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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,
Het begrip mechanische sterkte is een zeer oud wetenschappelijk 
begrip dat indirect overal zijn sporen nalaat in onze geschiedenis 
en onze hedendaagse cultuur. De mens heeft altijd getracht om 
het begrip te doorgronden en er optimaal gebruik van te maken 
voor de meest uiteenlopende doeleinden. Deze enorme voorkennis 
diepgaand exploiteren met moderne wetenschap, technologie en 
simulatietechnieken zal het begrip in deze eenentwintigste eeuw 
wellicht letterlijk en figuurlijk levendiger maken dan ooit. Daar waar 
vroeger ‘mechanische sterkte’ erkend werd als een inherente eigenschap 
van materialen en structuren, proberen we vandaag de fundamenten van 
de complexe onderliggende realiteit bloot te leggen. Het succes van deze 
evolutie wordt gedragen door de ladder van de machten van tien, waarbij 
de verbanden tussen het nano-, micro-, meso- en macroniveau een 
essentieel uitgangspunt vormen. ‘Multi-scale mechanics’ is een begrip 
aan het worden dat de rode draad vormt bij tal van wetenschappelijke 
ontwikkelingen in dit vakgebied. Het hoe en het waarom van deze 
ontwikkeling, het belang voor de industriële technologie en voor 
de wetenschap in het algemeen, vormen de kern van mijn betoog.

Inleiding
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Separation of scales
Allereerst wil ik kort even aandacht schenken aan de machten van tien
die in onze wereldse opvatting van mechanische en structurele sterkte
gangbaar zijn. Ik richt me niet op het brede spectrum van afmetingen 
zoals indrukwekkend voorgesteld door Charles and Ray Eames’ 
‘Powers of ten’ in 1977 [1]. Onze aardse toepassingen beperken zich 
vooralsnog tussen 10+3 meter (civiel-technische bouwwerken), 10+0 
meter (klassieke werktuigbouwkunde), 10-3 meter (fijnmechanica), 10-6 
meter (microtechnologie) en 10-9 meter (nanotechnologie). Dwars op al 
deze lengteschalen doorkruisen de machten van tien ook de tijdsschaal. 
In de klassieke continuümmechanica speelt de factor tijd vooral een rol 
in de snelheidsafhankelijke mechanische respons, die veel materialen 
vertonen. Op veel kleinere schaal worden we geconfronteerd met een 
ware dynamiek van processen waarbij de tijd een heel belangrijke rol 
kan spelen. 
Ondanks de complexiteit van de materie en mechanica op kleine 
schaal, is de techniek er tot op heden goed in geslaagd om met 
relatief eenvoudige mechanica een groot deel van de macroscopische 
realiteit weer te geven. De sleutel tot dit succes staat bekend onder de 
naam ‘separation of scales’. Het principe stelt dat het verschil tussen 
het macro- en het microniveau zo groot is dat ze ontkoppeld kunnen 
worden, en dit m.b.t. de geometrische dimensies in directe relatie 
tot de golflengte van de belastingsvariatie. Dit is voor de dimensies 
schematisch voorgesteld in figuur 1, waarbij de diverse schalen in 
een metaal geschetst worden in relatie tot dit principe.

Bridging length scales
De linkerhelft van deze figuur is een weergave van de grote klasse 
constitutieve modellen die gangbaar zijn om de macroscopische 
waarneembare mechanica goed te beschrijven. Het in rekening 
brengen van microstructurele aspecten is hier een vorm van data-
acquisitie. De rechterhelft is een schematische weergave van de 
thans goed ontwikkelde homogenisatiemodellen, waar de 
macroscopische effectieve eigenschappen berekend worden als een 

gemiddelde over de microstructuur. Dit is een typische vorm van 
datacompressie. De interactie tussen de linkerhelft en de rechterhelft 
leidt tot micromechanisch onderbouwde constitutieve modellen. De 
microstructuurschaal is daarbij theoretisch verwaarloosbaar klein t.o.v. 
de macroschaal. Helaas wordt het alsmaar duidelijker dat dit principe 
de realiteit dikwijls onrecht aandoet, en dit op diverse schalen. Schalen 
zijn intrinsiek gekoppeld. Mechanische sterkte laat zich voor tal 
van problemen niet zo makkelijk vangen in eenvoudige constitutieve 
vergelijkingen of homogenisatiemodellen. 

Dit ingewikkeld onderwerp wil ik belichten vanuit de microtechnologie 
en de metaalsector met toepassingen in de omvormtechnologie, 
miniaturisatie, MEMS (micro-electro mechanical systems) en nano-
mechanotechnologie, met een duidelijke focus op de toekomst van de 
numerieke simulatie van deze processen.

Multi-scale

figuur 1

‘separation of 

scales’, constitutief 

modelleren versus 

homogeniseren, 

datacompressie 

versus data-acquisitie 
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Van microstructuur 
tot mechanische eigenschappen

“At each stage of the hierarchical structure of reality, entirely new laws, 
concepts and generalizations are necessary, requiring inspiration and 
creativity to just as great a degree as in the previous one.” 
Philip W. Anderson, Nobelprijswinnaar Natuurkunde 1977 [2].

Simuleren in de omvormtechnologie
De klassieke fabricage- en omvormtechnologie heeft in de voorbije 
decennia een enorme vooruitgang gekend door de exponentieel 
toegenomen numerieke capaciteit om processen te ontwerpen en 
te optimaliseren. Zo’n processimulatie vereist een nauwkeurige 
beschrijving van de gereedschappen, het om te vormen materiaal 
en de interactie tussen beide. Decennia lang werd aangenomen dat 
een materiaal ‘gekozen’ werd en dat de fenomenologische kennis 
van een macroscopische constitutieve beschrijving volstond. Dankzij 
de groeiende computerkracht en de ontwikkeling van numerieke 
oplosmethodes, waarbij de eindige-elementen-methode nog steeds 
overheerst, werd het simuleren in de omvormtechnologie realiteit. 
De simulatie richtte zich voornamelijk op de complexiteit van 
het omvormproces zelf, waarbij de verandering van het intrinsieke 
mechanische gedrag van het materiaal van ondergeschikt belang 
was. Procesmodellering was en is nog steeds een uitdaging, waarbij 
de numerieke aanpak van contact, wrijving, grote deformaties, 
thermomechanische koppeling, vrije oppervlakken, restspanningen, 
enzovoorts het vandaag mogelijk maken om diverse industriële 
omvormprocessen goed in kaart te brengen. Bekende voorbeelden 
zijn dieptrekken, persen, wandstrekken, buigen, plooien, torderen, 
extruderen en hydrovormen. 

Intelligent omvormen door padafhankelijkheid
De complexiteit overstijgt de conventionele numerieke aanpak als 
de onderliggende materialen van structuur veranderen tijdens het 
omvormproces en dit gaat ten koste van de voorspelbaarheid. 

