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Mijnheer de Rector Magnificus, collega’s, dames en heren, in de
komende 3 kwartier zal ik u een overzicht geven van het vakgebied waar
ik mij mee bezig houd en ik zal dat in het bijzonder plaatsen in het licht
van de opleiding tot werktuigkundig ingenieur en het onderzoek in relatie
tot de maakindustrie.

NONLINEAR SOLID
MECHANICS
De leerstoel heeft de internationaal gebruikelijke naam ‘Nonlinear Solid
Mechanics’ en dat kan vertaald worden als ‘Niet-lineaire vaste stof
mechanica’. Mechanica gaat over de relatie tussen krachten en bewegingen. In dit geval gaat het over vaste-stof mechanica, dus niet over vloeistofof gasstromingen, maar over een materiaal dat een relatief sterke samenhang vertoont en dus een zekere sterkte heeft. Het is het soort materiaal
waar we constructies van kunnen maken, of gebruiksvoorwerpen: bruggen,
scheerapparaten, auto’s, windturbines, grote offshore constructies maar
ook micro-robotjes om in de bloedbaan te injecteren. Het kan ook gaan
om materiaal dat op natuurlijke wijze groeit en daardoor zijn functionaliteit
krijgt: het hout in de boomstam, calcium carbonaat in eierschalen en schelpen, collageen en elastine in botweefsel, kraakbeen, ligamenten, bloedvaten en huid. Wat de naam Solid Mechanics betreft hoef ik me niet ingeperkt
te voelen. Het is een onontbeerlijk vak voor de Werktuigbouwkunde, maar
ook voor Bouwkunde, Civiele Techniek en Biomedische Techniek.
Niet-lineaire vaste-stof-mechanica geeft aan wat het niet is: het is niet
lineair. Het doet me denken aan mijn studententijd toen een natuurkundestudent op mijn studentenflat er achter kwam dat er bij Werktuigbouwkunde een vak ‘niet-destructief onderzoek’ werd gegeven. Met andere woorden
standaard voor de werktuigbouwer is ‘destructief’ onderzoek. Hilarisch,
maar eerlijk gezegd, ja dat is zo, en het is leuk. En het is ook innig
verbonden met het niet-lineaire gedrag. Kapot gaan is typisch niet-lineair.
Deze aanpak is een zeer directe toepassing van wat in de Verlichting de
‘Nieuwe wetenschappelijke methode’ werd genoemd. De ‘vader’ van deze
methode was Francis Bacon die in 1620 Novum Organum Scientiarum [1]
publiceerde. Aan hem wordt de uitspraak toegeschreven:
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"Als je de leeuw wilt leren kennen, moet je hem aan zijn staart trekken".
Ofwel: niet als een passieve observator kijken wat er gebeurt, maar zelf
zorgen dat je wat bijzonders te zien krijgt. En dat is precies wat we doen
met materiaalbeproevingen.
Wat is dan lineair mechanisch gedrag? Als voorbeeld nemen we een constructie waar we een gewicht van 1 kg aan hangen en dan een doorzakking
van 5 mm meten. Als we het gewicht verdubbelen tot 2 kg, dan vinden we
een doorzakking van 10 mm; ook een verdubbeling. En bij 3 kg meten we
15 mm doorzakking. Als we het gewicht er weer afhalen veert de constructie helemaal terug en blijft er geen doorzakking over. Dit noemen we een
lineaire relatie: een recht-evenredige relatie tussen kracht en verplaatsing.
Misschien vinden we bij 10 kg een verplaatsing van 50 mm, maar als we
de belasting verder opvoeren komt er een moment dat de verplaatsing niet
meer evenredig is met de belasting. Bijvoorbeeld als de constructie breekt,
maar eigenlijk al veel eerder.
In een zeer groot deel van de technische toepassingen ontwerpen we een
constructie zo dat hij altijd in het lineaire gebied blijft. Lineair mechanisch
gedrag gaat terug op de beroemde formulering van Robert Hooke ‘ut tensio, sic vis’, ‘zoals rek, zo is kracht’, gepubliceerd in 1678 [1]. Opmerkelijk
in het licht van de huidige publicatiecultuur was dit al in 1660 geopenbaard
in de vorm van het anagram ‘ceiiinosssttuv’, zodat Hooke de ontdekking
nog niet openbaar hoefde te maken, maar later zou kunnen aantonen dat
hij dit in 1660 al ontdekt had. Het is nu algemeen bekend als de ‘Wet van
Hooke’. Voor een veer hebben we het dan over de veerconstante k die de
relatie tussen de kracht F en verlenging Δl weergeeft:
			

F = k∆l

Op materiaalniveau is het te schrijven als een recht-evenredige relatie
tussen spanning σ en rek ε. Voor metalen is dit gerelateerd aan de krachten tussen atomen in een kristalrooster als we dat kristalrooster een beetje
vervormen. De elasticiteitsmodulus E in de relatie σ=Eε is afhankelijk van
het materiaal. Bijvoorbeeld voor ijzer (en de meeste staalsoorten) 210.000
N/mm² en voor aluminium (en legeringen daarvan) 70.000 N/mm². Dit is
weliswaar heel belangrijk voor het ontwerpen van producten en machines,
maar uiteindelijk is het een beetje saai.
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Als we de veer verder uitrekken bereiken we de proportionaliteitsgrens.
Het kost nog steeds meer kracht om een grotere uitrekking te krijgen, maar
‘minder meer’ dan voorheen. In een grafiek wijken we dan af van de rechte
lijn. Het materiaal ondergaat een blijvende, plastische, vervorming en veert
niet meer helemaal terug als we de kracht er weer afhalen. Het overeenkomstige materiaalgedrag voor metalen is weergegeven in figuur 1.
Nu wordt het niet-lineair en interessant.

Figuur 1: Schematisch spanning-rek diagram voor metalen.

