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FÖRORD

Detta Notat har bekostats av KFB. Arbetet ligger inom ramen för ett tema Ban-

och fordonsteknik , Vilket bland annat har en inriktning på spårgeometri.

Inriktningen behandlar samverkan fordon - bana, spårgeometriska normer och

projekteringsteknik.

Notatet belyser några tankegångar, synsätt, och beräkningsresultat som jag

presenterat vid ett seminarium Samverkan fordon - bana på KTH hösten 1993.

Texten bygger i allt väsentligt på en uppsats i Banteknik som jag därefter skrev

höstterminen 1994. Efter några smärre ändringar ges dokumentet ut i VTIs serie

för Notat.

Ett varmt tack riktas till professor Evert Andersson, KTH Jämvägsteknik, som har

ställt beräkningsprogram till mitt förfogande och bidragit med synpunkter och till

Bengt E Bengtsson, Zeta-instrument, som också har bidragit med synpunkter.
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SAMMANFATTNING

I detta Notat diskuteras behandlingen av måtdata från en spårlägesmätning.

Sådana mätdata är vanligen influerade av våglängdsinnehållet i spårlågesfelen.

Arbetet fokuseras på hur de våglängdsberoende överföringsfunktionerna ser ut och

hur de kan manipuleras.

I kapitel 1 ges en inledning och bakgrund till frågeställningarna. Begreppet spår-

läge definieras för att inte sammanblandas med spårgeometri. I kapitel 2 redogörs

hur spårlägesmätning kan utföras. Nästa kapitel behandlar lite mer i detalj hur

måtdata kan tolkas, speciellt görs distinktioner huruvida det år spårlågesfelen,

deras förstaderivator eller deras andraderivator som måtts. I kapitel 4 förs en

diskussion huruvida det verkligen är spårläget som bör rekonstrueras ur måtdata

eller om det inte är några av de negativa följderna av ett dåligt spårläge, såsom

dålig rörelsekomfort och/eller stora spårförskjutningskrafter, som bör redovisas

och utvärderas. I kapitel 5 nämns några metoder för sådan inmåtning där spårets

absoluta läge trots allt är av intresse.
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND

På grund av icke-perfekta arbetsmetoder och på grund av banans deformation av

trafikbelastning uppstår geometriska felaktigheter i järnvägsspårs läge. Sådana

geometriska felaktigheter ger upphov till oönskade dynamiska krafter, stötar och

rörelser när tåg passerar, vilket dels orsakar komfortstömingar för resenärer och

dels verkar pådrivande på de processer som deformerar spåret.

Vid behov korrigeras därför spårens geometriska läge. Arbetsprocessen benämns

riktning och avser justering av spårens läge i höjd- och sidled, vilket också kallas

för nivellering respektive baxning. Riktning sker i regel med s k spårriktmaskin

och vid sådant arbete kan maskinen själv mäta vissa egenskaper hos spårets geo-

metriska läge och beräkna hur mycket spåret tycks behöva flyttas. Denna mätning

och beräkning är dock långt ifrån perfekt och ett bättre resultat kan erhållas vid

riktningsarbetet om en manuell geodetisk inmätning görs, med efterföljande

beräkning och utsättning av styrdata för spårriktmaskinerna.

Med spårgeometri avses börvärdet av spårets geometriska läge. Exempel på spår-

geometriska begrepp är rakspår, horisontalkurva, vertikalkurva, rälsförhöjning,

rälsförhöjningsramp och spårvidd. Skillnaden mellan spårets faktiska geometriska

läge och spårgeometri kallas för spårlägesfel eller ibland kort och gott för spår-

läge. Spårlägesfelen kan exempelvis delas upp i sidolägesfel, höjdlägesfel, fel i

rälsförhöjning och spårviddsfel.

För bedömning huruvida ett spår behöver riktas eller inte kontrollmäts spåren

regelbundet. Vad som mäts är några egenskaper hos spårets geometriska läge.

Sedan får man jämföra mätningarna med börvärdet, d v s spårgeometrin, och

differensema beror på något sätt av Spårlägesfelen. Sådana mätningar sker av

ekonomiska skäl oftast med mätfordon. Dessa kan inte alltid mäta det faktiska

geometriska läget, till exempel det absoluta läget i sida och i höjd. Hur mät-

ningarna kan göras beskrivs i kapitel 2 på nästa sida.
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2. SPÃRLÄGESMÄTNINGAR

2.1 Hallades apparat

Hallade-apparaten användes av SJ under mer än 20 år1 för att bedöma spårlägets

kvalitet. Det var relativt lätt att bedöma om spårläget var bra eller dåligt. Betydligt

svårare var att bedöma Vilka typer av spårlägesfel som förekom vid avsnitt med

dåligt spårläge.

Hallade-apparaten skulle enligt anvisningarna placeras i en boggivagn med

mycket god gång. Apparaten motsvarade i princip en seismometer vilken

registrerade dämpade pendlars utslag på en pappersremsa. Det fanns tre pendlar

och dessa hade rörelsemöjlighet i longitudinell, lateral respektive vertikal riktning.

