LAUDATIO
Privind conferirea titlului onorific
“Doctor Honoris Causa”
domnului Profesor Genki YAGAWA

Director al Centrului de Cercetări in Mecanica Computationala
“ Center for Computational Mechanics Research”
TOYO University, Tokyo, Japonia
Profesor Emerit, TOKYO University, Japonia

Având in vedere Hotărârea Senatului Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi
privind conferirea titlului ştiinţific onorific de “DOCTOR HONORIS CAUSA”domnului
Profesor Genki YAGAWA, Director al Centrului de Inginerie Computaţionala, “Center for
Computational Mechanics Research”, Toyo University, Tokyo, Japonia laureat 2009 a
premiului Academiei de Inginerie a Japoniei, ca urmare a contribuţiilor ştiinţifice de excepţie
aduse de domnia sa în domeniul Ingineriei Computaţionale Structurale si a aplicaţiilor
remarcabile in modelarea, simularea si analiza structurilor si sistemelor inginereşti din
construcţii din ingineria civila si ingineria mecanica se prezintă în cele ce urmează Laudatio
Comisiei de analiză a activităţii profesorului Yagawa, apreciind contribuţiile remarcabile
aduse dezvoltării învăţământului superior din domeniul ştiinţelor inginereşti colaborarea
ştiinţifica in cercetarea la nivel internaţional din acest domeniu şi colaborarea fructuoasă cu
Centrul Multidisciplinar de Inginerie Structurală şi Managementul Riscului şi membrii corpului
academic din Facultatea de Construcţii şi Instalaţii a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”
din Iaşi.
STUDII ŞI TITLURI UNIVERSITARE
Profesorul Yagawa s-a nascut la 24 octombrie 1942 la Fukuoka, Japonia si a studiat la
renumita Universitate din Tokyo, obtinand titlul de Bachelor in Inginerie in anul l965. A urmat
apoi Programul de studii de Master la Universitatea din Tokyo, obţinând titlul de Master in
ştiinţa, Msc in anul 1968. După numai 2 ani a susţinut teza de doctorat in anul 1970, in
domeniul Ingineriei Computaţionale Nucleare obţinând titlul de Doctor in filozofie PhD. in anul
1970, la aceeaşi universitate de renume mondial, respectiv Tokyo University, din Japonia.