Bij het ontwerpen van constructies proberen we meestal in het lineaire
gebied te blijven en je kunt je dus afvragen of het voor een ingenieur wel
relevant is om het niet-lineaire gedrag te bestuderen. Ja, dat is zeker wel
het geval. Ten eerste willen we graag weten wat er gebeurt als een constructie – bijvoorbeeld een brug – overbelast wordt. Als een kleine overbelasting tot een catastrofale ineenstorting leidt, dan moeten we beslist een
grotere veiligheidsfactor gebruiken dan als de constructie weliswaar ernstig
vervormt, zodat we zien dat we er niet meer overheen moeten rijden, maar
niet bezwijkt. Om dat gedrag te kunnen voorspellen moeten we wel tot in
het niet-lineaire gebied kunnen rekenen. Hetzelfde geldt voor de kooiconstructie van een auto. We hopen dat die altijd in het elastische gebied zal
blijven, maar bij een botsing moet die de energie opnemen door plastisch
te vervormen. Om een auto te ontwerpen die aan de standaards voor botsproeven voldoet moeten we het gedrag tot ver in het niet-lineaire gebied
kunnen voorspellen.
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Verder zijn er situaties waarin het niet-lineaire gedrag essentieel is voor de
functie. Dat geldt bijvoorbeeld voor rubberen producten zoals autobanden
en ook veel biologische materialen als bloedvaten, ligamenten en kraakbeen. De toepassing waar ik me het meest mee bezig houd zijn plastische
vormgevingsprocessen. Niet-lineariteit is hier essentieel. Ga maar na: als we
een plaat in een matrijs de gewenste vorm geven en het gedrag zou lineair
zijn, dan zal bij het losmaken van de matrijs de plaat weer terugkomen in
de begintoestand, de vlakke plaat. Dan heeft het hele proces geen zin.
Er zijn drie klassieke oorzaken voor niet-lineariteit: 1. grote vervormingen en
rotaties, 2. niet-lineair materiaalgedrag en 3. contact tussen verschillende
onderdelen. Bij vormgevingsprocessen hebben we met al deze aspecten
te maken en dat maakt het zo’n interessant onderzoeksonderwerp.
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MODELLEN
Om de werkelijkheid te beschrijven of beter nog te voorspellen maken we
gebruik van modellen. Wat is een model eigenlijk? Mijn collega’s snappen
precies wat ik met modellen bedoel, maar als ik tegen een buitenstaander zeg dat ik veel met modellen werk dan vinden ze dat om de verkeerde
reden heel interessant. Als je ‘modellen’ op Google opzoekt dan komen er
een paar bladzijden met fotomodellen en automodellen. Op pagina 3 staan
‘modellen voor de rechtspraktijk’ pas op de 4de bladzijde de komen de
‘economische modellen’, ‘sociale modellen’ en ‘bedrijfsmodellen’ in beeld.
Op pagina 6 de ‘anatomische modellen’, ‘marketingmodellen’ en eindelijk:
‘modellen en simulatie’ en pas op pagina 8 het Wikipedia lemma ‘Model
(Wetenschap)’. Dat geeft: Een model is een schematische weergave van
de werkelijkheid. In een wetenschappelijke context gaat het vaak om doorwerkingen van (een) mathematisch-logisch systeem. Een model kan formeel
zijn (bijvoorbeeld een wiskundige vergelijking, een diagram of een tabel) of
informeel (een beschrijving in woorden).
In ’t Veld geeft vanuit zijn achtergrond in de bedrijfsorganisatie een indeling
die ook voor ons heel herkenbaar is [3]. Een model heeft een bepaald doel
en gaat over een aspectsysteem of zelfs een subsysteem. Voor ons zou dat
bijvoorbeeld kunnen zijn het bepalen van de sterkte van een vliegtuig,
waarbij alleen de structurele elementen worden meegenomen en niet het
interieur waarbij als subsysteem alleen de romp wordt beschouwd. Als we
de geluidsdruk in de cabine willen modelleren, dan moeten we juist wel het
interieur meenemen, en de lucht in de cabine maar zijn de verstijvers niet,
of veel minder van belang.
Voor modellen wordt onderscheid gemaakt tussen beschrijvende, verklarende en voorspellende modellen. Elk van deze soorten kan kwalitatief
zijn of kwantitatief, waarbij de kwantitatieve modellen nog onderscheiden
worden in deterministische en stochastische modellen. Bij het ontwerpen van een constructie maken we gebruik van ‘Computer Aided Design’
(CAD)-software en de ontwerpen leggen we vast in CAD-modellen. Als
alle maten hier in staan hebben we een kwantitatief beschrijvend model.
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Verklarende modellen kunnen we bijvoorbeeld krijgen door heel veel meetdata te analyseren en daaruit concluderen dat bij zonnig weer de bierverkoop hoger ligt dan bij regenachtig weer. Het hoort bij ons verklarende
model dat het weer de bierverkoop beïnvloed en niet de bierverkoop het
weer. Op zich volgt dat niet uit de meetdata.
Als ingenieurs het over modellen hebben dan gaat het vrijwel altijd om
kwantitatieve voorspellende modellen: “als we een gewicht van 1 kg aan
deze balk hangen dan zal de doorbuiging 16 mm worden”. Vervolgens
kunnen we het model valideren door de proef op de som te nemen en als
we een verplaatsing van 15,2 mm meten dan kunnen we afhankelijk van
ons doel al dan niet tevreden zijn over de nauwkeurigheid van ons model.
We kunnen dit doen met schaalmodellen als we de zogenaamde schalingswetten kennen. Dit gebruiken we bijvoorbeeld in windtunnelproeven. In de
‘Nonlinear Solid Mechanics’ gebruiken we vooral rekenmodellen en als het
een beetje moeilijk wordt gebruiken we computers om die berekeningen
uit te voeren. Dat noemen we dan computersimulaties. Het gaat dus om
kwantitatieve voorspellende modellen. Maar het is goed om te beseffen dat
er veel meer soorten modellen zijn. De essentie is dat een model niet de
werkelijkheid is, maar daar voor een bepaald deelaspect voor een bepaald
doel een min of meer goede representatie van is.
Hoe om te gaan met modellen? Het gaat vaak om een hele serie modellen
achter elkaar. Ten eerste moet de werkelijkheid worden gemodelleerd, in
ons geval met behulp van een wiskundig geformuleerd model. Dit model,
vaak in de vorm van differentiaalvergelijkingen, is meestal niet analytisch
oplosbaar en daarom maken we er een numeriek model van. Met het
numerieke model genereren we een heleboel getallen die we vervolgens
weer een fysische betekenis toekennen, op basis waarvan we de resultaten
interpreteren. We gebruiken min of meer juiste concepten (dus modellen)
als bijvoorbeeld de equivalente spanning om de resultaten te interpreteren
van een berekening die min of meer de oplossing geeft van een wiskundig
model die min of meer een beschrijving geeft van de werkelijkheid. Als je
het zo beschrijft is het een wonder dat er aan het eind nog zinvolle informatie uit komt.
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MODELLEN IN OMVORMPROCESSEN
Ik zal me voor het moment beperken tot het modelleren van omvormprocessen en later nog een klein uitstapje maken naar de biomechanica.
Het standaardgereedschap binnen de werktuigbouwkunde is de eindige-elementenmethode. In strikte zin is binnen de zojuist geschetste reeks
van modellen de eindige-elementenmethode de link tussen de wiskundige
modellen en de numerieke oplossing daarvan. De numerieke oplossing is
een benadering van de oplossing van het wiskundige probleem. Het komt
er op neer dat we voor kleine stukjes materiaal (de elementen) het gedrag
kunnen benaderen en dat we heel veel kleine stukjes weer aan elkaar kunnen knopen om een benadering voor het geheel te krijgen. Het rekenkundige model dat is opgebouwd uit deze elementen noemen we in het algemeen een eindige-elementenmodel. In Figuur 2 is daar een voorbeeld van
weergegeven. Des te kleiner de elementen en de tijdstapjes die we nemen,
des te nauwkeuriger is de oplossing … van het wiskundige model, niet per
se de beschrijving van de werkelijkheid.

Figuur 2: Eindige-elementenmodel voor plaatomvorming.

