERVLAK VOOR EEN ASYMMETRISCH PROFIEL * 
*********************************************************************} 

procedure bep_mpla; 
begin 
atot:=ao(p]+ab+h*t*redd; 
hal:=(0.S*atot-ao(p])/(t*redd); 
zl:=((ao(p]*ao[p]/500)+ 

(hal-(ao[p]/250))*t*redd*(((hal-(ao[p]/250))/2)+(ao(p]/250)))/ 
(0.S*atot); 

zl:=hal-zl; 
z2:=((ab*ab/500)+ 

(h-hal-(ab/250))*t*redd*(((h-hal-(ab/250))/2)+(ab/250)))/ 
(0.5*atot); 

z2:=h-hal-z2; 
mpla:=0.5*atot*stk*(zl+z2); 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET PLASTISCH MOMENT BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, LIJFDIKTE,* 
* BOVENFLENS- EN ONDERFLENSOPPERVLAK VOOR EEN SYMMETRISCH PROFIEL * 
*********************************************************************} 

procedure bep_mpls; 
begin 
mpls:=ab*stk*(h-(ab/250)) + sqr(0.5*h-(ab/250))*t*redd*stk; 
end; 
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{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET WEERSTANDSMOMENT BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, LIJFDIKTE,* 
* BOVENFLENSOPPERVLAK EN ONDERFLENSOPPERVLAK IN HET EINDSTADIUM BIJ * 
* EEN NIET-VOLLEDIG SCHUIFSTERKE VERBINDING * 
*********************************************************************} 

procedure meinds; 
begin 
y:=s/(0.S*mb*bk); 
if V = 1 
then 
begin 

isamen; 
sigmao:=(me*(h+db-y))/is; 
if sigmao > stk then sigmao:=stk; 
tau:=(de-ao(p]*sigmao*((hmid-hop)/ltaps))/(t*h); 
redd:=1-sqr(tau/tauu); 

end; 
if s/stk < (ao[p]-ab) 
then 
begin 

bep_mpla; 
m[p]:=S*(h+db-0.5*y) + mpla; 

end 
else 
begin 

bep_mpls; 
if s/stk < (ao(p]-ab)+0.15*(2*ab+h*t*redd) 
then 
begin 

m[p]:=(ao(p]-ab)*stk*(h+db-0.5*y) + mpls; 
end 
else 
begin 

m(p]:=(ao(p]-ab)*stk*(h+db-0.5*y) + 
((s/stk)-(ao[p]-ab))*stk*(0.5*h+db-0.5*y) + 
1.18*mpls*(l-(s-(ao(p]-ab)*stk)/((2*ab+h*t*redd)*stk)); 

end; 
end; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN MINIMALE ONDERFLENSOPPERVLAK BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, * 
* LIJFDIKTE EN BOVENFLENSOPPPERVLAK IN HET EINDSTADIUM BIJ EEN * 
* NIET-VOLLEDIG SCHUIFSTERKE VERBINDING * 
*********************************************************************} 

procedure aondereinds; 
begin 
p:=1; 
ao(p]:=aox-1000; 
if ao(p]<O then ao(p]:=O; 
sca:=1000; 
for scb:=1 to 5 do 
begin 

repeat 
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ao[p]:=ao[p)+sca; 
meinds; 

until m[p]>me; 
ao[p):=ao[p]-sca; 
if ao[p]<O then ao[p):=O; 
sca:=sca/10; 

end; 
ao[p]:=ao[p]+lO*sca; 
ate:=ao[p)+ab+h*t; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN MINIMALE BOVENFLENSOPPERVLAK BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, * 
* EN LIJFDIKTE IN HET GEKOMBINEERDE STORT- EN EINDSTADIUM BIJ EEN * 
* NIET-VOLLEDIG SCUIFSTERKE VERBINDING * 
*********************************************************************} 

procedure bep_abovens; 
begin 
ab:=abx/8; 
a:=25; 
repeat 

aonderstort; 
atsl:=ats; 
ab:=ab+a; 
aonderstort; 
ats2:=ats; 

until ats2 > atsl; 
aonderstort; 
aondereinds; 
if ate >= ats 
then 
begin 

ab:=abx/2; 
a:=100; 
for b:=1 to 3 do 
begin 

repeat 
ab:=ab+a; 
aonderstort; 
aondereinds; 

until (ate >= ats); 
ab:=ab-a; 
if ab<O then ab:=O; 
a:=a/10; 

end; 
ab:=ab+lO*a; 

end; 
end; 
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{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET MOMENT EN DE DWARSKRACHT IN DE DOORSNEDEN IN HET * 
* TAPSE GEDEELTE, IDEM HOOGTE IN DE DOORSNEDEN IN HET TAPSE GEDEELTE* 
*********************************************************************} 

procedure bep_dmh; 
begin 
ds:=(qs*((0.5*L)-xl))*gammas+rnonrno*lOOO*gammas; 
de:=(qe*((0.5*L)-xl))*gammae; 
rns:=((L*L*0.125*qs-0.5*qs*sqr((0.5*L)-xl))*gammas)+ 

(gammas/4)*(rnonrno*lOOO*L); 
rne:=(L*L*0.125*qe-0.5*qe*sqr((0.5*L)-xl))*gammae; 
h:=hop+((hrnid-hop)/ltaps)*xl; 
if (h/t) > 86.6 then 

tauu:=(2.2659*(stk/sqrt(3)))/ 
(sqrt(((h*h/(t*t))*stk/210000)-1.085)) 

else tauu:=stk/(sqrt(3)); 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN FLENSOPPERVLAKKEN BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE EN LIJFDIKTE * 
* IN HET GEKOMBINEERDE STORT- EN EINDSTADIUM IN HET TAPSE GEDEELTE * 
*BIJEEN NIET-VOLLEDIG SCHUIFSTERKE VERBINDING * 
*********************************************************************} 

procedure bep_abtapaotaps; 
begin 
r:=1; 
repeat 

bep_dmh; 
bep_abovens; 
abt[r]:=ab; 
aot[r):=ao[p); 
xl:=xl+(ltaps/4); 
r:=r+l; 

until r = 5; 
r:=1; 
rnaxab:=abt(r); 
rnaxr:=r; 
repeat 

r:=r+l; 
if abt[r] > maxab 
then 
begin 
rnaxab:=abt[r); 
rnaxr:=r; 
end; 

until r =4; 
r:=rnaxr; 
abtap:=abt[r]; 
r:=1; 
maxao:=aot[r]; 
rnaxr:=r; 
repeat 

r:=r+l; 
if aot[r] > rnaxao 
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then 
begin 

maxao:=aot[r]; 
maxr:=r; 

end; 
ntil r =4; 
r:=maxr; 
aotap:=aot[r]; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN MINIMALE BOVENFLENSOPPERVLAK BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE, * 
* EN LIJFDIKTE IN HET GEKOMBINEERDE STORT- EN EINDSTADIUM * 
*********************************************************************} 

procedure bep_aboven; 
begin 
ab:=-1000; 
a:=1000; 
for b:=1 to 4 do 
begin 

repeat 
ab:=ab+a; 
aonderstort; 
aondereind; 

until ate >= ats; 
ab:=ab-a; 
if ab < O then ab:=O; 
a:=a/10; 

end; 
ab:=ab+lO*a; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET MOMENT EN DE DWARSKRACHT IN DE MIDDENDOORSNEDE * 
*********************************************************************} 

procedure bep_dmmaks; 
begin 
db:=hoh/30; 
if db < 130 then db:=130; 
gs:=egsl+monlig+(smb/100}*hoh*db/le6+monb*hoh/le3; 
ge:=egsl+(smb/100}*hoh*db/le6+(rb+vb)*hoh/le3; 
ms:=((gammas/8}*gs*L*L)+(gammas/4)*(monmo*lOOO*L); 
de:=gammae*ge*0.5*L; 
me:=(gammae*ge*L*L)/8; 
end; 
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{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN FLENSOPPERVLAKKEN BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE EN LIJFDIKTE * 
* IN HET GEKOMBINEERDE STORT- EN EINDSTADIUM IN DE MIDDENDOOORSNEDE * 
*********************************************************************} 

procedure bep_abmidaomid; 
begin 
v:=O; 
redd:=1; 
bep_dmmaks; 
t:=tmid; 
h:=hmid; 
tauu:=(2.2659*(stk/sqrt(3)))/(sqrt(((h*h/(t*t))*stk/210000)-1.085)); 
bep_aboven; 
aomid:=ao[pJ; 
abmid:=ab; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN DE LIJFDIKTE EN LIJFHOOGTE IN DE DOORSNEDE BIJ DE * 
* OPLEGGING * 
*********************************************************************} 

procedure drsoplegging; 
begin 
top:=trunc(top)+l; 
hop:=aop/top; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN DE LIJFDIKTE IN DE MIDDENDOORSNEDE * 
* * 
*********************************************************************} 

procedure bep tmid; 
begin -
tmid:=topmin*sqrt(((0.5*L)-ltaps)/(0.5*L)); 
if tmid < tm then tmid:=tm; 
if tmid<> trunc(tmid) 
then 

tmid:=trunc(tmid)+l.0; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN FLENSOPPERVLAKKEN BIJ EEN GEGEVEN HOOGTE EN LIJFDIKTE * 
* IN HET GEKOMBINEERDE STORT- EN EINDSTADIUM IN HET TAPSE GEDEELTE * 
*********************************************************************} 

procedure bep_abtapaotap; 
begin 
v:=1; 
xl:=ltaps/4; 
r:=1; 
t:=top; 
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repeat 
bep_dmh; 
bep_aboven; 
abt[r]:=ab; 
aot[r]:=ao[p); 
xl:=xl+(ltaps/4); 
r:=r+l; 

until r = 5; 
r:=1; 
maxab:=abt[r]; 
maxr:=r; 
repeat 

r:=r+l; 
if abt[r] > maxab 
then 
begin 
maxab:=abt[rJ; 
maxr:=r; 
end; 

until r =4; 
r:=maxr; 
abtap:=abt[rJ; 
r:=1; 
maxao:=aot[rJ; 
maxr:=r; 
repeat 

r:=r+l; 
if aot[r] > maxao 
then 
begin 

maxao:=aot[r]; 
maxr:=r; 

end; 
until r =4; 
r:=maxr; 
aotap:=aot[rJ; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET GEWICHT VAN DE GEHELE LIGGER * 
*********************************************************************} 

procedure staalgewicht; 
begin 
eg:=((((L-2*ltaps)*(abmid+aomid))+(2*ltaps*(abtap+aotap))+ 