Mätdiagrammet matades fram med konstant hastighet oberoende vagnens hastig-

het. Någon konstant längdskala fanns således inte. På diagrammet infördes

manuellt lägen för längdmätningstavlor och andra punkter att orientera sig efter.

Pendeln med longitudinell rörelsemöjlighet gav upphov till den s k Hastighets-

linjenz. Denna linje registrerade longitudinell acceleration (och retardation) hos

vagnen och gav således ingen information om spårläget. Pendeln med lateral

rörelsemöjlighet gav upphov till Bax- Fh-linjen varur sidolägesfel och fel i räls-

förhöjningen skulle bedömas. Pendeln med vertikal rörelsemöjlighet gav upphov

till Lyftlinjen varur höjdlägesfelen skulle bedömas.

Diagramutslagen i de tre rörelseriktningarna motsvarade i princip accelerationerna

inne i vagnskorgen och stod inte på något enkelt sätt i relation till spårgeometri

och spårläge. Utslagen påverkades av vagnens egenskaper, vilka varierade med

exempelvis slitageprofilerna på hjulen, av vagnens hastighet vid mätning och av

pendelsystemets dynamiska egenskaper.

 

1 Uppgiften härrör från Kungl. Järnvägsstyrelsen 1945

2 Kursiv stil används för att indikera att storheten är en mätstorhet
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2.2 Mauzinvagnen och pilhöjdsmätning

Redan 1930 hade överingenjören A. Mauzin vid SNCF:s avdelning för försök och

forskning konstruerat en egen mätvagn, Mauzinvagnen. En prototypvagn togs

ursprungligen fram för att följa upp spårets deformationer av en ny typ snabba lok.

Dåvarande SJ hyrde en Mauzinvagn en vecka under 1951. Därefter hyrdes vagnen

en månad varje år. SJ fattade 1954 beslutet att köpa en egen Mauzinvagn och den

levererades i maj 1958. Denna vagn används fortfarande av Banverket.

Vagnen har åtta axlar. Till axellagren löper mätlinor som möjliggör registrering av

relationer mellan rälemas höjdläge vid olika hjul. Med dessa relationer kan

diagram uppritas som avspeglar höjdläget för höger respektive vänster räl samt

rälsförhöjningen. För registrering av sidoläget finns små mäthjul som löper längs

rälernas farkanter. Det finns tre sådana mäthjul på vardera rälen och med hjälp av

dessa kan diagram som avspeglar sidoläget och spårvidden uppritas. Diagrammet

ritas med konstant längdskala, vanligen 125000.

Ursprungligen ritades i SJ :s Mauzinvagn följande diagramlinjer:

I och 2. Häja'felen hos höger respektive vänster räl. Diagramlinjerna

konstrueras genom att subtrahera höjden hoshjulet på axel 4 med medel-

höjden hos alla 8 hjulen utmed respektive räl.

3. Rälsförhöjningens ojämnhet. Linjen beräknas som skillnaden mellan

rälsförhöjning hos axel 4 och medelvärdet av rälsförhöjning hos axlarna l,

2, 7 och 8.

4. Rälsförhöjningens ändring (kallades ursprungligen för Lutningsskillnad

mellan rälerna). Linjen beräknas som differensen mellan rälsförhöjning

hos axel 3 och rälsförhöjning hos axel 5. Avståndet mellan dessa axlar är

2.75 m.

5 och 6. Pilhöjd hos höger respektive vänster räl. Dessa linjer beräknas

som differenserna mellan sidoläget hos det andra mäthjulet och medel-
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värdet av sidoläget hos det första och tredje. Avstånden mellan berörda

mäthjul är 5+5 m.

7. Spårvidd. Spårvidden mäts som differensen mellan sidoläget för den ena

sidans andra mäthjul och motsvarande mäthjul på andra sidan.

Under årens lopp har införts kompletteringar. År 1976 infördes en sidoaccele-

rationslinje i analogi med Bax- Fh-linjen hos Hallade-apparaten. Sedan har även

en rekonstruerad sidolägeslinje införts, vilken anses ha bättre överföringsfunktion

än pilhöjdslinjerna. Denna sidolägeslinje, linje 8, uppges i BVF 541.60 avbilda

sidolägets verkliga amplitud upp till 100 m våglängd.

Även andra mätfordon, exempelvis mätdressiner och mätvagnar från tillverkare

som MATISA och Plasser & Theurer, registrerar samma eller liknande storheter

som Mauzinvagnen. Vanligt är dock att rälsförhöjningens ojämnhet är ersatt med

en direkt mätning av rälsförhöjningen. Detta utförs genom att mäta en axels

rollning relativt ett plan som definieras av antingen en kraftigt dämpad pendel

eller ett gyro.

Mätningarna kan också utföras kontaktfritt. Mäthjulen är då ersatta av elektro-

optiska avståndsmätare.

2.3 Accelerationsmätning

En annan metod för mätning av spårläget är att mäta accelt'rationen i höjd- och

sidled och att integrera denna mätsignal två gånger över tiden för att erhålla läget.