Een belangrijk aspect van de simulatie van omvormprocessen is de beschrijving van het materiaalgedrag. Hiervoor gebruiken we materiaalmodellen. Enige jaren geleden had ik een gesprek met een materiaalkundige over
materiaalmodellen en het kostte me vijf minuten discussie voordat ik in de
gaten had dat we het over heel verschillende modellen hadden. Voor mij
als mechanicus beschrijft een materiaalmodel de relatie tussen spanningen en rekken, eventueel afhankelijk van temperatuur en reksnelheid

14

voor een bepaald materiaal. Namelijk, het materiaal waar ik een product
van wil maken. Voor de materiaalkundige ging het om de sterkte van een
klasse van materialen, afhankelijk van de hoeveelheid legeringselementen
en de walsgeschiedenis. Dat is namelijk voor hem van belang als hij een
nieuw, verbeterd materiaal wil ontwikkelen. Na de eerste verwarring realiseerde ik me dat het mijn eigen beperkte gezichtsveld was dat ik alleen
maar aan de mechanische eigenschappen voor een omvormproces dacht
bij het woord ‘materiaalmodel’. Het demonstreert eens te meer dat het doel
van een model grote invloed heeft op dat model zelf.

Fenomenologische modellen
Als we een fenomeen niet begrijpen kunnen we er toch een model van
maken. We kunnen dan experimenten doen en de resultaten hiervan zo
goed mogelijk beschrijven met eenvoudige of soms ook complexe wiskundige functies. Zo kunnen we bijvoorbeeld de versteviging van metalen
beschrijven door een trekproef uit te voeren en de relatie tussen spanning
en rek beschrijven met een machtsfunctie
			σ = C(ε + ε0)n
of een exponentiële (Voce) functie
			σ = σ0 + ∆σ (1 – e-ε/ε0)
Deze modellen noemen we fenomenologische modellen. Ze kunnen
de metingen soms heel goed weergeven, maar ze kunnen alleen maar
betrouwbaar gebruikt worden voor situaties die niet te veel afwijken van
de metingen waarop ze gebaseerd zijn. Als we meer invloeden willen meenemen dan worden deze modellen al snel complex en vereisen een groot
aantal experimenten om de modelparameters te bepalen. In het voorgaande voorbeeld kunnen we de reksnelheid meenemen door de functiewaarde
nog een keer te vermenigvuldigen met een functie die van de reksnelheid
afhangt of door er een reksnelheidsafhankelijke functie bij op te tellen.
We moeten dan wel trekproeven doen bij verschillende snelheden om het
materiaalgedrag experimenteel te bepalen. Vervolgens blijkt dat de spanningen ook afhankelijk zijn van de temperatuur en kunnen we alle gevonden
parameters afhankelijk maken van de temperatuur en proberen daar weer
functies voor te verzinnen. We moeten nu bij alle verschillende reksnelhe-
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den ook nog eens verschillende temperaturen gebruiken en dus nog meer
experimenten uitvoeren. Helaas zijn we er dan nog niet, want het is helemaal niet gezegd dat als we een proef beginnen bij kamertemperatuur met
een reksnelheid van 0.001 /s en eindigen met een temperatuur van 300°C
en reksnelheid van 0.1 /s, we bij dezelfde rek van 0.2 ook dezelfde spanning
krijgen als wanneer we de hele proef bij een temperatuur van 300°C en
reksnelheid van 0.1 /s zouden hebben uitgevoerd. Kortom, het aantal proeven dat we moeten doen om puur fenomenologisch een model op te bouwen wordt al snel veel te groot om praktisch bruikbaar te zijn. Het toevoegen van een nieuw deel aan een functie, met zijn eigen modelparameters is
uiteindelijk een heilloze weg.

Fysisch-gebaseerde modellen
Een betere en veel ‘wetenschappelijker’ aanpak is om naar de onderliggende fysische oorzaken te kijken en een model te ontwikkelen op basis van
die kennis. Plastische vervorming in metalen wordt gedragen door lijnvormige fouten in het kristalrooster, zogenaamde dislocaties. Vooral hoe die
dislocaties elkaar in de weg zitten bepaald de vloeispanning volgens de
Taylorformule
			σ = αGb√ρ
met α, G, b materiaalparameters en ρ de dislocatiedichtheid. De dislocatiedichtheid is een evenwicht tussen de aanmaak van nieuwe dislocaties en
het verdwijnen van bestaande dislocaties. Een model dat hiervoor is opgesteld [4, 5] stelt dat het genereren van dislocaties afhangt van de vrije-pad
lengte en dus van √ρ en dat het verdwijnen van dislocaties recht evenredig
is met hoeveel dislocaties er al zijn. De kans dat dislocaties verdwijnen is
hierin een thermisch geactiveerd proces, wat betekent dat er meer dislocaties verdwijnen bij een hogere temperatuur of als we wat langer wachten.
In formulevorm krijgen we dan een differentiaalvergelijking
		

dρ

dε

= U0 √ρ – Ω(T,ε̇)ρ

Deze vergelijking kan voor constante temperatuur en reksnelheid analytisch
worden opgelost [6] en de resulterende dislocatiedichtheid kan in de Taylorformule worden ingevuld. Het resultaat is:
σ = αGb [√ρ0 + (

U0
– √ρ0)(1 – e
Ω

1
2

Ωε

)]
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Als we deze verstevigingsrelatie vergelijken met het Voce model, dan zien
we dat deze twee modellen wiskundig geheel overeenkomen. Dit prachtige,
fysisch-gebaseerde model geeft dus precies dezelfde resultaten als het
verfoeide fenomenologische model. En op kleinere schaal is dit fysischgebaseerde model ook weer fenomenologisch. De Taylor-formule bijvoorbeeld, is op zichzelf een fenomenologische beschrijving. En in het dagelijks
spraakgebruik hebben we het ook over ‘fysische fenomenen’, dus het
onderscheid tussen fysisch gebaseerde en fenomenologische modellen is
vooral een kwestie van abstractieniveau. Op de diepste niveaus komen we
toch weer uit op het beschrijven van fenomenen.
Toch heeft de fysisch-gebaseerde aanpak wel degelijk voordelen. Door te
beredeneren dat in de groeiterm U0 constant is en dat de annihilatie een
thermisch geactiveerd proces is ligt ook de vorm van de functie Ω(T,ε)
vast. Met slechts een paar experimenten kunnen we nu het hele model
kalibreren voor diverse rekken, temperaturen en reksnelheden.
We kunnen deze vergelijkingen nu ook gebruiken als we de reksnelheid
halverwege een proef veranderen. Wat gebeurt er dan? In het vorige voorbeeld gaven de Voce en Bergstrøm vergelijking dezelfde spanningen, maar
nu verschillen ze van elkaar. Als de fysisch gebaseerde differentiaalvergelijking voor een constante temperatuur en reksnelheid wordt geïntegreerd
dan zou je die niet daarna voor een variabele reksnelheid moeten gebruiken. Weten wat je met een model kunt doen is een goed begin, maar je
bent pas een expert als je ook weet wat een model niet kan.
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DE OPLEIDING
TOT INGENIEUR
Binnen de universiteiten – en ook binnen de universiteit Twente – zijn de
meeste hoogleraren gericht op hun onderzoeksreputatie. We noemen
ons een onderzoeksuniversiteit en hechten belang aan het gebruik van de
laatste onderzoeksresultaten in het onderwijs. In de maatschappij buiten
de universiteit zal men de universiteit echter in eerste instantie zien als de
hoogste opleidingsplaats voor studenten. Dit wordt mooi geïllustreerd met
de herhaaldelijke vraag of wij ook vrij zijn als de studenten vakantie hebben.
Voor onze universiteit betekent dit dat onze belangrijkste maatschappelijke
waarde-creatie ligt in het opleiden van ingenieurs.
Een universitaire opleiding moet studenten voldoende basiskennis bijbrengen, maar vooral de kunde om op basis van die kennis nieuwe kennis en
creatieve oplossingen te genereren. Eén van de mooiste momenten in
mijn carrière was toen ik net bij TNO werkte en een idee had om de code
van een eindige-elementenprogramma aanzienlijk te vereenvoudigen met
toename van functionaliteit en verbetering van de onderhoudbaarheid. Een
zeer ervaren oudere collega – een sterprogrammeur – beweerde dat de
uitvoering van dat idee in Fortran niet mogelijk was. Met een andere jonge
collega hebben we er stiekem een week aan gewerkt en konden we ongeveer de helft van de niet-lineaire code overbodig maken, was de functionaliteit verbeterd en waren er en-passant een aantal fouten uitgehaald. Dit
verhaal vertel ik graag aan studenten en promovendi: “Als ik zeg dat iets
niet kan en jij bent er van overtuigd dat het wel mogelijk is, ga dan gerust
je gang en laat mij zien dat ik geen gelijk heb”.
Maar het moet wel echt goed zijn. Dat wil zeggen dat je heel kritisch bent
op je eigen resultaten en dat het ook in alle, of in elk geval in veel gevallen
goed gaat. En dat begint al met kritisch zijn op wat je leert, zelfs als dat
gedrukt staat. We kunnen dat heel duidelijk relateren aan onze modellen.
Als je het niet kunt valideren, begin er dan maar niet aan. Een enigszins
complex model werkt zelden in één keer goed. Zonder validatie is het
resultaat dus waarschijnlijk fout.
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Het ontwikkelen van analytische vaardigheden hoort bij elke academische
opleiding. Voor de ingenieursopleiding komt daar nog een synthesestap
bij. Voor de werktuigbouwer: hoe kan de kennis op het gebied van mechanica, stromingsleer, thermodynamica, regeltechniek, productietechniek,
materialen worden omgezet naar functionerende constructies. En waar
wetenschappers graag naar steeds kleinere details kijken om de natuur te
begrijpen zoals die is, zijn ingenieurs gefascineerd door apparaten die we
kunnen laten doen wat wij willen. En dat kan niet groot genoeg zijn. Een
voorbeeld waarin beide interesses verenigd zijn is de ATLAS detector van
CERN (Figuur 3).