(((0.5*L)-ltaps)*2*hmid*tmid)+ 
(((hmid-hop}/2+hop)*ltaps*top*2})*0.00000785}/(L/1000}; 

end; 

H-11 



{********************************************************************* 
* UITVOER VAN DE GEGEVENS * 
*********************************************************************} 

procedure uitvoer; 
begin 
writeln ('hoh = 

1 
',hoh:4:0,' db = ',db:3:0, 
staalgewicht/meter= ',eg:5:3); 

writeln ('hm = ',hmid:5:0,' tm = ',tmid:3:0, 
abmid = ',abmid:6:0,' abtap = ',abtap:6:0); 

writeln ('hop= ',hop:5:0,' top= ',top:3:0, 
aomid = ',aomid:6:0,' aotap = ',aotap:6:0, 

' ltaps = ',ltaps:4:0); 
writeln ('Smid= ',Smid:6:0,' Stap =',Stap:6:0); 
writeln ('zeeg =',zeeg:3:0); 
writeln ('doorbuiging kort =',doorkort:3:0); 
writeln ('doorbuiging lang =',doorlang:3:0); 
writeln; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN DE TAPSE LENGTE * 
*********************************************************************} 

procedure bep_ltaps; 
begin 
pp:=1; 
ltaps:=(lpib*(hmid-hop))/(hmid-hop-lpih); 
ltaps2:=((lpib+lpIIb)*(hmid-hop))/(hmid-hop-lpIIh); 
if ltaps2>ltaps then ltaps:=ltaps2; 
if ltaps > (0.S*L) 
then 
begin 

repeat 
top:=top+l.0; 
hop:=aop/top; 
ltaps:=(lpib*(hmid-hop))/(hmid-hop-lpih); 
ltaps2:=((lpib+lpIIb)*(hmid-hop))/(hmid-hop-lpIIh); 
if ltaps2>ltaps then ltaps:=ltaps2; 

until ltaps < (0.S*L); 
end; 
ltaps:=ltaps/250; 
if ltaps<>trunc(ltaps) then ltaps:=trunc (ltaps) + 1.0; 
ltaps:=ltaps*250; 
{ql:=1;} 
repeat 

bep_tmid; 
bep_abmidaomid; 
bep_abtapaotap; 
staalgewicht; 
ltapsa[pp]:=ltaps; 
ega[pp]:=eg; 
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ltaps:=ltaps+250; 
pp:=pp+l; 
{ql:=ql+l;} 

until (ltaps >(0.5*L)) {or (ql > 10)}; 
pp:=pp-1; 
minegl:=1000; 
min:=O; 
repeat 

if ega[pp]<rninegl 
then 
begin 

minegl: =ega (pp] ; 
min:=pp; 

end; 
pp:=pp-1; 

until pp = O; 
pp:=rnin; 
ltaps:=ltapsa[ppJ; 
bep trnid; 
bep=abrnidaornid; 
bep_abtapaotap; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN DE LIJFHOOGTE IN DE OPLEGGING * 
*********************************************************************} 

procedure bep_hop; 
begin 
drsoplegging; 
if hrnid-lpih < hop 
then 
begin 

repeat 
top: =top+ 1. 0 ; 
hop:=aop/top; 

until hrnid - lpih > hop; 
end; 
ppp:=1; 
{ q2: =1; } 
repeat 

ppp:=ppp+l; 
bep_ltaps; 
staalgewicht; 
topa[ppp]:=top; 
egaa[ppp]:=eg; 
top:=top+l; 
hop:=aop/top; 
{q2:=q2+1;} 

until (hop< 200) or (top> 12){ or (q2 > 3) }; 
mineg2:=1000; 
repeat 

if egaa[ppp] < rnineg2 
then 
begin 
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mineg2:=egaa[pppJ; 
min:=ppp; 

end; 
ppp:=ppp-1; 

until ppp = 1; 
ppp:=min; 
top:=topa[pppJ; 
hop:=aop/top; 
bep_ltaps; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN DE AFSCHUIFKRACHT IN HET PRISMATISCHE EN HET TAPSE DEEL* 
* VOOR EEN VOLLEDIG SCHUIFSTERKE LIGGER * 
*********************************************************************} 

procedure bep_schuiflOO; 
begin 
h:=hmid; 
t:=top; 
ao[p]:=aotap; 
ab:=abtap; 
y:=((ao[p]+ab+h*t)*stk)/(0.8*mb*bk); 
isamen; 
sigmao:=(me*(h+db-y))/is; 
if sigmao > stk then sigmao:=stk; 
tau:=(de-ao[p]*sigmao*((hmid-hop)/ltaps))/(t*h); 
tauu:=(2.2659*(stk/sqrt(3)))/(sqrt(((h*h/(t*t))*stk/210000)-1.085)); 
redd:=1-sqr(tau/tauu); 
Stap:=((aotap + abtap + hmid*top*redd) * stk)/1000; 
Smid:=((aomid + abmid + hmid*tmid) * stk)/1000; 
if Smid< Stap 
then Smid:= o 
else Smid:=Smid-Stap; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN AFSCHUIFKRACHT IN HET PRISMATISCHE EN HET TAPSE DEEL * 
* VOOR EEN NIET-VOLLEDIG SCHUIFSTERKE LIGGER EN DAARNA DE BEPALING * 
* VAN DE BIJBEHORENDE PROFILERING * 
*********************************************************************} 

procedure bep_schuifx; 
begin 
write ('hoe hoog is het percentage schuifsterkte?'); 
readln (xper); 
Smid:=(xper/100) * Smid; 
Stap:=(xper/100) * Stap; 
v:=O; 
redd:=1; 
bep_dmmaks; 
aox:=aomid; 
abx:=abmid; 
t:=tmid; 
h:=hmid; 
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S:=(Stap+Smid)*lOOO; 
bep_abovens; 
aomid:=ao[p]; 
abmid:=ab; 
v:=1; 
xl:=ltaps/4; 
t:=top; 
h:=hmid; 
bep dmh; 
S:=Stap*lOOO; 
aox:=aotap; 
abx:=abtap; 
bep_abtapaotaps; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN DE MOMENTEN VOOR DE DOORBUIGING * 
*********************************************************************} 

procedure qdoorbuig; 
begin 
qz:=egsl+24*hoh*db/le6; 
qek:=(vb+rb)*hoh/le3; 
qel:=egsl+24*hoh*db/le6+vb*0.333*hoh/le3+rb*hoh/le3; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET WEERSTANDSMOMENT VOOR EEN STALEN LIGGER * 
*********************************************************************} 

procedure istaal; 
begin 
x:=(0.5*t*h*h+h*ab)/(ab+aoo+t*h); 
i:=(aoo*x*x)+ab*(h-x)*(h-x)+(t*h*h*h/12+(sqr(0.5*h-x))*t*h); 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN HET WEERSTANDSMOMENT VOOR EEN STAALBETON-LIGGER * 
*********************************************************************} 

procedure isamengesteld; 
begin 
istaal; 
y:=h+0.5*db; 
xs:=h+db-((ab+aoo+t*h)*x+((mb*db)/n)*y)/((ab+aoo+t*h)+((mb*db)/n)); 
xl:=h+db-xs-x; 
yl:=xs-0.5*db; 
i:=i+mb*db*db*db/(12*n)+(ab+aoo+t*h)*xl*xl+((mb*db)*yl*yl)/n; 
end; 
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{********************************************************************* 
* NA ELKAAR WORDEN VOOR ZEEG, DOORBUIGING TGV KORTSTONDIGE EN LANG- * 
* DURIGE BELASTINGEN HET WEERSTANDSMOMENT EN DE BELASTING GEKOZEN * 
*********************************************************************} 

procedure ienq; 
begin 
if v=l 
then 
begin 

istaal; 
q:=qz; 

end; 
if v=2 
then 
begin 

n:=6; 
isamengesteld; 
q:=qek; 

end; 
if v=3 
then 
begin 

n:=18; 
isamengesteld; 
q:=qel; 

end; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALING VAN DE DOORBUIGING IN EEN MOOTJE VAN DE LIGGER * 
*********************************************************************} 

procedure deltastap; 
begin 
m2:=0.5*L/10; 
a:=(10-p)*m2; 
b2:=0.5*L-a; 
r2:=p*m2-0.5*m2; 
if r2<ltapsd 
then 
begin 

t:=tmid; 
h:=hmid; 
aoo:=aomid; 
ab:=abmid; 

end 
else 
begin 

t:=top; 
h:=hop + ((hmid-hop)/ltapsd)*r2; 
aoo:=aotap; 
ab:=abtap; 

end; 
ienq; 
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delta:=(q/(210000*i))*((m2*m2*m2*m2)/8-
(b2*m2*m2*m2/3)-0.5*(L*a-a*a)*m2*m2/2+ 
{m2*m2*m2*a)/6-
{b2*m2*m2*a)/2-0.5*(L*a-a*a)*m2*a); 

end; 

