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Γεττινγ βουνχεδ: Ινϖεστιγατινγ τηε λοαδσ
ανδ δυραβιλιτψ οφ α Πογο Στιχκ
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στραινσ ιντο λοαδινγ τιµε ηιστοριεσ, ωηιχη ωερε υσεδ το χρεατε τηε
οπερατινγ δεφλεχτιον σηαπεσ οφ τηε Πογο Στιχκ. Ι πασσεδ τηεσε
δεφλεχτιον σηαπεσ ον το Ωιλλ Μαρσ ατ Ενδυριχα, ωηοσε σοφτωαρε τηεν
σιµυλατεδ τηε χοµπλετε νονλινεαρ τιµε ηιστοριεσ οφ τηε ρυββερσ
ρεσπονσε το τηεσε λοαδσ. Συβσεθυεντλψ, Ενδυριχα χαλχυλατεδ
τηε φατιγυε δαµαγε ον τηε ρυββερ. Τηε προχεσσεσ ινϖολϖεδ ωερε
µατηεµατιχαλλψ εφφιχιεντ ανδ φαστ ενουγη το προχεσσ τηε λοαδ ανδ
δαµαγε χαλχυλατιονσ ιν ρεαλ τιµε.

Ωηατ ηαππενσ ωηεν τωο ενγινεερσ αρε θυαραντινεδ φορ τηρεε
µοντησ? Ωελλ, ονε οφ τηεµ (µε, Τιµ Ηυντερ) δεχιδεσ το βυψ ανδ
λεαρν ηοω το υσε α Πογο Στιχκ. Τηε οτηερ ονε (Ωιλλ Μαρσ) ωαντσ
το κνοω ηοω λονγ τηε Πογο Στιχκ ωιλλ λαστ υνδερ µψ λεσσ−τηαν−
προφιχιεντ υσαγε. Σο ωε χοννεχτεδ ανδ εµβαρκεδ ον τηισ λιγητ−
ηεαρτεδ θυαραντινε προϕεχτ: ωε τυρνεδ τηε Πογο Στιχκ ιντο α λοαδ
τρανσδυχερ ανδ δροϖε τηε Πογο Στιχκ λοαδσ ιντο τηε ρυββερ το
χαλχυλατε ιτσ φατιγυε δαµαγε. Συρε, οτηερ ενγινεερσ ουτ τηερε ωερε
δοινγ γρεατ τηινγσ δεϖελοπινγ 3∆ πριντεδ µασκσ, ρεσπιρατορσ, ορ
χονταχτ τραχκινγ αππσ  ωε ηαδ το σολϖε τηε Πογο Στιχκ προβλεµ!

∆εταιλσ οφ τηε προϕεχτ

Ιν τηισ αρτιχλε, ωε ωιλλ δεσχριβε ηοω ωε τυρνεδ τηε Πογο Στιχκ ιντο
ιτσ οων λοαδ τρανσδυχερ ωιτη Τρυε−Λοαδ βψ λεϖεραγινγ τηε φινιτε
ελεµεντ αναλψσισ (ΦΕΑ) µοδελ. Τρυε−Λοαδ ιδεντιφιεδ τηε στραιν
γαυγε λοχατιονσ ον τηε Πογο Στιχκ. Τηε στραιν δατα ωασ χολλεχτεδ
βψ µε ωηιλε υσινγ τηε Πογο Στιχκ. Ωε τηεν τρανσφορµεδ τηεσε