Figuur 3: De ATLAS detector bij CERN in Genève.

Mechanica wordt in het algemeen door studenten een moeilijk vak gevonden. Dat betekent: je moet er keihard voor werken om het onder de knie
te krijgen. Een eerste kennismaking met de achterliggende fysica, de vereenvoudigingen en de modellen gaat nu nog vaak in de vorm van een
hoorcollege en een boek, maar in de toekomst misschien met on-line
cursussen, al dan niet massief open ‘MOOCs’. Het echt kunnen toepassen
van de modellen is dan echter nog lang niet in zicht. Het voordoen van
een som door een expert heeft maar beperkte waarde. Het demonstreert
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een oplossingsroute, maar de valkuil is dat als een docent het voordoet het
meestal heel eenvoudig lijkt. Totdat je zelf aan de gang gaat. Dan moet je
opeens kiezen welke aannames je maakt, welke formules je gebruikt en in
welke volgorde je die gebruikt. Het is struikelen, vallen en weer opstaan.
Oefenen, oefenen, oefenen. Hierbij is de steun van een docent onontbeerlijk. Hij of zij kan je precies de goede vragen stellen om denkfouten te
corrigeren waardoor je door krijgt in welk geval welke modellen gebruikt
kunnen worden en hoe je bijvoorbeeld de spanningen juist kunt uitrekenen
waardoor je in staat bent om een constructie correct te dimensioneren. Als
docent is het belangrijk om te weten wat de moeilijkheid is voor studenten en waar het fout kan gaan. Dit wordt bevestigd door het feit dat juist
studentassistenten als werkcollegeleiders vaak hoge waardering krijgen.
Zij hebben deze hindernissen een paar jaar eerder zelf overwonnen en zijn
misschien wel beter in staat om zich in de denkfouten van de jongere studenten in te leven dan de oude rotten in het vak. Dit deel van het leerproces
is niet te ondersteunen met MOOCs. Computerondersteund Onderwijs beloofd al zeker 30 jaar deze studentgerichte terugkoppeling te kunnen geven.
Tot nog toe blijkt het niet te werken.
We gebruiken in het onderwijs ook andere modellen. Niet kwantitatief of
zelfs maar kwalitatief voorspellend, maar meer een concept, soms niet
meer dan een geloof. Een voorbeeld daarvan is TOM, het Twentse onderwijsmodel. Gedreven door prestatieafspraken met het ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is een belangrijk doel van TOM om
studievertraging te voorkomen. Het ‘model’ daarvoor is de UT-brede invoering van projectonderwijs en het ‘afrekenen’ van studenten in modules.
Projectonderwijs was bij Werktuigbouwkunde al sinds 1994 het gebruikte
onderwijsmodel, dus de beoordeling in modules was voor ons de belangrijkste wijziging. Een module bestaat uit een project en 4 of 5 vakken en
het principe is dat je het haalt, of niet. Om te zorgen dat studenten ook de
moeilijke vakken in één keer halen is er voor gekozen om veel deeltoetsen
te geven zodat je na een paar intensieve weken met één onderwerp bezig
te zijn geweest, dat deel kunt afronden en je dan weer concentreren op een
ander onderdeel. Dit is heel succesvol geweest. De slagingspercentages
stegen van ongeveer 50% naar 80%. Er zaten echter een paar nadelen aan.
Ten eerste merkten we een jaar later bij vervolgvakken dat de stof niet was
beklijfd. Ten tweede is een belangrijk onderdeel van modelleren: ‘de keuze
van het juiste model’ niet geoefend, want bij de kleine deeltoets was van
tevoren al duidelijk welk model gebruikt zou moeten worden.
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Ten derde gold voor een deel van de studenten dat de prioriteit na twee
goede deeltoetsen blijkbaar bij andere activiteiten kwam te liggen, want de
gemiddelde ‘voldoende’ was toch al binnen. Studenten vanaf week 1 goed
aan het studeren krijgen is één aspect, maar studenten zelfstandigheid bijbrengen en laten omgaan met grotere, complexere problemen is een ander
en wij hebben in een nieuwe versie TOM 2.0 dan ook het aantal deeltoetsen
aanzienlijk teruggebracht, behalve in het eerste kwartiel.
Op dit punt wil ik mijn afschuw uiten over het tegenwoordig populaire
begrip ‘rendementsdenken’. Voor een technicus is de discussie hierover
onnavolgbaar. Het begrip ‘rendement’ is duidelijk: de verhouding tussen
wat je er uit krijgt en wat je er in stopt, uitgedrukt in dezelfde eenheden,
zodat je een dimensieloos getal krijgt. Proberen het ‘onderwijsrendement’
te verbeteren door er meer arbeid in te stoppen, hetzij door de student hetzij door de docent, is dan niet bij voorbaat zinvol. Een beleggingsfonds met
een slecht rendement wordt ook niet beter door er meer geld in te stoppen.
De invoering van TOM is ingegeven door de eis van de overheid om de gemiddelde ‘doorlooptijd’ te verkorten met het argument dat langstuderen de
staat veel geld kost. Als je de totale onderwijskosten deelt door het aantal
studenten en dat vertaald als ‘wat een student per jaar kost’ dan zou je zo
kunnen redeneren. Dit lijkt me een te simplistisch model. Het is maar zeer
de vraag of een student die een jaar langer over zijn studie doet werkelijk
de ‘gemiddelde kosten per jaar’ meer kost. Een student die in een lager
tempo studeert kost mij niet meer inspanning. Als we degenen die dat
nodig hebben dat extra studiejaar gewoon gunnen en zij daardoor goede
ingenieurs worden, dan hebben zij met de verhoogde pensioenleeftijd nog
lang genoeg de tijd om te doen waarvoor ze zijn opgeleid: een nieuwe
wereld creëren.
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ONDERZOEKSPROJECTEN
Ook bij ons onderzoek gaat het voor een groot deel om opleiding: de opleiding tot onderzoeker. Jonge afgestudeerden krijgen een tijdelijk contract
om promotiewerk uit te voeren en daarna is er meestal geen vaste plaats
beschikbaar. Dat is geen groot onrecht, maar een logisch gevolg van de
opleidingsaspecten en zeker in de technische disciplines kunnen de gepromoveerden uitstekende banen krijgen in de industrie en dienstverlening,
of ze beginnen voor zichzelf.
Mechanica zonder toepassing is wiskunde. Voor een goede toepassing
van ‘mechanica’ is voldoende theoretische en wiskundige kennis nodig,
maar ook kennis van het onderwerp. Je moet voor het maken van een
model kunnen bepalen wat belangrijk is en wat niet. De toepassing waar
wij in Twente al lange tijd in gespecialiseerd zijn is de omvormtechnologie,
waarbij materiaal door plastische vervorming in een gewenste vorm wordt
geperst.
Plastische vormgevingstechnieken zijn belangrijk voor de industriële productie van veel metalen producten, vooral voor grote productieseries. In
deze processen wordt het basismateriaal efficiënt gebruikt, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld verspanende bewerkingen, waarbij een groot deel van het
basismateriaal als afval terug gaat naar de smeltovens. Plastische vormgevingsprocessen werden al gebruikt door de middeleeuwse smid en het
gebruik van mechanische persen is ook al meer dan een eeuw oud. De
materialen die vandaag de dag worden gebruikt zijn echter heel anders en
ontwikkelen zich nog steeds. Daarnaast neemt de vereiste nauwkeurigheid
continu toe, waardoor er veel hogere eisen worden gesteld aan de stabiliteit
en reproduceerbaarheid van het proces. Modellen zijn onontbeerlijk voor de
ontwikkeling van tegenwoordige vormgevingsprocessen.
De eerste vormgevingssimulaties stammen uit de jaren 80 van de vorige
eeuw. Ze zijn gebaseerd op de eindige-elementenmethode die in de voorgaande jaren de stap had gezet van lineaire naar niet-lineaire berekeningen.
Het was de tijd van grote mainframe computers en modellen met tot wel
100 elementen. De materiaalmodellen waren zeer eenvoudig en met geluk
kon voorspeld worden wat de vakman in de fabriek al lang wist.
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In de jaren negentig zijn de modellen verbeterd en is vooral de computerkracht zo sterk toegenomen dat veel meer elementen konden worden
gebruikt, tot in de duizenden. Hiermee werd het haalbaar om berekeningen
te doen met voorspellende waarde over de maakbaarheid van het product.
Eind jaren negentig werd het in de automobielindustrie gebruikelijk om
standaard alle dieptrekprocessen eerst te simuleren voordat de matrijzen
werden gemaakt. Inmiddels kijken we niet meer op van niet-lineaire
eindige-elementenmodellen met meer dan 100.000 elementen.
Waarom wordt er dan nog steeds onderzoek gedaan op dit gebied? Ten
eerste veranderen de materialen. Staal van nu is absoluut niet meer hetzelfde als staal van 20 jaar geleden. We hebben het over Advanced HighStrength Steel en Ultra High-Strength Steel (UHSS). Dit komt vooral door
de wens om auto’s lichter te maken. Een andere manier om dat te bereiken
is het gebruik van aluminium, magnesium of titanium, of heel anders: composieten. Hier zijn andere materiaalmodellen voor nodig. Om dit materiaal
te kunnen vormgeven zijn soms hele nieuwe processen ontwikkeld, zoals
het warm vervormen van aluminium of het heet omvormen en in de pers
harden van UHSS. Hiervoor moeten algoritmen worden uitgebreid of compleet nieuw ontworpen. Enkele voorbeelden van recente verbeteringen en
huidig onderzoek staan hieronder.