{********************************************************************* 
* ACHTEREENVOLGENS WORDEN DE ZEEG, DE DOORBUIGING TGV KORTSTONDIGE * 
* EN LANGDURIGE BELASTINGEN BEPAALD * 
*********************************************************************} 

procedure doorbuigtaps; 
begin 
ltapsd:=7500-ltaps; 
qdoorbuig; 
v:=l; 
repeat 

deltat:=0; 
p:=l; 
repeat 

deltastap; 
deltat:=deltat+delta; 
p:=p+l; 

until p > 10; 
if v=l then zeeg:=-deltat; 
if v=2 then doorkort:=deltat; 
if v=3 then doorlang:=deltat; 
v:=v+l; 

until v > 3; 
end; 

{********************************************************************* 
* BEPALEN VAN DE LIJFHOOGTE IN DE MIDDENDOORSNEDE * 
*********************************************************************} 

procedure bep_hmid; 
begin 
hmid:=hmidstart; 
repeat 

mb:=3000; 
if hoh<3000 then mb:=hoh; 
bep dmmaks; 
topmin:=l.75*(sqrt((me{*(gammad/gammae)})/ 

(L*(sqrt(stk*210000))))); 
top:=topmin; 
hopmax:=(de*l.732)/(topmin*stk); 
aop:=hopmax*topmin; 
bep hop; 
bep=schuiflOO; 
staalgewicht; 
doorbuigtaps; 
uitvoer; 
bep_schuifx; 
staalgewicht; 
doorbuigtaps; 
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uitvoer; 
hmid:=hmid+l00; 

until hmid > hmideind; 
end; 

{********************************************************************* 
* INVOER DOOR DE GEBRUIKER VAN DE BEGINWAARDEN * 
*********************************************************************} 

procedure invoer; 
begin 
write('beginwaarde hoogte van de ligger= '); 
readln (hmidstart); 
write('eindwaarde hoogte van de ligger='); 
readln (hmideind); 
write('waarde hart op hart maat van de liggers='); 
readln (hoh) ; 
end; 

{********************************************************************* 
* MAIN * 
*********************************************************************} 

begin 
invoer; 
{VEILIGHEIDSCOEEFICIENT STORTSTADIUM} 
gammas:=1.4; 

{VEILIGHEIDSCOEEFICIENT EINDSTADIUM} 
gammae:=1.7; 

{VEILIGHEIDSCOEEFICIENT STAAL} 
gammad:=1.5; 

{VLOEISPANNING STAAL FE360} 
stk:=235; 

{BETONKWALITEIT} 
bk:=24; 

{BREEDTE GROOTSTE LEIDINGDOORVOER} 
lpib:=900; 

{HOOGTE GROOTSTE LEIDINGDOORVOER} 
lpih:=300; 

{BREEDTE KLEINERE LEIDINGDOORVOER} 
lpIIb:=900; 

{HOOGTE KLEINERE LEIDINGDOORVOER} 
lpIIh:=200; 

{OVERSPANNING} 
L:=15000; 
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{RUSTENDE BELASTING} 
rb:=1.5; 

{VERANDERLIJKE BELASTING} 
vb:=4.0; 

{EIGEN GEWICHT STAALLIGGER} 
egsl:=2.5; 

{SOORTELIJKE MASSA BETON} 
smb:=2400; 

{MONTAGE BELASTING} 
monb:=0.25; 

{MONTAGE BELASTING} 
monmo:=2.5; 

{MONTAGE BELASTING LIGGER} 
monlig:=l.0; 

{MINIMALE LIJFDIKTE} 
tm:=3.0; 

bep_hmid; 

end. 

{ EOF ()} 
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DAFLOORS WEERGEGEVEN IN EEN BOOMSTRUKTUUR 

In een boomstruktuur is op een eenvoudige wijze zichtbaar te maken hoe de 

verschillende funkties onderling samenhangen. Hiermee kan eenvoudig de plaats 

van een funktie binnen het programma gevonden worden. 

DAfloorS 

wijz_bes 

voorsel 

vorm_moe 

vl_keuze 

7
w_elem 

n_elem 

w_opbo 

7 
vsl_elAB 

vsl elC 

vsl_opbo 

7
inlees 

vul best 

sorteer 

wijz_lim 

bep_min 

een_opbo 

uitvoer 
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* BEP MIN.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het bepalen van het kostenminimum voor de 
* de alternatieven in een moederbestand die binnen de 
* limiteringen vallen. 

* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.5.3 
* VARIABELEN: mminhoog, mmakhoog, mminhoh, mmakhoh, mmindb, 
* mmakdb 

* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 

* 
* 
* 

SET FILTER TO hoogtotaal > mminhoog . 
' .AND. hoogtotaal < mmakhoog ; 

.AND. hoh maat > mminhoh ; 

.AND. hoh maat < mmakhoh ; 

.AND. dikt plaat > mmindb 

.AND. dikt_plaat < mmakdb 
GO TOP 
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* DAFLOORS.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het op een gefundeerde manier komen tot 
* een keuze op basis van kosten en dimensionering bij het 
* ontwerpen van een vloersysteem. 

* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1. 
* VARIABELEN: mkeuzel, mkeuze2, antw 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 

* 
* 

* instellingen maken voor programma-omgeving 

SET BELL OFF 
SET STATUS OFF 
SET SCORE BOARD OFF 
SET MENU OFF 
SET HELP OFF 
SET HEADING OFF 
SET ESCAPE OFF 
SET TALK OFF 

* titelscherm van het programma DAfloorS 

DO mask 
@ 23,0 
WAIT Il Druk op willekeurige toets om verder te gaan ..... " 

* loop voor het hoofdmenu 

mkeuzel = o 
DO WHILE .T. 

* titelregel op het scherm dat het gehele programma zichtbaar is 

SET COLOR TO N/W 
@ 1,0 SAY "VLOERSYSTEEM-KEUZE OP BASIS VAN KOSTEN EN 

DIMENSIONERING:" 
@ 1,57 SAY SPACE(20) 
SET COLOR TO W/N 
@ 3,0 CLEAR 

DO hfd menu 
DO CASE 
CASE mkeuzel = 0 

* verlaat het programma 
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EXIT 
CASE mkeuzel = 1 

* wijzig bestanden 

DO wijz_bes 
CASE mkeuzel = 2 

* start het programma 

DO voorsel 
DO vorm moe 

* loop voor het submenu 

DO WHILE .T. 

* titelregel invulling 

SET COLOR TO N/W 
@ 1,57 SAY SPACE(21) 
@ 1,73 SAY "SUBMENU" 
SET COLOR TO W/N 

@ 3, 0 CLEAR 
@ 3, 0 TO 9,44 
@ 5, 3 SAY 11 0. TERUG NAAR HOOFDMENU" 
@ 7, 3 SAY 11 1. VERGELIJKING VLOERSYSTEMEN" 
mkeuze2 = o 
DO WHILE .T. 

@ 19,47 SAY "uw keuze is?" 
@ 20,47 GET mkeuze2 PICTURE 11 9 11 RANGE 0,1 
READ 
antw = 11 11 

DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 
antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist? (J/N)" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 
DO CASE 

* ekstra keer vragen of de gebruiker zeker het submenu wil * 
verlaten 
* omdat dit betekent dat de moederbestanden gewist worden 

CASE mkeuze2 = O 
@ 11,0 TO 14,44 DOUBLE 
@ 12,2 SAY "DOOR TERUG TE GAAN NAAR HET 

HOOFDMENU" 
13,2 SAY "WORDEN ALLE MOEDERBESTANDEN 

GEWIST!!!" 
@ 19,47 CLEAR 
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mkeuze2 = 0 
DO WHILE .T. 

@ 19,47 SAY "uw keuze is?" 
@ 20,47 GET mkeuze2 PICTURE 11 9 11 RANGE 0,1 
READ 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw =" " 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist? 

