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Abstract 
The purpose of this thesis was to analyse, model and finally generate dynamic vehicular 
motions in a train. The objective with the analysis was to find important motions for a realistic 
train experience. The motions from the analysis were then weighted against possibilities for 
generation in a motion platform. 

 
A dynamic motion model was created to model the selected motions. The model was 
implemented in a simulation environment, more specifically MATLAB/Simulink. The 
simulation environment was used to simulate the model and to generate outputs to control a 
motion platform. The motions of the motion platform depended on how the modelled motions 
were chosen to be generated. The motion model was validated by comparison of results from 
the model and measured values from a real train. 

 
Generation of motions was accomplished by implementation of the model in a motion 
platform. A virtual test track was constructed and used to test how the implemented model 
controlled the motion platform. The experience of the test track in the motion platform was 
evaluated by persons in a cabin mounted on the motion platform. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att analysera, modellera och slutligen återskapa ett tågs 
fordonsdynamiska rörelser. Rörelserna har analyserats med utgångspunkt från vad som ansågs 
viktigt att återskapa för att en människa ska få en realistisk tågupplevelse. Resultatet från 
rörelseanalysen vägdes mot möjligheter till återskapande i ett rörelsesystem. 

En dynamisk rörelsemodell skapades för att modellera de valda rörelserna. Modellen 
byggdes upp i en simuleringsmiljö, närmare bestämt MATLAB/Simulink. Där kunde 
modellen simuleras och förses med utsignaler till styrning av ett rörelsesystem. Vilka rörelser 
som rörelsesystemet skulle utföra berodde på hur de modellerade rörelserna valdes att 
återskapas. Rörelsemodellen validerades genom att jämföra resultaten från modellen med 
mätdata från ett verkligt tåg.  

Återskapande av rörelser gjordes genom implementering av modellen i ett rörelsesystem. 
Ett virtuellt testspår konstruerades och användes som test av hur den implementerade 
modellen styrde rörelsesystemet. Utvärdering av hur testspåret upplevdes i rörelsesystemet 
gjordes genom att personer fick sitta i en kabin på rörelsesystemet. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
På VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i Linköping bedrivs forskning och 
utveckling inom olika områden som rör trafik och trafiksäkerhet. För att underlätta studier och 
undvika kostsamma tester i verklig trafik har två fordonssimulatorer tillverkats, en för lastbil 
(Simulator II) och en för personbil (Simulator III). Delarna i en fordonssimulator illustreras i 
Figur 1.1 och förklaras kortfattat nedanför. 

Figur 1.1. Fordonssimulatorns olika delar. 
• Rörelsesystem: en plattform som kan utföra rörelser i olika riktningar. 
• Fordonsmodell: en beskrivning av fordonets verkliga beteende. Beräkning sker på 

dator. 
• Kabin: en förarkabin som är monterad på rörelsesystemet. Innehåller diverse reglage 

som ger signaler till fordonsmodellen. 
• Ljud: uppspelning av ljud från fordonet och dess omgivning. 
• Grafik: datorgenererad grafik över fordonet och dess omgivning. 

Rörelserna i rörelsesystemet ska simulera de krafter som verkar på fordonet under körning på 
väg och som föraren upplever från sin plats. Fordonets omvärld består av datorgenererad 3D-
grafik som återges på projektionsduk och datorskärmar runtom kabinen. I och med detta har 
en väldigt autentisk förarmiljö kunnat skapas, både visuellt och vad som upplevs fysiskt. 
Simulator II och III innehåller samtliga delar enligt Figur 1.1. 

Användningsområdena för Simulator II och III är exempelvis att studera allmänna 
förarbeteenden såsom trötthet och telefonpratande men även utformning av gränssnitt mellan 
människa och teknik. Andra studier som kan göras är projektering av nya vägsträckor vilka 
först datorgenereras och körs i simulator innan det verkliga vägbygget påbörjas. 