MATERIAALMODELLEN
De modellering van het mechanisch gedrag van materiaal blijft één van de
speerpunten van de leerstoel Nonlinear Solid Mechanics. Of het nu gaat
om de vervanging van staal door lichtere materialen als aluminium, magnesium, titanium of composieten of om het sterker maken van staal zodat je
er minder van nodig hebt in beide gevallen wordt de constructie lichter. Dit
levert de vervormingstechnoloog nieuwe uitdagingen op, omdat de lichtere
of sterkere materialen in het algemeen slechter vervormbaar zijn. Een goede modellering kan het uiterste uit de materialen en de processen halen.
Voor het voorspellen van breuk bij geavanceerde hoge-sterktestalen zijn
andere modellen nodig dan voor de vroeger gebruikelijk vervormingsstalen.
Nu moet niet alleen de plastische vervorming goed worden beschreven,
maar ook de interne schadeontwikkeling in het materiaal dat voorafgaat
aan breuk. Hierover ging het werk van Muhammad Niazi [6], de eerste
promovendus waarbij ik als promotor optrad. Er bestonden al verschillende
schademodellen, maar die waren allemaal isotroop, dat wil zeggen dat de
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richting van belasting niet uitmaakt. Observaties toonden aan dat het breukgedrag afhankelijk is van de belastingrichting en in dit project is op een
wiskundig sluitende wijze een anisotroop model ontwikkeld en geïmplementeerd in een eindige-elementenprogramma. Het project heeft momenteel een vervolg in het kader van het FOM programma ‘Physics of Failure’,
waarin we zullen proberen de relatie tussen de wiskunde en de fysica op
te helderen. Hierin is Erkan Aşık als promovendus aangesteld.
Bij austenitische roestvaste staalsoorten treden fasetransformaties op
tijdens vervorming, waardoor de spannings-rekkromme er heel bijzonder
uitziet. Semih Perdahcıoğlu heeft daar in zijn promotiewerk een mooi fysisch-gebaseerd model voor gemaakt dat op een veel eenvoudiger manier
de fenomenen beschrijft dan voorgaande modellen [7]. Peter Hilkhuijsen
heeft het model daarna verder uitgebouwd voor anisotrope materialen en
heeft een uitgebreide experimentele validatie uitgevoerd [8].
Een andere reden voor voortdurend onderzoek is de toename van de geëiste nauwkeurigheid. Waar vroeger bijvoorbeeld voor grote persdelen een
vormnauwkeurigheid van een millimeter genoeg was is dat nu nog maar
een paar tienden van een millimeter. Om modellen zinvol te gebruiken moet
de nauwkeurigheid van de modellen daarom ook omhoog.
Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van zeer geavanceerde plasticiteitsmodellen waarbij de versteviging afhankelijk is van de richting en van
de spanningstoestand. De laatste 3 jaar verschijnen er steeds meer artikelen
over ‘distortional hardening’, ‘differential hardening’ of ‘anisotropic
hardening’. We lopen hier in de kopgroep mee. Dit is het onderwerp waar
Hans Mulder zich als promovendus mee bezighoudt.
Een ander voorbeeld is de hele kleine elastische vervorming die we voor
een vormgevingsproces welhaast kunnen verwaarlozen. Bij hoge-sterktestaal zijn de spanningen hoger en is de plaat dunner. Beide aspecten
zorgen er voor dat de terugvering groter wordt. Juist het hele kleine beetje
elastische vervorming bepaald dan de mate van terugvering. Het dringt
langzaam door tot de omvormwereld dat het klassieke model met een constante elasticiteitsmodulus niet meer nauwkeurig genoeg is. Sterker nog,
er is zelfs geen lineaire relatie meer tussen rek en spanning. Hier zijn op dit
moment nog maar een paar eenvoudige ééndimensionale modellen voor.
In combinatie met collega Sietsma van de TU Delft zijn we bezig een
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fysisch-gebaseerd model te ontwikkelen en uiteindelijk een efficiënt, volledig 3-dimensionaal model dat in een processimulatie kan worden gebruikt.
Als promovendus is Ali Torkabadi hierop werkzaam.