Sådana mätsystem har tagits i drift vid bland annat BR, CN och NS. Uppgifterna

nedan avser den holländska mätvagnen, BMS-vagnen, så som den beskrivs av

Esveld (1989).

För att accelerometrarna inte skall utsättas för alltför höga accelerationer placeras

de inte på axellagren utan istället på vagnskorgen. Därmed kan känsligare

accelerometrar användas. Efter integreringar av mätsignalen erhålls således vagns-
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korgens läge. Mekaniska lägesgivare registrerar axellagrens höjder i förhållande

till vagnskorgen och genom att kombinera lägesinformation från accelerometrarna

och lägesgivarna kan rälernas höjdläge beräknas. För beräkning av rälernas

sidoläge används samma princip men istället för mekaniska lägesgivare kopplade

till axellagren används en mekanisk lägesgivare mellan korg och boggi och en

laserutrustning som mäter rälernas sidoläge i förhållande till boggin.

Vid de två intergrationerna av en accelerationssignal erhålls två (obekanta)

integrationskonstanter, motsvarande läge och hastighet vid en starttidpunkt. Dessa

integrationskonstanter och inverkan av lågfrekvent brus i mätsystemet elimineras

med högpassñlter.

Mätsystemet i den holländska mätvagnen är utformat för att kunna mäta i hastig-

hetsintervallet 40-180 km/h. För att kunna mäta fel med en amplitud av 1 mm och

en våglängd på 70 m krävs vid hastigheten 12 m/s att accelerometrarna kan

detektera en acceleration på 0.001 m/sz.
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3. BEHANDLING AV MÄTDATA

3.1 Våglängdsberoende Överföringsfunktioner vid Mauzinmätning

Något som har kommit att uppfattas som ett stort problem är att relationen mellan

spårlägesfel och utslag på ett spårlägesdiagram inte är en konstant utan är

beroende av våglängden hos spårlägesfelen. En genomgång av de funktioner,

Överföringsfunktioner, som beskriver förhållandena mellan spårlägesfelen och

diagramutslagen lämnas av Alf Nilsson (1985).

Alf Nilsson kommenterar inledningsvis att en mätning av spårets absoluta läge i

terrängen är möjlig med lantmäteriutrustning och att Mauzinvagnen endast mäter

det relativa spårläget. Därefter tecknar han överföringsfunktioner för höjdläge,

rälsförhöjningens ojämnhet, rälsförhöjningens ändring (skevning) och sidoläge

(pilhöjd). Han skriver det inte i klartext, men vad hanavser är att teckna relationen

mellan diagramutslag och amplitud i höjdläge, rälsfÖrhöjning, rälsfÖrhÖjning

respektive sidoläge.

Han tecknar överföringsfunktionen för rälsförhöjningens ändring (skevning) som

IHI = 1 - cos (5.5*1t/7t) [1]

där 7» betecknar spårlägesfelets våglängd.

Överföringsfunktionen för sidoläge (pilhöjd) tecknar han som

IHI = 1 - cos (10*1c/7x.) [2]

Vid en egen härledning av Överföringsfunktionen för rälsförhöjningens ändring

har jag fått ett annat resultat än [1]. Mitt eget resultat är

IHI = I2*sin (2.75*1E/7\.)I [3]
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I valet mellan Alf Nilssons och min egen överföringsfunktion för

rälsförhöjningens ändring väljer jag att i fortsättningen använda min egen.

Förutom att jag litar på min egen härledning är ett av skälen för detta att sam-

banden [1] och [2] är alltför lika. Formel [1] tycks därför snarast motsvara över-

föringsfunktionen vid en mätning av rälsförhöjningen i tre punkter, motsvarande

en pilhöjd över en 5.5 m lång korda i ett rälsförhöjningsdiagram. (På motsvarande

sätt tycks också Alf Nilssons överföringsfunktioner för höjdläge och rälsförhöj-

ningens ojämnhet vara felaktiga.)

Överföringsfunktioner enligt formlerna [3] och [2] redovisas i figurerna 1 och 2:

0,6

 

0,4

  

0,2

 

0,0 l l l l I I i

l 0 20 30

Våglöngd (m)

Överföringsfunktion mellan rälsförhöjning och rälsförhöjningens
ändring.

Figur 1.
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Figur 2. Överföringsfunktion mellan amplitud hos sidolägesfel och pilhöjd.

Det är uppenbart att Mauzindiagrammets rälsförhöjningens ändring och pilhöjd

dåligt återspeglar den verkliga rälsförhöjningen respektive det verkliga sidoiååget.

Det behövs mycket manipulerande (filtrerande) för att någorlunda konstanta över-

föringsfunktioner skall erhållas inom ett relevant våglängdsområde.

Själv tycker jag dessutom att dessa Överföringsfunktioner leder tanken fel. De

flesta praktiskt inriktade bantekniker (för att inte säga alla) tolkar inte rälsförhöj-

ningens ändring i Mauzindiagrammet som en avbildning av rälsförhöjningen utan

som en avbildning av spårets skevning, vilket är detsamma som derivatan av räls-

förhöjningen. Texten i Mauzindiagrammets försättssida stärker en sådan tolkning

då diagramutslagen i en skala relateras till ramptalet, vilket är inversen till räls-

fÖrhöjningens förstac.. ;vata.