(J/N)" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 

* de gebruiker wil het submenu zeker verlaten 

IF mkeuze2 = o 

* sluit alle bestanden 

CLOSE ALL 

* wis alle meerderbestanden-files en index-files 

SELECT 1 
USE opbouw 
GO TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() 

IF voorselek 
mbesnaml = 

STR(opbouw nr,l) 
mbesnam2 = 

STR(opbouw nr,l) 
ERASE &mbesnaml 
ERASE &mbesnam2 

ENDIF 
SKIP 

ENDDO 

11 V 1 S y S _ 11 

+ 11 .dbf" 
Il V 1 s k O Il 

+ 11 .ndx" 

* velden voorselektie en naselektie op beginwaarden terug zetten 

*O TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() 

REPLACE voorselek WITH .T. 
REPLACE naselek WITH .F. 
SKIP 

ENDDO 
USE 
EXIT 

ENDIF 
CASE mkeuze2 = 1 

* start het vergelijken van de vloersystemen 
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DO vl keuze 
ENDCASE 

ENDDO 
ENDCASE 

ENDDO 

* terug naar assist-omgeving 

SET BELL ON 
SET STATUS ON 
SET SCOREBOARD ON 
SET MENU ON 
SET HELP ON 
SET HEADING ON 
SET ESCAPE ON 
SET TALK ON 
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* EEN OPBO.PRG 

* 
* FUNKTIEBESCHRIJVING: het selekteren van een opbouwvariant uit 
* maksimaal drie nageselekteerde opbouwvarianten door de 
* gebruiker waarvan alle informatie (element-informatie en 
* vloersysteem-informatie) getoond wordt 

* 
* DOOR: Mari van Kuijk 
* 
* DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.5.4 
* VARIABELEN: mkeuze, teller 

* 
* 
* RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 
* 

HERZIENING: 

* bepalen aantal opbouwvarianten zodat de gebruiker vervolgens* 
een bestaande opbouwvariant kiest 

teller= O 
SELECT 1 
USE opbouw 
GO TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() 

teller= teller+ 1 
SKIP 

ENDDO 

* keuze door de gebruiker van welke opbouwvariant alle informatie 
* getoond moet worden 

DO WHILE .T. 
@ 3,47 TO 7,77 
@ 4,49 SAY "Door het nummer in te typen" 
@ 5,49 SAY "selekteert u het vloersys-" 
@ 6,49 SAY "teem." 
mkeuze = o 
DO WHILE .T. 

GO TOP 
@ 19,47 SAY "keuze vloersysteem?" 
@ 20,47 GET mkeuze PICTURE 11 9 11 RANGE 1,9 
READ 
IF mkeuze <= teller 

GOTO mkeuze 
IF naselek 

EXIT 
ELSE 
ENDIF 

ELSE 
ENDIF 

ENDDO 
EXIT 

ENDDO 
USE 
@ 3,47 CLEAR 
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* HFD MENU.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het laten zien van een keuzemenu met 
* betrekking tot starten/wijzigen bestanden/stoppen, 
* waarna de gebruiker een keuze maakt. 

* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.1 
* VARIABELEN: mkeuzel, antw 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 

* 
* 
* 

* titelregel invulling 

SET COLOR TO N/W 
@ 1,57 SAY SPACE(21} 
@ 1,71 SAY "HOOFDMENU" 
SET COLOR TO W/N 

@ 3,0 CLEAR 
@ 3,0 TO 11,44 
@ 5,10 SAY 11 0. EINDE PROGRAMMA" 
@ 7,10 SAY 11 1. WIJZIGEN BESTANDEN" 
@ 9,10 SAY 11 2. STARTEN PROGRAMMA" 
mkeuzel = o 
DO WHILE .T. 

@ 19,47 SAY "uw keuze is?" 

HERZIENING: 

@ 20,47 GET mkeuzel PICTURE 11 9 11 RANGE 0,2 
READ 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist? (J/N)" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 
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* INLEES.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het inlezen van de gegevens van een 
* opbouwvariant in geheugenvariabelen. 
* 
* 
* 
* DOOR: Mari van Kuijk 
* 
* DATUM KREATIE: 10 augustus HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.4.1 
* VARIABELEN: mopbnr, mel_A, mel_B, mel_C, mplle, mhg 
* 
* 
* RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 
* 
* 

mopbnr = opbouw_nr 
mel A = element A 
mel B = element B 
mel C = element C 
mplle = pl leiding 
mhg = opb_hoogte 
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* NASEL.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het door de gebruiker selekteren van 
* maksimaal drie opbouwvarianten om een vergelijkend 
* onderzoek op toe te passen. 

* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.5.1 
* VARIABELEN: teller, mbesnaml, mbesnam2, mkeuze, antw, 
* teller2 

* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 
* 2 geindexeerd moerderbestand 

* 

* titelregel invulling 

SET COLOR TO N/W 
@ 1,57 SAY SPACE(21) 
@ 1,70 SAY "NASELEKTIE" 
SET COLOR TO W/N 

@ 3,0 CLEAR 
SELECT 1 
USE opbouw 

* aantal voorgeselekteerde opbouwvarianten bepalen om de grootte 
* van het kader te bepalen 

teller= o 
DO WHILE .NOT. EOF() 

IF voorselek 
teller= teller+ 1 

ENDIF 
SKIP 

ENDDO 

* tonen van de absolute minima van de opbouwvarianten waarmee de 
* gebruiker zijn keuze voor de naselektie kan bepalen 

@ 3,0 TO 9+teller,44 
@ 4,1 SAY "U kunt met maksimaal drie vloersystemen" 
@ 5,1 SAY "tegelijk een vergelijkend onderzoek" 
@ 6,1 SAY "uitvoeren (minimaal 1)" 
@ 8,1 SAY "vl-nr kosten/m" + CHR(253) +"hoogte hoh-maat dikte 

beton" 
GO TOP 
teller= O 
DO WHILE .NOT. EOF() 

IF voorselek .T. 
mbesnaml = "vlsys_" + STR(opbouw_nr,1) 
mbesnam2 = "vls ko" + STR(opbouw nr,1) 
@ 9+teller,2 SAY opbouw nr -
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SELECT 2 
USE &mbesnaml INDEX &mbesnam2 
GO TOP 
@ 9+teller,7 SAY kosttotaal 
@ 9+teller,16 SAY hoogtotaal 
@ 9+teller,25 SAY hoh maat 
@ 9+teller,35 SAY dikt plaat 
teller= teller+ 1 

ENDIF 
SELECT 1 
SKIP 

ENDDO 

@ 3,47 TO 9,77 
@ 4,49 SAY "Door het nummer in typen" 
@ 5,49 SAY "selekteert u het vloersys-" 
@ 6,49 SAY "teem." 
@ 7,49 SAY "Door O in te typen kiest u" 
@ 8,49 SAY "verder geen vloersystemen." 
teller= 1 

* bepalen aantal opbouwvarianten 

teller2 = O 
GO TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() 

teller2 = teller2 + 1 
SKIP 

ENDDO 

* keuze maken door de gebruiker voor maksimaal drie * 
opbouwvarianten 

DO WHILE teller< 4 
DO WHILE .T. 

GO TOP 
mkeuze = o 
DO CASE 
CASE teller= 1 

@ 19,47 SAY "Keuze eerste vloersysteem?" 
CASE teller= 2 

@ 19,47 SAY "Keuze tweede vloersysteem?" 
CASE teller= 3 

@ 19,47 SAY "Keuze laatste vloersysteem?" 
ENDCASE 
@ 20,47 GET mkeuze PICTURE 11 9 11 

READ 
IF mkeuze <= teller2 

IF mkeuze > o 
GOTO mkeuze 
IF voorselek 

EXIT 
ELSE 
ENDIF 

ELSE 
EXIT 

ENDIF 
ELSE 
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ENDIF 
ENDDO 

* de default waarde voor naselek (.F.) vervangen door .T. 

IF mkeuze > o 
GOTO mkeuze 
REPLACE naselek WITH .T. 
teller= teller+ 1 
ELSE 
EXIT 
ENDIF 

ENDDO 

* sluiten werkruimtes 

SELECT 1 
USE 
SELECT 2 
USE 
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* N ELEM.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: het door de gebruiker maken van een 
* nieuw element-bestand (struktuur aanpassen aan aantal 
* parameters en vullen met gegevens) 

* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.2.2 
* VARIABELEN: melemnam, antw 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 

HERZIENING: 

* 1 element-bestand 

* 
* 

* de beide andere mogelijkheden binnen het wijzigingsmenu 
* wegvegen 

@ 5, 5 SAY SPACE(36} 
@ 9, 5 SAY SPACE(36) 

* het kiezen van een naam voor het nieuwe element-bestand door de 

* gebruiker 

DO WHILE .T. 
melemnam =" 11 

@ 19,47 SAY "filenaam nieuwe element?" 
@ 20,47 GET melemnam 
READ 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist?" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 

* het aktiveren van het leeg element-bestand 

USE leeg_ele 

* het kopieren van de struktuur naar het nieuwe element-bestand 

COPY STRUCTURE TO &melemnam 

* het aanpassen van de struktuur en vullen van dit bestand met 
* gegevens 

USE &melemnam 
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APPEND BLANK 
MODIFY STRUCTURE 
CHANGE 
@ O, 0 CLEAR 
USE 
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* SORTEER.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het sorteren van de verschillende alter-

* 
* 

natieven in een moederbestand naar oplopende kosten 
per vierkante meter. 

