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Abstract

Numerical and experimental verification of a new mode! for
fatigue life

A new model for fatigue life prediction has been investigated in this report. The model is
based on Palmgrcn-Mincrt rule in combination with level crossing. Data from literature
and experimental data generated in this project have been compared with fatigue life
predictions made with the new model. The data have also been compared with traditional
fatigue life estimations based on the rain flow count method. The fatigue life predicted
with the new model often agree better with actual life than predictions made with the
RFC-method. This is especially pronounced when the loading sequence is very irregular.
The new method is both fast and simple to use.
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Sammanfattning

I föreliggande rapport har en modell för livslängdsbcräkning som utgår från Palmgren-
Miners regel i kombination med nivåövcrskridandc undersökts. En metod grundad på
denna modell har använts för att beräkna delskadesummor med värden dels från
litteraturen, dels från experimentella data som har genererats i projektet. Resultatet av
livslängdsbcräkningar har jämförts med den traditionella metoden Rain-FIow-Count
(RFC). Den nya metoden predikierar i många fall livslängden bättre än RFC. Detta gäller
främst för mycket irreguljära bclastningssckvcnscr. Metoden är bådr enkd och snabb.



1 Nomenklatur
o^sbrottspinning
0^2 = strickjiins
o = spinning, om±ot

am = medelspänning
oa = spSimingsamplitud
amtn ~ maximal spannint
omilt- minimal spinning
a s konstant i Wöhkfkiuva
0=exponent i Wöhleikurva

mim
R = spamingsförhlllande,
Ns = antal cykler till brott på den iae spSnningsnivån
nj = antal cykler på den ile spanningsnivan

= ddskadesumma

X = berikningstillfMiUighet.

f = frekvens
S = maximal spänning vid skadeberSkning
D = skada
g(o) = skadeURnetsfunktion
G(o) = skadefunktion, primtiva funktionen till g(o)
Islnegulatitetsfakior
P = faktor som anger irreguiariiet i Gumeys undeisfikning (10-11)



3 Inledning

Verkliga uMiatuungsbelastningar är i de flesta fall någon form av belastning med
varierande ampliiud. Det har tidigare varit svart att behandla varierande amplitud i
samband med både provning och dimensionering. Den senaste tidens utveckling på
dataområdet har dock förbättrat möjligheterna och nu provas i allt större utsträckning
bade material och strukturer med någon form av belastning med varierande ampliiud i
stallet för som tidigare med enbart konstant amplitud. Provning med varierande ampUtud
genomförs dds för att erhålla dimensioncringsundcrlag och dds för alt undersöka
hållfastheten hos färdiga produkter eller prototyper. För att provningen skall kunna
genomföras pa ett tillfrcdställandc sätt krävs dock att bciastningssckvcnscn genereras pa
ett sådant sätt att de belastningar som da uppkommer väl oVcrcnstämmcr med de
verkliga belastningarna.

Kraven pa en bdastningssckvens som skall användas vid provning kan variera. I vissa
fall ställs enbart krav på hur provningens nivåövcrskrklandcspekirum skall se ut. I andra
fall krävs det att en bestämd lässekvens används vid provning eller att en speciell
markovmatris skall användas. För att dessa krav skall kunna ställas behövs det kunskap
om den verkliga belastningen.

Det finns olika metoder alt studera verkliga belastningar. Alla kräver dock alt någon form
av givare placeras på del föremål som skall studeras. Givarens signal skickas därefter till
ett dalainsamlingssystcm. Delta görs, för att man skall få ett underlag, som senare skall
kurma användas för dimensionering och/cllcr provning. Genom att behandla den
insamlade datamängden på olika sätt. erhålls olika typer av behandlade data t ex
nivåövcrskridandcspeklrum. RFC-malriscr eller standardiserade lastsckvcnscr.

Den mest grundläggande typen av databehandling sker genom räkning av antalet
bclastningsväxlingar. Cykclräkning sker främst med RFC-mctodcn [ I ]. Resultatet av
sådana räkningar presenteras ofta i så kallade lastspektra eller markovmatriscr. En av
anledningarna till alt RFC har rönt så stor framgång är all metoden tar hänsyn till
eventuella överlagrade svängningar. Trots detta har resultatet av dclskadcbcräkningar.
som nar utgått från RFC. i många fall ej varit tilifrcdstäitandc. Detta visas bland annat av
alt det i litteraturen redovisas delskadesummor på mellan 0.2 och 5 |2). Många forskare
har försökt förenkla RFC-räkningar t ex [3-4].