PROCESSIMULATIE
Verder kijken we steeds meer naar een volledig proces, niet alleen maar
naar één deelstap. We moeten dan bijvoorbeeld kijken naar de invloed van
het vervormingsproces op wat er gebeurt in de daarop volgende warmtebehandeling en op de producteigenschappen, bijvoorbeeld bij een botsing.
Naast de materiaalbeschrijving ligt hier ook een uitdaging in de numerieke
beschrijving van het proces.
In de projecten van Sikander Naseem en – net afgesloten – Daan Waanders
gaat het om de combinatie van een omvormproces en een warmtebehandeling. De warmtebehandeling geeft een product zijn hardheid, maar veroorzaakt ook vormveranderingen die afhankelijk zijn van het omvormproces. Het doel is om hier de uiteindelijke vorm tot op micrometerniveau te
kunnen voorspellen, zodat nabewerkingen niet meer nodig zijn.
Bij Tom Eller gaat het ook om een serie van processtappen bij de fabricage
van auto’s. De eerste stap is het ‘tailored hot stamping’ van staal, waarbij
het hete plaatstaal tijdens het persen snel afkoelt in een deels verwarmde
matrijs zodat op elke plaats een andere, gewenste sterkte wordt verkregen.
Dit heeft alles te maken met materiaalmodellering en de transformatie van
austeniet naar respectievelijk martensiet, bainiet en perliet/ferriet. Als tweede stap worden verschillende onderdelen door middel van puntlassen aan
elkaar verbonden. Hierbij wordt het materiaal lokaal weer heet en neemt
de sterkte die door de transformatie is verkregen deels weer af. Het gaat er
uiteindelijk om hoe de constructie zich bij een botsing gedraagt. Breken de
puntlassen af, of vervormd de hele constructie, waarmee de kracht van een
botsing wordt gedempt? En dat wil je allemaal voorspellen in de ontwerpfase van een auto.
In andere projecten, zoals van Chao Wang en Harm Kooiker gaat het juist
primair om de vervorming bij hoge temperatuur, zoals bij het hoge-temperatuur ringwalsen en laser-ondersteund buigen van roestvast staal. In beide
gevallen treedt mogelijk schade op tijdens het vervormen, afhankelijk van
de precieze procescondities. De materiaalmodellen moeten geschikt gemaakt worden om het gedrag bij hoge temperaturen goed te beschrijven,
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maar vooral ook moeten zeer efficiënte rekenmodellen worden gemaakt.
Zelfs dan nog duren de berekeningen aan het ringwalsen een paar dagen
per procesinstelling. Een interessant, tegen-intuïtief resultaat van deze studie is dat bij het optreden van schade in de kern van de ring, je niet voorzichtiger moet vervormen, maar juist sneller meer vervorming moet aanbrengen en dat daarmee de schade kan verdwijnen.
In samenwerking met de leerstoel Productietechniek van collega Akkerman
zijn geheel nieuwe processen ontwikkeld, zoals het wrijvingscladden, waarbij een plaat van een nieuwe aluminium deklaag wordt voorzien door het er
als het ware op te wrijven. Het materiaal wordt daarbij extreem vervormd
en warmt ook op. In dit project zijn door Arnoud van der Stelt numerieke
algoritmen ontwikkeld ter ondersteuning van het procesontwerp [9].

Figuur 4: Ruwheidsprofiel voor (links) en na (rechts) vervorming [10].

Materiaalmodellen hebben in de afgelopen 20 jaar een hoge mate van
nauwkeurigheid bereikt, maar om vormgevingsprocessen goed te voorspellen moet ook de wrijving tussen gereedschap en werkstuk correct worden
gemodelleerd. In de meeste gevallen wordt dat in de berekeningen verwerkt met het meest eenvoudige wrijvingsmodel: de Coulombse wrijving.
We hebben hier de afgelopen 5 jaar in samenwerking met collega Schipper
een belangrijke verbetering in kunnen aanbrengen door de verandering van
de oppervlakteruwheid in de berekening mee te nemen. Het dubbelproject
van Dinesh Karupannasamy bij Tribologie en Johan Hol [11, 12] in NSM
heeft geleid tot een model waarin de lokale en in de tijd variërende wrijvingscondities bij het dieptrekken zeer efficiënt kunnen worden verwerkt
in een eindige-elementenberekening. Dit model is door het spin-off bedrijf
Triboform voorzien van een mooie gebruikers-interface en daarmee verovert
het op dit moment de Europese automobielindustrie.
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We kunnen echter nog niet alle situaties aan en in het promotiewerk van
Jenny Loiseaux proberen we het wrijvingsmodel uit te breiden voor de
hoge temperatuurtoepassing bij het eerder genoemde heet omvormen van
staal. Het stramien is ondertussen duidelijk: ontdekken wat de essentiële
variabelen zijn in het proces en alles wat niet absoluut nodig is weglaten
om er een efficiënt algoritme van te maken.