Ατ τηε µαχρο λεϖελ, τηε προχεσσ φορ χαλχυλατινγ τηε δυραβιλιτψ οφ τηε
ρυββερ χοµπονεντ ωιτη Ενδυριχα βεγαν ωιτη λοαδ µεασυρεµεντ.
∆υε το τηε χοµπλεξ στρυχτυρε οφ τηε Πογο Στιχκ, ωε υσεδ τηε ιν−
σιτυ τεχηνιθυε οφ µεασυρινγ τηε λοαδσ υσινγ Τρυε−Λοαδ. Σεε τηε
διαγραµ βελοω φορ τηε σχηεµατιχ οφ τηισ προχεσσ. Τηε φιρστ στεπ ωασ
το αππλψ τηε υνιτ λοαδ χασεσ το αν ΦΕΑ µοδελ. Ονχε τηε ρεσπονσε
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το τηεσε υνιτ λοαδσ ηαδ βεεν χαλχυλατεδ, τηε Τρυε−Λοαδ σοφτωαρε
ιδεντιφιεδ τηε λοχατιονσ ιν ωηιχη το πλαχε τηε στραιν γαυγεσ.
Τηε στραιν γαυγε πλαχεµεντ γυαραντεεδ τηατ τηε λοαδινγ φροµ
µεασυρεδ στραινσ χουλδ βε χαλχυλατεδ βαχκωαρδσ. Ονχε τηε στραιν
γαυγε λοχατιονσ ηαδ βεεν ιδεντιφιεδ, τηε πηψσιχαλ στρυχτυρε ωασ
τηεν φιττεδ ωιτη τηεσε στραιν γαυγεσ.
Ωε τηεν χολλεχτεδ τηε στραιν δατα ωηιλε υσινγ τηε Πογο Στιχκ. Τηε
µεασυρεδ στραινσ ωερε συβσεθυεντλψ υσεδ το χαλχυλατε τηε λοαδσ
ον τηε στρυχτυρε υσινγ τηε Τρυε−Λοαδ σοφτωαρε. Ονχε τηε λοαδσ ηαδ
βεεν χαλχυλατεδ, τηεψ ωερε πασσεδ οϖερ το τηε Ενδυριχα σοφτωαρε
φορ τηε δυραβιλιτψ αναλψσισ.
Ενδυριχα ΕΙΕ υσεσ α σετ οφ πρε−χοµπυτεδ φινιτε
ελεµεντ σολυτιονσ το ραπιδλψ γενερατε τηε
χορρεσπονδινγ στραιν ηιστοριεσ φορ εαχη φινιτε
ελεµεντ ιν α µοδελ οφ τηε ρυββερ τιπ. Τηεσε
στραιν ηιστοριεσ ωερε τηεν φεδ το τηε Ενδυριχα
∆Τ ινχρεµενταλ φατιγυε σολϖερ το χοµπυτε τηε
δαµαγε αχχρυεδ ιν εαχη ελεµεντ ιν τηε ρυββερ
τιπ. ∆αµαγε αχχρυαλ ισ τραχκεδ ιν τωο ωαψσ:
φιρστλψ τηρουγη τηε εφφεχτ ον χραχκ γροωτη; ανδ
σεχονδλψ τηρουγη τηε εφφεχτ ον τηε χοµπυτεδ
ρεσιδυαλ λιφε.
Αφτερ προχεσσινγ εαχη νεω σετ οφ λοαδσ, τηε σοφτωαρε πρεσεντεδ
τηε ρεσυλτσ ον α δασηβοαρδ τηατ αλλοωεδ υσ το τραχκ τηε ρεµαινινγ
φατιγυε λιφε ιν τηε ρυββερ τιπ. Τηισ προχεσσ ισ ρεπεατεδ εαχη τιµε α
νεω σετ οφ λοαδ µεασυρεµεντσ βεχοµεσ αϖαιλαβλε.

Τηισ προχεσσ ρεχοϖερεδ τηε λοαδινγ ον τηε Πογο Στιχκ. Τηε Φλψβαρ
Συπερ Πογο Στιχκ ωασ πυρχηασεδ φροµ Αµαζον. Τηε 3∆ µοδελ οφ
τηε Πογο Στιχκ ωασ ρεϖερσε ενγινεερεδ. Ωολφ Σταρ Τεχηνολογιεσ
Σενιορ Αππλιχατιον Ενγινεερ, Χψνδε Μυρπηψ, περφορµεδ τηε
ινστρυµεντατιον ωορκ. ∆ατα ωασ χολλεχτεδ φορ νορµαλ οπερατιον οφ
τηε Πογο Στιχκ ον α ϖαριετψ οφ συρφαχεσ. Τηε φιγυρε βελοω σηοωσ α
τψπιχαλ τραχε οφ τηε στραιν δατα γατηερεδ.

Λοαδ ρεχονστρυχτιον ωιτη Τρυε−Λοαδ
Βελοω ωε συµµαριζε τηε στεπσ ινϖολϖεδ ιν ρεχοϖερινγ τηε δψναµιχ
λοαδσ αχτινγ ον α χοµπονεντ φιττεδ ωιτη α φινιτε νυµβερ οφ στραιν
γαυγεσ το µεασυρε τηε τιµε−ϖαρψινγ στραινσ. Τηε φλοω χηαρτ βελοω
σηοωσ τηε µαϕορ στεπσ οφ τηε λοαδ ρεχονστρυχτιον προχεσσ.

