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Het congres wordt om de 3 jaar gehouden (volgende keer 1991 in 
Griekenland) en wordt georganiseerd door S .N. Atluri (Georgia 
Institute of Technology, Atlanta) en G.Yagawa (The University 
of Tokyo). 

Algemene opmerkingen : 
Het congres bestond uit een zeer groot aantal parallelle 
sessies over een zeer breed gebied. Door het ontbreken van 
Key-note lectures zat er geen enkel bindend element in het 
congres waardoor een zeer versplinterd geheel ontstond met 
behoorlijk specialistische verhalen. Een overzicht van de 
state of the art op een aantal gebieden ontbrak. Onze algemene 
indruk is dat het merendeel van de onderzoekers doorworstelt 
langs veel betreden, risicoloze paden. Populaire 
onderzoekgebieden zijn : breukmechanica, vloeistofdynamica, 
constitutieve modellen en rekenalgori tmen voor 
visco- plasticiteit . 

Hieronder worden een aantal bezocht e lezingen besproken : 
Sessie: Challenges for Computational Biomechanics 

R.L.Spilker, J. Suh, V.C.Mow - A finite element 
formulation for soft hydrated tissues. Presentatie van 
een lineair eindige elementen model voor mengsels. 
Standaard formulering van de theorie. Methode Galerkin, 
drukeliminatie volgens penaltyfunkt ie methode. Spilker 
wil uiteindelijk naar een compleet kniemodel toe. 
D. L. Bart el - Computational cons iderat ions in bone- implant 
systems. Heeft een interface gemaakt tussen PATRAN en 
digitale beeldanalyse apparatuur om snel E. E. M. modellen 
te kunnen maken. Van C.T. scans wordt semi-automatisch 
een model gemaakt en bewerkt, zodat PATRAN een 
elementeninvoer kan genereren. Materiaalparameters worden 
uit dichtheidsmetingen alstomat isch per element ingevoerd 
(?!). Veel vrijheidsgraden, veel computerpower, mooie 
plaatjes, maar de echte problemen worden omzeild: 
materiaalparameters, remodellering, interfaceproblemen. 
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In deze sessie hield ook Max zijn verhaal. Dit werd positief, 
doch met enige scepsis ontvangen. Dit laatste komt omdat wij 
nog te weinig experimentele ondersteuning aan het verhaal 
konden geven. 

Sessie: Hybrid stress finite element methods 
R.Rubinstein - Group theory in computational solid 
mechanics. Aan de hand van twee voorbeelden wordt 
geillustreerd dat groepentheorie bruikbaar is in de vaste 
stof mechanica. Een voorbeeld heeft betrekking op de 
keuze van interpolat iefunkt ies in hybride elementen, het 
andere op het gedrag van een turbineblad als functie van 
de orientat ie van kristalsymmetrieassen. 

Chang T.Y. Gebruik van een Hellinger-Reisner 
variatieprincipe voor de formulering van een 
kontaktelement met wrijving. De man beweerde dat het 
model uitbreidbaar was naar grote verplaatsingen, maar 
bleef daarover erg vaag. 

Sessie: Solut ion methodes, adapt ivity and language 
considerat ions 

D. Sriram Applied natural language processing: An 
overview. Tot nu toe blijkt natuurlijke taal voor 
computers alleen nog maar toepasbaar om databasesyt emen 
mee aan te spreken. Doorbreken van de problematiek van 
gebrek aan eenheid in operating systems lijkt een aardige 
toepassing maar is nog niet haalbaar. 
M.Kikiichi Gebruikt het symbolische manipulatie programma 
REDUCE om een isoparametrisch, 4 - knoops, vlakke 
vervormingselement analytisch te integreren ( Uitkomst 15 
84's met FORTRAN regels) en vergelijkt de resultaten met 
numeriek geintegreerde elementen. Levert inzicht in 
resultaten met zeer sterk gedeformeerde elementen. 

Sessie: Materials processing and micro mechanics 
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Nemat- Nasser. Hield een invited talk over experimenteel 
en analytisch werk aan scheurvoortplant ing in anisotroop, 
"ductilett materiaal. Laat zien dat bij alzijdige 
compressie in inhomogeen materiaal toch "tensile cracks" 
kunnen optreden. Een nogal verward verhaal in een zaal 
die duidelijk vol fans zat. 