En annan typ av databehandling sker genom räkning av antalet passager av varje nivå.
nivåövcrskridandc-spckirum. Denna räkning är betydligt enklare att genomföra än RFC-
räkningen men har tidigare inte direkt kunnat användas i delskadetcorin. Om
lasisckvcnscn är smalbandig och normalfördclad kan en approximativ RFC beräknas
utifrån nivåövcrskridandc-spcktnim och detta ger då indirekt en räkningsmetod för
delskadetcorin. Smalbands-cgcnskapcn är dock en begränsning som utesluter de flcsia
irreguljära processer och det är därför önskvärt att kunna använda nivåövcrskridandedata
direkt för livslängdsbcräkning.

Holm och de Maré (5| har tagit fram en modell för beräkning av livslängder. Modellen
utgår direkt från nivåövcrskridandc. Metoden, grundad på denna modell, benämas
fortsättningsvis JdM-SH. 1 denna artikel redovisas en undersökning av modellen dels
med experimentella dala från litteraturen och dels med experiment utförda i denna sludic.
Den framtagna metoden har jämförts med RFC och då i vissa fall visat sig vida
överträffa RFC i korrekt prcdiklcring av livslängd. Metoden är till skillnad från RFC
matematiskt väldcfinierad, vilket gör att den är mycket enkel alt hantera
beräkningsmassigt.



4 Teori

Den kanske vanligaste cykd-rSkningsmctodcn Sr RFC 11). Denna metod har fin sin
namn eftersom den kan liknas vid regndroppar som faller nedför en pagoduk. Metoden
beskrivs utförligt i mänga referenser, bland annat i |6L 117) redovisas en antal
dataalgoriimer som kan användas för RFC. RFC Anar antalet cykler för varje
variatkmsomHng och en av förddama med metoden anses vara an den tar hänsyn till
OverlagiaoTc belastningar. RFC ar bäst lämpad för pnaHuering av livslängder, dar en stor
dd av livslängden upptas av sprickpropagcring.

Den algoritm som har har använts for RFC har utvecklats vid Tekniska Högskolan i Lund
[SI. Algoritmen gör an tiden för RFC vanligtvis minskar. Detta galler främst vid Unga
lastsekvenser. Algoritmen söker ran pä en topp (dal). Därefter letas niimast föregående
större (mindre) topp (dal) upp. DSrefter lokaliseras nSrmast framförvarande större
(mindre) topp (dal). P4 detta sin kan vanligtvis tiden for RFC-rSkning minskas om inte
toppar och dalar är extremt ogynnsamt placerade i förhållanden till varandra.

JdM-SH-modelkn utglr liksom RFC från två antaganden:
1. Palmgren-Miners linjära drisfcaderegd.
2. Skadan beror endast på följden av maxima-minima och inte av kurvfoimen etter

förlupcn tid mdlan extremvärdena.

Utgående frän dessa förutsSitningar visas i [5] all del finns funktioner G+ och G. som
fullständigt bestämmer livslängden av en komponent, utsatt for en godtycklig
lastsekvens. Funktionen G«, bestäms pä följande sätt. Lät lasten som verkar pä en
komponent öka frän si Ull s2. Dä orsakar denna laständring skadan G,(s2) - G,(sl). Pä
samma sätt orsakar motsvarande lastminskning skadan G.(sl) • G.(s2).
Under antagandet an det finns en gemensam skadefunktion G = (G++G.y2 kan derna
bestämmas utifrån konstant pulserande belastning enligt nedan.

Skadan D kan antas ha orsakats av antalet niväöverskridanden. n(o). och en
skadetäihcisfunktion g(o) enligt ekv I.