Eigenlijk gebeurt dit bijna altijd, voor alle materialen. Alleen voor 
het klassieke elastische gedrag bij heel kleine vervormingen, zoals 
vereeuwigd door het werk ‘Lectiones cutlerianae’ van Robert Hooke in 
de 17e eeuw, kan aangenomen worden dat de microstructuur nauwelijks 
verandert onder een statische belasting. Het uitvoeren van klassieke 
mechanische testen in combinatie met het gebruik van niet-lineaire 
spannings-rekrelaties liet toe om binnen zekere grenzen een deels 
evoluerende microstructuur in de simulatie mee te nemen. De diverse 
verstevigingswetten in de plasticiteit zijn daar een mooi voorbeeld van. 
Het verband tussen de waargenomen mechanische eigenschappen en 
de veranderende microstructuur in zijn algemeenheid is helaas minder 
triviaal. De omvormtechnologie van de toekomst zal veel meer aanspraak 
moeten maken op de intrinsieke relatie tussen microstructuur en 
mechanische eigenschappen. Het nauwkeurig karakteriseren van die 
relatie moet grotere en intelligentere omvormstappen toelaten die langs 
een optimale weg gekozen zijn, zodat de evolutie van de microstructuur 
niet tot ongewenst voortijdig falen leidt. Anderzijds is de macroscopisch 
onzichtbare reserve m.b.t. de deformatie die een product nog kan 
hebben tijdens zijn gebruik aanzienlijk gunstig te beïnvloeden. Metalen 
zijn daar een mooi voorbeeld van. Sterkte en ductiliteit zijn intrinsiek 
afhankelijk van het gekozen deformatiepad om een geometrische vorm 
te veranderen. Het meest sprekende voorbeeld is de paperclip. Iedereen 
weet intuïtief hoe je een paperclip moet vervormen om hem in twee 
stukken te breken. Er is wel degelijk een optimaal deformatiepad om 
dit makkelijk te doen. In de industriële omvormtechnologie is het 
ontwerp echter gebaseerd op een recht of lineair deformatiepad tussen 
begintoestand en eindtoestand, ofschoon de reële productieweg hier 
beduidend van kan afwijken. Zoals aangegeven in figuur 2, zijn er 
verschillende mogelijke oplossingen om het basismateriaal A om te 
vormen naar de productvorm B. Elk van deze oplossingen maakt gebruik 
van een andere deformatieweg, waarbij er voortijdig falen kan optreden 
afhankelijk van de volgorde van de deformatiestappen.

Van microstructuur tot...
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figuur 2
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Klassieke proeven (trek- en buigproeven) richten zich op een welbepaald 
deformatiepad en de resultaten m.b.t. sterkte en ductiliteit zijn niet 
geldig voor alle mogelijke deformatiewegen. Dit is duidelijk aantoonbaar 
met eenvoudige experimenten. Figuur 3 illustreert schematisch de 
verandering van de spannings-rekrelatie in staal als het deformatiepad 
van biaxiale rek verandert naar uniaxiale rek. 

Microstructuurevolutie is de sleutel
Macroscopische modellen kunnen slechts tot op beperkte hoogte 
dergelijke effecten simuleren, bijvoorbeeld door complexere
verstevigingsrelaties. Toch blijft men via die aanpak beperkt, omdat het 
schaaloverschrijdende verband met het materiaal maar in beperkte mate 
gerealiseerd werd. De rekpadafhankelijkheid van het verstevigings- en 
faalgedrag vinden hun belangrijkste oorzaak in de onderliggende dragers 
van de plasticiteit, de dislocaties. De plastische deformatie wordt er 
simultaan gedragen en bestreden door roosterdefecten in een omgeving 
van metaalkristallieten. Dit is microstructurele defectmechanica. De 
waargenomen sterkte en vervormbaarheid zijn het resultaat van de 
mobiliteit van defecten en de interactie tussen al deze defecten 
en eventuele precipitaten, secundaire kristallijne fases, enzovoorts. 
Het genereren van nieuwe defecten, het oplossen van defecten, 
de mobiliteit en interacties van de bestaande defecten leiden tot 
microstructuurevolutie, wat zich duidelijk uit in de materiaalsterkte. 
Voor technologische toepassingen van metalen zijn deformatie en 
temperatuur de belangrijkste macroscopische toestandsveranderlijken 
die een directe rol spelen in deze microstructuurevolutie en 
defectmechanica. Het zijn materialen waarvoor in de loop der jaren 
een onschatbare hoeveelheid wetenschappelijke informatie verzameld 
is. Het vervaardigen van staal, metalen en legeringen met diverse 
microstructuren via diverse warmtebehandelingen (homogeengloeien, 
rekristallisatiegloeien, herstelgloeien, zachtgloeien, normaliseren, 
oplosgloeien, harden, ontlaten, veredelen, precipitatieharden) is nog 
steeds actueel. Het gebruik van mechanische belasting om 
microstructuren te beïnvloeden is historisch gezien al heel oud 
(bijvoorbeeld smeden). Toch wordt de fundamentele wetenschappelijke 
kennis nu pas echt gegenereerd. De materiaalkundigen zien hierin 
een nieuw gereedschap om microstructuren te ontwerpen en 
te optimaliseren. Ultrafijn korrelig aluminium met superieure 
mechanische eigenschappen, gemaakt door successief mechanisch en 
thermisch behandelen, illustreert dit. Hoe dan ook, de microstructuur 
evolueert en dat leidt tot de veranderingen in mechanisch gedrag die we 
macroscopisch waarnemen. De rekpadafhankelijkheid van metalen is toe 
te schrijven aan het ontstaan van dislocatiestructuren in de kristallen, 
waarvoor modellen in ontwikkeling zijn [3]. Het zijn afgebakende stukjes 
kristal die binnenin relatief defectvrij zijn en die begrensd worden door 
dislocatiemuren die een belangrijke impact hebben op de plastische 

figuur 3

Impact van het 

deformatiepad op 

de spannings-

rekrelatie en breuk 

in staal
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deformatie. Het ontstaan van dit soort structuren is het resultaat van 
een complexe evolutie op de kleine schaal, waar diverse lengteschalen 
en tijdschalen samen de randvoorwaarden bepalen. De essentie wordt 
bepaald door de vrije energie in relatie tot de kinetiek. Dit is de kern 
van de ‘Low-Energy Structures hypothesis’ [4]: ‘In a material subject to 
mechanical stresses, that structure will be established which has the lowest free 
energy among all structures that are in equilibrium with the tractions and are 
accessible to the system’. Deformatie leidt tot nieuwe microstructuren die 
ingevroren worden in het materiaal bij ontlasten.

Zo’n dislocatiecelstructuur is voor zuiver aluminium (5% gedeformeerd) 
en voor koper, afgebeeld in figuur 4 [5]. Deze hypothese is gebaseerd 
op diverse experimentele aanwijzingen in deze richting, en ze lijkt 
toepasbaar op diverse materialen. Deze structuren in de materie 
ontwikkelen zich in eerste benadering op onafhankelijke wijze van 
de weg gevolgd door één enkele dislocatie en dat biedt interessante 
perspectieven om op de mesoschaal dit soort microstructuren te 
modelleren. Dergelijke structuren verfijnen zich en bouwen een zelf-
repeterende structuur op. Toch ontstaat er bij nog grotere deformatie 
blijkbaar een nieuwe energetische evenwichtstoestand waardoor de 
microstructuur evolueert naar een andere optimale geometrische 
structuur met andere macroscopische mechanische eigenschappen. 

Een ander voorbeeld van een evoluerende microstructuur op kleine 
schaal zijn de soldeerverbindingen die in de micro-elektronica een 
essentiële rol vervullen. De thermomechanische degradatie van zo’n 
verbinding is één van de belangrijke faaloorzaken van elektronische 
toestellen. Dit degradatieproces is gekoppeld aan een belangrijke 
verandering van de microstructuur door diffusie, een proces dat we 
numeriek goed in kaart proberen te brengen. Figuur 5 stelt de 

experimentele en gesimuleerde vergroving van de microstructuur van 
lood-tin soldeer voor.