Det fanns vid introduktionen av Mauzinvagnen också en uppfattning att pilhöjden

var ett mått på spårets krökning (d v s sidolägets andraderivata) och inte sidoläget

självt (SJ, 1958, sid 5). I efterhand tycks denna uppfattning ha ersatts med upp-

fattningen att pilhöjden för spårgeometrin visar krökningen, men att pilhöjden för

spårläget ((1 v 3 avvikelser i pilhöjd) visar sidolägets amplitud. Det finns i BVF
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541.60 många kommentarer om relationen mellan pilhöjden och just sidol'agets

amplitud. Med en sådan uppfattning blir tolkningen av ett Mauzindiagram extra

besvärlig. I figur 3 visas dels två sidolägesfel och dels hur dessa fel avbildas efter

en pilhöjdsmätning.

          

45 25

40 Sidoläge 20

35 _- Pilhöjd 15

30 / \ 10

/ \ 5

 

:i / \

    

15 %\ / \ / -5
10 V/ \\/ / \ _10

\ / \ _15

         

\.

 

0

0 10 20 30 40 50 60 70

Längdmätningssektion (m)

Figur 3. Två lokala sidol'agesfel och tillhörande pilhöjder.

Det är, enligt min uppfattning, lättare att tolka pilhöjdsdiagrammet som en avbild-

ning av krökningen; vid respektive fel kommer först en liten vänsterkurva, sedan

en lite större högerkurva och sist en liten vänsterkurva. Med denna tolkning av

pilhöjden blir det också naturligt att pilhöjden är mindre för långa fel än för korta

fel med samma amplitud i sidoläget.
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10

Om Vi nu räknar ut Överföringsfunktionerna mellan spårets skevning och

rälsförhöjningens ändring kan Vi ta formel (3) ovan och multiplicera med faktorn

?L/(2*TC)

IHI = lsin (2.75*TC/ L)|*?\./TC [4]

och på motsvarande sätt kan överföringsfunktionen mellan krökning och pilhöjd

tecknas

IHI = (1 - cos ( 10*TC/7L))*(7x/(2*TC))2 [5]

Dessa Överföringsfunktioner finns uppritade i figurerna 4 och 5 nedan.

3,0 T

  

0,0 l l l l l i

20 30 40 50 60

Våglöngd (m)

Överföringsfunktion mellan spårets skevning och rälsförhöjningens
ändring.

Figur 4.

I figur 4 går Överföringsfunktionen för sambandet mellan skevning och rälsförhöj-

ningens ändring asymptotiskt mot 2.75 m när våglängden Ä går mot oändligheten.

Detta kan också konstateras genom att beräkna diagramutslaget Vid en linjär räls-

förhöjningsramp eller genom att låta faktorn n/Ã i [4] gå mot noll.
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Överföringsfunktionen i figur 4 antar vid våglängden k=8 m ett värde på cirka

2.2 rn, det vill säga cirka 80 % av det asymptotiska värdet 2.75 m. Rälsförhöj-

ningens ändring ger alltså en god bild av spårets skevning, det vill säga rälsfÖrhÖj-

ningens derivata, för våglängder längre än 8 rn.

 

12

10

  

0 l l l l l 1

30 40 50 60

Våglöngd (m)

70

Figur 5 . Överföringsfunktion mellan spårets krökning och pilhöja'.

Slutsatsen av figur 5 är att Överföringsfunktionen för sambandet mellan krökning

och pilhöjd går asymptotiskt mot 12.5 1112 när våglängden 7» går mot oändligheten.

Detta värde kan också härledas genom att beräkna pilhöjden för ett cirkelsegment

under antagandet om små vinklar

pilhöjd = (5 m)2/(2*R) = 12.5 m2/R [6]

eller genom att Taylorutveckla cosinusfunktioneni [5] och stryka de termer som

går mot noll när våglängden Ä går mot oändligheten.

IHI = (1 - 1 + (10*n/Ä)2/2! - (10*TE/7t)4/4! + ...)*(7»/(2>'<1t))2 = 12.5 m2 [7]
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Vidare framgår att överföringsfunktionen är cirka 10 m2 vid våglängden 7t=20 m,

det vill säga cirka 80 % av det asymptotiska värdet 12.5 m2. Pilhöjden ger alltså

en god bild av krökningen i spåret för våglängder över 20 m.

En jämförelse mellan figur 1 och figur 4 anser jag stöder uppfattningen att

Mauzindiagrammets rälsförhöjningens ändring snarast skall uppfattas som en av-

bildning av rälsförhöjningens derivata, det vill säga spårets skevning. På samma

sätt stöder en jämförelse mellan figur 2 och figur 5 uppfattningen att pilhöjd bör

uppfattas som en avbildning av spårets krökning vid analys av såväl spårgeometri

som spårläge. Detta gäller approximativt vid våglängder längre än cirka 8 m

respektive 20 m. Det förehåller sig alltså så att långvågiga fels derivator återges på

ett bra sätt i Mauzindiagrammet. Problemet är de kortvågiga felen.