För att vidga simulatorstudier till fler trafikområden har tankar på en tågsimulator dykt upp 
på VTI. Det finns en tågsimulator på Banverkets järnvägsskola i Ängelholm som används till 
lokförarutbildning men den kan sägas vara alltför specifik för sin uppgift och är inte lämplig 
för VTI:s syften. Användningsområdena för en tågsimulator på VTI skulle ha stora likheter 
med Simulator II och III. 

VTI har i samarbete med bland andra Banverket och Uppsala universitet utvecklat en 
programvara som är tänkt bli en del av en framtida tågsimulator på VTI. Programvaran heter 
SST (Simulator för Spårburen Trafik) och beskrivs utförligare i avsnitt 2.5. Med utgångspunkt 
från Figur 1.1 innehåller SST delarna ljud, grafik och fordonsmodell.  

Det här arbetet tar upp möjligheter kring att utöka SST till en komplett tågsimulator enligt 
Figur 1.1. En kabin passande för ändamålet är förberedd för montering på något av 

Grafik 

Fordonsmodell Rörelsesystem 

Ljud 

Kabin 

Fordonssimulator 
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rörelsesystemen i VTI:s simulatorer. Problemen ligger i kompletterande fordonsmodellering 
utöver den som finns i SST och styrning av rörelsesystem för återskapande av rörelser. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att analysera, modellera och slutligen återskapa ett tågs 
fordonsdynamiska rörelser. Återskapande ska ske med rörelsesystemet i en simulator på VTI. 

Målen med detta arbete är att: 
• analysera vilka rörelser i ett tåg som är viktiga för att återskapa en realistisk 

tågupplevelse. 
• bygga upp en fordonsmodell av ett tåg. 
• modellen ska kunna styra ett rörelsesystem så att de viktiga rörelserna återskapas så 

realistiskt som möjligt. 

1.3 Genomförande 
Arbetet inleddes med inläsning av relevant litteratur i ämnet. Utifrån litteraturen och de 
rörelser som ansågs viktiga utformades en fordonsmodell i MATLAB/Simulink. Modellen 
simulerar rälsens inverkan på ett tåg under färd. Nödvändig information och data om rälsens 
geometri (lutning, kurvatur etc.) hämtas kontinuerligt från en databas under simulering. 
Slutligen implementerades MATLAB-modellen i ett rörelsesystem för återskapande av 
rörelser. 

1.4 Avgränsningar 
Generella avgränsningar i arbetet: 

• Arbetet utgår från tågtypen Regina (littera X50) som tillverkas av Bombardier. 
• Reginatågets longitudinella acceleration utmed spåret utgår från en existerande 

modell. 
• Modellkomplexiteten görs så låg som möjligt. 
• Programvaran SimMechanics används för modellbygge i MATLAB/Simulink. 
• Fullständiga rörelseekvationer för den slutliga fordonsmodellen härleds inte. 

1.5 Rapportens struktur 
Kapitel 2 ger en bakgrund till några av de teoriområden som tillämpats under arbetets gång. I 
kapitel 3 analyseras rörelser och i kapitel 4 tas en fordonsmodell fram med hänsyn till 
rörelserna. Kapitel 5 beskriver simulering och validering utifrån modellen i kapitel 4. I kapitel 
6 diskuteras och presenteras hur modellen kan implementeras i en simulator på VTI. 
Rapportens avslutande kapitel innehåller resultat, diskussion, slutsatser och förslag på 
framtida arbete. 
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2 Bakgrundsteori 
För att kunna utföra uppgiften i detta arbete krävs grundläggande kunskap inom för arbetet 
aktuella områden. Arbetet innehåller både praktiska och teoretiska moment med fokus på att 
kombinera dessa. Syftet är att undersöka huruvida VTI kan simulera ett Reginatåg i ett 
rörelsesystem. Detta kräver kunskap om både teorin bakom fordonsdynamik och vad som 
krävs för att styra rörelsesystemet. Bakgrund till några viktiga delar ges därför i följande 
stycken för att senare kunna hänvisas till. 

