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MICROSERVICES: SLEUTEL TOT EEN
GEAUTOMATISEERD ONTWERPPROCES
Inleiding
De wens van opdrachtgevers om in steeds minder
tijd projecten te kunnen realiseren leidt tot een
vraag naar schaalbaarheid van ontwerpberekeningen.
In het geval van het wijzigen van uitgangspunten
moet het mogelijk zijn om snel en flexibel nieuwe
ontwerpoplossingen beschikbaar te hebben die
voldoen aan de gestelde eisen. Deze wensen stellen
fundamenteel andere eisen aan geotechnische
rekensoftware. In plaats van een rekenmiddel moet
een keten van softwareapplicaties worden gevormd
om ontwerp oplossingen te genereren. Hierdoor
wordt de impact van wijzigingen beter en sneller
inzichtelijk en kunnen meer ontwerpoplossingen
in minder tijd gegenereerd worden zodat de ingenieur betere besluiten kan nemen.

Microservices
De ambitie van CEMS is om geotechnische en geohydrologische tools als microservice te leveren,

zodat deze kunnen worden geïntegreerd in een,
zoveel mogelijk, geautomatiseerd ontwerpproces.
CEMS challenget daarmee de bestaande ontwerpsoftware waarmee onderlinge koppelingen niet
mogelijk of gebrekkig zijn, die nog niet optimaal
gebruik maken van het daadwerkelijk automatiseren
van zoveel mogelijk handelingen en die onvoldoende gebruik maken van Cloud voordelen.
Microservices zijn de digitale bouwstenen voor
het maken van een groter softwareprogramma,
toepassing of ontwerpproces. De services van
CEMS richten zich op het rekenhart of de “Core”.
Door het rekenhart los te koppelen van de GUI
(Graphical User Interface) ontstaat flexibiliteit in
het gebruik van de Core. Dit onderscheid tussen
rekenhart en User Interface maakt het mogelijk dat
de Cores onderdeel uitmaken van interdisciplinaire
geautomatiseerde ontwerpprocessen waar geotechniek een rol in speelt. Hierdoor zijn specialisten

in staat hun objecten te bouwen, te onderhouden,
te verbeteren en te delen. Domein-specifieke
softwarepakketten zijn in het geautomatiseerde
ontwerpproces niet meer het eindantwoord, maar
onderdeel van een groter proces. Door te werken
met deze cloud-based Cores, is het onderhouden
en updaten ook zeer eenvoudig omdat altijd met
de laatste versie wordt gewerkt. De tools zijn per
definitie schaalbaar, wanneer de vraag naar een
Core groot is, worden automatisch extra servers
opgestart om aan de vraag te kunnen voldoen.
Ingenieurs met digitale vaardigheden kunnen zelf
(met Python of een andere programmeertaal)
via een API gebruik maken van de Core van CEMS
of deze integreren in een interdisciplinair ontwerpproces. De Cores zijn modulair opgebouwd, zodat
de deelcomponenten herbruikbaar zijn, bijvoorbeeld de component voor het automatisch interpreteren van sonderingen. Deze interpretatie van

Figuur 1 –
Sondering interpretatie
microservice op basis van
Machine Learning.
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Figuur 2 – Visualisatie van microservice PileCore.

Figuur 3 – VibraCore (GUI) op het VIKTOR platform.

sonderingen is geautomatiseerd met een Machine
Learning algoritme (Vink, 2019) dat met data uit de
BRO getraind is (figuur 1). Dit model is onderdeel
van de services PileCore en VibraCore en is gratis
voor de markt beschikbaar.

te bepalen en automatisch paalgroepen te optimaliseren. De tool voegt daarmee intelligentie en
gebruiksgemak toe ten opzichte van bestaande
software die alleen een rekensom uitvoert.

Op het VIKTOR-platform zijn een aantal van onze
services voorzien van een gebruikersinterface.
Hierdoor is de Core als stand-alone tool ook goed
toegankelijk en kan door ingenieurs eenvoudig
worden gebruikt. Door de integratie met het
platform kan de app echter ook eenvoudig onderdeel zijn van een ontwerptrein in combinatie met
alle andere bijkomende voordelen als gebruikerstoegang, versiegeschiedenis en administratie. Het
resultaat is een optimaal integraal bouwkundig
ontwerp dat sneller, nauwkeuriger en zonder kans
op fouten tot stand komt.

PileCore
De Microservice PileCore is een Python bibliotheek,
die het volledig geautomatiseerd uitrekenen van
het draagvermogen van een funderingspaal op
basis van sonderingen mogelijk maakt. Dit betekent
dat de berekeningen van begin tot eind zijn uitgevoerd op basis van een set gegeven parameters.
Zo is PileCore in staat om sonderingen automatisch
te interpreteren, automatisch het overgangsniveau
tussen negatieve en positieve schachtwrijving

De applicatie parallelliseert en optimaliseert de
resultaten van de berekeningen zonder tussenkomst van de ingenieur via Bayesiaanse optimalisatie.
De ingenieur krijgt nadrukkelijk een controlerende
en adviserende taak op basis van de gevonden
oplossingen. PileCore is een combinatie van
verschillende modules of bouwstenen die in deze
specifieke microdienst kunnen worden gebruikt,
maar ook een functie kunnen hebben in andere
geotechnische toepassingen zoals is gevisualiseerd
in Figuur 2.

VibraCore
Met VibraCore is het mogelijk trillingspredicties
uit te voeren bij het installeren van damwanden en
palen. Binnen de tool is het mogelijk de contouren
van een bouwkuip of nieuwbouw te definiëren
en vervolgens de benodigde slagkracht van het
funderingselement te bepalen op basis van een
ongelimiteerd aantal sonderingen. De microservice
toetst daarna de omgevingsobjecten aan de berekende trillingswaarden. Hiervoor gebruikt de tool
deels dezelfde bouwstenen als PileCore om de
grondgegevens te analyseren, te classificeren

SPECIAL GEOTECHNIEKDAG 2021

27

NOVEMBER 2021

conform tabel 2b van de NEN9997-1 zodat vervolgens de berekeningen kunnen worden uitgevoerd.
De Core maakt handig gebruik van openbaar
beschikbare gegevens uit de BAG viewer voor
het ophalen van gegevens over omliggende
bebouwing, toetst deze conform de SBR-A en
genereert vervolgens een GIS file en pdf rapport
met de resultaten van de analyse. Het gebruiksgemak en de visualisaties van de resultaten maken
de tool een sterk hulpmiddel bij ieder funderingsproject (figuur 3).
Naast de genoemde Cores zijn ook Microservices
op het gebied van zettingsanalyses, gewapende
grond en funderingen op staal als bèta beschikbaar.
Schaalbare en koppelbare engineeringstools in
de vorm van microservices zijn de volgende stap
op de weg naar een meer toekomst bestendig
ontwerpproces waarbij de geo-ingenieur zijn rol
van controleur en adviseur optimaal kan vervullen.
Met de producten van CEMS is het mogelijk om de
huidige technologie – die onbeperkte rekenkracht
en opslagcapaciteit biedt – toe te passen in het
geotechnische werkveld. !
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