Compromissen van niet-evenwicht
Het modelleren van dit soort en andere evoluerende microstructuren 
is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. De sprongen die 
gemaakt worden in de tijdschaal zijn hier zo mogelijk nog groter. De 
kinetica van de fysische processen bij microstructuurevolutie bestrijkt 
een tijdschaal die varieert van microseconden en minder tot uren en 
dagen. Dit alles verklaart de grote wereldwijde interesse voor de nano- 
en micromechanica, waaronder atomistische en moleculaire modellen 
en dislocatieplasticiteit. De beschrijving van evoluerende micro-
structuren is ook wiskundig en numeriek een hele uitdaging, omdat deze 
processen inherent gepaard gaan met niet-convexe energiedensiteiten 
waarvoor oplossingen (lokale minima die via de kinetiek bereikbaar zijn) 
alleen gevonden kunnen worden met aangepaste wiskundige technieken 
in variatierekenen (bijvoorbeeld quasi-convexificatie, Young measures). 
In feite is dit de mathematische vertolking van het niet-bestaan van 
exacte optima of klassiek evenwicht. Dit zal onze collega’s in ‘control’ 
niet geheel onbekend in de oren klinken. Laurence Young (1905-2000), 
een vooraanstaand mathematicus en specialist in ‘optimal control’, heeft 
in de voorbije eeuw in belangrijke mate hiertoe bijgedragen [8]. Het 
zogeheten ‘Zermelo navigatieprobleem’ is een illustratie die hij graag 
gebruikte om het probleem helder voor de geest te krijgen (figuur 6).

figuur 5

vergroving van 

de microstructuur 

van een Pb-Sn 

soldeerlegering 

door diffusie; 

experimenten: 

Vianco et al. [7], 

numeriek: 

(R. Ubachs,

TU/e-STW)

figuur 4
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Een zeiler die een kanaal stroomafwaarts met tegenwind probeert te 
bezeilen, en die in de kortste tijd van A naar B moet zeilen, staat voor 
een probleem. Enerzijds moet hij een goede hoek met de wind maken 
om de windstuwkracht te optimaliseren en anderzijds moet hij proberen 
in het centrum van de stroming te blijven omdat deze laatste maximaal is 
in het midden van het kanaal. Het is onmogelijk om optimaal gebruik te 
maken van beide en het beste compromis is een zigzag patroon rondom 
een rechte lijn (waarbij de vorm bepaald wordt door de tijd die 
nodig is om van richting te veranderen). Dit soort conflicten met hun 
eigen tijdsconstanten overheersen de microstructurele deformatie en 
vormen de primaire oorzaak voor het ontstaan van microstructuren als 
de ‘best mogelijke’ energie-minimisatoren. De natuur probeert vanuit 
haar huidige situatie en met alle randvoorwaarden spontaan het best 
mogelijke compromis te sluiten. Als schalen in materiaalgedrag inherent 
gekoppeld zijn, dan komt het raakvlak met chaos en fractalen heel 
dichtbij, en dat is zelfs in de kunst zichtbaar gemaakt (Jackson Pollock, 
schilderij: 'One number 31', 1950). Deterministische chaos vertolkt het 
exponentieel divergerende gedrag van deterministische systemen in de 
tijd, en het staat dus niet voor wanorde of willekeur. Chaos legt een 
koppeling tussen de verschillende schalen in de tijd en wordt meer en 
meer beschouwd als een inherente eigenschap van complexe systemen. 
Fractalen beschrijven het causaal-logische verband tussen het gedrag op 
de verschillende schalen. Zoals bekend, zijn het geometrische eenheden 

die zich op alle schalen repliceren. Veel evoluerende microstructuren 
(bijvoorbeeld dislocatiecelstructuren en microscheurpatronen) vertonen 
tot op zekere hoogte een dergelijk gedrag. 

Micro-macro mechanica
Hoe vertalen we deze complexe veranderlijke detailinformatie op het 
microniveau naar het macroniveau of toepassingsniveau? Een algemeen 
antwoord is ‘multi-scale’ of ‘micro-macro’ modelleren. Een eerste aanzet 
werd enkele jaren geleden op de TU/e gemaakt met het promotiewerk 
van Robert Smit m.b.t. de taaiheid van polymeren [9]. De micro-macro- 
techniek is vandaag in menig opzicht uitgebreid, zowel in haar 
wiskun-dige achtergrond, in de overdracht van de microstructuur 
(dimensies worden keurig gerespecteerd) en in de variaties van 
de macroscopische deformatie die in rekening gebracht wordt 
(macroscopische gradiënten) [10]. Een illustratie van deze numerieke 
homogenisatietechniek is gegeven in figuur 7.

De belangrijkste voordelen van deze gekoppelde aanpak zijn:
• er worden a priori geen hypotheses gemaakt m.b.t. het    
 macroscopisch mechanisch gedrag;
• de techniek is geschikt voor grote deformaties, evoluerende en 
 complexe microstructuren;
• op het micro-niveau kunnen diverse numerieke simulatietechnieken 
 gebruikt worden;
• schaaleffecten en hogere-orde continua worden op natuurlijke wijze 
 gemodelleerd vanuit de microstructuur.

figuur 7
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figuur 8
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De individuele fases en grenslagen worden met hun respectievelijke 
continuüm- of micromechanisch modellen gemodelleerd, terwijl het 
collectieve gedrag en de interacties tussen alle fases het directe resultaat 
is van de analyse. Een illustratie van de schaalgevoeligheid van deze 
methode is te vinden in figuur 7, waarbij voor eenzelfde macroscopisch 
punt dezelfde microstructuur opgeschaald wordt in grootte en de 
mechanische deformatie duidelijk schaalafhankelijk wordt. 
De terugkoppeling naar het macro-niveau en de op dit niveau 
gebruikelijke constitutieve formuleringen is momenteel in uitvoering. 
Concrete toepassingen op diverse microstructuren, een betere 
begripsvorming van vermoeiing en schade-ontwikkeling en bovenal 
de studie van evoluerende microstructuren onder de invloed van 
deformatie staan op de wensenlijst. Naar verwachting zal de verdere 
uitbreiding en toepassing van ‘multi-scale’ simulaties tot een veel 
beter begrip leiden van het complexe omvormgedrag van materialen, 
waarbij de optimale deformatieweg van materiaal tot eindproduct veel 
nauwkeuriger voorspeld kan worden. De bereikte resultaten dienen 
overigens als maatstaf voor de verdere ontwikkeling van macroscopisch 
constitutieve vergelijkingen, die vooralsnog onmisbaar blijven voor het 
ontwerp in industriële toepassingen.

Materiaalontwerp: de brug 
tussen materiaalkunde en mechanica

“We build too many walls and not enough bridges.”
sir Isaac Newton (1642-1727)

Wanneer het collectief mechanisch gedrag van de diverse fases in een 
microstructuur gemodelleerd kan worden, dan wordt de afstand tussen 
de materiaalkunde en de mechanica klein. Klein genoeg om overbrugd 
te worden? Dat zou een enorme verrijking voor de wetenschap en de 
productietechnologie betekenen. Een volledige materiaalontwerpcyclus, 
van het ruwe basismateriaal tot de optimale mechanische respons, 
kan dan vanuit een numerieke simulatie voorspeld en vanuit de
experimentele materiaalkunde gevalideerd worden. Dit maakt het 
doeltreffend optimaliseren van materiaalkundige ingrepen in de 
microstructuur mogelijk en effent het pad naar ‘controlled 
microstructures’. 