* 
* 
* DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.4.4 
* VARIABELEN: 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 

HERZIENING: 

* 2 geindexeerd moederbestand 

* 

* benaming index-files aan de hand van het opbouwvariant-nummer 

SELECT 1 
mbesnaam = "vls_ko_" + STR(opbouw_nr,1) 

* indexeren naar kosten per vierkante meter 

SELECT 2 
INDEX ON kosttotaal TO &mbesnaam 
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* UITVOER.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het tonen van alle informatie van zowel de 
* elementen als het vloersysteem als geheel waarbij de 
* gebruiker eventueel de informatie naar de printer kan sturen 

* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.5.5 (1.5.5.1, 1.5.5.2, 1.5.5.3) 
* VARIABELEN: mkeuze, mbesnaml, mbesnam2, mbesnam3, mbesnam4, 
* mbesnam5, ree 

* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 

* 1 opbouw.dbf 

* 2 geindexeerd moederbestand 

* 3 bestand van element A 

* 4 bestand van element B 

* 5 bestand van element C 

* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.5.5.1 

* het openen van de twee of drie element-bestanden behorende bij 
* de gekozen opbouwvariant 

@ 3,0 CLEAR 
SELECT 1 
USE opbouw 
GO (mkeuze) 
mbesnaml = "vlsys 11 + STR(mkeuze,1) 
mbesnam2 = "vls_ko_" + STR(mkeuze,1) 
SELECT 2 
USE &mbesnaml INDEX &mbesnam2 
DO bep_min 
SELECT 3 
mbesnam3 = a->element A 
USE &mbesnam3 
SELECT 4 
mbesnam4 = a->element B 
USE &mbesnam4 
IF a->element C = SPACE(8) 
ELSE 

SELECT 5 
mbesnam5 = a->element c 
USE &mbesnam5 

ENDIF 

* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.5.5.2 

* het tonen van de informatie op het scherm 
* de kaders en de benamingen van de verschillende parameters 

@ 2, 0 TO 2,62 
@ 3,33 TO 22,33 
@ 3,48 TO 22,48 
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@ 3,18 TO 22,18 
@ 2,63 TO 22,79 DOUBLE 
@ 3,21 SAY "ELEMENT A" 
@ 3,36 SAY "ELEMENT B" 
@ 3,51 SAY "ELEMENT C" 
@ 3,64 SAY 11 VLOERSYSTEEM" 
@ 4, 2 SAY "kosten" 
@ 5, 2 SAY "overspan" 
@ 6, 2 SAY "hoh-maat" 
@ 7, 2 SAY "hoogte" 
@ 8, 2 SAY "belasting RB" 
@ 9, 2 SAY "belasting VB" 
@ 10, 2 SAY "belasting boven" 
@ 11, 2 SAY "belasting EG" 
@ 12, 2 SAY "parameter l" 
@ 13, 2 SAY "parameter 2" 
@ 14, 2 SAY "parameter 3 Il 
@ 15, 2 SAY "parameter 4 Il 
@ 16, 2 SAY "parameter 5 Il 
@ 17, 2 SAY "parameter 6 Il 
@ 18, 2 SAY "parameter 7" 
@ 19, 2 SAY "parameter 8" 
@ 20, 2 SAY "parameter 9" 
@ 21, 2 SAY "parameter 10 11 

@ 22, 2 SAY "parameter 11 11 

ree= b->referent A 
SELECT 3 

* tellen van het aantal parameters 

teller= 10 
DO WHILE .T. 

mveld = field(teller) 
mveld2 = ase(mveld) 
IF mveld2 = 0 

EXIT 
ELSE 

teller= teller+ 1 
ENDIF 

ENDDO 
teller= teller - 1 

* tonen van de tien vaste parameters 

GOTO ree 
@ 4,23 SAY kosten 
@ 5,21 SAY overspan 
@ 6,21 SAY hoh maat 
@ 7,21 SAY hoogte 
@ 8,24 SAY belas rb 
@ 9,24 SAY belas vb 
@ 10,24 SAY belas be 
@ 11,24 SAY belas_eg 

* tonen van de overige parameters (aantal is afhankelijk van het 
* element} 
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teller2 = 11 
DO WHILE teller2 <= teller 

mveld = FIELD(teller2) 
@ teller2+1,20 SAY &mveld 
teller2 = teller2 + 1 

ENDDO 

* idem voor element B 

ree= b->referent B 
SELECT 4 

teller= 10 
DO WHILE .T. 

mveld = field(teller) 
mveld2 = ase(mveld) 
IF mveld2 = 0 

EXIT 
ELSE 

teller= teller+ 1 
ENDIF 

ENDDO 
teller= teller - 1 

GOTO ree 
@ 4,39 SAY kosten 
@ 5,37 SAY overspan 
@ 6,37 SAY hoh maat 
@ 7,37 SAY hoogte 
@ 8,40 SAY belas rb 
@ 9,40 SAY belas vb 
@ 10,40 SAY belas be 
@ 11,40 SAY belas_eg 
teller2 = 11 
DO WHILE teller2 <= teller 

mveld = FIELD{teller2) 
@ teller2+1,37 SAY &mveld 
teller2 = teller2 + 1 

ENDDO 

* idem voor element C, indien dit aanwezig is 

IF a->element C = SPACE{8) 
ELSE 

ree= b->referent C 
SELECT 5 

teller= 10 
DO WHILE .T. 

mveld = field(teller) 
mveld2 = ase(mveld) 
IF mveld2 = 0 

EXIT 
ELSE 

teller= teller+ 1 
ENDIF 

ENDDO 
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teller= teller - 1 

GOTO ree 
@ 4,54 SAY kosten 
@ 5,52 SAY overspan 
@ 6,52 SAY hoh maat 
@ 7,52 SAY hoogte 
@ 8,55 SAY belas rb 
@ 9,55 SAY belas vb 
@ 10,55 SAY belas be 
@ llt55 SAY belas_eg 
teller2 = 11 
DO WHILE teller2 <= teller 

mveld = FIELD(teller2) 
@ teller2+1,55 SAY &mveld 
teller2 = teller2 + 1 

ENDDO 
ENDIF 

* tonen van de gegevens die betrekking hebben op het gehele 
* vloersysteem 

SELECT 2 
@ 4,70 SAY kosttotaal 
IF a->element C = SPACE(8) 

@ 5,68 SAY d->overspan 
ELSE 

@ 5,68 SAY e->overspan 
ENDI:F 
@ 6,68 SAY hoh maat 
@ 7,68 SAY hoogtotaal 

* sluiten werkruimtes 

SELECT 2 
USE 
SELECT 3 
USE 
SELECT 4 
USE 
IF a->element C = SPACE(8) 
ELSE 

SELECT 5 
USE 

ENDIF 
SELECT 1 
USE 

* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.5.5.3 

* door de gebruiker kiezen of de informatie naar de printer 
* gestuurd moet worden 

@ 23,0 SAY "Voor printen: druk op Print Screen" 
WAIT "druk op willekeurige toets om verder te gaan ....... " 
@ 3,0 CLEAR 
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* VL KEUZE.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het vergelijken van maksimaal 3 opbouw-
* varianten met elkaar, waarbij de specifieke 
* ontwerpwensen door de gebruiker ingevoerd kunnen worden. 

* 
* 
* DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.5 
* VARIABELEN: mminhoog, mminhoh, mmindb, mmakhhoog, mmakhoh, 
* mmakdb, mkeuze4, mwijzig, teller, antw 

* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 
* 2 geindexeerd moederbestand 

* 

*voorde eigenlijke vloerkeuze eerst naselekteren omdat anders 
* de informatiestroom onoverzichtelijk wordt 

DO nasel 

* titelregel invulling 

SET COLOR TO N/W 
@ 1,59 SAY SPACE(21) 
@ 1,70 SAY "VLOERKEUZE" 
SET COLOR TO W/N 
@ 3,0 CLEAR 

* hulptekst 

@ 3,0 TO 13,44 
@ 4,2 SAY "Door w1Jz1gingen in de minima en maksima" 
@ 5,2 SAY "van de limiteringen aan te brengen kunt" 
@ 6,2 SAY "u randvoorwaarden invoeren waarna de" 
@ 7,2 SAY "kostenminima opnieuw bepaald worden." 
@ 9,2 SAY "Vervolgens bestaat de mogelijkheid om" 
@ 10,2 SAY ''alle gegevens die een specifiek alter-" 
@ 11,2 SAY "natief beschrijven op te vragen of uit" 
@ 12,2 SAY "te printen." 
@ 23,0 
WAIT "Druk op willekeurige toets om verder te gaan ..... " 
mminhoog = O 
mminhoh = o 
mmindb = O 
mmakhoog = 10000 
mmakhoh = 10000 
mmakdb = 10000 
teller = 1 
mwijzig = Il Il 

* loop voor het wijzigen van de limiteringen en bepalen van de 
* minima, de informatie over de minima kan naar het scherm of de 
*printergestuurd worden 
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DO WHILE .T. 