OPTIMALISATIE EN PROCESBESTURING
Nu we het simuleren van een aantal processen goed onder de knie hebben
is het ook mogelijk om deze processen te optimaliseren. In 2007 promoveerde Martijn Bonte op dit onderwerp [12]. Aangezien elke processimulatie enkele uren duurt was het van het grootste belang om een strategie
te ontwikkelen waarmee met zo weinig mogelijk berekeningen een goede
benadering van het optimum wordt verkregen. Hij maakte in zijn laatste
hoofdstuk duidelijk dat we een proces wel kunnen optimaliseren, maar dat
we het daarmee meestal ook kritischer maken. In de praktijk treden er allerlei kleine variaties op in het proces, bijvoorbeeld doordat er spreiding in de
materiaaleigenschappen zit. Dit was het startpunt voor het promotiewerk
van Jan Harmen Wiebenga [13]. Daarin is de onzekerheid in materiaal en
proces en zelfs de onzekerheid in de berekening meegenomen. We kunnen
daardoor nu van tevoren de robuustheid van het proces voorspellen, rekening houdend met allerlei natuurlijke variatie in materiaaleigenschappen,
wrijving, procestemperatuur en dergelijke. We kunnen zelfs optimaliseren
met als randvoorwaarde dat een bepaalde robuustheid wordt bereikt, bijvoorbeeld hoe we met een bekende materiaalvariatie toch een proceszekerheid van 99% kunnen bereiken … of van 99,9% en hoeveel meer dat dan
kost. Op dit moment onderzoekt Omid Nejadseyfi of we dat ook kunnen
omkeren: welke minimale specificaties moeten we aan het materiaal opleggen om in het productieproces op een bepaalde robuustheid uit te komen?
De conclusie uit die ‘robuustheidsoptimalisatie’ zou kunnen zijn dat we
voor een gegeven spreiding in materiaaleigenschappen niet met voldoende
betrouwbaarheid binnen de geëiste toleranties kunnen produceren. Omdat,
zoals eerder gezegd, de gewenste nauwkeurigheid steeds hoger wordt,
neemt die kans alleen maar toe. Om dan toch nog goede producten te maken moet het proces actief gestuurd worden. Een eerste aanpak daarvoor
is in een groot Europees project ontwikkeld en op basis daarvan is Jos
Havinga nu zijn promotie aan het afronden. De variatie in het materiaal blijkt
zeer kortgolvig te zijn, zodat de klassieke terugkoppeling onvoldoende
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soelaas biedt. Door in het proces metingen uit te voeren en op basis van
modellen direct te compenseren voor geconstateerde afwijkingen, nog
voordat het proces is afgelopen, moet het mogelijk zijn om de afwijkingen
weg te regelen, zodat we aan het eind altijd een goed product hebben.
Dit is het idee van ‘zero-defect manufacturing’ (zie Figuur 5).

Multi-stage manufacturing process
Step 1

measurement
systems

Step 2

Step N

in-depth process
knowledge

process control
& actuators

capture interactions in metamodels
PLC
Figuur 5: Schematische weergave van ‘model-based control’ (uit: MEGaFiT).

De modellen moeten dan wel snel genoeg zijn om binnen een fractie van
een seconde de corrigerende actie aan te sturen en de rekentijden van de
modellen die ik tot nog toe heb laten zien liggen tussen een uur en een paar
dagen. De oplossing voor dit probleem is dat we op basis van de modellen
weer nieuwe, maar nu snelle, modellen maken. We hebben het dan over
‘metamodellen’.
We leren op deze manier heel veel over niet-lineaire modellen, hoe we de
resulterende niet-lineaire vergelijkingen efficiënt kunnen oplossen en hoe
we daarmee processen kunnen optimaliseren. We kunnen dat natuurlijk
ook op andere gebieden toepassen. Frans de Vries is bijvoorbeeld net begonnen met een promotieproject om zeer snelle berekeningen te kunnen
uitvoeren voor het leggen van pijpleidingen op zee. Op basis van onze ervaring met plasticiteit, grote vervormingen, contact en modelreductie, denken
we hier een significante bijdrage te kunnen leveren.
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BIOMEDISCHE TOEPASSINGEN
Een interessante spin-off van het omvorm-onderzoek is de toepassing van
de verworven kennis in de biomedische techniek. Bij de vakgroep biomedische werktuigbouwkunde hebben ze verstand van het mechanisch gedrag
van bot, kraakbeen, banden, pezen en spierweefsel en ze ontwikkelen
allerlei hulpmiddelen om mensen waarbij dit is aangetast weer goed te
laten functioneren. Wij hebben verstand van het maken van niet-lineaire
modellen en het oplossen van de resulterende niet-lineaire vergelijkingen.
Uit die kennis van de toepassing en kennis van de modellen komen mooie
combinaties voort. Een voorbeeld is de vervorming van stents in bloedvaten. Dit is eigenlijk gewoon metaal omvormen en ligt dus heel dicht bij onze
toepassingen in de omvormtechnologie. Anders wordt het bij de modellering van bot. Bot vervormd niet veel, maar breekt bros. Bovendien is het
sterk anisotroop: de sterkte is hoger in lengterichting dan in dwarsrichting.
Toch kunnen we hier in analogie met technische materialen als beton en
keramiek bestaande materiaalmodellen toepassen, aangepast aan de sterkte van bot. Voor richtingsafhankelijke sterkte hebben we juist voor hoge-sterktestaal anisotrope schademodellen ontwikkeld, dus dat past ook.
En onze ervaring op het gebied van optimalisatie en robuustheid komt ook
goed van pas. Waar we voor technische metalen nu rekening houden met
variabele materiaaleigenschappen van een paar procent, hebben we in
biologische materialen variaties van enkele tientallen procenten.
Samenwerking vindt informeel plaats op basis van afstudeerders met
collega Van der Heide op het gebied van het modelleren van huid en met
collega Grandjean op vervorming en sterkte van de aorta. Met collega
Verdonschot bestaat al veel langer een samenwerking voor het modelleren
van bot, kraakbeen en ligamenten om uiteindelijk een patiëntspecifiek
model voor het kniegewricht te kunnen maken. Hierop werkt Hamid
Naghibi Beidokhti als gezamenlijke promovendus aan de Radboud
Universiteit. Ik ben er persoonlijk wel blij mee dat de experimenten op dit
gebied in Nijmegen worden uitgevoerd en ik me kan richten op de kleuren reukloze modellen. Ik zal u de plaatjes van de zogenaamde kadaverexperimenten dan ook onthouden. Op modelleergebied zet ik de samenwerking met de biomedische techniek graag voort.