2.1 Spårgeometri 
När järnväg anläggs utgår man från en förutbestämd geometri hos spåret, även kallad 
nominell geometri. Geometrin kan först och främst delas in i horisontell och vertikal geometri 
(beroende på vilket geometriskt plan det är frågan om). 

För horisontell geometri: 
• Kurvradie, avståndet från en punkt mitt emellan rälerna till kurvans centrumpunkt. I 

[m] eller [km]. 
• Kurvatur, inversen av kurvradien. 
• Spårvidd, avståndet mellan rälerna. Normalt 1435 mm.  

För vertikal geometri:  
• Rälsförhöjning, höjdskillnaden mellan inner- och ytterräl (i kurvor). Negativ i 

vänsterkurva och positiv i högerkurva. Även kallad dosering. På engelska: cant. 
• Lutning, ofta angiven i promille och avser höjdförändringen i upp- och nedförsbackar. 

Med dessa termer kan vi nu beskriva de grundläggande typerna av spåravsnitt som 
förekommer. Notera att nedanstående beskrivningar är förenklade och idealiserade men att de 
räcker för att få en bild av typerna: 

• Rakspår, noll kurvatur och noll rälsförhöjning. 
• Övergångskurva, ökande eller avtagande kurvatur och rälsförhöjning beroende på om 

övergångskurvan finns vid in- eller utgång till en cirkulärkurva. 
• Cirkulärkurva, konstant kurvatur och konstant rälsförhöjning. 

Rakspår behöver ingen vidare förklaring utöver den som redan getts i typlistan ovan. 
Övergångskurvor är ett nödvändigt spåravsnitt för att kunna gå från en rälsförhöjning till en 
annan. Med andra ord byggs övergångskurvor då rakspår övergår till cirkulärkurva eller 
tvärtom.  

Avvikelser från den nominella geometrin kallas spåravvikelser och förekommer generellt i 
rälsens höjd- och sidläge. Enligt definition ger höjd- och sidlägesavvikelser vidare upphov till 
avvikelser i rälsförhöjning respektive spårvidd. 

2.2 Spårdatabas genom STRIX 
Databas för spårinformation (geometrisk sådan) finns tillgänglig genom mätningar på 
järnvägsspår i Sverige. Mätningar görs av en mätvagn vid namn STRIX och sker i Banverkets 
regi. STRIX består av en omgjord personvagn och innehåller en mängd mätinstrument. Syftet 
med STRIX är att utföra kvalitets- och underhållskontroll på järnväg i Sverige. 

STRIX samlar in diverse information om rälsen den färdas på. Information lagras fyra 
gånger per meter med 25 centimeters avstånd och består bland annat av följande värden: 
rälsförhöjning, rälsens kurvatur, höjdavvikelse för vänster och höger räl samt sidoavvikelse 
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för vänster och höger räl. Höjd- och sidavvikelserna beräknas relativt en föregående mätpunkt 
på rälsen och uttrycks i olika våglängdsområden (1-40, 1-100 och 1-140 meter). 

Lagring av STRIX-data sker i ASCII-fil som råformat, men representeras även i diagram 
för en enklare grafisk åskådning. STRIX-data är uttryckt i det spatiella planet, alltså som 
funktion av sträcka. (Banverket Produktion 2007; Bengtsson 2008) 

2.3 Tågfakta 
Reginatåget (Figur 2.1) är tillverkat av Bombardier i Västerås och är ett eldrivet så kallat 
elmotorvagnståg för persontrafik. Enkelt sagt kan man säga att lokfunktionen är integrerad i 
Reginatågets ändvagnar genom att hjulaxlarna där har individuell drivning.  

Tågsättet finns i olika konfigurationer, dvs. antal vagnar, beroende på vad tågoperatören 
anser tillräckligt. Trevagnarskonfiguration består av en speciell mellanvagn mellan två 
ändvagnar. Tvåvagnarskonfiguration består av enbart två ändvagnar och är den vanligast 
förekommande konfigurationen. 