Smart materials
Waar materiaalontwerp toe kan leiden wordt duidelijk onder de noemer 
‘smart materials’ of intelligente materialen. Het zijn materialen die 
onder de invloed van hun omgeving op een gecontroleerde manier 
hun eigenschappen of vorm kunnen veranderen en die daardoor een 
bepaalde actie op hun omgeving uitoefenen. Typische voorbeelden zijn 
geheugenmetalen [11] en TRIP-stalen [12] (‘Transformation Induced 
Plasticity’). Beide metalen zijn illustraties van het ‘oordeelkundig’ 
gebruik van fasetransformaties, één van de belangrijkste fysische 
mechanismen in de ontwikkeling van de mechanische eigenschappen 
van een metaal. Zij veroorzaken substantiële veranderingen in de 
mechanische eigenschappen van delen van de microstructuur, maar 
ook in de interactie met de omliggende fases en de daaraan gekoppelde
dislocatie-gedreven plasticiteit. Fasetransformaties zijn de sleutel voor 
het intelligent gedrag van metallische materialen. Het beheersbaar 

Materiaalontwerp
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en controleerbaar maken van fasetransformaties voor diverse 
geometrieën en diverse gebruiksomstandigheden is dan ook een 
belangrijke onderzoeksactiviteit in de materiaalkunde geworden. 
Vormgeheugenmetalen (SMA, Shape Memory Alloys), zoals Nitinol (een 
Nikkel Titaan legering) ondergaan een diffusieloze fasetransformatie 
van een austenitische structuur naar een martensitische kristalstructuur 
onder de invloed van temperatuursverandering, zie figuur 9.

In de martensitische fase (met zijn 24 oriëntatievarianten) is vorm-
verandering door twinning goed mogelijk (pseudo-elasticiteit), maar 
door de juiste temperatuursverhoging keert het materiaal terug naar 
zijn oorspronkelijke vorm. De temperatuur voor de fase-overgang wordt 
materiaalkundig geoptimaliseerd. Vormgeheugenmetalen kunnen ‘leren’, 
althans zo lijkt het. Als ze herhaaldelijk na opwarmen en afkoelen 
in een bepaalde vorm gebracht worden, dan blijven ze na een aantal 
cycli de getrainde martensitische vorm houden bij lage temperatuur 
en de austenitische vorm bij hoge temperatuur. In werkelijkheid is 
de microstructuur uiteraard veranderd, waarbij roosterfouten nieuwe 
stabiele posities hebben ingenomen. Het belang van de initiële 
microstructuur, het nauwkeurig beheersen van de fasetransformaties, 
de evolutie van microstructurele defecten en de relatie met de grote 
deformatie die aan het rooster ‘geleerd’ wordt, zijn onderwerpen die 
via de materiaalkunde en de micromechanica tot op het macroscopisch 
niveau getild moeten worden. De noodzaak hiertoe was één van de 
conclusies van een recente workshop in het Isaac Newton Institute for 
Mathematical Sciences in Cambridge: ‘There is at present no credible model 
which would describe the development of the type of complex microstructure 
displayed by shape-memory alloys.’
Magnetostrictie is een ander mechanisme dat zich leent tot het maken 

van een actief materiaal. Magnetostrictie is de deformatie van een 
materiaal onder de variatie van zijn magnetische toestand. Hiermee 
worden de magnetische geheugenmetalen (MSM, Magnetic Shape 
Memory material) en ferromagnetische geheugenmaterialen (FSMA, 
Ferromagnetic Shape Memory Alloys) vervaardigd, materialen die 
nog volop in ontwikkeling zijn. Net zoals de SMA’s ontstaat er 
een martensitische fase vanuit de afkoeling. In tegenstelling tot de 
SMA’s echter, wordt dit materiaal verder enkel in de martensitische 
fase gebruikt. De deformatie wordt er via twinning magnetisch 
geïnduceerd. Hiermee wordt een magnetostrictieve rek gehaald van 6%. 
Magnetostrictie wordt een ontwerpmiddel voor composiet en heterogene 
materialen (microstructuren) om het mechanisch gedrag te beïnvloeden 
en te controleren afhankelijk van het gebruik of van externe factoren. 
Onder de invloed van een elektrisch veld is elektrostrictie de 
manier om ferro-elektrische materialen actief te maken, waarmee 
rekken tot bijna 1% worden gehaald. De toepassingen van deze 
actieve materialen groeien gestaag: flexibele brilmonturen, ski’s 
met temperatuursafhankelijke demping, actuatoren, microklepjes, 
connectoren, draadjes, folie, lint en niet in het minst diverse implantaten 
in de biomedische technologie (stents om lichaamskanalen open te 
houden). Toepassingen om het macroscopisch mechanisch gedrag van 
diverse microstructuren actief te beïnvloeden zijn er nog maar weinig.

TRIP
In de afgelopen decennia werden er andere microstructurele 
toepassingen van de martensiet-transformatie, gebaseerd op het TRIP-
effect. In TRIP-staal worden eilandjes van metastabiel austeniet 
aangemaakt die later bij het gebruik van het metaal onder de invloed 
van temperatuur en/of mechanische belasting een martensitische 
fasetransformatie kunnen ondergaan. De lokale veranderingen van de 
geometrische en mechanische eigenschappen en de plastische interactie 
met de omliggende fases kunnen een groot impact hebben op het 
macroscopisch gedrag, afhankelijk van de omstandigheden waarin het 
materiaal gebruikt wordt. De controverse rond de effectiviteit van laag-
gelegeerde TRIP-stalen is nog volop aan de gang, en het optimaliseren 
van het ‘collectief’ gedrag van de verschillende fases is nog niet echt 
gebeurd. Wat zijn de optimale afmetingen en tussenafstanden tussen 
de verschillende fases? Hoe verloopt de fasetransformatie dan precies in 
functie van temperatuur en niet-homogene deformatie? Wat is de invloed 
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op het plastisch gedrag van de hele microstructuur? Kunnen we hiermee 
staalsoorten ontwerpen die anticiperen op de belasting die ze moeten 
ondergaan? Liggen ultra-ductiele panelen die microscheurtjes stoppen 
door de juiste fasetransformatie op het juiste moment, in het juiste 
volume en met de juiste spanningsherverdeling, binnen handbereik? 
Dit alles lijkt vooralsnog onzeker. Wat wel zeker is, is dat het potentieel 
hoog is en dat deze evolutie een merkwaardige vorm van intelligentie 
of ‘control’ kan geven aan materialen die wij doorgaans als statisch en 
star ervaren. Het zijn allemaal voorbeelden van complexe en evoluerende 
microstructuren met belangrijke macroscopische effecten. Dit verklaart 
waarom dit soort materialen het voorwerp van complementair onderzoek 
wordt van zowel materiaalkundigen, mechanici als mathematici. 