Ονχε τηε στραιν δατα ωασ χολλεχτεδ, ιτ ωασ προχεσσεδ το ρεχονστρυχτ
τηε αππλιεδ λοαδινγ το τηε σψστεµ. Τηισ ισ αχηιεϖεδ βψ µυλτιπλψινγ
τηε µεασυρεδ στραιν δατα βψ τηε χορρελατιον µατριξ τηατ ωασ
εξτραχτεδ φροµ τηε ΦΕΑ µοδελ. Τηισ γενερατεσ α τιµε ηιστορψ οφ
λοαδινγ σχαλε φαχτορσ φορ εαχη οφ τηε λοαδσ
αππλιεδ το τηε Πογο Στιχκ.
Τηε Τρυε−Λοαδ/Ποστ−Τεστ σοφτωαρε ωασ υσεδ
το περφορµ τηισ λοαδ ρεχονστρυχτιον. Σεϖεραλ
οτηερ αυτοµατιχ ποστ προχεσσινγ τασκσ ωερε
αλσο περφορµεδ. Τηισ προδυχεδ αν ΗΤΜΛ ρεπορτ
τηατ χονταινεδ τηε πλοτσ οφ τηε ρεχονστρυχτεδ
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λοαδσ ανδ α σετ οφ πλοτσ
σηοωινγ τηε µεασυρεδ στραιν
ανδ σιµυλατεδ στραιν φροµ
τηε ρεχονστρυχτεδ λοαδσ ατ
τηε στραιν γαυγε λοχατιονσ
ιν τηε ΦΕΑ µοδελ. Τηεσε
µεασυρεδ/σιµυλατεδ στραιν
πλοτσ ηαϖε βεεν συµµαριζεδ
ιν αν οϖεραλλ πλοτ ωιτη τηε
σιµυλατεδ στραιν σηοων ιν
βλυε ανδ τηε µεασυρεδ στραιν
σηοων ιν γρεεν. Τηε σοφτωαρε
αλσο γενερατεσ α χροσσ πλοτ οφ τηε σιµυλατεδ ϖσ. τηε µεασυρεδ
στραιν, ωηιχη, ιδεαλλψ, ωουλδ βε α περφεχτλψ στραιγητ λινε ατ α
45−δεγρεε ανγλε.

Ενδυριχα ρυββερ δυραβιλιτψ
Βεχαυσε οφ ρυββερσ νονλινεαρ βεηαϖιορ, τηε λινεαρ συπερποσιτιον
οφ υνιτ λοαδ χασεσ ισ νοτ α ϖαλιδ µετηοδ φορ χονϖερτινγ λοαδ ηιστορψ
ιντο στραιν ηιστορψ. Νορ ισ ιτ αν οπτιον το ρυν α φυλλ ΦΕΑ οφ τηε
λοαδ ηιστορψ ατ εαχη υπδατε, γιϖεν τηατ τψπιχαλ µοδελ ρυν−τιµε ισ
αππροξιµατελψ ονε ηουρ φορ ονλψ α φεω σεχονδσ οφ ρεαλ−τιµε λοαδινγ
ηιστορψ. Ινστεαδ, ωε υσεδ τηε Ενδυριχα ΕΙΕ ιντερπολατιον ενγινε.
Ενδυριχα ΕΙΕ υσεσ α πρε−χοµπυτεδ, νονλινεαρ µαπ τηατ χοννεχτσ
ποσσιβλε λοαδινγ στατεσ οφ τηε ρυββερ τιπ, ασ σπεχιφιεδ βψ τηε ξ, ψ,
ανδ ζ φορχε χοµπονεντσ αχτινγ ον τηε τιπ, το τηε χορρεσπονδινγ
στραιν στατεσ τηατ οχχυρ ιν εαχη ελεµεντ οφ τηε ΦΕ µοδελ. ΕΙΕ
λεϖεραγεσ τηε ασσυµπτιον τηατ τηερε ισ α υνιθυε, ονε−το−ονε
χορρεσπονδενχε βετωεεν ποιντσ ιν τηε 3−χηαννελ λοαδινγ σπαχε
ανδ τηε δεφορµατιον στατεσ οφ τηε µατεριαλ. Σινχε ρυββερ ισ
νονλινεαρλψ ελαστιχ, τηισ ασσυµπτιον ισ γενεραλλψ αχχυρατε.
Ονχε τηε στραιν ηιστορψ φορ τηε συρφαχε ελεµεντσ οφ τηε ρυββερ τιπ
ωασ κνοων, τηε νεξτ στεπ ωασ το αχχρυε τηε ασσοχιατεδ δαµαγε.
Τηισ ωασ αχχοµπλισηεδ υσινγ τηε Ενδυριχα ∆Τ ινχρεµενταλ φατιγυε
σολϖερ. Τηε ινχρεµενταλ σολϖερ ισ βασεδ ον τηε φολλοωινγ χαλχυλατιον
(Μαρσ ετ αλ 2018), ανδ ισ µαδε φορ εαχη ποσσιβλε φαιλυρε πλανε ιν
εαχη ελεµεντ. Τηισ φορµυλατιον υσεσ τηε σαµε χραχκ γροωτη ρατε
λαωσ ανδ ινπυτ ϖαριαβλεσ ασ αρε υσεδ το ινιτιαλιζε τηε ρεσιδυαλ λιφε,
βυτ ιντεγρατεσ οϖερ χψχλεσ φροµ τιµε Νι το τιµε Νι+1, ρατηερ τηαν
οϖερ χραχκ σιζε.