Figur 2.1. SJ:s Reginatåg nummer 3276 med tvåvagnarskonfiguration.  
Foto: Leif-Erik Nygårds. 

Tack vare tågets bredare utförande jämfört med andra tåg finns det plats för 3+2-sittning, 
stolar i grupper om tre och två på bredden (Nordin, 2003). 

Till skillnad från X2000 har Reginatåget ingen korglutning i kurvor. Reginatåget innehar 
hastighetsrekord för svensktillverkade tåg. Rekordet, som tidigare innehölls av X2000, sattes 
år 2007 med ett modifierat Reginatåg. Rekordhastigheten blev 282 km/h (Ny Teknik, 2007; 
Tåg, 1993). 

En kort sammanställning över Reginatågets viktigaste prestanda ges i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1. Några fakta om Reginatåget. 
Acceleration, max 0,8 m/s2 

Retardation, broms 1 m/s2 

Största tillåtna hastighet, sth 180-200 km/h 
Cirkavikt, en ändvagn, utan passagerare 60 000 kg 
Längd över koppling, en ändvagn 26,95 m 

Källa:Persson (2008b); Nordin (2003). 
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2.4 Fordonsdynamik 
Ett tåg består av många komponenter. Vissa komponenter kan förenklas till stela kroppar 
medan andra kan antas vara flexibla. Komponenterna påverkar varandra mer eller mindre och 
utgör tillsammans en komplex konstruktion. 

Ett urval av de viktigaste komponenterna i ett Reginatåg kan ses i Figur 2.2. Observera att 
det är frågan om ett mycket enkelt principutseende och att det inte är representativt för alla 
tåg. För grundläggande kunskap om Reginatåget är detaljrikedomen tillräcklig. 

 
Figur 2.2. Principutseende över en Reginatågvagn i tvärsnitt. 

Hjulsättet består av en hjulaxel med hjul som rullar mot rälsen. Avståndet mellan hjulen 
ges av avståndet mellan löpcirklarna, de små punktytor på hjulen som har kontakt med 
rälerna. Hjulens tvärsnitt i Figur 2.2 är starkt förenklat och i verkligheten är hjulens tvärsnitt 
mer konformade än kvadratiska och följer en viss standard (Fordonsbeskrivning Bombardier 
Regina, 2004). 

Vagnens fjädring och dämpning är uppdelad i ett primär- och sekundärsteg. Primärsteget 
utgörs av primärfjädring och primärdämpning. Sekundärsteget innehåller på motsvarande sätt 
sekundärfjädring och sekundärdämpning. 

Boggien är ett ramverk som via primär- och sekundärstegen förbinder hjulsättet med 
vagnkorgen. Boggiens grundsyfte är att underlätta kurvtagning genom att bättre följa rälsen än 
vad tåget skulle göra utan boggi. Det finns två typer av boggi: mjuk och styv. Den mjuka 
boggien innebär radialstyrning där varje hjulaxel har möjlighet att ställa in sig radiellt i kurvor 
med hjälp av fjädrar i en lagerbox. En styv boggi saknar radialstyrningsförmåga. Oavsett 
vilken typ av boggi som används i tåg förbättras tågets kurvtagningsförmåga jämfört med om 
inga boggier alls skulle användas. 

Det är lämpligt att definiera ett koordinatsystem i en vagnkorg enligt Figur 2.3. 
Koordinatsystemet är ett högerorienterat X-Y-Z-system med Z riktad positiv nedåt 
(Andersson m.fl., 2002).  

Vagnkorg 

Sekundärsteg 

Primärsteg 

Boggi 

Hjulsätt 
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Figur 2.3. Koordinatsystem i en vagnkorg. Vagnens färdriktning är i X-led. 