Av de Övriga diagramlinjerna i Mauzindiagrammet ger spårvidden en våglängds-

oberoende avbildning av spårvidden själv, medan höjdfelen borde kunna anses av-

bilda höjdlägets andraderivata och rälsförhöjningens ojämnhet anses avbilda räls-

förhöjningens andraderivata. De senare påståendena baserar jag på att mätningarna

närmast motsvarar pilhöjdsmätningar i höjdled respektive i ett rälsförhöjnings-

diagram.

Beträffande linje 8 har avsikten varit att kunna avläsa de långvågiga felens

verkliga amplitud. Linje 8 är beräknad genom digital filtrering av pilhöjden för

ena rälen. Dessutom används ett högpassfilter för att filtrera bort spårgeometrins

inverkan på signalen. Detta högpassñlter kan ställas in på en gränsvåglängd om

60, 80 eller 100 m. Sambanden mellan amplitud hos sidolägesfelet och utslag i

linje 8, vid de tre förekommande alternativen till filter, visas i figur 6 på nästa

sida.
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Figur 6. Överföringsfunktion mellan amplitud hos sidolägesfel 00h utslag i

linje 8.

Av figuren framgår att fel med våglängden 100 m återges till högst 70 %. Den

våglängd där felen återges till 80 % är cirka 55, 75 respektive 95 m.
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3.2 Överföringsfunktioner vid accelerationsmätning

Om spårlägesmätningen görs med accelerationsmätning erhålls inte samma

besvärliga överföringsfunktioner som vid traditionell Mauzinmätning. Därutöver

råder det ingen tveksamhet om vad det är man egentligen mätt, nämligen just

andraderivator till läge.

De holländska järnvägarna har valt att i sin BMS-vagn göra en behandling av mät-

signalerna enligt följande.

För att bestämma höjdlägesfelen integreras vertikalaccelerationen två gånger. För

att undvika att den vertikala linjeföringen kommer med i spårlägesdiagrammet och

för att eliminera inverkan av de okända integrationskonstanterna filtreras den

integrerade signalen med ett högpassfilter, ett s k fjärde ordningens Butterworth-

filter. Gränsvåglängden i filtret är vald till 25 m.

För att bestämma sidolägesfelen behandlas lateralaccelerationen på motsvarande

sätt. Vissa korrektioner tillkommer dock på grund av inverkan av rollning på upp-

mätt sidoacceleration inne i vagnskorgen.

Den holländska vagnen mäter dock fler spårparametrar än de kortvågiga höjd- och

sidolägena. De följande spårparametrarna baseras dock på även andra mätningar

än accelerationsmätning.

En långvågig krökningsfunktion, Vilket snarast motsvarar andraderivatan av spär-

geometrin (ej spårlägesfelen), beräknas från boggiernas vridning. Denna signal

lågpassfiltreras med ett tredje ordningens Bessel-ñlter med gränsvåglängden 70 m.

En kortvågig rälsförhöjningsfunktion bildas genom att med gyro mäta rälsför-

höjningens tidsderivata. Signalen integreras en gång och högpassñltreras med

gränsvåglängden 25 m. En långvågig rälsförhöjningssignal bildas också
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genom att jämföra den mätta sidoaccelerationen med en sidoaccelaration som

beräknas ur känd mäthastighet och den beräknade krökningen i horisontalled.

Denna långvågiga rälsförhöjningssignal lågpassfiltreras med gränsvåglängden

70 m.

Från spårviddsmätningen, filtreras fram två signaler. En kortvågig spårviddslinje

erhålls genom att högpassfiltrera spårviddsmätningen med gränsvåglängden 25 m

och en långvågig spårviddslinje fås genom att lågpassfiltrera spårviddsmätningen

med gränsvåglängden 70 m.

3.3 Maskinell spårlägesvärdering

Vid utvärdering av ett spårlägesdiagram har man ofta intresse av inte enbart

momentvärdena av spårlägesfelen, utan även av en samlad bedömning av spår-

läget över en viss sträcka (exempelvis 200 m). En sådan samlad bedömning ligger

till grund för beslut huruvida ett genomgående underhåll (till skillnad från lokala

punktinsatser) skall sättas in. För sammanvägning av spårlägesfelen över en

sträcka finns flera alternativa system, såsom Anavoi, ADAII med flera. Banverket

har också ett eget system för värdering av 1000 m långa sträckor. Detta system

skriver också ut en åtgärdslista med de lokala spårlägesfel, s k punktfel, systemet

anser mest angelägna att åtgärda.

För bedömning av de 1000 m långa sträckorna beräknas i Banverkets system

standardavvikelsen av mätsignalema i Mauzinmätningen. Före denna beräkning

av standardavvikelsen filtreras dock mätsignalema. Efter ñltreringen erhålls en

överföringsfunktion enligt figur 7.
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används i Banverkets system för maskinell spårlägesvärdering.
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4. EN ALTERNATIV PRINCIP FÖR VÅGLÄNGDSKORRI-

GERINGAR

I kapitel 3 ovan diskuteras om Mauzindiagrammets olika linjer kan anses återbilda

höjdläget, sidoläget och rälsförhöjning eller om linjerna snarare visar första- eller

andraderivator av dessa storheter.