•t«M*

D= /n(a)g(o)do (1)

Om ampliiuden är konstant Mir antalet niväöverskridanden lika för alla nivåer och
detsamma som antalet cykler dvs n(o) = N och om R = 0 fäs 0^=Ooch 0^= S
vilket leder till

S

D = N/g(o)dO (2)

0

(2) löses med primitiva funktionen G vilken är skadefunktioncn

D = N(G(S)-C(O)) där G(0) = 0 (3)



(4)

Na Mors •mycket Br WMetkurvan enligt

Ns = oS,-» (5)

n,= N; (5). (4) och (3) fcdcr UU

NS»
2 ^ - vilket jer (6)

(7)

Demering av (7) med avseende pfiS leder till

8 ( 5 ) 0 o ( 8 )

Ekvation (8) placeras därefter i ekvation (2) varor livslängden N kan beräknas genom an
D sStts lika med I (enligt Palmgien-Mineis regel).

Eftersom modellen är matematiskt vSdefinierad, ar det möjligt att utifrån en lastsekvens
panivKhrei^^

att insamla data for livsUmgdsberakning. Det är ocksft enkelt an pl detta san skapa
lastsekvenser för latwratorieanvändning.

I modellen antas nivaöven*ridandcn pA höga nivåer ge lika stor skada oavsett
lastomfang. Denna skada motsvaras av RFC:s hcicykel. Metoden ar därför alltid minst
lika konservativ som RFC.



Numerisk simulering

For att undersöka de oHu iskt har en PC använts och en antal numer
skrivits i Matlab. Det Sr dds ratiner son gör cykdrikmng enligt RFC och bertknar
Patagren-Mineisumman. dds nMiner son gör Ihfilangdihtialningji enligt Homvde
Marés metod. De använda rutinerna redovisas i appendix I.

Den numeriska! Bgen har sken genom all använda experimentella data ftan
litteraturen, dir den använda lastsekvensen har varit kand. Det gSBer deb undersökningar
gjorda a\ Gumey[ 10-11) och deb en undersökning gjordavSpennarc|l2).

De olika lastsefcvensema har dds räknats med RFC och dds med avseende på
ivslängden enligt de tvim

experimentellt erhållna Wöhkrkmvor.

Gumey har i sin undersökning skapat irreguljära processer genom att använda en
gnmdbdastoing med en överlagrad belastning. Pi varje gnmdbclastning har fyra stycken
belastningar överlagrats. De överlagrade bdastningamas storlek varieras och detta anges
med en sk P-faklor. P-faktom fas som grundbdastningens maxvärde dividera med den
övdagrade belastningens varde. Figur I visar cxempd pfl dylika processer.
Gumcy har i sin undersökning använt sig av svetsade provstavar.

o.»

p-0

O.»

»MQ.3

0 1O 20 3O «O

»—0.7

O 10 2O 3O 4O

O.» 0.5

10 20 3O 4O 10 20 3O 40

Figur 1 Exempel p4 lasisekvcnser, använda vid simulering av "Gumcy"-cxpcriment.
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Spermae har undersökt svetsade provstavar med en lastsckvens som kattas W A M P 113).
WAMPärcn lastsekvens, framtagen lör alt simulera påfrestningar p i oljcplauformar i
Nordsjön. Lastspektiet visas i figur 2. och Wöhlcrknrvan frän konstantamptitudHirovning
pA den aktuella provstavstypcn visas i fifur 3.

Cumutotnt sum of cydes. WMlP~spcctrum. ott seo-stotes.
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10*

?
I 10»

10»
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• . • r >

t r i t t

-

-

-

•s

-

10» 10*

en«furonc« (cycles)

10»

Fignr 3 Wohlcrkurva för svetsade provslavar. Konsianlamplilud. R=0. frän [ I2|.



I I

Experiment

RSr an generera de lastsekvenser SOM använts i de egna. c&periMcnicn användes en HP-
300-dator. Last sekvenserna genererades Med est prograM. SOM har utvecklats vid SP av
Svensson (9|. I prograMMet Sr det MOjhgt an generera lasnekvenscr Med valfria
uiegubriteisfakiMcroch också Med frin utseende på lastspektret. Progr—Mcl beskrivs
utförligt i |9|.Rgur4< ddar av dr använda sek v

Figur 4 Exempel pA lastsefcvenser använda vid SPs experiment.