* tonen van de absolute minima 

@ 2,0 CLEAR 
@ 3,0 TO 10,44 
@ 4,1 SAY "kostenminima absoluut:" 
@ 5,1 TO 5,43 
@ 6,1 say "vl-nr kosten/m" + CHR(253) + " hoogte hoh-rnaat 

dikte beton" 
SELECT 1 
USE opbouw 
GO TOP 
teller= 0 
DO WHILE .NOT. EOF() 

IF naselek .T. 
mbesnaml = "vlsys_" + STR(opbouw_nr,1) 
mbesnam2 = "vls_ko_" + STR(opbouw_nr,1) 
@ 7+teller,2 SAY opbouw_nr 
SELECT 2 
USE &mbesnarnl INDEX &mbesnam2 
GO TOP 
@ 7+teller,7 SAY kosttotaal 
@ 7+teller,16 SAY hoogtotaal 
@ 7+teller,25 SAY hoh maat 
@ 7+teller,35 SAY dikt_plaat 
SELECT 1 
teller= teller+ 1 

ENDIF 
SKIP 

ENDDO 

* tonen van de minima van de alternatieven die binnen de 
* limiteringen vallen 

@ 11,0 TO 22,44 
@ 12,1 SAY "kostenminima bij limiteringen:" 
@ 17,1 TO 17,43 
@ 14,15 SAY "< hoogte <" 
@ 15,15 SAY "< hoh-maat < 11 

@ 16,15 SAY 11 < dikte beton<" 
@ 14,5 SAY STR(mminhoog,5) 
@ 14,34 SAY STR(mmakhoog,5) 
@ 15,5 SAY STR(mminhoh,5) 
@ 15,34 SAY STR(mmakhoh,5) 
@ 16,5 SAY STR(mmindb,5) 
@ 16,34 SAY STR(mmakdb,5) 
@ 18,1 SAY "vl-nr kosten/m" + CHR(253) + " hoogte hoh-rnaat 

dikte beton" 
teller= 0 
GO TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() 

IF naselek .T. 
mbesnaml = "vlsys_" + STR(opbouw_nr,1) 
mbesnam2 = "vls_ko_" + STR(opbouw_nr,1) 
@ 19+teller,2 SAY opbouw_nr 
SELECT 2 
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USE &mbesnaml INDEX &mbesnam2 
DO bep_min 
@ 19+teller,7 SAY kosttotaal 
@ 19+teller,16 SAY hoogtotaal 
@ 19+teller,25 SAY hoh maat 
@ 19+teller,35 SAY dikt_plaat 
teller= teller+ 1 
SELECT 1 

ENDIF 
SKIP 

ENDDO 
mkeuze4 = O 
@ 3,47 CLEAR 
@ 3,47 TO 8,77 
@ 4,49 SAY "O. Terug naar submenu" 
@ 5,49 SAY "1. Wijzigingen limiteringen" 
@ 6,49 SAY "2. alle gegevens vloer naar" 
@ 7,52 SAY "scherm/printer" 

* loop voor vloerkeuzemenu: terug naar submenu (andere 
* naselektie) 
* wijzigen limiteringen 
* uitvoer informatie van komplete 
* vloersysteem 

DO WHILE .T. 
@ 19,47 SAY "uw keuze?" 
@ 20,47 GET mkeuze4 PICTURE "9" RANGE 0,2 
READ 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist? (J/N)" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 
@ 3,47 CLEAR 
DO CASE 
CASE mkeuze4 = O 

* terug naar submenu, velden voor naselektie op beginwaarden 
* terugzetten 

GO TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() 

REPLACE naselek WITH .F. 
SKIP 

ENDDO 
EXIT 

CASE mkeuze4 = 1 

* wijzigen limiteringen 

23 



DO wijz_lim 
CASE mkeuze4 = 2 

* keuze een opbouwvariant en vervolgens de komplete informatie 
* van het vloersysteem op het scherm laten zien en eventueel 
* printen 

mkeuze = o 
DO een_opbo 
DO uitvoer 

ENDCASE 
ENDDO 
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* VOORSEL.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het door de gebruiker selekteren van 
* elementen en opbouwvarianten waarmee verder gewerkt 
* wordt (= moederbestanden maken). 

* 
* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* 
* DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.3 
* VARIABELEN: mkeuze3, antw 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 

* 
* 

* titelregel invulling 

@ 3,0 CLEAR 
SET COLOR TO N/W 
@ 1,57 SAY SPACE(21) 
@ 1,68 SAY "VOORSELEKTIE" 
SET COLOR TO W/N 
SELECT 1 
USE opbouw 

HERZIENING: 

* loop voor voorselektie overslaan of niet overslaan 

DO WHILE .T. 
@ 3, 0 TO 13,44 
@ 9, 3 SAY 11 1. VOORSELEKTIE" 
@ 10,16 SAY "(opbouwen moederbestanden" 
SET COLOR TO N/W 
@ 11,17 SAY "enkele" 
SET COLOR TO W/N 
@ 11,24 SAY "vloersystemen)" 
@ 5, 3 SAY 11 0. VOORSELEKTIE OVERSLAAN" 
@ 6,16 SAY "(opbouwen moederbestanden" 
SET COLOR TO N/W 
@ 7,17 SAY "alle" 
SET COLOR TO W/N 
@ 7,22 SAY "vloersystemen)" 
mkeuze3 = O 
DO WHILE .T. 

@ 19,47 SAY "uw keuze is?" 
@ 20,47 GET mkeuze3 PICTURE 11 9 11 RANGE 0,1 
READ 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwword juist? (J/N)" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

25 



ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 
DO CASE 
CASE mkeuze3 = o 

* voorselektie overslaan 

EXIT 
CASE mkeuze3 = 1 

* voorselektie niet overslaan 

@ 3,0 CLEAR 
@ 3,0 TO 9,44 
@ 4,2 SAY "Door een element niet te kiezen worden" 
@ 5,2 SAY "de vloersystemen waarin deze voorkomt" 
@ 6,2 SAY "verder buiten beschouwing gelaten:" 

* voorselektie aan de hand van elementen 

* elementen A en B worden apart van element C bekeken omdat 
* element Cook leeg kan zijn (een opbouwvariant met een plaat-
* en een liggerelement) 

DO vsl elAB 

* dezelfde kontrole als hierboven echter als ekstra kontrole 
* wordt gekeken of er uberhaupt wel een element C bestaat in de 
* betreffende opbouwvariant 

DO vsl elC 

* zet naselek weer op default waarde 

GO TOP 
DO WHILE .NOT. EOF() 

REPLACE naselek WITH .F. 
SKIP 

ENDDO 

@ 3, 0 CLEAR 
@ 23,1 
WAIT "druk op willekeurige toets om verder te gaan ..... " 
@ 3,0 CLEAR 
@ 3,0 TO 16,44 
@ 4,2 SAY "Door een vloersysteem niet te kiezen" 
@ 5,2 SAY "wordt dit vloersysteem verder buiten" 
@ 6,2 SAY "beschouwing gelaten:" 

* voorselektie aan de hand van de (overgebleven) opbouwvarianten 

DO vsl opbo 
@ 3,0 CLEAR 
@ 23,1 
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WAIT "druk op willekeurige toets om verder te gaan ..... " 
@ 3,0 CLEAR 
EXIT 

ENDCASE 
ENDDO 
USE 
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* VORM MOE.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het aanmaken van de moederbestanden waarin 
* de gegevens staan van belang voor de kostenminimalisatie 
* van het gehele gebouw en, naar de bijbehorende elementen 
* wordt verwezen 
* 
* DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.4 
* VARIABELEN: mopbnr, mel_A, mel_B, mel_C, mplle, mhg 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 

* 
* 

* titelregel invulling 

@ 3,0 CLEAR 
SET COLOR TO N/W 
@ 1,57 SAY SPACE(21) 
@ 1,70 SAY "KOMBINEREN" 
SET COLOR TO W/N 

@ 3,0 TO 7,44 
@ 4,2 SAY "Op het moment worden de moederbestanden" 
@ 5,2 SAY "samengesteld door de element-bestanden" 
@ 6,2 SAY "te kombineren." 
SELECT 1 
USE opbouw 
GO TOP 
mopbnr = o 
mel A = " " 
mel B ="" 
mel C ="" 
mplle = O 
mhg = O 
DO WHILE .NOT. EOF() 

IF voorselek .T. 

* inlezen van de opbouwvariantgegevens in geheugenvariabelen voor 
* de voorgeselekteerde opbouwvarianten 

DO inlees 

* zoeken passende kombinatie van elementen A en B (en eventueel 
* C) en vervolgens gegevens opbergen in een record van het 
* moederbestand 

DO vul best 

* sorteren van het zojuist gevulde moederbestand naar oplopende 
* kosten per vierkante meter 
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DO sorteer 
ENDIF 
SELECT 1 
SKIP 

ENDDO 
@ 23,0 
WAIT "Druk op willekeurige toets om verder te gaan ..... " 
@ 3,0 CLEAR 
USE 
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* VSL ELAB.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het door de gebruiker selekteren van de 
* elementen A en B waarmee deze verder wil werken. Dit houdt in 
* dat van alle opbouwvarianten, waarin elementen voorkomen die 
* de gebruiker niet kiest, geen moederbestanden gemaakt worden. 
* 
* DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.3.1 
* VARIABELEN: elementnr, teller, mkeuze, mel, mvoorsel, antw 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 

* 
* 

elementnr = 1 

* 
* 
* 
* 

twee elementen bekijken: element A, 

DO WHILE elementnr < 3 
teller= 1 
GO TOP 

element b, een 

bovenste element 
plaatelement 

na bovenste element 
liggerelement 

= 

* het opbouwvariantenbestand wordt vanaf de eerste record tot de 
* laatste record doorlopen voor element A en vervolgens element B 

DO WHILE .NOT. EOF() 

* gekeken wordt of het betreffende element al eerder vervallen 
* is: 
* - door de 'niet-selektie' van een element (gekontroleerd 
* a.d.h.v. naselek) 
* - door de 'niet-selektie' van een ander element in dezelfde 
* opbouwvariant (gekontroleerd a.d.h.v. voorsel) 

IF voorselek 
IF naselek 
ELSE 

* kiest de gebruiker dit element? 