Det främsta syftet med Mauzinmätningarna är att bedöma huruvida spåret behöver

riktas, det vill säga justeras för att minska de geometriska defekterna. Vid ett

sådant ställningstagande är det i princip inte så intressant hur stor amplituden i

spårlägesfelet är. Det är mer intressant att beakta hur stora komfortstörningar

och/eller hur stora dynamiska krafter som uppstår när fordon passerar spårläges-

felet i tillåten hastighet, vilket inte nödvändigtvis överensstämmer med mätfor-

donets hastighet vid mättillfället.

En diskussion kring detta tema fördes redan vid konstruerandet av Mauzinvagnen.

Enligt A. Mauzin (1950) registrerade SNCF rälsförhöjningen på 1940-talet.

Erfarenheterna visade dock att komfort och säkerhet snarare stod i proportion till

rälsförhöjningens ojämnhet. Utvecklingen tycks alltså ha varit att från att mäta

rälsförhöjningen direkt, tog SNCF aktivt beslutet att ändra mätsystemet med dess

olika hjul och trissor så att det snarare kom att mäta rälsförhöjningens andra-

derivata.

De holländska järnvägarna har utvecklat ett system för att i sin spårlägesmätvagn

beräkna fordonsreaktionema hos ett lok, en personvagn och en godsvagn vid några

typiska hastigheter. Systemet kallas VRA (vehicle respons analysis) och har varit i

bruk sedan 1988. Resultatet från VRA skrivs ut i alfanumerisk form för 200 m

långa intervall. Fordonsreaktionerna beräknas ur överföringsfunktioner som

erhålls ur en teoretisk massa/fjäder-modell. Parametrarna i denna massa/fjäder-

modell har justerats så att överensstämmelse erhållits med överföringsfunktioner

som beräknats ur mätningar av spårläge och fordonsreaktioner.

Visst intresse att känna till spårlägesfelens verkliga amplitud finns dock. Till

exempel för att bedöma huruvida spåret ligger så illa i förhållande till
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kontaktledningen att det föreligger risk för nedrivning, eller huruvida spåret

hamnat för nära hinder som plattformskanter och kontaktledningsstolpar. En

diskussion kring detta tema förs i kapitel 5 nedan.

Inför ett seminarium "Samverkan fordon-bana" vid KTH 1993 09 20-21 gjordes

simuleringar av ett fordon motsvarande motorvagnståg X10. Syftet var att

illustrera fordonsreaktionernas våglängdsberoende och att försöka initiera en

diskussion med Banverket om principerna för våglängdskorrigering. Tanken var

att det skulle vara mer intressant att i diagramform rita upp signaler som stod i

proportion till exempelvis accelerationer och krafter. Dessa fordonsreaktioner

skulle vara beräknade istället för att vara mätta. På så sätt skulle diagramlinjerna

avbilda fordonsreaktionerna vid några olika fordon vid relevanta hastigheter

istället för vid mätfordonet vid mäthastigheten.

Beräkningarna är gjorda med simuleringsprogrammet SIMFO som utvecklats av

ABB och SJ. Programmet har främst använts till att studera olika fordons-

konstruktioner på några olika typfall av spårgeometri och spårläge. Jag vill dock

använda detta (eller liknande) simuleringsprogram för att med viss systematik

studera olika spårgeometriers och olika spårlägens inverkan på några typfordon.

Beräkningarna är här gjorda med motorvagnen körande i 160 km/h på rakspår med

periodiska sidolägesfel. Vid varje enstaka simulering förekommer endast en våg-

längd i spåret. Vid varje simulering är amplituden i sidolägesfelet 5 mm.

(SIMFO kan hantera olinjäriteter i fordonets fjädringssystem, varför andra för-

hållanden mellan "input" och "output" kan erhållas om amplituden i spåret

ändras.)

Resultaten som här presenteras skall inte tas för allmängiltiga utan får betraktas

som exempel. De avser ju enbart en fordonstyp, enbart rakspår, enbart en hastighet

och så vidare.
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4.1 Beräkning av komfortstörningar

Som mått på komfortstörning används nedan dels sidoacceleration och dels sido-

ryck, d V 5 tidsderivatan av Sidoaccelerationen. De beräknade rycksignalerna är

lågpassfiltrerade med en gränsfrekvens på 0.3 Hz och med en dämpning om 6 dB

per oktav. Sidoacceleration och ryck är beräknade för tre punkter inne i vagns-

korgen, dels mitt i vagnen och dels över de bägge boggierna.

Resultat av simuleringen av sidoacceleration visas i figur 8 nedan.
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Figur 8. Sidoaccelerationen (In/32) vid sidolägesamplituden 5 mm.