Den genererade sekvensen användes i ett styrprogram för styrning av provningsmaskincr.
Dctti program heter Gauss och är utvecklat av Instron 114). Programmet styr en
servohydraulisk provningsmaskin av fabrikat Instron 1341.
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De lastsckvenser, som skapades hade irregularitetsfaktorer på 0.S respektive 0.99. De
aktuella lastspektra visas i figur 5. Nivåöverskridandefördelningen visas i figui 6.
Blocklängden är 32768 halvcykler.

5OO

45O

4OO

35O

-=• 3O0 -

Cumulotiv* »\. n of cycles, JdM—SH—sequences.

S 2 O O -

15O -

1OO •

50 -

10-'

. . . . .
^ * » . . . ^
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. : : : : :

" - —
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• *
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• •
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••
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:

•

9 - -

N

\

- • » - . - r F f . "

• . . • • •

>J

. . . \. .

10- '

frequency of occurrence

10°

Figur 5 Bclastningsspcktrum för de två lastsckvenser som har använts för de egna
experimenten i denna studie.

Level-crossing—spectrum for JdM—SH—sequences
1
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
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Figur 6 Nivåkorsningsspektnim för de två lastsckvensema som har använts för de egna
experimenten i denna studie.
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Förutom provning med varierande amplitud utfördes även konstantamplitudsprovning pi
två olika nivåer o = 242 ± 242 MPa och o = 284 ± 284 MPa med frekvensen f = 25 Hz
för att bestämma Wöhkrkurvan för det undersökta stålet.

Det material, som provades var ett konstruktionsstål benämnt stål SS 2172. Stålets
mekaniska data var o0 2=400 MPa och cb= SSO MPa. Den kemiska sammansättningen
ses i tabell 1.

Tabell 1 Kemisk sammansättning, stål 2172.

Ämne
max. %

C
0.2

Si
0.5

Mn
1.0-1.6

P
0.050

S
0.050

Cr
0.3

Cu
0.4

N
0.009

Urmatenalet svarvades provstavar enligt ISO. Provstaven visas i figur 7. Ytfinheten
mättes på ett antal provstavar. Resultatet av dessa mätningar visade på en ytrinhet om
Ra = 0.1-0.2 um på en mätlängd om 0.8 mm.

200 ^

i

010
— • — v

• min 60 \

60

\

\
-020

Figur 7 Provstav enligt ISO. Mått i mm.
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7 Resultat

Nedan redovisas resultatet av de numeriska simuleringarna och experimenten. Resultaten
presenteras dels i tabellform och dels i ett antal figurer.

I tabell 5 redovisas endast några få av de numeriska simuleringama i vilka Gumeys data
har använts som bcräkningsundclag.

Tabell 2 Resultat av konstantamplitudsprovning av stål SS 2172 med R = 0, f = 25 Hz.

Prov nr

16
19
24
12
21
17

Spänning (o)
(MPa)
242±242
2421242

223±223
2231223

2231223
2231223

Livslängd (N)
(antal cykler)

103.7* 103

113.OMO3

394.9*10'

704.8* 103

445.3* 103

267.9* 103

Detta visas också i figur 8. Wöhlcrkuran kan beskrivas av N = 5.6* K ^ W 1 7 - 4 . Detta

motsvaras av linjen i figuren.

103

10*
10* 10» 10»

•nduronce (cycles)

Figur g Wöhlerkurva för stal SS 2172. Konstantamplitud, R = 0.1, f = 25 Hz.
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. . . . .

^o7



15

Tabell 3 Resultat av provning av stal SS 2172 med variabel amplitud med I = 0.5. f = 15 Hz

Prov nr

7
10
20
22

Maximal
spänning (o)
(MPa)
2421242

242±242

2421242

2421242

Livslängd (N)
(antal cykler)

1.479*10*

2.457*10*

2.119*10*

1.703*10*

Medelvärde N = 1.940*106

Tabell 4 Resultat av provning med variabel amplitud av ståi SS 2172 med I = 0.99.
f=15Hz

Prov nr

23
10
15
25

Maximal
spanning (o)
(MPa)
2421242
2421242
2421242
2421242

Livslängd (N)
(antal cykler)

0.667*10*
1.140*10*
0.625*10*
1.163*10*

Medelvärde N = 0.899* I06

Värdena frän tabell 3 och 4 är också markerade i figur 9.

