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Lastanalys för utmattning 
 

Beskrivning 
 
Vid mätning av fältlaster (t ex krafter, spänningar eller töjningar) genereras stora mängder 
mätdata. Det är då viktigt att dra ut den väsentliga informationen. Kursen beskriver den 
gängse arbetsgången för att på ett strukturerat analysera och tolka resultaten. Syftet med 
kursen är att ge grundläggande förståelse för metoder inom lastanalys, t ex rainflowcykler, 
nivåkorsningar, lastspektrum, delskada och eliminering av små-cykler, men även att ge 
inblick i mer sofistikerade metoder, så som extrapolering av signaler, mätosäkerhet, och 
tillförlitlighet. 
 
Kursen fokuserar på tre användningsområden av lastanalys, nämligen metoder för att 
 

 generera signaler för användning vid provning eller beräkning genom att ta bort 

oväsentlig information, t ex kan små cykler elimineras, 

 analysera uppmätta signaler och jämföra mätningar, t ex olika förare, vägar eller 

användningsområden, och 

 uppskatta kundfördelningar och tillförlitlighetsanalys med last-styrka-metoden 

introduceras. 

Syfte 
 
Ge fördjupade insikter i lastanalys för utmattning, t ex rainflowcykler, lastspektrum, 
accelerering av provning, mätosäkerhet och tillförlitlighet. 
 

Målgrupp 
 
Kursen vänder sig till dig som är civilingenjör eller har motsvarande kunskaper. 
 

Lärare 
 
Pär Johannesson, Par.Johannesson@sp.se, 010-516 5814 
Thomas Svensson, Thomas.Svensson@sp.se, 010-516 5230 
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Program 
 
Kursen ges på svenska och består av två heldagar i form av föreläsningar och övningar med start 
10.00 måndagen 3 oktober 2011 och avslutas 16.00 tisdagen 4 oktober och ges på SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut i Borås. 

 
Dag 1: måndag 3 oktober 2011, 10:00-17:00 

 

 Introduktion - Behovet av lastanalys i beräkning och provning 

 Grundläggande lastanalys 

 Framtagning av lastsekvenser för provnig eller beräkning 

 Rainflowcykler 

Dag 2: tisdag 4 oktober 2011, 09:00-16:00 

 

 Rainflowcykler och multi-input laster 

 Mätosäkerhet och jämförelse av mätningar 

 Kundlaster och tillförlitlighet 

 Sammanfattning och diskussion 

 

Kursmaterial 
 
Johannesson, P., Lorén, S., Speckert, M., Ruf, N., Streit, A., Dressler, K., Svensson, T., Rychlik, I., 

and de Maré, J. (2009): Guide to Load Analysis for Automotive Applications. 

Föreläsningsanteckningar i form av OH-bilder. 
 

Anmälan 
 
Anmäl dig på www.sp.se/conf  eller på  kompetensutveckling@sp.se  senast den 17 september 2011. 
 
Anmälan är bindande. 
 
Antalet deltagare är begränsat. Besked om plats ges senast den 24 september 2011. 
 
 

Avgift 
 
Deltagaravgiften är 10 000 kr (exkl. moms). I priset ingår kaffe, luncher och kursmaterial. 
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