DO WHILE .T. 
mkeuze ="" 
DO WHILE .NOT. mkeuze$"JjNn" 

@ 20,47 
mkeuze ="" 
@ 8,2 SAY "element:" 
DO CASE 

CASE elementnr = 1 
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@ 8,12 SAY besch_A 
CASE elementnr = 2 
@ 8,12 SAY besch_B 

ENDCASE 
@ 19,47 SAY "Kiest u dit element? (J/N)" 
@ 20,47 GET mkeuze 
READ 

ENDDO 
IF UPPER(mkeuze) = "J" 

@ 20,47 SAY "JA" 
ELSE 

@ 20,47 SAY "Nee" 
ENDIF 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist? 

(J /N) Il 

@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 
IF UPPER(mkeuze) = "J" 

mvoorsel = .T. 
ELSE 

mvoorsel = .F. 
ENDIF 
@ 19,47 CLEAR 

* zoek de eerste record waarin dit element voorkomt 

DO CASE 
CASE elementnr = 1 
mel = besch A 
LOCATE FOR besch A = mel 
CASE elementnr = 2 
mel = besch B 
LOCATE FOR besch B = mel 

ENDCASE 

* zet voorselek op .F. of .T. voor alle opbouwvarianten waarin 
* dit element voorkomt, zet naselek op .T. (default= .F.) zodat 
* dit element geen tweede keer aan de gebruiker wordt getoond 

DO vervang 
ENDIF 

ENDIF 
GO TOP 
SKIP teller 
teller= teller+ 1 

ENDDO 
elementnr = elementnr + 1 

* voorselektie elementen B, naselek wordt voor alle records op 
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* default gezet 

GO TOP 
CO WHILE .NOT. EOF{) 

REPLACE naselek WITH .F. 
SKIP 

ENDDO 
ENDDO 
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* VSL ELC.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het door de gebruiker selekteren van de 
* elementen C waarmee deze verder wil werken. Dit houdt in dat 
* van alle opbouwvarianten, waarin elementen voorkomen die de 
* gebruiker niet kiest, geen moederbestanden gemaakt worden. 
* 
* DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.3.1 
* VARIABELEN: elementnr, teller, mkeuze, mel, mvoorsel, antw 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 

* 
* 

teller= 1 
GO TOP 

* het opbouwvariantenbestand wordt vanaf de eerste record tot de 
* laatste record doorlopen voor dit element C 

DO WHILE .NOT. EOF() 

* wanneer er geen element C in de opbouwvariant is, hoeft geen 
* keuze gemaakt te worden 

IF element C = SPACE(8) 
ELSE 

* gekeken wordt of het betreffende element al eerder vervallen 
* is: 

* 
* 
* 
* 

- door de 'niet-selektie' van een element (gekontroleerd 
a.d.h.v. naselek) 

- door de 'niet-selektie' van een element in dezelfde 
opbouwvariant (gekontroleerd a.d.h.v. voorsel) 

IF voorselek 
IF naselek 
ELSE 

* kiest de gebruiker dit element? 

DO WHILE .T. 
mkeuze ="" 
DO WHILE .NOT. mkeuze$"JjNn" 

@ 20,47 
mkeuze =" " 
@ 8,2 SAY "element:" 
@ 8,12 SAY besch C 
@ 19,47 SAY "Kiest u dit element? (J/N)" 
@ 20,47 GET mkeuze 
READ 

ENDDO 
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IF UPPER(mkeuze) = "J" 
@ 20,47 SAY "JA" 

ELSE 
@ 20,47 SAY "Nee" 

ENDIF 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist? 

(J/N)" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 
IF UPPER(mkeuze) = "J" 

mvoorsel = .T. 
ELSE 

mvoorsel = .F. 
ENDIF 
@ 19,47 CLEAR 

* zoek de eerste record waarin dit element voorkomt 

mel = besch C 
LOCATE FOR besch C = mel 
DO vervang 

* zet voorsel op .T. of .F. voor alle opbouwvarianten waarin dit 
* element voorkomt, zet naselek op .T. (default= .F.) zodat dit 
* element geen tweede keer aan de gebruiker wordt getoond 

ENDIF 
ENDIF 

ENDIF 
GO TOP 
SKIP teller 
teller= teller+ 1 

ENDDO 
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* VSL OPBO.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het maken van een selektie door de 
* gebruiker op basis van de elementen. 

* 
* 
* 
* DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.3.2 
* VARIABELEN: teller, mkeuze, mvoorsel, antw 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 

* 
* 

teller= 1 
GO TOP 

* loop vanaf de eerste record tot de laatste record alle 
* opbouwvarianten af 

DO WHILE .NOT. EOF() 

* wanneer de betreffende opbouwvariant nog niet is vervallen 
* doordat een element eruit niet werd gekozen, kan de gebruiker 
* deze alsnog laten vervallen 

IF voorselek .T. 
DO WHILE .T. 

mkeuze ="" 
DO WHILE .NOT. mkeuze$"JjNn" 

* tonen van alle gegevens van de opbouwvariant 

@ 20,47 
mkeuze ="" 
@ 8,2 SAY "vloersysteem:" 
@ 8,29 SAY opbouw_nr 
@ 10,2 SAY "element A:" 
@ 10,14 SAY besch_A 
@ 11,2 SAY "element B:" 
@ 11,14 SAY besch_B 
@ 12,2 SAY "element c: 11 

@ 12,14 SAY besch_C 
@ 13,2 SAY "kinderbinten t.o.v. moerliggers:" 
DO CASE 
CASE opb_hoogte = 0 

@ 14,14 SAY "n.v.t." 
CASE opb_hoogte = 1 

@ 14,14 SAY "in een vlak" 
CASE opb_hoogte = 2 

@ 14,14 SAY "gestapeld" 
ENDCASE 
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@ 15,2 SAY "leidingpakket in element" 
DO CASE 
CASE pl_leiding = 0 

@ 15,28 SAY "B" 
CASE pl_leiding = 1 

@ 15,28 SAY "C" 
CASE pl_leiding = 2 

@ 15,28 SAY "D" 
ENDCASE 
@ 19,47 SAY "Kiest u dit vloersysteem?" 
@ 20,47 GET mkeuze 
READ 

ENDDO 
IF UPPER(mkeuze) = "J" 

@ 20,47 SAY "Ja" 
ELSE 

@ 20,47 SAY "Nee" 
ENDIF 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist? (J/N)" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 
IF UPPER(mkeuze) = "J" 

mvoorsel = .T. 
ELSE 

mvoorsel = .F. 
ENDIF 
@ 19,47 CLEAR 

* de keuze van de gebruiker in het opbouwbestand onderbrengen 

REPLACE voorselek WITH mvoorsel 
ENDIF 
GO TOP 
SKIP teller 
teller= teller+ 1 

ENDDO 
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* VUL BEST.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het zoeken van de passende kombinaties 
* van elementen waarna de gegevens van deze elementen 
* in een record van het moederbestand worden geplaatst. 

* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.4.2 en 1.4.3 
* VARIABELEN: mopbnr, mel_A, mel_B, mel_C, mplle, mhg 

* 
* 
* RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 

* 2 moederbestand 

* 3 bestand van element A 

* 4 bestand van element B 

* 5 bestand van element C 

* 

SELECT 2 
USE leeg_moe 

* naam geven aan moederbestand afhankelijk van het betreffende 
* opbouwvariantnummer en kopieren van de struktuur vanuit een 
* leeg moederbestand 

mopbnr = "vlsys_" + STR(mopbnr,1) 
COPY STRUCTURE TO &mopbnr 
USE &mopbnr 
GO TOP 

* openen bestand van element A in werkruimte 3 

SELECT 3 
USE &mel A 
GO TOP 

* doorlopen van het bestand vanaf de eerste tot de laatste record 

DO WHILE .NOT. EOF() 

* openen bestand van element Bin werkruimte 4 

SELECT 4 
USE &mel B 
GO TOP 

* zoeken van een passend element B bij element A 

LOCATE FOR hoh_maat = c->overspan .AND. ; 
belas be= c->belas be+ c->belas_eg .AND. 
bov bov = c->bov bov 

DO WHILE .NOT. EOF() 

37 



* wanneer de opbouwvariant uit twee elementen bestaat: 

IF mel C ="" 
SELECT 2 

* toevoegen record aan moederbestand en dit record vullen met 
* passende gegevens van de beide elementen 

APPEND BLANK 
REPLACE referent a WITH c->referentie, ·; 

referent b WITH d->referentie, ; 
kosttotaal WITH c->kosten + d->kosten 

REPLACE hoh maat WITH d->hoh maat, ; 
dikt_plaat WITH c->hoogte 

DO CASE 
CASE mplle = 0 

REPLACE hoogtotaal WITH c->hoogte + d->hoogte 
CASE mplle = 1 

REPLACE hoogtotaal WITH c->hoogte + d->hoogte + 
300 

ENDCASE 

* wanneer de opbouwvariant uit drie elementen bestaat: 

ELSE 

* openen bestand van element C in werkruimte 5 

SELECT 5 
USE &mel C 
GO TOP 

* zoeken van een passend element C bij element A en B 

LOCATE FOR hoh maat= d->overspan .AND. ; 
belas be= d->belas be+ d->belas_eg 

DO WHILE .NOT. EOF() 
SELECT 2 

* toevoegen record aan moederbestand en dit record vullen met 
* passende gegevens van de drie elementen 