Life prediction models compared with »»2172—dato

7.5

5 7

s.

5.5

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

IrrwgularKyfoetor

0.9

Figur 9 Resultat av livslängdsbcräkning utgående från dels RFC och dels SH-JdM. Antal
cykler som funktion av irregularitetsfaktor. Experimentella data är markerade med *.
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Resultat av livslängdsbcräkning med de två olika metoderna och med dala från respektive
Wönlcrkurvor visas i tabell 5.1 tabellen har de olika iivslängdsbcräkningsmctodcrna
kallats för JDM rep RFC. I tabellen redovisas också belastningens irrcgularilctsfaktor I.
For Gumcys resultat redovisas endast några stickprov på incgularitctsfaktom. Typen av
provstav beskrivs som antingen slät eller svets. Sl*t provstav är den provstavstyp. som
använts i denna studie (figur 7). Svets innebär alt provstaven är svetsad enligt [10-12].

I tabell S redovisas också ett mått, X. på en livslängdsbcräknings övcrcnstämmclse med
verklig livslängd. Detta mått denneras som verklig livslängd genom beräknad livslängd.
Beräknad livslängd redovisas under kolumn N. Dessutom beskrivs vilken lastsckvens.
som har legat till grund för beräkningen. Thom innebär att sekvensen är skapad med det
program som beskrivs i |9). För WAMP-spcktrct redovisas två olika spänningsnivåcr
dels maxspänning 350 MPa och dels 210 MPa. Gumcy innebär alt den lastsckvens som
Gumcy har använt i 110-111 har använts vid beräkningen.

Resultatet av de fyra första Uvslängdsberäkningama som visas i tabell S. visas också i
figur 9 tillsammans experimentella resultat från släta provstavar av 2172.

I figur 10 visas hur de olika metoderna fungerar för WAMP med två olika
maxspänningar på svetsade provstavar.

^ 10»
S

10»

10»

: : : : :

rrtrr

»î . - -

•

*

•

•

RFC-:m<

—^.

•

• i _ _ _

•

. . . . - , . . . . . . . . . .

d « i - - - - - - - - - - -

•

•

•

4 - —

i....

200 220 240 260 280 300 320 340

moKtmum stress (MPo)

360 380

F, ur 10 Rcsullal av livslängdsbcräkningar på provstavar belastade med WAMP-
spektrum. Experimentella data från [12) markerade med *. Livslängd som funktion av
maxspänning.

400
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I figur 11 visas hur de olika metoderna fungerar tillämpat pl Gumeys experimemella
resultat.

Life prediction models compared with "Curnty"-doto

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.5 1 1.5 2 2.5

endurance, blocks

\JdM-S>4-m<>dei X , ^
• ~>s

s-

Crmodtl

3

»10»

Figur 11 Resultat av numerisk simulering. Experimentelb data frän [10-11] markerade med *. I

figuren visas P-faktoms inverkan pa livslängden. Observera att antalet cykler i varje block är 5
ganger fler förP= 1 än för P = 0.

Tabell 5 Resultat av livslängdsberäkningar

Räknings-
metod
JDM

JDM

RFC

RFC

JDM

RFC

JDM

RFC

JDM
RFC

Spektrum

Thom

Thom

Thom

Thom

WAMP350

WAMP350

W AMP 210

WAMP210

Gumey

Gumey

I

0.95

0.99

0.5

0.99

1

1

1

1

1 I)

1 O

N
(cykler)
2.0 * 10*

1.0*106

1.8 * 107

2.8 * 106

1.8 »iO5

2.5 * 10*

8.3 * 10s

1.2* 107

1.2* 10*

2.3 * 105

k

0.95
0.90
0.11
0.32

11
0.8

12

0.83

1.13

0.63

Provstav

Släl

Slät

Slät

Slät

Svets

Svets

Svets

Svets

Svets

Svets

Källa

se ovan

se ovan

se ovan

se ovan

[12]

[12]

[12]

[12]

[10,11]

[10,11]

Figur

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

I) Incfulariuiffaklom I Ir inte nlfrt lamplifl ndit pl irrcgularilet i Gumeys tmdenöknini ly I = 0.2 f«r P<0.25 och I = I
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9 Diskussion

Av figur 9 och 11 kan man dra slutsatsen att Holm-dc Manis metod i flera Tall är
överlägsen kombinationen av RFC och Palmgren-Miners regel. Av figur 10 kan helt
motsatta slutsatser dras. Eftersom metoden antingen alltid ger samma resultat som RFC
eller är mer konservativ än RFC kan den bli av stor teknisk och ekonomisk betydelse
eftersom dimensioneringar skulle bli mer säkra.