Av figur 8 framgår att Sidoaccelerationen blir störst vid våglängden 14 m,

åtminstone över boggierna. De tycks dock svänga något fasförskjutet eftersom

Sidoaccelerationen mitt i vagnen är lägre. Hur som helst, figuren visar att accele-

rationen inte beror av enbart amplituden av sidolägesfelet. Våglängden har stor

betydelse. Därför kan det ifrågasättas om det verkligen är Önskvärt att rekonstruera

sidolägesamplituden i Mauzindiagrammen.
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Figur 9 visar sidoacceleration per millimeter utslag i pilhöj'dslinjen i Mauzin-
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Figur 9. Sidoacceleration/pilhöjd (m/sZ/mm) vid sidolägesamplituden 5 mm.

Inte heller här finns konstanta (våglängdsoberoende) relationer. Detta beror delvis

på att pilhöjden vid våglängder kortare än 20 m inte står i direkt proportion till

krökningen (och därmed sidoaccelerationen) i spåret, se våglängdsberoendet i

figur 5, men framför allt på de dynamiska egenskaperna hos fordonet.

På seminariet framfördes synpunkter på dessa bägge diagram (och motsvarande

diagram för sidoryck och spårförskjutningskraft). Synpunkterna gick ut på att

sidoaccelerationen hade normerats mot den icke våglängdskorrigerade pilhöjden i

Mauzindiagrammet och att resultatet skulle bli annorlunda om sidoaccelerationen

hade normerats mot den rekonstruerade signalen för långvågiga sidolägesfel, den

nya linje 8.

Jag har därför i figur 10 konstruerat att diagram som visar sidoaccelerationen per

millimeter utslag i linje 8 (vid gränsvåglängden 100 m). Figur 10 visar stora lik-

heter med figur 8. Sidoaccelerationen per millimeter utslag i linje 8 har ett maxi-

mum vid våglängden 14 m. Linje 8 avspeglar, för det valda beräkningsfallet, inte
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på något bra sätt sidoaccelerationen inne i fordonet. (Viss osäkerhet råder om

figur 10 har rättvisande värden vid våglängder över 112 m beroende på att data

hämtats från figur 6, men detta ändrar inga slutsatser.)

Huruvida en ej frekvensvägd sidoacceleration på ett bra sätt återspeglar upplevd

diskomfort tar jag inte här ställning till. Upplevd komfortstörning kan tänkas vara

beroende av såväl amplitud som frekvens i sidoacceleration och av exempelvis

samtidiga vertikala rörelser.
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Sidoacceleration/utslag i linje 8 (m/sz/mm) vid sidolägesamplituden
5 mm.

Figur 10.

För fullständighetens skull tar jag också och studerar vilket resultat som skulle

erhållas om ett diagram ritades upp med pilhöjden filtrerad med det filter som

används vid den maskinella spårlägesvärderingen hos Banverket. Inte heller efter

denna filtrering erhålls konstanta våglängdsoberoende Överföringsfunktioner, men

de relativa variationerna är dock mindre än i de tre tidigare diagrammen. (I figur

11 råder osäkerhet för värden vid våglängder över 80 m, beroende på att värdena

för den oberoende variabeln härletts med hjälp av figur 7.)
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Figur 11. Sidoacceleration/utslag efter den maskinella spårlägesvärderingens
filtrering (m/sZ/mm) vid sidolägesamplituden 5 mm.

Figurerna 12-15 Visar på motsvarande sätt som figurerna 8-11 sambanden mellan

sidoläge, pilhöjd, utslag i linje 8 respektive utslag efter den maskinella spårläges-

värderingens filtrering och sidoryck inne i vagnskorgen. På samma sätt som vid

sidoaccelerationen görs ingen komfortbaserad frekvensvägning av sidorycket. Det

är fullt tänkbart att en sådan borde göras om den redovisade rycksignalen skulle

stå i proportion till upplevd diskomfort.

VTI Notat 6-1995



S
i
d
o
r
y
c
k

(m
/s

3)
Si

do
ry

ck
/p

il
hö

jd
(
m
/
s
3
/
m
m
)

23

2,5

       

T

_I_ Över frömre boggi - - - - -

__51_ Mitt i vagnen

'_ Över bakre boggi - - - - -

x 1 K 0 :L

80 H2 160 224

Våglöngd (m)

Figur 12. Sidoryck (In/S3) vid sidolägesamplituden 5 mm.
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Figur 13. Sidoryck/pilhöjd (m/s3/mm) vid sidolägesamplituden 5 mm.
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Figur 14. SidOryck/utslag i linje 8 (nr/s3/mrn) vid sidolägesamplituden 5 mm.
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Figur 15. Sid0ryck/utslag efter den maskinella spårlägesvärderingens filtrering
(m/s3/mm) vid sidolägesamplituden 5 mm.
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Den slutsats jag tycker mig kunna dra av figurerna 8-15 är att i ingen av figurerna

finns något någorlunda konstant (våglängdsoberoende) förhållande mellan in-

signal (sidoläge, pilhöjd, utslag i linje 8 eller utslag efter den maskinella spår-

lägesvärderingens filtrering) och komfortstörning (sidoacceleration eller sidoryck).

Jag tycker också att man inte entydigt kan säga att den rekonstruerade linje 8

bättre återspeglar komfortstörningen än vad denrent ofiltrerade pilhojden gör.