CARIERA ACADEMICA
Cariera didactica a profesorului Genki YAGAWA identifică un parcurs universitar
remarcabil, fiind promovat ca Lector (1970-1971), Conferenţiar (1971- 1984) si apoi Profesor
Universitar la Tokyo University,Japonia unde a funcţionat din 1984-2004, îndeplinind in
aceasta perioada si o serie de poziţii academice manageriale la nivel de Sef de Department Chair of Quantum Engineering and Systems Science Department, Tokyo University, in
perioada 1989-1990, si respectiv 1993-1994; Director al Programului de studii de Master si
Doctorat- Chair of the Graduate Program of the Department, in perioada 1991-1992, si
respectiv 1996-1997; membru al Consiliului Academic al universitatii din Tokyo - University of
Tokyo in perioada (1998-2000).
Conform tradiţiei academice din Japonia, devine Profesor Emerit - Emeritus Professor
in anul 2004, la universitatea unde a activat peste 30 de ani, respectiv University of Tokyo,
fiind in acelaşi timp Profesor universitar activ si Director al Centrului de cercetări de
Mecanica Computaţionala - Center for Computational Mechanics Research al universitatii
Toyo University din Tokyo, precum si Professor Invitat anual al universitatii Sungkyunkwan
University din Korea, începând cu anul 2008.
ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA
Din sinteza portofoliului ştiinţific, academic si managerial al Profesorului YAGAWA
anexat se poate identifica dimensiunea ştiinţifică de excepţie a domniei sale ca urmare a unei
activităţi prestigioase desfăşurată pe parcursul a 40 de ani de carieră ştiinţifica, concretizată
prin publicarea a peste 380 publicaţii, dintre care 375 articole şi lucrări ştiinţifice sunt
publicate în cele mai cunoscute jurnale şi reviste ştiinţifice din lume cotate ştiinţific la nivel
internaţional.
Contribuţiile ştiinţifice aduse de profesorul YAGAWA sunt domeniul ingineriei
computaţionale remarcabile fiind contribuţiile aduse privind dezvoltarea metodei calculului
paralel aplicata in mecanica ruperii sistemelor in domeniul liniar şi modelarea ecuaţiilor
constitutive ale sistemelor mecanice utilizate în metoda reţelelor neuronale şi Fuzzy,
dezvoltările din metoda elementului finit prin aplicarea de discretizări in format liber,
generarea automata a elementelor finite, optimizarea structurala in probleme de contact si
interacţiune structura- lichid, identificarea indirecta a sistemelor utilizând metoda si logica
Fuzzy sau a reţelelor neuronale.
În acest domeniu de vârf al modelarii si simulării sistemelor mecanice Profesorul YAGAWA a
publicat 64 de cârti si ediţii speciale de jurnale internaţionale cotata ISI, conferenţiind, in
calitate de Invitat special „Keynote Speeker” in şedinţele plenare la peste 70 de congrese si
conferinţe internaţionale din domeniul Ştiinţei si Ingineriei Computaţionale.
Printre realizările ştiinţifice remarcabile se număra in primul rând elaborarea metodei de
calcul paralel avansat in cadrul căreia Profesorul şi cercetătorul Yagawa a utilizat
descompunerea ierarhica in conexiune cu metodele variaţionale specifice analizei
elementului finit pentru satisfacerea condiţiile de margine pe subdomeniile domeniului finit ce
modelează sistemul structural din ingineria civila sau ingineria mecanica. Aceasta metodă de
calcul paralel, aplicată în analiza cu element finit a structurilor permite rezolvarea unor
sisteme structurale specifice mecanicii solidelor cu număr extrem de mare de grade de
libertate dinamica, respectiv cu bilioane de grade de libertate dinamica fiind in acelaşi timp
caracterizata prin acurateţe numerica si performanta, cu aplicaţii in mecanica ruperii
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sistemelor de instalaţii si echipamente din ingineria nucleara in condiţii severe de aplicare ale
acţiunilor statice, dinamice si seismice.
Profesorul YAGAWA este autorul metodei elementului finit adimensional cunoscuta
sub denumirea de ”Free Mesh Method” aplicata in metoda elementelor finite la evaluarea
siguranţei si rezistentei sistemelor mecanice, in cadrul căreia atât pre-procesarea cat si
activitatea de procesare efectiva din cadrul analizei cu element finit se efectuează prin calcul
in paralel a nodurilor modelului de element finit. Metodele computaţionale create de
profesorul YAGAWA au fost imediat preluate pe plan internaţional si introduse in codurile
numerice de calcul bazate metoda elementului finit, fiind acum utilizate de cercetătorii si
studenţii din Ingineria Civila si Mecanica diferite centre si universităţi din lume, pentru diferite
modelari, simulări si experimente numerice pentru structuri si aplicaţii din domeniul ştiinţelor
inginereşti.
RECUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICA INTERNAŢIONALA
Personalitatea profesorului YAGAWA se bucura de o binemeritata recunoaştere in
domeniul Ingineriei Computaţionale fiind ales membru al Academiei de Inginerie din Japonia,
“Engineering Academy of Japan”, si al “Executive Council of International Association for
Computational Mechanics”, membru de onoare al ASME (Fellow al American Society of
Mechanical Engineers ASME), membru de onoare al Japan Society of Mechanical Engineers
si al Atomic Energy Society of Japan,, fiind invitat în calitate de preşedinte, fondator şi lider la
un număr impresionant de comitete ştiinţifice internaţionale si naţionale, membru si
vicepreşedinte la numeroase conferinţele internaţionale prestigioase din domeniu ingineriei
Computaţionale, iniţiator si editor – sef al unor reviste prestigioase din domeniul ingineriei si
ştiinţei computaţionale.
Pe lânga contribuţiile ştiinţifice de excepţie profesorul Yagawa se remarcă prin
promovarea constanta a unor manifestări ştiinţifice de prestigiu internaţional printre care se
enumera:
• Membru al Consiliului pentru Ştiinţa al Japoniei, fiind unul dintre cei 210 membri
nominalizaţi de Primul Ministru al Japoniei
• Preşedinte fondator al „First International Conference on Computational
Mechanics(1986)
• Preşedinte al
manifestarii: The 3rd Asia-Pacific Congress on Computational
Mechanics(2007).
• Profesorul YAGAWA a activat si desfasoara si in prezent activitatea stiintifica de
promovare si cooperare internaţionala in domeniul Ingineriei Computaţionale , in
calitate de :
• Membru de onoare al Comitetului executiv al „ International Association for
Computational Mechanics”,
• Membru Fonadator & Secretar general al organismului ştiinţific regional „Asia-Pacific
Association for Computational Mechanics”,
• Membru al Academiei de Ştiinţe Inginereşti a Japoniei
• Preşedinte la Societatii Japoneze pentru Matematica Aplicata in domeniul industrial
• Preşedinte al Societatii Japoneze de simulare a tehnolgiilor „
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Preşedintele Sectiei de Mecanica Aplicata a Societatii Japoneze de Inginerie
Mecanica, JSME
Profesorul Yagawa este si un neobosit promotor al ştiinţei si ingineriei computaţionale
activând ca:
• Fondator si Editor-in-Chief al prestigioaser reviste „International Journal for
Computational Mechanics” editata de Springer Verlag;
• Editor sef of prestigiosului „International Journal of Computational Methods” editat de
editura World Scientific precum si
• Editor sau membru al Comitetului de Redactie a unui numar de alte 14 jurnale si
reviste stiintifice internationale cum ar fi: International Journal for Numerical Methods
in Engineering si Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Wiley
Verlag.
•