Gumcy påpekar att han är förvånad över resultatet av sina livslängdsberäkningar [ 10].
Han har också föreslagit en empirisk formel som i vissa avseenden överenstämmer med
Holms och de Marés.

När Gumcys resultat studeras visar det sig att RFC ger bra resultat för P-värden nära 0
och 1, det vill säga när processerna är förhållandevis reguljära. Processer med lägre
irregularitetsfaktorcr har, beroende på experimentella svårigheter, inte tidigare studerats i
särskilt stor omfattning. Detta kan vara en orsak till att RFC ofta har ansetts godtagbart
som underlag för livslängdsberäkningar utan experimentell verifikation.

En av de frågor som diskuteras flitigast inom utmattningsforskning är betydelsen av
cykler med liten amplilud. Denna begränsade undersökning indikerar att cykler med liten
amplitud i vissa fall är av betydelse för livslängden. Det tycks främst gälla irreguljära
processer, då de små cyklerna är överlagrade på stora cykler. En annan faktor, som också
kan påverka små cyklers inverkan på livslängden är hur olika närliggande toppar och
dalar ligger i förhållande till varandra i jämförelse med en medelnivå. Ett sätt att beskriva
detta är med någon typ av symmetrifaktor, som ger ett mått på skillnaden mellan en topp
och dess närliggande dals nivå i förhållande till en medelnivå.

Av resultaten kan man misstänka att de olika metoderna är lämpliga för olika delar av ett
utmattningsföriopp. RFC tycks inte fungera bra för släta provstavar, dvs för prediktering
av livslängder där initiering är av avgörande betydelse. För de svetsade provstavama
tycks Holm-de Marés metod underskatta livslängden i en del fall. I andra fall predikterar
metoden livslängden utmärkt. RFC har förhållandevis god övercnstämmelse mellan
predikterad och verklig livslängd för svetsade provstavar utsatta för reguljära
belastningar, dock är RFC-metoden inte konservativ.

Holm-de Marés modell har här tillämpats tillsammans med enklast tänkbara
förutsättningar. Ingen hänsyn har tagits till varken medelnivå, olikheter i drag •
tryckbelastningars skadeeffekt eller olikheter i uppkorsningars resp. ncdkorsningars
inverkan på skadan. Det är säkerligen möjligt att göra modifieringar av modellen med
hänsyn taget till dessa effekter, vilket kan göra modellen mer generell.
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10 Slutsatser

En metod för livslängdsbcräkning har studerats numeriskt och experimentellt. Metoden
har jämförts med RFC och Palmgren-Miner och visat sig i manga fall vara överlägsen
den vanligaste formen av livslängdsberäkning vid variabel amplitud. Detta gäller främst
vid mycket irreguljära processer och också i fall där initieringskedet av sprickan har stor
inverkan pä livslängden.

Eftersom metoden grundar sig på nivåöverskridande är det enkelt att göra datainsamling
för livslängdsberäkning. Det är också möjligt att återskapa en lastsekvens från dess
statistiska fördelning. Metoden är matematiskt välformulerad vilket gör den enkel att
behandla beräkningsmässigt.

Det finns goda möjligheter att förbättra metoden och det faktum att den alltid är mer
konservativ än RFC gör att den är intressant att vidareutveckla.

11 Tack

Författarna vill framföra sitt tack till Professor Sture Holm. Universitetet i Göteborg, och
Doktor Jacques de Mare', Chalmers Tekniska Högskola, för intressanta diskussioner.
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Appendix

MATLAB-funktioner använda vid livslängdsberäkningar.