Pilhöjden efter den maskinella spårlägesvärderingens filtrering uppvisar de minsta

relativa variationerna.

4.2 Beräkning av spårförskjutningskrafter

Spårförskjutningskrafterna beräknas för fordonets alla 4 axlar. Resultatet är

filtrerat på gängse sätt, det vill säga det är kraften med en "varaktighet" på 2 m

längd som redovisas. Krafter som verkar på en kortare sträcka anses inte kunna

flytta spåret. Figurema 16-19 redovisar resultaten i samma ordning som figurerna

8-1 1 respektive 12- 1 5.
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Figur 16. Spårförskjutningskraft (N) vid sidolägesamplituden 5 mm.
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18000 -r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14000 8- - - - -
+Axel 1

12000» B Axe|2 - - - --

10000 -- -o-Axe13.J-_---I--_--'

II -<>- Axel 4
8000 -

6000 1

4000

2000 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 10 14 20 28 40 56 80 112 100

Våglöngd (rn)
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Figur 19. Spårförskjutningskraft/utslag efter den maskinella spårläges-
värderingens filtrering (N/mm) vid sidolägesamplituden 5 mm.

Jag tycker mig kunna dra samma slutsatser av figurerna 16-19 som av figurerna

8-15. I ingen av figurerna finns något någorlunda konstant (våglängdsoberoende)

förhållande mellan insignal (sidoläge, pilhöjd, utslag i linje 8 eller utslag efter den

maskinella spårlägesvärderingens filtrering) och spårförskjutningskraft. Det borde

därför vara av intresse att studera dessa frågeställningar djupare och att överväga

att införa digitala filter som innebär att diagramutslagen bättre återger komfort-

störningar och/eller spårförskjutningskrafter. Sådana fordonsreaktioner är givetvis

beroende av typ av fordon, av slitageprofller på hjul och räler och av fordons-

hastighet, varför en bredare ansats än den jag själv gjort här krävs.

VTI Notat 6-1995



28

5. ANDRA TYPER AV SPÃRINMÄTNINGAR

I kapitel 3 ovan konstateras att Mauzinvagnen inte mäter höjdläget, rälsför-

höjningen och sidoläget, vare sig deras börvärden eller deras avvikelser från bör-

värdena. Vad som mäts är snarast andraderivatan av höjdläget, första- och andra-

derivatan av rälsförhöjningen samt andraderivatan av sidoläget. I kapitel 4 ifråga-

sätts värdet av att ur mätsignalerna försöka rekonstruera det verkliga geometriska

läget. Istället kanske komfortstörningar och dynamiska krafttillskott skall

rekonstrueras ur mätsignalerna. Det är oftast komfortsstömingar och dynamiska

krafter man vill reducera genom att rikta spåren.

För fullständighetens skull skall dock vissa kompletteringar göras. Det finns situa-

tioner där spårets verkliga läge är av betydelse. Spåret får inte komma för nära de

fasta installationer som finns längs banan. Exempel på sådana installationer är

plattformskanter., ;taktledningsstolpan bropelare och stödmurar. Spåret får inte

heller komma för nära bergväggar i tunnlar och i skärningar.

Ett annat skäl att övervaka spårets absoluta läge är att geometrin i växelför-

bindelser skall stämma. Antag att två spår ligger på perfekta raklinjer, utan några

som helst krökningsvariationer, men på fel inbördes avstånd. Geometrin i en

växelförbindelse mellan spåren kan då omöjligtvis bli riktig. I teorin skulle en

bangård kunna övervakas genom att en spårlägesmätvagn körde genom alla växel-

förbindelser. I praktiken görs inte detta.

Ett tredje skäl för att övervaka spårets absoluta läge är att om spåret hamnar

mycket fel i förhållande till kontaktledningen, riskerar den att rivas ner.

Övervakning av spårens geometriska läge i avsikt att undvika de problem som

listas upp ovan, är omöjligt från en Mauzinvagn eller en BMS-vagn. Eftersom

spårets geometriska läge rekonstrueras genom att två gånger integrera en

krökningssignal eller accelerationssignal erhålls alltför stor osäkerhet i spårets

absoluta läge. Osäkerheten beror på brus i mätsignalerna och två obekanta integra-

tionskonstanter (läge samt riktning eller hastighet vid en starttidpunkt för

mätningen). Att det är frågan om att integrera en signal två gånger kan inte
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förnekas, även om integrationerna döljs med att överföringsfunktionen tecknas för

det direkta sambandet mellan läge och mätsignal.

För övervakning av det fria rummet längs spåret (eller snarare spårets läge i för-

hållande till närliggande hinder) används i Sverige stereofotografering från det s k

STEFO-fordonet. För övervakning av spårets geometriska läge i förhållande till

kontaktledningen finns en speciell mätvagn. Övervakning av spårets absoluta läge

kan generellt också ske genom mätning av spårets läge i förhållande till varaktiga

befästningspunkter. Speciellt vanligt numera är geodetisk befästning av spåret,

d v 5 spåret mäts in i ett från spåret oberoende referenssystem.
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