Rörelseriktningar i vagnkorgens koordinatsystem kan delas in i två kategorier: 
translationsriktningar och rotationsriktningar. I färdriktningen sett kan man förklara 
translationsriktningarna på följande sätt: 

• X-led, longitudinellt, är framåt och bakåt.  
• Y-led, lateralt, är sidled.  
• Z-led, vertikalt, är uppåt och nedåt.  

Rotationsriktningarna definieras utifrån translationsriktningarna:  
• Girning, är rotation runt Z-led, på engelska: yaw.  
• Nickning (eller nigning), är rotation runt Y-led, på engelska: pitch.  
• Krängning, är rotation runt X-led, på engelska: roll.  

Samtliga stelkroppsrörelser kan beskrivas med hjälp av de sex rörelseriktningarna. 
Med begreppen ovan är det läge att lägga en grund för tågets dynamik. Stora delar av 

teorin om tågets dynamik är hämtade från böckerna Spårfordons dynamik (Andersson m.fl., 
2002) och Spårtrafiksystem och spårfordon (Andersson m.fl., 2003) där också några bilder 
återgetts. Bilder från böckerna är återgivna med tillstånd. 

Ett spårburet fordon kan generellt inta tre olika tillstånd, beroende på vilka fysikaliska 
egenskaper det har:  

• Statiskt tillstånd: fordonet är i vila på ett perfekt plant rakspår med 
tyngdaccelerationen som enda påverkan.  

• Dynamiskt tillstånd: fordonet är i rörelse och påverkas av fel och avvikelser i spårets 
läge eller i hjulens konstruktion.  

• Kvasistatiskt tillstånd: ett mellanting av statiskt och dynamiskt tillstånd. Fordonet 
befinner sig i rörelse med konstant hastighet i perfekt nominella kurvor med konstant 
kurvatur. Tillståndet benämns även kvasistatisk kurvgång. 

2.4.1 Korgplansacceleration 
Antag att ett tåg befinner sig i kvasistatiskt tillstånd i en plan kurva utan rälsförhöjning. På 
grund av tågets inneboende tröghetsmoment uppstår en kraft i tåget riktad bort från kurvans 
centrum. Kraften brukar ofta kallas centrifugalkraft och samspelet mellan den och 
tyngdkraften är viktigt för dynamiken vid kurvtagning. Centrifugalkraftens storlek beror av 
fordonets massa m, hastigheten v och kurvradien R enligt förhållandet mv2/R. Primär- och 
sekundärstegen utgör begränsningar för hur kropparna kan röra sig vid kvasistatiskt tillstånd. 
Figur 2.4a åskådliggör kvasistatisk kurvgång i en plan kurva utan rälsförhöjning. 

 
 

Z 

X 

Y 
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 (a) (b) (c) 

Figur 2.4. Olika typer av dynamik i kurvgång. Källa: Andersson m.fl. 2003. 

Kurvan ger märkbar krängning i vagnkorgen och boggin. Figur 2.4b och 2.4c visar beteendet 
hos ett fordon i kvasistatiskt tillstånd som färdas i en kurva med rälsförhöjning. Tanken med 
rälsförhöjning är att så gott som möjligt minimera sidokrafterna, de laterala krafterna, och 
därmed minska krängningen i fordonet. I Figur 2.4b råder det ideala fallet, inga sidokrafter 
alls då tyngd- och centrifugalkrafterna tar ut varandra. Här åker fordonet med en hastighet 
som är anpassad efter rälsförhöjningen, så kallad balanserad hastighet. Åker fordonet 
snabbare än vad rälsförhöjningen är anpassad till uppstår fallet i Figur 2.4c, fordonet kränger 
utåt. Det motsatta fallet, för låg hastighet, ger en krängning inåt. Bakom varje kraft finns en 
acceleration, enligt Newtons andra lag. I fallet med centrifugalkraft finns alltså en 
centrifugalacceleration, v2/R, och tyngdkraften har på samma sätt en tyngdacceleration, 
g≈9.81 m/s2. Tillsammans kan dessa accelerationer bilda uttryck för hur stor den totala 
sidoaccelerationen blir. Det finns olika sätt att uttrycka denna acceleration på beroende på 
vilken referensram man väljer. Spårplansaccelerationen är parallell med en linje dragen 
mellan rälernas överkanter (spårplanet). Vinkeln som bildas mellan spår- och horisontalplanet 
kallas rälsförhöjningsvinkel och betecknas φs. Spårplansaccelerationen ay blir: 

 ssy g
R
va ϕϕ sincos

2

−=   (2.1) 