Samtliga funktioner ar avsedda att användas i programmet MATLAB. Funktionerna ar skrivna
som så kallade m-fikr i det speciella programspnk som anvtads i MATLAB.

1. För Uvslangdsbcrikningar med JdM-SH-metoden krävs följande funktionen

nivl Beralcnar ninaöverskridandcfördelning for en given lastsekvens.
Kfe Beräknar skadan som orsakas av en given niva&verskridandcffirdclning.
fegs Beräknar integranden i JdM-SH-metoden.

function Y=niv2(x,maxuninirn)
% This functionry=niv2(x^iaxijniniji). counts the levdcmssings in
%the sequence x.
% x A sequence of values.
% maxi maximum level to be counted.
% mini minimum value to be counted.
% n Number of levels.

l=tenglh(x);
D=diff(x);
Ds=[-D(1);D];

D=D.»Ds<=0;
maxima=x(flnd(D & Ds >0));
minima=x(find(D A Ds <0));
fori=l:n

y(i,I )=mini+(i-1 )*(maxi-mini)/(n-1);
y(i^)=sum(maxima > y(i,l))-sum(minima > y

end

function y=life(spect)

% This function y=life(spect) returns the damage caused by the sequence,
^described in 'spec!'. The functon uses the 'fsgs'-function
% and demands the variables 'tabu' 'alfa' and 'beia1 to be denned global before execution.
% The damage is determined by the JdM-SH-mclhod.
% The argument 'spect' is an n by 2 matrix, where the first column contains
% the actual mechanical stress-levels and the second column contains the
% number of upward crossings of each stress-level.

labu=spec(;
eps=abs<(le-10)*max(labu(:,l)));
ysbela/alfa*quad8('fsgs'.min(labu(:.l)Heps,max(labu(:,l))-eps,0.03);

function y=fsgs(x)
% This function yzfsgs(x) returns the integrand of the JdM-SH-model
% x is a column vector. The variable "labu" must be defined global
% before execution of this function.
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<K=tablcl(t»bu.x);
y=qq\*abs<x) *<bcia-l):

2.F0rlivslängdsbcr9kiunsarmedRFC-melodai bivs följande funktionen

tec Betalm* en RFCniutris. utgående frto en laststkvens
KbtNM3 Beräknar livslängd för given RFC-mains.

function m=luc(aaj))
%This function.in=luc(aa/i), cieales an n by n Rain-Flow-Cou«-matrix
%from the sequence aa. Tbe function uses the luc'-method (Top-tevd-up
% Cycle Counting Method) developed by Rychlik.
%
a=round((aa-min(aa)y(max(aa)-min(aa))*(n-l))+l:
m=zeros(nux(a).max(a)):
n=tength(a);
«fa(2)>a(l)

end
ifa(n-l)>a(n)

end
fori=3:n-l

while (a(j)<a(i))&(j<n)

end
k=i-l;
while (a(k)<a(i))&(k>l)

k=k-l;
end
iminus=min(a(k:i));
lplu5=min(a(i:j));
Hminus=a(i)-tminus;
Hplus=a(i)-tplus;
if (Hplus >= Hminus) &

m(tmini»,a(i)) = m(tminusTa(i))+l;
m(a(i).lminus)=m(a(i),lininus>*-1;

elseif (Hminus >= Hplus) & (j < n)
m(lplus j(i))=m(lplus j(i))+1;
m(a(i),lplus)=m(a(i),lp1us)+l;

else

end
end

end

function y=lifeiim3(M,maxi.mini.alf.bel)

% This function, y=lifelim3(M,maxi,mini^lf,bet).
% determines the fatigue life, using Rain-Flow-Count in
% combination with ihe Palmgren-Miner-rule.
% M Rain-Flow-Count-malrix. The (ij)-lh element is Ihe number of half-
% cycles from level i to level j .
% maxi The stresslevel in M(max,max).
%mini The stresslevel in M( 1,1).
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Half The cmaaM in the WoeMer carve: N=alf*s*-beL
%bet The exponent in the WoehkrcMive.

n=am(nm(M)y2:
MI=M/n;
lc=lcnt!h(M);
fori=l:le

forj=!:i-l

smm = SHMR ••• Ml(i jyranfe*<-bct);
end

end
y=alf/nnun;