APPEND BLANK 
REPLACE referent a WITH c->referentie, ; 

referent b WITH d->referentie, ; 
referent c WITH e->referentie, ; 
kosttotaal WITH c->kosten + d->kosten + 

e->kosten 
REPLACE hoh maat WITH e->hoh maat, ; 

dikt_plaat WITH c->hoogte 
IF mhg = 1 

DO CASE 
CASE mplle = 0 

REPLACE hoogtotaal WITH c->hoogte + 
e->hoogte 
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CASE mplle = 1 
REPLACE hoogtotaal 

CASE mplle = 2 

WITH c->hoogte 
e->hoogte 

+ 

REPLACE hoogtotaal WITH c->hoogte + 
e->hoogte + 300 

ENDCASE 
ELSE 

DO CASE 
CASE mplle = 

REPLACE 
0 
hoogtotaal 

CASE mplle = 1 
REPLACE hoogtotaal 

CASE mplle = 2 
REPLACE hoogtotaal 

ENDCASE 
ENDIF 
SELECT 5 

WITH c->hoogte 
d->hoogte ; 

+ e->hoogte 

+ 

WITH c->hoogte + 
d->hoogte; 

+ e->hoogte 

WITH c->hoogte + 
d->hoogte ; 

+ e->hoogte + 300 

* zoeken van het volgende passende element C bij element A en B 
* tot einde bestand element C 

CONTINUE 
ENDDO 

ENDIF 
SELECT 4 

* zoeken van het volgende passende element B bij element A tot 
*eindebestand element B 

CONTINUE 
ENDDO 
SELECT 3 
SKIP 

ENDDO 

* sluiten werkruimtes 

SELECT 3 
USE 
SELECT 4 
USE 
SELECT 5 
USE 
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* WIJZ BES.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: het wijzigen van element-bestanden en/of 
* het opbouwvarianten-bestand 

* 
* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.2 
* VARIABELEN: mkeuze, antw 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 

* 
* 
* 

* titelregel invulling 

SET COLOR TO N/W 
@ 1,57 SAY SPACE(20} 
@ 1,72 SAY "WIJZIGEN" 
SET COLOR TO W/N 

* tonen van het wijzigingsmenu 

@ 3, 0 CLEAR 
@ 3, 0 TO 16,44 

HERZIENING: 

@ 5, 5 SAY 11 1. w1Jz1gen bestaand element-bestand" 
@ 7, 5 SAY 11 2. maken nieuw element-bestand" 
@ 9, 5 SAY 11 3. wijzigen opbouwvariant-bestand" 
@ 11, 3 TO 15,41 DOUBLE 
@ 12, 5 SAY "BINNEN DE WIJZIGINGSFUNKTIES KUNT" 
@ 13, 5 SAY "U DOOR MIDDEL VAN DE Fl-TOETS HET" 
@ 14, 5 SAY "HULPMENU AANROEPEN" 

* keuze maken door de gebruiker: een bestaand element-bestand 
* wijzigen 
* een nieuw element-bestand 
* maken 
* het opbouwvarianten-bestand 
* wijzigen 

mkeuze = 1 
DO WHILE .T. 

@ 19,47 SAY "U keuze is?" 
@ 20,47 GET mkeuze PICTURE 11 9 11 RANGE 1,3 
READ 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist?" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
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@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 
DO CASE 
CASE mkeuze = 1 

* wijzigen bestaand element-bestand 

DO w elem 
CASE mkeuze = 2 

* maken nieuw element-bestand 

DO n elem 
CASE mkeuze = 3 

* wijzigen opbouwvarianten-bestand 

DO w_opbo 
ENDCASE 
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* WIJZ LIM.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: Het door de gebruiker W1JZ1gen van de 
* limiteringen om zodoende zijn eigen ontwerpwensen in te 

* 
* 
* 

voeren. 

* DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 HERZIENING: 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.5.2 
* VARIABELEN: mminhoog, mmakhoog, mminhoh, mmakhoh, mmindb, 
* mmakdb, mwijzig 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 

* 
* 
* 

* wijzig limiteringen zolang er geen 1 0 1 wordt gekozen 

DO WHILE .T. 

* tonen wijzigingsmenu aan de gebruiker 

@ 3,47 TO 12,77 
@ 4,49 SAY 11 0. bepalen kostenminima bij" 
@ 5,53 SAY "gegeven limiteringen" 
@ 6,49 SAY 11 1. wijzig minimum hoogte" 
@ 7,49 SAY 11 2. wijzig maksimum hoogte" 
@ 8,49 SAY 11 3. wijzig minimum hoh-maat" 
@ 9,49 SAY 11 4. wijzig maksimum hoh-maat" 
@ 10,49 SAY 11 5. W1JZig mini. dikte beton" 
@ 11,49 SAY 11 6. wijzig maks. dikte beton" 
mwijzig = 0 
@ 19,47 SAY "Uw keuze?" 
@ 20,47 GET mwijzig PICTURE 11 9 11 RANGE 0,6 
READ 
DO CASE 

* wijzigen minimumhoogte 

CASE mwijzig = 1 
@ 22,47 SAY "nieuw minimum hoogte" 
@ 23,47 GET mminhoog PICTURE 11 99999 11 

READ 
@ 14,5 SAY STR(mrninhoog,5) 
@ 22,47 CLEAR 

* wijzigen maksirnurnhoogte 

CASE mwijzig = 2 
@ 22,47 SAY "nieuw maksimurn hoogte" 
@ 23,47 GET mrnakhoog PICTURE 11 99999 11 

READ 
@ 14,34 SAY STR(mmakhoog,5) 
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@ 22,47 CLEAR 

* wijzigen minimum hart-op-hart maat 

CASE mwijzig = 3 
@ 22,47 SAY "nieuw minimum hoh-maat" 
@ 23,47 GET mminhoh PICTURE 11 99999 11 

READ 
@ 15,5 SAY STR(mminhoh,5) 
@ 22,47 CLEAR 

* wijzigen maksium hart-op-hart maat 

CASE mwijzig = 4 
@ 22,47 SAY "nieuw maksimum hoh-maat" 
@ 23,47 GET mmakhoh PICTURE 11 99999" 
READ 
@ 15,34 SAY STR(mmakhoh,5) 
@ 22,47 CLEAR 

* wijzigen minimum dikte van de betonplaat 

CASE mwijzig = 5 
@ 22,47 SAY "nieuw minimum dikte beton" 
@ 23,47 GET mmindb PICTURE 11 99999" 
READ 
@ 16,5 SAY STR(mmindb,5) 
@ 22,47 CLEAR 

* wijzigen maksimum dikte van de betonplaat 

CASE mwijzig = 6 
@ 22,47 SAY "nieuw maksimum dikte beton" 
@ 23,47 GET mmakdb PICTURE 11 99999" 
READ 
@ 16,34 SAY STR(mmakdb,5) 
@ 22,47 CLEAR 

* verlaat wijzigings-menu 

CASE mwijzig = 0 
EXIT 

ENDCASE 
ENDDO 
@ 3,47 CLEAR 
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* W ELEM.PRG 
* * FUNKTIEBESCHRIJVING: het wijzigen van een bestaand 
* element-bestand 
* (gegevens in dit bestand veranderen en/of records 
* weghalen) 

* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.2.1 
* VARIABELEN: melemnam, antw 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 

HERZIENING:· 

* 1 element bestand 

* 
* 

* de beide andere mogelijkheden binnen het wijzigingsmenu 
* wegvegen 

@ 7, 5 SAY SPACE(36) 
@ 9, 5 SAY SPACE(36) 

* het kiezen door de gebruiker van het te wijzigen 
* element-bestand 

DO WHILE .T. 

* intypen van de filenaam 

DO WHILE .T. 
melemnam = 11 11 

@ 19,47 SAY "filenaam te wijzigen element?" 
@ 20,47 GET melemnam 
READ 
antw ="" 
DO WHILE .NOT. antw$"JjNn" 

antw ="" 
@ 22,47 SAY "Is dit antwoord juist?" 
@ 23,47 GET antw 
READ 

ENDDO 
@ 22,47 CLEAR 
IF UPPER(antw) = "J" 

EXIT 
ENDIF 

ENDDO 
@ 19,47 CLEAR 

* kontroleren of dit ook daadwerkelijk een file is 

IF FILE("C:&melemnam") 
@ 17,47 CLEAR 
EXIT 
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ELSE 
@ 17,47 SAY "file bestaat niet!" 

ENDIF 
ENDDO 

* het element-bestand kan door de gebruiker gewijzigd worden 

USE &melemnam 
BROWSE 
USE 
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* W OPBO.PRG 

* * FUNKTIEBESCHRIJVING: het WlJZlgen (inbrengen of weghalen van 
* opbouwvarianten) van het opbouwvarianten-bestand 

* 
* * DOOR: Mari van Kuijk 

* * DATUM KREATIE: 10 augustus 1989 
* REFERENTIE IDEFO-ANALYSE: 1.2.3 
* VARIABELEN: 

* 
* * RELATIES WERKRUIMTES EN DATABASEFILES: 
* 1 opbouw.dbf 

* 
* 

HERZIENING: 

* het wijzigen van het opbouwvarianten-bestand 

USE opbouw 
BROWSE 
USE 
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