29

TOEKOMSTPERSPECTIEF
In de afgelopen 30 jaar is veel bereikt in de simulatie van vormgevingsprocessen. Zijn we daar nu klaar mee of is er nog interessant onderzoek te
doen? Mijn antwoord zal u niet verbazen: we gaan door. Tot een paar jaar
geleden was de communis opinio dat de maakindustrie niet meer levensvatbaar was in West-Europa. Industrie was vies, en het was maar goed dat
we dat werk in Oost-Europa of in Azië konden laten uitvoeren. Wij verdienen ons geld wel met slimme ontwerpen en met diensten, vooral financiële
diensten. Onze oosterburen hielden het nog even uit, maar in de nieuwe
economie kon je de welvaart van een land bouwen op diensten. De financiële en economische crisis heeft duidelijk gemaakt dat daar op z’n zachtst
gezegd risico’s aan zitten. Sinds een paar jaar staat de maakindustrie weer
volop in de belangstelling en krijgt de waardering die ze verdient.
Het is wel duidelijk dat we het slim moeten aanpakken. Om te concurreren mogen de kosten niet veel hoger zijn dan in, zeg, China, of we moeten in staat zijn dingen te maken die daar überhaupt niet gemaakt kunnen
worden, bijvoorbeeld vanwege de vereiste nauwkeurigheid. Die ‘slimme’
aanpak kom je in termen als ‘Smart Industry’ en ‘Smart Factories’ tegen, in
Duitsland aangegeven met de 4de industriële revolutie: ‘Industrie 4.0’ en in
de Europese subsidieprogramma’s als ‘Factories of the Future’.
Fabrieken moeten slimmer worden en dat betekend dat het maakproces
continu gemonitord wordt door een veelheid aan sensoren. Al die meetgegevens maken een proces echter niet slim. Pas na evaluatie van de gegevens kan door combinatie met kennis, waardoor je weet hoe je moet reageren op die gegevens, sprake zijn van een slimme fabriek. Dat is waar onze
modellen een rol spelen. Mechanica speelt hierin een rol, maar deze aanpak
vereist veel meer. Voor de zogenaamde ‘model-based control’ moeten
regeltechniek en modellenmakers samenwerken: een duidelijke link met
de leerstoel Werktuigkundige Automatisering. Binnen het departement
‘Mechanics of Solids, Surfaces and Systems’ hebben we deze expertise in
huis en het departement, waaronder ook de leerstoelen Productietechniek
en Tribologie vallen, richt zich in het onderzoek met name op
‘Manufacturing the Future’ en daarmee zijn we uniek in Nederland. Andere
aspecten die voor de ‘Smart Factories’ van belang zijn hebben we buiten
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het departement voorhanden. Het departement ‘Design Engineering’
richt zich op de relatie tussen ontwerp en productieproces. Buiten de
faculteit ‘Engineering Technology’ houden groepen zich bezig met sensoren, dataverwerkingstechnieken, zowel vanuit de wiskunde als de informatica en met ‘embedded systems’. En tenslotte hebben we binnen deze
technische universiteit een faculteit ‘Behavioural, Management and Social
sciences’ om de socio-technische aspecten van ‘slimme fabrieken’ te
kunnen ontwikkelen. Het gaat er hierbij om de sociale inbedding en maatschappelijke acceptatie van nieuwe technieken bij voorbaat mee te nemen
in het ontwerp. Daarmee is de UT uitstekend toegerust om een grote rol te
spelen in de ontwikkeling van slimme fabrieken, helemaal in lijn met ons
thema ‘High-Tech, Human Touch’.
De UT pakt dit thema op met het programma ‘Science Based Engineering’.
We zijn wetenschappers, en ons onderzoek richt zich op de techniek.
De start van het ‘Fraunhofer Project Centre for Design and Production
Engineering of Complex High-tech Systems’ op de campus van de UT
bevestigt en versterkt onze positie in de maakindustrie. Het maakt het
mogelijk om veel flexibeler op industriële vragen in te spelen dan gebruikelijk is aan een universiteit.
Voor de toekomst van de maakindustrie in Nederland is het cruciaal om
de resultaten van het onderzoek naar ‘Smart Factory’ concepten op te
nemen in het onderwijs voor jonge ingenieurs. Zij moeten in staat zijn om
de slimme fabrieken te bouwen die de basis vormen voor onze toekomstige
welvaart.
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DANKWOORD
Aan het eind van deze oratie wil ik een aantal mensen en organisaties
bedanken.
Het College van Bestuur van de Universiteit Twente en de Decaan van
de Faculteit Engineering Technology bedank ik voor het in mij gestelde
vertrouwen. Vanwege bezuinigingen heeft de procedure even gehaperd,
maar na mijn benoeming tot adjunct-hoogleraar is de definitieve benoeming
toch nog snel gegaan.
Een groot deel van het getoonde werk is een rechtstreeks gevolg van de
keuzes die mijn voorganger Prof. Han Huétink heeft gemaakt. Dertig jaar
geleden was hij een pionier in het gebruik van de eindige-elementenmethode voor plastische vormgevingsprocessen. Twintig jaar geleden hebben hij
en Prof. Henk Tijdeman mij een baan aangeboden op deze universiteit, zonder dat ik op dat moment gepromoveerd was en tot vijf jaar geleden heeft
hij mij de gelegenheid gegeven om te groeien in het vakgebied en steeds
meer verantwoordelijkheid te nemen. Han, bedankt voor de kansen die je
me gegeven hebt en voor de buitengewoon prettige sfeer die je in jouw
leerstoel creëerde. Ik ben er trots op dat ik jouw opvolger ben.
De financiering van al het onderzoek wordt niet met de leerstoel meegeleverd en moeten we in ‘de markt’ verwerven. Veelal gaat het om cofinanciering tussen de onderzoeksfondsen van NWO: STW en FOM of de Europese
Unie, samen met de industrie, bijna altijd met een eigen bijdrage van de
universiteit. Voor de samenwerking met de industrie wil ik in het bijzonder
de coördinerende rol van het Materials innovation institute (M2i) roemen
met zeer competente programma-managers. Tata Steel en Philips Consumer Lifestyle bedank ik voor de samenwerking in talloze projecten en de
vele technisch-inhoudelijke discussies die veel verder gaan dan puur
financiële betrokkenheid. Hetzelfde geldt voor SKF, Bosch, Allseas, TNO,
NLR, Volkswagen, Maats, Shell en Triboform.
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Collega’s binnen de vakgroep Technische Mechanica, d.w.z. ook de
leerstoelen van collega’s De Boer en Tinga. Wij verzorgen gezamenlijk het
onderwijs in de Mechanica en daarin wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen de verschillende bloedgroepen. Het is een prettige samenwerking
en we laten ons niet uit elkaar spelen.
Dan het Modellenbureau, de medewerkers van de leerstoel Nonlinear
Solid Mechanics. De promovendi heb ik al genoemd, maar Bert Geijselaers,
Timo Meinders, Semih Perdahcıoğlu en Javad Hazrati als wetenschappelijke staf doen het meeste begeleidingswerk. Nico van Vliet zorgt voor
de technische ondersteuning, van softwareontwikkeling tot aan het bouwen van experimenten. Het maakt mijn taak zoveel lichter dat zij zonder
sterke sturing ‘vanzelf’ de juiste richting in hun werk weten te vinden.
Met zo een team is het gemakkelijk scoren.
Gelukkig zijn er ook nog mensen die mij zo af en toe uit de werksfeer halen:
vrienden en familie. Onze ontmoetingen zijn niet talrijk, maar wel intens
en vertrouwd. Precies zoals ik het graag heb. Bedankt voor jullie warme
belangstelling.
Om dit ambt te kunnen uitvoeren heb je een zekere mate van intelligentie
nodig en een onderzoekende instelling, je moet uitdagingen aangaan,
voldoende prestatiegericht zijn en doorzettingsvermogen hebben en ook
nog rekening houden anderen. Dit hangt af van genetische aanleg en
opvoeding en voor beide wil ik mijn ouders vandaag nog eens bedanken.
Tenslotte Hester, mijn steun en toeverlaat, degene op wie mijn benoeming
de meeste invloed heeft gehad. Nog meer leeswerk thuis en nog vaker
niet thuis. Gelukkig ben jij het levende voorbeeld van ‘een leven lang leren’
waardoor ik me iets minder bezwaart hoef te voelen als we allebei ‘in de
boeken zitten’.
Dames en heren, een leven lang leren, we moeten er allemaal aan geloven.
En als je nieuwsgierig bent is dat helemaal geen last, maar juist een groot
plezier. Ik hoop dat ik daar met deze oratie een bijdrage aan heb geleverd
en dat u heeft geleerd wat je met niet-lineaire vaste-stof mechanica kunt
doen en waar je de mooiste modellen kunt vinden.
Ik heb gezegd.
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