Miniaturisatie: mechanische sterkte wordt relatief

“We have no right to assume that any physical laws exist, or if they 
have existed up until now, that they will continue to exist in a similar 
manner in the future.”
Max Planck (1858-1947)

“Hoe kleiner de toepassing, hoe groter de uitdaging.” Dat is een wereld-
wijde trend. Het onderzoek spitst zich in belangrijke mate toe op het
maken van ultrakleine sensoren, actuatoren, motoren, en zelfs compleet 
geïntegreerde miniatuurapparaatjes. Toepassingen worden ontwikkeld 
in de automobielindustrie, telecommunicatiesector, elektronica, 
biomedische technologie enzovoorts. Typische voorbeelden zijn: 
drukmeters, versnellingsopnemers (crash sensor airbag), 
vloeistofpompjes, maar in de toekomst ook miniatuur medische 
apparaatjes. De marktgroei bedraagt hier nog 60% per jaar. Dit alles 
valt onder de wetenschappelijke en commerciële naam MEMS 
(‘microelectro-mechanical systems’). De MEMS-industrie is eigenlijk 
ontstaan als een kruising tussen siliciumgebaseerde micro-elektronica 
en microfabricage. Maar ook in de micro-elektronica-industrie zelf blijft 
miniaturisatie een drijvende kracht. 
Gordon Moore voorspelde in 1965 dat het aantal transistors per IC 
om de 18 maanden zou verdubbelen, een resultaat dat tot op heden 
bereikt werd door een gestage miniaturisatie die vooralsnog wordt 
doorgezet voor de komende 3 à 4 generaties microchips, voorlopig 
tot de quantumgrens bereikt wordt. Niet alleen IC’s, maar zowat 
alles moet kleiner, dunner, flexibeler en betrouwbaarder worden 
in de micro-elektronica. Strengere eisen m.b.t. schokbestendigheid, 
temperatuurbereik, levensduur en mechanische sterkte zien vandaag 
en morgen het licht. Strengere specificaties of niet, de structuren 
worden alsmaar complexer: 3D-packaging in chips en meerlaagse 
driedimensionale PCB’s (Printed Circuit Boards) met alle geïntegreerde 
componenten, schakelingen, boringen, microvia’s, sporen enzovoorts 
zijn meer dan ooit actueel. De micro-omvormtechnologie waarbij 

Miniaturisatie
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kleinschalige producten gefabriceerd worden is een derde sector waarin 
miniaturisatie een grote rol speelt. De afmeting van de microstructuur 
is ook hier doorgaans niet meer verwaarloosbaar ten opzichte van de 
productafmeting (figuur 10). 
 

Wat helaas al te makkelijk vergeten wordt, is dat het kleinschalig maken 
van de toepassingen de intrinsieke mechanische weerstand op een soms 
spectaculaire manier verandert. Een voorbeeld dat deze lacune illustreert 
is de veralgemeende toepassing van de klassieke continuümmechanica 
of afgeleide schaalwetten. Dit is nog steeds gebruikelijk in zowel MEMS 
als in de micro-elektronica. Tot op de schaal van enkele honderden 
microns is dit meestal nog geen probleem, maar daaronder worden de 
fouten alsmaar groter. Die fouten kunnen de ontwerper in zijn voordeel 
werken, maar helaas ook in zijn nadeel. 

'Small is strong' versus 'small is weak'
Toen Eduard Arzt (Max Planck Instituut) in 1999 op de ‘micromaterials’ 
conferentie in Berlijn zijn lezing concludeerde met ‘small is strong’,
was de speurtocht naar onbegrepen aspecten van de mechanische 
sterkte reeds in volle gang [13]. Voor metalen zijn diverse experimenten 
uitgevoerd, waarbij buiging-, torsie- en trekproeven en nano-indentatie-
proeven werden uitgevoerd bij verschillende dimensies. Daaruit blijkt 
dat de mechanische weerstand in belangrijke mate toeneemt bij 
inhomogene deformatie. De afwijkingen kunnen oplopen tot 400% [14] 
(figuur 11, micro-buigen).

Een hoopgevende boodschap voor de miniaturisatie? Niet helemaal, 
want ‘small is strong’ blijkt geen natuurwet te zijn. Een illustratie 
daarvan zijn polymeren, waar nano-indentatieproeven op polystyreen 
film de omgekeerde trend voorspellen, ‘small is weak’. Zowel de 

vloeispanning als de glastransitietemperatuur lijken te dalen bij kleinere 
dimensies. Het probleem schuilt in de aard van de externe belasting, 
de kleine dimensies zelf en de omgeving waarin het miniatuurproduct 
zich bevindt. Een eerste rol is weggelegd voor de verhouding tussen 
de externe belasting en de dimensies. Niet-uniforme belastingen 
veroorzaken een veranderlijk deformatieveld over de dimensie van het 
product en kunnen een veel grotere weerstand oproepen afhankelijk 
van de microstructurele opbouw. Kristalroosters in metalen gaan harder 
krommen bij grotere niet-uniformiteit en het is bekend dat dit de 
plastische vloei afremt. 

De omgeving komt voornamelijk tussen door de randvoorwaarden die 
ze veroorzaakt op het uitwendig oppervlak. Er ontstaat immers een 
grenslaag bij het oppervlak waarin de kinematica of mobiliteit beïnvloed 
wordt door de omstandigheden aan het oppervlak. De verhouding van 
het volume van deze grenslaag ten opzichte van het totale volume van het 
product is een tweede belangrijke parameter. Wanneer deze verhouding 
groot wordt, dan domineert de grenslaag het mechanisch gedrag 
van de hele component. De dikte van deze grenslaag is dan 
weer afhankelijk van de dimensies van de microstructuur bij de 
rand (korrelgrootte voor metalen). Typische oppervlaktelagen die tot 
versteviging bij metalen leiden zijn oxidelaagjes. Vrijstaande grenslagen 
zijn meestal veel flexibeler. Bij polymeren zou de verhoogde mobiliteit 
van polymeerketens in de grenslaag verklaren waarom indentatieproeven 
een verzwakking tonen bij kleinere indringdieptes. Zijn de fysische 
eigenschappen van het materiaal daarom substantieel anders? Eigenlijk 
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niet, het zijn de randvoorwaarden die het materiaal ondervindt die 
anders zijn. Onze observatie of meting van die eigenschappen is niet 
meer onafhankelijk van het systeem of de methode die we daarvoor 
gebruiken. De waargenomen eigenschappen zijn karakteristiek voor 
materiaal, component en omgeving. Zowel de microstructuur als de 
grenslaag spelen daarin een niet-verwaarloosbare rol. 

Ontwerpen in de microtechnologie
Terug naar MEMS en micro-elektronica. Meestal gaat de aandacht 
uitsluitend naar de bijbehorende microproductietechnologie, een 
omvangrijke specialiteit en het kernonderzoek van MEMS in veel 
instellingen. Enkele van de grote behoeften in MEMS zijn de 
geavanceerde simulatie en modelgereedschappen ter vervanging van de 
actuele empirie. Het is daar waar onze affiniteit ligt: in het mechanisch 
ontwerp van dit soort kleine toestellen. Op deze schaal zijn begrippen als 
mechanische stijfheid en weerstand helemaal bepaald door de fysische 
en microstructurele opbouw van het gebruikte materiaal enerzijds 
en de omgeving waarin ze gebruikt zullen worden anderzijds. 
Vooral dit laatste is belangrijk, want het impliceert dat ‘absolute’ 
mechanische eigenschappen niet bestaan op deze schaal. Conventioneel 
gebruikte begrippen als hardheid, vloeispanning, versteviging of zelfs 
de glastransitietemperatuur bij polymeren krijgen een relatief karakter. 
Het feit dat de mechanische toestand in de grenslaag wel eens 
een dominante rol kan spelen op het totale gedrag van een micro-
component is boeiend. Hier ligt misschien wel een nieuwe markt voor 
de oppervlaktechnologie. Deze evolutie zal vermoedelijk een grote rol 
gaan spelen in de volgende miniaturisatiestappen. Naast het besproken 
mechanisch impact van de kleine dimensies die bereikt worden in 
MEMS en de micro-elektronische toepassingen, krijgt deze laatste ook 
nog af te rekenen met nieuwe en grotere thermomechanische contrasten 
tussen de verschillende gebruikte materialen. De mechanische stabiliteit 
en betrouwbaarheid van de componenten en producten zullen daardoor 
beïnvloed worden. Het ontwerp van de toekomst zal hier rekening mee 
moeten houden, om voorspelbaar slechte oplossingen a priori te kunnen 
vermijden. 