Distincţii şi premii internaţionale si naţionale
Ca urmare a aprecierii comunităţii naţionale si internaţionale a activităţii sale ştiinţifica
remarcabila privind crearea scolii de Inginerie Computaţionala cu aplicaţii in mecanica
solidelor precum si in alte domenii avansate ale ştiinţelor inginereşti, Domnul Profesor
YAGAWA a fost onorat cu o serie de premii internaţionale si naţionale de prestigiu,printre
care se număra premiul acordat de Academia din Japonia, Japan Academy Prize (2009)
in prezenta Majestăţii Sale Împăratul si Împărateasa Japoniei, premiu ce se acorda anual
la un număr de 10 oameni de ştiinţa si arta cu realizări deosebit de notabile in domeniul
ştiinţelor naturale, sociale si umaniste si ale ştiinţelor inginereşti.
Printre alte premii si distinctii obtinute de Profesorul YAGAWA se enumera si:
- premiul „Toray Science and Technology Prize” (2008),
- Medalia Zienkiewicz a Asociatie de Inginerie Computationala APACM (2007),
- Premiul pentru realizari stiintifice de catre Primul Ministru al Japoniei (2007),
- Premiul„ IACM Computational Mechanics Award” (2004),
- Premiul APACM „Computational Mechanics Award” (2004),
- Premiul Asociaţiei Japoneze de Inginerie Computaţionala, the JACM Computational Mechanics
Award (2004),
- Premiul Societăţii Japoneze de Inginerie Mecanica, JSME Materials&Mechanics Award (2004),
- Premiul Asociaţiei Internaţionale „AESJ Computational Science and Engineering Award (2004),
- Premiul acordat de Ministrul Ştiinţei si Tehnologiei din Japonia, (1998),
- Acordarea titlului de Fellow al International Association of Computational Mechanics (1998),
- Premii si certificate de excelenta pentru „cea mai valoroasa lucrare stiintifică”, la diferite
conferinţe internaţionale de prestigiu, printre care se enumeră:
•
•

•
•
•
•

the Best Paper Award of Japan Society for Industrial and Applied Mathematics (1996),
the International Conference on Computational Engineering Science Gold Medal (1995), the ASME
Fellow (1993), the JSME Computational Mechanics Award (1992),
the ASME Best Paper Award (1989),
the Gigaflop Performance Award of Cray Research (1990),
the Science and Technology Award of High Pressure Institute of Japan (1975 and 1985),precum si
the JSME Best Paper Award (1975 si respeciv 1982).

Colaborarea distinsului Profesorul Yagawa cu profesorii din universitatea noastră a
fost iniţiata din 2002, contribuind la un important eveniment ştiinţific, in calitate de „Co-chair”
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al Conferinţei internaţionale „Performance based Engineering” organizată la TUIaşi în anul
2004. Aceasta manifestare s-a bucurat de un succes deosebit in anul 2004, fiind prima
manifestare la aceasta dimensiune globala, organizata in ultima perioada la Universitatea
Tehnica Gheorghe Asachi din Iaşi de Facultatea de Construcţii si Instalaţii si CMIS&MR,
eveniment ce a reunit in universitatea noastră un număr semnificativ de oameni de ştiinţa
recunoscuţi in domeniul ingineriei computaţionale din diferite tari ale lumii ca Japonia, SUA si
Europa, fiind o manifestare de înalta clasa ştiinţifica.
Luând in consideraţie personalitatea ştiinţifica si recunoaşterea internaţionala a
Profesorului Genki YAGAWA, eminent om de ştiinţă contemporan avem deosebita plăcere
să conferim, în numele Senatului Universitatii şi a Comisiei de analiză titlul ştiinţific onorific
“Doctor Honoris Causa” a Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi, domnului Profesor
Emerit, Doctor Genki YAGAWA, exprimând convingerea ca acordarea titlului ştiinţific Doctor
Honoris Causa, al Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi distinsului Profesor
Genki YAGAWA, Toyo University, Japonia, de către Senatul universitar al universităţii
noastre va aduce un prinos de substanţă în dezvoltarea relaţiilor fructuoase de colaborare
ştiinţifica si tehnologică dintre cele două universităţi, precum şi deschiderea unor noi
oportunităţi de cooperare academica in domeniul Ingineriei Structurale Computaţionale,
promovând performanţa si competenţa.
Comisia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa
Prof. Univ. Dr. ing. Mircea GUŞĂ
Prorector al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Preşedinte

Prof.univ. dr.ing. Nicolae ŢĂRANU
Decanul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii Iaşi

membru

Prof. univ.dr.Gheorghe POPA,
Prorector al Universităţii Alexandru Ioan Cuza
Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica, MECI Bucuresti

membru

Prof.univ. dr.ing. Dr.H.C. Constantin BRĂTIANU, PhD
Sef Catedra UNESCO, Academia de Stiinte EconomiceBucureşti

membru

Prof. univ. dr.docent. Dr.H.C. Petre P. TEODORESCU
Presedintele Sectiei de Mecanica Aplicata,
Academia de Stiinte Tehnice, ASTR, Romania

membru

Prof. univ. dr.ing. Radu VĂCĂREANU
Prodecan, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

membru

Prof. univ. dr.ing. Gabriela M. ATANASIU
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

membru
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