Sessie: Constitutive modelling 
Weber G. A time integration procedure for a set of 
unified elasto- viscoplast ic constitutive equations. 
Verhaal niet bijgewoond, maar trok erg veel 
belangstelling. Veel nadruk op handhaven van 
objectiviteit bij tijdsintegratie. 

Sessie: Visco- plastic modelling 
J. L. Chaboch - On various nonlinear kinematic hardening 
rules in cyclic plasticity and viscoplast icity . Een 
overzicht van een aantal in de literatuur voorkomende 
constitutieve wetten. Zij worden met elkaar vergeleken en 
geevalueerd. O .  i. nuttig werk 

Sessie: Fluid structure interact ion problems 
C.Y.Liaw - Chaotic behaviour in wave force structure 
interaction. Goed, heel begrijpelijk verhaal over 
chaotische bewegingen aan de hand van een voorbeeld van 
een massa/veer- systeem dat door oppervlaktegolven wordt 
aangeslagen. Het probleem wordt 1- dimensionaal gehouden. 

Sessie: Computational and experimental methods in composite 
materials 

H.Murakami - Ingewikkeld verhaal over het gebruik van 
mengseltheorie voor de beschrijving van vezelversterkte 
composieten. Wordt gebruikt om golfvoortplanting te 
bestuderen. Het zal nog lang duren voor hier realistische 
problemen mee kunnen worden opgelost (uitspraak van de 
auteur) 
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Sessie: Hybrid experimental compntat ional methodology in solid 
mechanics 
Voor ons een erg interessante sessie. De lezingen gingen over 
het gecombineerd gebruiken van numerieke- en experimentele 
technieken, om problemen op te lossen of niet direkt meetbare 
fenomenen op indirekte wijze te achterhalen. Het werk ligt erg 
dicht tegen het promotiewerk van Frans Starmans en M a x  
Hendriks. 

Kobayashi A. S. - An experimental- numerical procedure for 
high- temperature dynamic fracture analyses. Heel knap 
experimenteel werk om scheurvoortplant ing in keramische 
materialen bij zeer hoge temperatuur te meten d.m.v. 
laserinterferometrie. Numerieke analyse was nodig om een 
beitea de oven gemeten kracht om te rekenen naar de 
werkelijke kracht die in de oven werkt op het proefstuk. 

A.Sutton - Gebruik van boundary-element methode en een 
kleinste kwadraten methode om uit aan een rand gemeten 
verplaatsingen informatie te krijgen over verplaatsingen 
in een medium of onbekende randvoorwaarden elders. 
Analoog aan het werk van Frans Starmans, alleen is het 
lineair en heeft men alleen numerieke simulaties gedaan. 

K .Musubuchi - Experimenteel/analyt ische methode om een 
lasproces te controleren. Van deze man was eigenlijk 
alleen de inleiding interessant. Hij had het gevoel dat 
de mechanica sinds 1980 nauwelijks nog vooruitkwam en 
vond dat de enige manier Om verder te komen een hybride 
manier is waarbij experiment, numerieke technieken en 
expert systemen gecombineerd gebruikt worden. 

Sessie: Inelastic analysis 
J .Blaauwendraad - Stability and spurious kinematic modes 
in strain- softening concrete. Boeiend verhaal over 
problemen die ontstaan bij de bestudering van 
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scheurvoortplant ing in beton. Gebruik makend van de 
eigenwaarden van de tangentsti jfheidsmatrix kan B. 
aantonen, dat sommige instabiliteiten een fysische 
betekenis hebben en andere puur van numerieke aard zijn. 

Sessie: Microcomputers in computational mechanics and G.A.D. 

M.Tanabe - presenteerde een E.E.M. programma voor op een 
P.C. voor lineaire berekeningen, statisch en dynamisch. 
Leuke mogelijkheid van het programma is het automatisch 
toepassen van mesh- verfijning op basis van de gradient in 
de hoof drekken . 

Mensen die belangstelling hebben voor de proceedings kunnen 
die lenen bij Gees Oomens en/of Max Hendriks. 