Naast de begripsvorming en experimentele analyse van de mechanische 
sterkte bij miniaturisatie, is de numerieke simulatie voor het 
ontwerp van ultra-kleine componenten een uitdaging. Met de klassieke 

continuümmechanica kan dit niet meer. Quasi-continuümtheorieën of 
hogere-orde continuümtheorieën bieden momenteel een alternatief. 
Rekgradiënt-plasticiteit [15] is één van deze formuleringen die zich richt 
op de niet-uniformiteit van de belasting in relatie tot de dimensies, met 
andere woorden deformatiegradiënten als oorzaak van de schaaleffecten. 
Het belang van de grenslagen is echter momenteel nog niet volledig in 
kaart gebracht en aanvullend experimenteel onderzoek en simulatiewerk 
zullen hier in de toekomst nog verbetering in brengen. Kristalplasticiteit 
[16] in combinatie met microstructuurevolutie in het algemeen zijn 
micromechanische bouwstenen die onontbeerlijk zullen worden in het 
micro-ontwerpen. 

Miniaturiseren in de structuur van materialen
Het boeiende aan miniaturisatie is dat deze bevindingen ook in 
belangrijke mate van toepassing zijn op de microstructurele opbouw 
van het materiaal zelf. Materialen zijn immers zelf microstructuren 
die opgebouwd zijn uit nanostructuren. Elke fase heeft zijn eigen 
afmetingen, met op een kleinere schaal de karakteristieke deformatie 
werkzaam binnen die afmetingen. Ook hier hebben veranderingen in 
dimensies uitgesproken mechanische effecten. Dit is al veel langer 
bekend in de materiaalkunde. Het onderliggende deformatieproces 
(dislocatieplasticiteit bij metalen) wordt sterk beïnvloed door de 
karakteristieke dimensies van de microstructuur. ‘Small is strong’ geldt 
ook hier niet als een gouden regel. Dit werd onlangs nog duidelijk 
gesteld aan de hand van een aluminiumlegering, waar een fijnere 
microstructuur het materiaal plastisch verzwakt [17]. De realiteit is heel 
erg afhankelijk van de statische en kinematische machten van tien in het 
materiaal. Soms is er zelfs sprake van een optimale dimensie. Dit geldt 
ondermeer voor het Hall-Petch effect, waarbij de hardheid en sterkte van 
polykristallijne metalen toeneemt bij kleinere korrelgrootte. 
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Bij heel kleine korrelgroottes echter past de dislocatielus die de drager 
is van de plastische deformatie, niet meer in de korrel en de sterkte 
neemt plots sterk af. Een tweede voorbeeld is de versteviging in 
precipitaat geharde legeringen. De tussenafstand tussen de precipitaten 
(kleine deeltjes van een tweede fase) heeft een belangrijke invloed 
op het voortschrijden van een dislocatielus (Orowan effect bij lage 
temperaturen), terwijl de grootte van de deeltjes bepaalt wanneer de 
deeltjes doorsneden worden (figuur 13). Weer ontstaat er een optimale 
deeltjesgrootte, waarbij de bereikte versteviging maximaal is.

Naast de karakteristieke dimensies, spelen ook grenslagen, zoals 
korrelgrenzen en interfaces een belangrijke rol in de microstructuur. 
Deze zijn in de metaalkunde al veel langer onderwerp van 
wetenschappelijk onderzoek. Dat hun rol intrinsiek belangrijk wordt 
bij kleine dimensies wordt nu steeds duidelijker. De kennisintegratie 
en de speurtocht naar andere microstructuren met betere mechanische 
eigenschappen is dus beslist niet voltooid. Optimaal gekozen dimensies 
en tussenafstanden in verhouding tot de specifieke grenslagen 
tussen de verschillende fases, bieden daarbij een nieuw perspectief. 
Materiaalmodellering op basis van de simulatie van elementaire 
processen en microstructurele kinematische dragers van deformatie zal 
hier in de toekomst nog veel verheldering brengen.

Mechanische sterkte is relatief
Sterkte is geen universeel begrip, het is niet alleen afhankelijk van 
de aard en fijnheid van de oorspronkelijke microstructuur maar ook 
van diens evolutie tijdens het gebruik of fabricageproces, van de 
productafmetingen, van de oppervlaktetoestand van het eindproduct. 
Sterkte heeft daardoor een wezenlijk verschillende betekenis op elk 
niveau van waarneming. Het collectief gedrag, de zelforganisatie, de 
structuurvorming zijn de sleutel tot het leggen van verbanden tussen de 
mechanische sterkte en de materialen zelf. Een verband dat intrinsiek 
dynamisch is en door de mens in de productietechnologie nog veel 
beter kan benut worden. Dat wordt de taak voor onze micro- en nano-
ontwerpers van de toekomst.
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Schade: van nano tot macro

“Nature has shown us that our concept of reality, consisting of units that can 
be considered as separate from each other, is fundamentally wrong” 
Kafatos and Kafatou (1991) [18]

Als er één mechanisch begrip is dat alle machten van tien dwars 
doorsnijdt, dan is het de evolutie van schade tot breuk. Het is een 
bekend begrip dat we op alle processchalen (constructies, omvorm-
processen, micro-electronica, nanotechnologie) in diverse vormen 
tegenkomen. In de industriële praktijk is schade het beperkend 
criterium dat grenzen stelt aan de integriteit of levensduur van de 
meeste technologische toepassingen. Veel fabricageprocessen zijn 
overigens schadegedreven, bijvoorbeeld ponsen, knippen, boren, 
frezen, verspanen, snijden en dit met verschillende technologieën. 
De numerieke simulatie van deze complexe processen heeft in de 
voorbije tien jaren grondige herzieningen gekend. 

'Action-at-a-distance'
Jarenlang werd er in de continuümmechanica vanuit gegaan dat 
schade een ‘lokaal’ verschijnsel was, dat ook zo gemodelleerd kon 
worden. Schade is echter de mechano-fysische overgang van het 
continuüm naar het discontinuüm. De tijd heeft ons geleerd dat 
deze continu-discreet overgang zich niet laat modelleren met de 
klassieke continuümmechanica. De nieuwe continuümtheorieën die 
deze ingrijpende overgang fysisch, wiskundig en numeriek correct 
kunnen vatten zijn allen gebaseerd op het principe van niet-lokaliteit. 
Dit principe drukt uit dat het gedrag van de materie intrinsiek gekoppeld 
is aan het gedrag van zijn naburen. De geschiedenis van dit principe 
gaat terug naar René Descartes (1596-1650) die in zijn verhandeling 
Principa Philosophiae een mathematisch-mechanisch model van de 
wereld ontwikkelde, waarin hij het concept `niet-lokaliteit´ introduceerde. 
In de twintigste eeuw kende het begrip een turbulente evolutie in de 

kwantummechanica, die tot vandaag nog steeds tot controverses leidt. 
De schijnbare acceptatie van het principe kwam er met het theorema van 
John Bell [19], waaruit de stelling “reality must be nonlocal” groeide. In 
de kwantummechanica betekent het principe dat fenomenen instantaan 
verbonden zijn, onafhankelijk van de afstand. Bell’s theorema werd 
experimenteel gestaafd door Alain Aspect’s experimenten in 1982 en 
een hele reeks experimenten in de daarop volgende jaren. Toch blijft 
er controverse ontstaan over de precieze interpretatie. David Bohm 
(1917-1992), een groots fysicus uit de 20e eeuw verwoordde het als 
volgt: “For several centuries, there has been a strong feeling that nonlocal 
theories are not acceptable in physics. It is well known, for example, 
that Newton felt very uneasy about action-at-a-distance and that 
Einstein regarded it as spooky.” Inmiddels zijn er meer dan duizend 
technisch-wetenschappelijke publicaties verschenen die direct gebruik 
maken van niet-lokaliteit. De gemaakte associaties betreffen de 
wiskunde, warmtetransport, reactie-diffusie problemen, elasticiteit, 
golfvoortplanting, natuurkunde, magnetisme, chemie, thermodynamica, 
supergeleiding, plasmafysica, mengen, biomedische technologie, 
elektrodynamica, dispersie, enz. Niet-lokaliteit wordt ook wel gezien als 
het concept van `de intrinsieke verbondenheid´. Dat verklaart waarom 
vele wetenschappers ervan overtuigd zijn dat de informatie in onze 
hersenen niet-lokaal wordt opgeslagen.

