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Program: Lastanalys för utmattning, 3-4 oktober 2011

Måndagen 3 oktober 

09.45-10.15 Kaffe

10.15-11.00 Introduktion: 
- Presentation av kursen, Pär

- Behovet av lastanalys i beräkning och 
provning, Thomas

11.15-12.30 Grundläggande lastanalys, 
Pär

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45 Framtagning av 
lastsekvenser för provning eller 
beräkning, Thomas

14.45-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Framtagning av 
lastsekvenser för provning eller 
beräkning, Thomas

16.15-17.00 Mer om rainflowcykler, Pär

Tisdagen 4 oktober

09.00-09.45 Rainflowcykler och multi-input
laster, Pär

09.45-10.15 Kaffe

10.15-11.00 Mätosäkerhet och kundlaster, 
Pär

11.15-12.30 Mätosäkerhet och kundlaster, 
Pär

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45 Kundlaster och tillförlitlighet, 
Thomas

14.45-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Sammanfattning och 
diskussion, Pär
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Guide to Load Analysis for Automotive Applications

A three year project 
2007-2009
that developed  

Industrial partners:

DAF MAN

Daimler Scania

Iveco Volvo 
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• Sources of service loading are

– the interaction (mechanical contact) of the wheels 
with the ground 

– inner excitation through vibrations of the own 
engine / powertrain system  

– steering, braking

• Load influentials are

– mission / vehicle utilization

– operational environment (highway, road, off-road terrain, ...)

– loading / payload

– driver

– traffic, climate, legislation, ...

Where do the loads come from?
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• By measurements (under service conditions or on test tracks or 

on test rigs) 

– forces

– displacements

– accelerations 

– strain

– Rotating moments, rpm (CAN-Bus)

– Temperature

• By calculation / simulation

– Mathematical models of the system (MBS) and of components (FEM)

– Excitation of the models with (few) measured input loads and simulation  of 
(many) interesting additional load signals

– Random loads; stochastic models for external loads or component loads

How do we get the loads? 

6

System level

- road profiles, wheel forces etc.

Subsystem level / Component level

- section forces / displacements /
accelerations at frame, cabin,… 

Local level

- local stresses or strains at a 
certain spot of a component

Loads on different levels

PJ/2011-09-28
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linear

mechanical system / 
subsystem / components

non-linear

stiff soft

System 
properties 
/ modelling

&
Consequence 

for loads

linear elastic static 
FEA and quasi-static 
superposition

- MBS (nl spring-damper systems, 
end-stops,…)

- non-linear transient FEA 
(large displacements, plasticity,…)

linear elastic 
modal FEA and
modal superposition

Different mechanical systems require different load 
analysis methods

Only amplitudes important

� Rate independent

� Cycle counting

Amplitudes and frequency domain

� PSD based analysis, modal 
superposition

Amplitudes, frequencies, and 
explicit transient behaviour
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Laster …
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Målet med lastanalys

Vi behöver verktyg för att:

• Beskriva lasten så att informationen blir användbar.

• Ta fram den väsentliga informationen i lasten.

• Kondensera lasten så att det blir lättare att tolka och jämföra laster.
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Grundläggande lastanalys för utmattning 

“Skadeverkan”
(Pseudoskada eller ekvivalent amplitud)

Last
”tidssignal”

Cykler i lasten
2-D & 1-D

”histogram”

Rainflowmatris
Lastspektrum Nivåkorsningar

Potentiell skada
”tal”

P-M + Wöhler

Rainflow-filter
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Framtagning av lastsekvenser – provning eller beräkning

Rainflowmatris
Nivåkorsning
Lastspektrum

Lastmätningar

Analys

Tidsforcering: Vändpunkter + RFC-filter

Lastsekvens

– provning eller beräkning

…

Regenerering från 
kondenserad lastbeskrivning

– uppmätt eller syntetisk

Skada
Wöhler + P-M
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Mätosäkerhet, kundlaster och tillförlitlighet

Mätosäkerhet – skada Kundfördelning Styrkefördelning
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miljö

mek. 

struktur

yttre krafter, 

tidshistoria

CAD-

ritning

negligera korrosion, nötning, 

extrema händelser...

approximera krafter med 

parametrisk beskrivning eller

syntetiskt spektrum

negligera sprickor, repor, 

inneslutningar...

approximera struktur 

med nominell ritning

lokala spänningar 

och töjningar
FEM

utmattningsskada

Empiriska 

modeller
Välkontrollerat

Osäkert

Osäkert

Osäkert

materialdata

CA-prov

Utmattningsdimensionering genom beräkning

materialdata

last styrka

thomas.svenssson@sp.se

last styrka

Dimensionering handlar om att kontrollera last/styrke-förhållandet för

en produkt.

Ofta är lasten given för konstruktören i form av ett kravvärde, ett

värsta scenario, en 99 %-kund eller en erfarenhetsbaserad gräns.

Man bestämmer sedan styrkan så att den med en given 

säkerhetsfaktor uppfyller kravet.

Lastanalysens uppgift är att ge underlag för att bestämma en sådan
kravgräns eller att beskriva fördelningen så att säkerhetsfaktorn
kan beräknas utan fastlagd gräns

last styrka
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last styrka

Jämförelser

• avseende last/styrka, 

• avseende olika användningar eller

• avseende olika materialkvaliteter

måste göras genom lämpligt mätetal, vad representerar x-axeln?

Vägojämnheter, manövrer, …

Yttre belastning i kg, m/s2, kN, …

Mekanisk spänning eller töjning i kritisk punkt, …

Ekvivalent spänning avseende multiaxialitet eller pseudo-skada, …

Log-skala?

• Vilka laster är viktigast för er produkt?

• Vilka skador är kritiska?

• Är användningen kontinuerligt skadedrivande eller
är bara sällsynta händelser betydelsefulla?

BIKUPA

• Hur representeras last och styrka i er
dimensionering idag?

• Hur bestäms styrkan? Materialspecifikationer från
handböcker? Egeninitierad materialprovning? 
Komponentprovning?

• Hur bestäms lasten? Mätningar i normaldrift? 
Traditionellt bestämda tumregler? Mätningar på
provbana? 
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Skadeutveckling vid konstant

resp. varaibel amplitud kan drivas

av olika mekanismer

I detta exempel från Atlas Copco

Rock Drills visar det sig att man 

överskattar livslängden för variabla

laster om man utgår från

konstantamplitudprovning

Exemplet illustrerar också problemet

att konstantamplitudprovning ofta

görs på alltför höga lastnivåer