Εθυατιον 1: Ινχρεµενταλ φατιγυε σολϖερ φορµυλατιον

Vjg"tguwnv"qh"vjg"kpvgitcvkqp"ku"vjg"ejcpig"qh"ngpivj"Äeι−>ι+1,ϕ,κ οφ
α χραχκ φορ εαχη φινιτε ελεµεντ ϕ ανδ εαχη ποτεντιαλ φαιλυρε πλανε κ
οφ τηε µοδελ. Τηε αχχυµυλατεδ χραχκ λενγτησ φορ εαχη ελεµεντ αρε
ωριττεν το α φιλε δυρινγ τηε αναλψσισ, σο τηατ φυτυρε αδδιτιονσ οφ λοαδ
ηιστορψ µαψ βεγιν ατ τηε ποιντ ατ ωηιχη τηε πριορ ινχρεµεντ λεφτ οφφ.

Πυττινγ ιτ αλλ τογετηερ
Ωε δεϖελοπεδ α χυστοµ δασηβοαρδ το δισπλαψ τηε χυρρεντ στατε
οφ τηε Πογο Στιχκσ διγιταλ τωιν. Τηε αππλιχατιον µαναγεσ τηε

ινιτιαλιζατιον ανδ υπδατε προχεσσεσ δεσχριβε αβοϖε, ανδ τηεν πλοτσ
τηε ρεσυλτσ φολλοωινγ εαχη υπδατε. Τηε µοστ ρεχεντ ϖαλυε οφ τηε
ρεσιδυαλ λιφε ισ δισπλαψεδ ατ τηε τοπ οφ τηε σχρεεν, ωιτη τηε χηανγε
ιν ρεσιδυαλ λιφε φροµ τηε µοστ ρεχεντ υπδατε νοτεδ ιν παρεντηεσεσ.
Ιν τηε υππερ ριγητ−ηανδ σιδε οφ τηε σχρεεν, τηερε αρε ινδιχατορ
λιγητσ φορ εαχη στεπ οφ τηε υπδατε προχεσσ, ωηιχη αρε προϖιδεδ
το δεµονστρατε τηε ρελατιϖε χοµπυτατιοναλ λοαδ οφ εαχη στεπ. Τωο
πλοτσ αρε προϖιδεδ ον τηε λεφτ σιδε οφ τηε σχρεεν. Τηε τοπµοστ πλοτ ισ
τηε λοαδ ηιστορψ φροµ αλλ τηρεε χηαννελσ φορ τηε µοστ ρεχεντ υπδατε.
Τηε βοττοµµοστ πλοτ ισ τηε ηιστορψ οφ τηε ρεσιδυαλ λιφε οϖερ αλλ πριορ
υπδατεσ. Α χοντουρ πλοτ ισ προϖιδεδ ιν τηε βοττοµ ριγητ χορνερ οφ

τηε σχρεεν δισπλαψινγ ειτηερ τηε ρεσιδυαλ λιφε διστριβυτιον (δεφαυλτ)
ορ τηε χηανγε ιν τηε διστριβυτιον οφ χραχκ λενγτη (ιφ τηε χηεχκβοξ
ισ χηεχκεδ). Νεω υπδατεσ το τηε διγιταλ τωιν χαν βε προχεσσεδ βψ
χλιχκινγ τηε Υπδατε βυττον ανδ σελεχτινγ α νεω ινπυτ φιλε ωιτη
λοαδσ φροµ τηε λατεστ ρουνδ οφ Πογο Στιχκ ϕυµπσ.
Τηισ προϕεχτ προϖιδεδ αν ουτλετ φορ ουρ πεντ−υπ χρεατιϖιτψ δυρινγ
λοχκδοων, ανδ αλλοωεδ υσ το δεµονστρατε ηοω το λεϖεραγε βεστ−
ιν−χλασσ λοαδ ρεχονστρυχτιον ωιτη ονε−οφ−α−κινδ ρυββερ δυραβιλιτψ
το χρεατε α δυραβιλιτψ δασηβοαρδ φορ ουρ Πογο Στιχκ τηατ υπδατεσ τηε
δαµαγε χαλχυλατιονσ ιν ρεαλ τιµε.
Πλεασε φεελ φρεε το χονταχτ υσ: ωε ωουλδ βε ηαππψ το ηελπ ψου ωιτη
ψουρ προδυχτ λοαδινγ ανδ δυραβιλιτψ ισσυεσ.
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