Niet-lokaliteit in de schademechanica
De niet-lokaliteit in de schademechanica [20,21] zoals wij hem 
gebruiken gaat duidelijk minder ver dan de kwantum niet-lokaliteit. 
‘Action-at-distance’ is er wel, maar niet noodzakelijk instantaan en niet 
onafhankelijk van de afstand. Dat maakt deze vorm van niet-lokaliteit 
heel wat minder ‘spooky’ dan zijn kwantum versie. In de continuüm-
schademechanica wordt het niet-lokale concept gebruikt voor de bepaling 
van de schade en dus de spanningen in een materieel punt. De schade 
hangt niet alleen af van de deformatie in dat ene punt (zoals in het lokale 
concept) maar ook van de deformatie van omliggende materiepunten. 
Ook hier is de intrinsieke verbondenheid van de materie de sleutel van 
de niet-lokaliteit. Ondanks zijn succes is de fysische onderbouwing van 
het concept niet-lokaliteit in de schademechanica nog steeds vaag en 
niet sluitend. Alleen indirecte experimentele resultaten ondersteunen 
het concept. De introductie van dit niet-lokale concept in dit vakgebied 
had eigenlijk niets te maken met de kwantum niet-lokaliteit, die veel 

Schade: van nano tot macro
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figuur 14

schade-evolutie 

in een trekstaaf 

op basis van 

niet-lokaliteit 

(R. Ubachs, TU/e)

verder gaat. Toch blijft het merkwaardig dat net voor de transitie 
van continuüm naar discontinuüm, waarbij de schade zich inherent 
voltrekt op de kleinste schaal van de materie, dit niet-lokale concept 
zijn intrede deed in de materiaalmechanica. In de schademechanica 
blijken naast niet-lokale continuümmodellen ook discrete modellen 
(bijvoorbeeld cohesieve oppervlakken) realistische en fysisch mogelijke 
oplossingen op te leveren. Deze dualiteit continuüm-discontinuüm 
(continu-discreet) is misschien wel de merkwaardigste eigenschap 
van de schademechanica. 
Een voorbeeld van niet-lokale schade-evolutie in een insnoerende 
cilindrische metalen trekstaaf [22] is afgebeeld in figuur 14. 

Schade is de evoluerende microstructuur bij uitstek. Het uitdiepen van 
de relatie tussen die veranderende structuur en de mechanische respons 
is duidelijk werk voor de toekomst. Micromechanische heterogeniteit 
uit zich in een macroscopisch continuüm via niet-lokaliteit; dat werd 
reeds aangetoond voor lineair elastische composieten. Bij schade zijn het 
uitgroeiende nanoscopische defecten en microscheuren die reeds op 
hele kleine schaal het materiaal intrinsiek heterogeen maken. Als 
continuüm beschouwd, is het gebruik van een niet-lokale beschrijving 
een noodzaak. Het principe van de scheiding van schalen is dan niet 
meer toepasbaar. De precieze verbanden tussen de schalen zijn noch 
kwalitatief noch kwantitatief doorgrond. Vermoeiing van metalen onder 
cyclische belasting is een kenmerkend voorbeeld. Het gebruik van 
het vormgeheugenmetaal Nitinol in biomedische implantaten is hier 
zeker het vermelden waard. Welnu, van alle metallische legeringen 

die momenteel gebruikt worden voor biomedische implantaten, 
heeft uitgerekend dit materiaal de kleinste vermoeiingsweerstand. 
Bij vermoeiing lijkt het macroscopisch waargenomen gedrag lineair 
elastisch, terwijl de dislocatieplasticiteit in de kristalroosters erg actief 
is. Accumulatie en interactie tilt deze micro-deformatiemechanismen 
uiteindelijk tot op het macroscopisch niveau, met een restbreuk als 
gevolg. Een model dat ons toelaat om voor complexere geometrieën en 
complexere belastingen voorspellend op te treden ligt er vandaag nog 
steeds niet. Ook hier moet de ontwerper nu nog terugvallen op de 
resultaten van macroscopisch eenvoudige cyclische proeven (leidend tot 
SN-curves) om het faalgedrag bij vermoeiing in rekening te brengen. 
Oplossingen die bruikbaar zijn in driedimensionale simulatiecodes en 
die rekening houden met de reële micromechanica in relatie tot de 
macroscopische geometrie, zullen in eerste instantie het resultaat zijn 
van schaaloverschrijdend denken, modelleren en simuleren. Daar ligt 
de toekomst van de schademechanica en schade-engineering. Figuur 
15 is een welgekend huiselijk voorbeeld van schade-engineering. Het 
illustreert het gecontroleerd aanbrengen van een score met schade in het 
dunne deksel (200 mm) van een blikje, opdat het deksel met het grootste 
gemak verwijderd kan worden, zonder dat het blikje spontaan opengaat 
bij sterilisatie of transport. Het beheersen, controleren en optimaliseren 
van dit proces vereist zo’n schaaloverschrijdende aanpak.figuur 15

schade-engineering 

in het ontwerpen 

van het deksel 

van een blikje, 

Sebastiaan Boers
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“To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, 
one must observe.” 
Marilyn vos Savant 

Schaaloverschrijdende relaties leggen tussen mechanische deformatie 
en sterkte kan alleen maar doeltreffend gebeuren als dat ook 
experimenteel ondersteund en gevalideerd wordt. Experimentele micro-
macromechanica, waarbij diverse microscopietechnieken gecombineerd 
worden met in situ mechanische belasting, laat ons toe om zowel 
microstructuren als deformatievelden op verschillende schalen te 
bestuderen en te relateren (mechanoscopie, figuur 16).

Nu reeds maken we met beeldverwerkingstechnieken de microscopische 
deformatievelden op verschillende schalen in twee dimensies zichtbaar. 
Driedimensionale gekromde oppervlakken is de volgende stap. 

Simuleren en experimenteren op de ladder van de machten van tien 
en op basis daarvan relateren, relativeren en toepassen, daar staan 
we voor. De derde dimensie zal in de nabije toekomst hier meer en 
meer zijn belang opeisen. Miniaturisatie en micro-macromechanica zijn 
duidelijk vakgebieden geworden waarbij oppervlakken, grenslagen en 
kleine volumes een belangrijke rol spelen. De kinematica van structuren 
(nano-, micro- of macro) is inherent driedimensionaal. Dat moet ook zijn 
impact hebben op de experimentele technieken die we in de toekomst 
zullen gebruiken. Het zal niet langer volstaan om microscopische 
informatie van het oppervlak of dunne laagjes alleen te halen. 

De behoefte om inwendig en in de diepte van materialen en structuren te 
kijken, zonder daarbij de bulkstructuur of mechanica te beïnvloeden, is 
wezenlijk. Confocale laser scanning microscopie en micro-CT (Computer 
Tomography, ontwikkeld in de medische sector) zijn een stap in de 
goede richting, maar helaas nog te beperkt of niet toepasbaar voor 
veel materialen. Bepaalde microstructuren met een grove structuur 
(aluminium-schuim) en biologische materialen zijn hier nu reeds in 
drie dimensies mee te analyseren. De resolutie (micrometer) en de 
kwaliteit van de beelden is voor fijnere metallische microstructuren nog 
onvoldoende. Een grote en moeilijke uitdaging voor de microscopie!

Micro- en mechanoscopie

figuur 16
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“If one is master of one thing and understands one thing well, 
one has at the same time insight into and understanding of many things.”
Vincent van Gogh (1853-1890)

Wetenschap en onderwijs bedrijven in deze eeuw eist veel van ons, alles 
wordt ‘multi’: multifunctioneel, multiscale, multidisciplinair, ‘multi-
physics’, multi-agens, multinationaal, multicultureel en multimediaal. 
Het multidisciplinaire stelt heel hoge eisen aan onze onderzoekers 
en is een onmisbaar ingrediënt voor het succes van het te verrichten 
wetenschappelijk werk. De inherente koppeling met de materiaalkunde 
en kleinschalige processen in de materie legt een duidelijke 
band met het werk van de natuurkundigen, materiaalkundigen en 
scheikundigen. Het gebruik van complexe modellen, geavanceerde 
numerieke oplostechnieken voor partiële differentiaalvergelijkingen, 
minimalisatie voor niet-convexe problemen, legt een duidelijke band 
met het werk van de wiskundigen. Ook het beheersen, verwerken, 
visualiseren, analyseren en interpreteren van de steeds toenemende 
datastroom maakt hier deel van uit. Daniel Bernouilli (1700-1782) 
verwoordde het op glasheldere toon [23]: “There is no philosophy which is 
not founded upon knowledge of the phenomena, but to get any profit from 
this knowledge it is absolutely necessary to be a mathematician”. Vooruitgang 
in dit vakgebied is gekoppeld aan de integratie van kennis en kunde uit 
deze verschillende disciplines. Vooral onderwijskundig moeten we ons 
hierover bezinnen en sommige basiswetenschappen herwaarderen als 
inherent onderdeel van techniek. 

Veel van wat we geleerd hebben en zullen leren, leent zich dikwijls 
makkelijk tot de extrapolatie naar andere materialen, structuren of 
technologieën. De huidige constructieve samenwerking in de faculteit 
Werktuigbouwkunde en de wetenschappelijke verbroedering met de 
faculteit Biomedische Technologie zijn een ideale voedingsbodem om 
hieraan gestalte te geven. 

“Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others.” 
Marcus Tullius Cicero, ‘Pro Plancio,’ 54 B.C. 

Tot slot wil ik graag enkele oprechte woorden van dank uitspreken. 
Mijn eerste woord van dank is bestemd voor de gastsprekers die deze 
intreerede met het wetenschappelijk symposium ‘mechanics at small 
length scales’ voortreffelijk ingeleid hebben. Dear Erik, Norman, Paul 
and Jaap: thank you very much. 
Vervolgens richt ik me tot mijn voormalige Belgische collega’s. De 
jarenlange samenwerking met jullie allen was voor mij een bron van 
inspiratie, verdieping en vreugde. Een bijzonder woord van dank is hier 
bestemd voor Roger Bourgois. U hebt me de kans, ruimte en middelen 
gegeven om het boeiende traject te volgen dat mij tot hier gebracht 
heeft. U bent me daar altijd in blijven steunen, zelfs toen bleek dat mijn 
toekomst niet langer in het verlengde van de uwe zou liggen. Dat siert 
u. Hartelijk dank.
 
De Technische Universiteit Eindhoven en de faculteit Werktuigbouw-
kunde ben ik dankbaar voor de gastvrijheid die ik reeds in het verleden 
hier mocht genieten. Dick van Campen, Jan Janssen, René de Borst, 
Marcel Brekelmans en veel MaTe-collega’s hebben daarin een belangrijke 
rol gespeeld. Hartelijk dank! 

De groep Materials Technology verdient niet alleen lof voor zijn 
gastvrijheid maar ook voor zijn wetenschappelijke gedrevenheid. Ik ben 
Han Meijer, Frank Baaijens, Rik Huiskes en alle medewerkers hiervoor 
erg dankbaar en ik hoop dat we samen in de toekomst constructief verder 
kunnen bouwen aan ons multidisciplinair onderzoek en onderwijs, 
waarbij kruisbestuiving en kennisoverdracht troef zijn. Onderzoek en 
onderwijs wordt gedaan en gedragen door mensen met talent. Deze 
mensen, met wie ik dag in dag uit het pad van de wetenschap en 
het onderwijs bewandel, verdienen hier hun eer en mijn dankbaarheid: 
Hans, Henk, Leon, Marcel, Piet, Ron, Willem-Pier; Abdul, Adnan, Jesus, 
Katja, Rene, Rens, Roy, Stephen, Tibor, Varvara; Jacques, Georges, Toon, 
Ab; onze afstudeerders en niet in het minst onze secretaresses Alice, 
Marleen en Yvonne. 

DankwoordMultiMulti



prof.dr.ir. M.G.D. Geers34 35 Machten van tien: mechanische sterkte relateren en relativeren

Het Netherlands Institute for Metals Research dank ik oprecht voor 
hun grote steun en het vertrouwen dat ze vanaf het begin in mij hadden.
Bedankt Sieb. De samenwerking die binnen het metaalinstituut, 
de universiteiten en de industrie geïnitieerd werd, is een ideale 
voedingsbodem om sommige elementen uit deze rede in de praktijk 
te brengen. 
De studenten Werktuigbouwkunde, of beter gezegd Mechanical 
Engineering, mogen zeker niet vergeten worden. Zij zijn de 
maatschappelijke dragers van de evolutie van dit vakgebied en zij zijn 
het die voor de kennisoverdracht naar de industrie zorgen. Het is voor 
mij een voorrecht om met jullie deze kennis te mogen delen vanaf de 
basis tot de complexe toepassing of simulatie. 
Het beste bewaar je voor het eind en dat geldt ook voor mijn afsluitende 
woorden van dank. Mijn ouders, schoonouders en naaste familieleden 
ben ik erkentelijk voor de kleur die ze aan ons leven geven en gegeven 
hebben. Het doet mij een plezier dat jullie er vandaag kunnen zijn. 
Bovenal wil ik echter hen bedanken die dag in dag uit heel dicht bij 
me staan: Carine, Sarah en Anton. Het is niet altijd makkelijk om te 
leven met een wetenschapper, maar jullie doen het op een voor mij 
bewonderenswaardige manier. Ik hoop van harte dat we samen nog 
veel geluk met elkaar mogen delen.

Mijnheer de rector magnificus, dames en heren,
Hiermee ben ik aan het einde gekomen van mijn betoog, maar 
hopelijk niet aan het einde van mijn verhaal. Dat laatste werd krachtig 
verwoord door een 18e eeuwse Amerikaans staatsman, Benjamin 
Franklin (1706-1790), met de uitspraak: “Well done is better than well 
said.”

Ik heb gezegd.
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