Korgplansaccelerationen å andra sidan är parallell med golvet i vagnkorgen och är den 
acceleration som är mest representativ för hur människor ombord på tåget känner. Vinkeln 
mellan korg- och spårplanet kallas krängningsvinkel och betecknas φk. 
Korgplansaccelerationen ayk blir: 

 )sin()cos(
2

ksksyk g
R
va ϕϕϕϕ +−+=  (2.2) 

Korgplansaccelerationen är ett uttryck för den laterala accelerationen i tåget vid kvasistatisk 
kurvgång. Uttrycket bör kompletteras med ett motsvarande uttryck för den vertikala 
accelerationen i vagnkorgen, azk: 

 )cos()sin(
2

kskszk g
R
va ϕϕϕϕ +++=  (2.3) 

Samband mellan korgplansacceleration och centrifugalkraft visas bland annat i Figur 2.5. 
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(a) (b) 
Figur 2.5. Definition av vagnkorgsaccelerationerna ayk och azk.  

Källa: Andersson m.fl. 2003. 

Rälsförhöjningsvinkeln är ett mått på rälsförhöjning, vilken är statisk och oberoende av 
tågets dynamiska egenskaper. Rälsförhöjningsvinkeln kan därför sägas uttrycka den statiska 
lutningen. Krängningsvinkeln är tvärtom starkt knuten till de dynamiska egenskaperna hos 
tåget: hastighet, kurvradie, fjädrar, dämpare, krängningshämmare och dylikt. 
Krängningsvinkeln sägs ge uttryck för den dynamiska lutningen. 

2.4.2 Fordonsrörelser i tåg 
Fordonsrörelser hos ett tåg beskrivs i detta avsnitt av rörelser i tågets vagnkorg. Vagnkorgens 
rörelser delas in efter vilka tillstånd ett tåg kan befinna sig i. Rörelserna betraktas i 
vagnkorgens koordinatsystem (Figur 2.3). 

Förenkling av tåg görs genom att anta tågets massor som stela kroppar. I verkligheten har 
massor alltid mer eller mindre flexibilitet. Exempelvis har en vagnkorg relativt hög flexibilitet 
i vagnkorgens vertikalplan på grund av den stora utsträckningen i longitudinell led jämfört 
med vertikal och lateral led. 

Longitudinella rörelser 
Om man betraktar ett tåg i statiskt tillstånd är rälsen som tåget ska färdas på utsträckt i 
longitudinell led. I dynamiskt tillstånd är rörelse utmed rälsen tågets huvudsakliga syfte och 
för att åstadkomma det accelererar eller retarderar tåget i just longitudinell led. Acceleration 
skapas genom tågets egen drivning (motorer) och retardation genom tågets bromsar. 

Det finns fler longitudinella krafter som påverkar tåget och dess rörelse i longitudinell led. 
Krafterna tas inte upp vidare i detta arbete. Anledningen är att den modell för Reginatågets 
longitudinella acceleration som ska användas täcker upp de väsentligaste krafterna (se avsnitt 
2.6.3). 
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Laterala rörelser 
En växel mellan två spår är till för att byta tågets färdspår. Växling sker oftast från ett spår till 
ett annat parallellt med det förra. Tåget tvingas till en sidoförflyttning med lateralrörelse till 
följd. 

Spåravvikelser i sidled, sidoavvikelser, påminner om spårväxlar i hänseende till att en 
lateralrörelse i tåget uppstår. 

Rakspår är det enklaste fallet av spåravsnitt men trots detta kan här tågdynamiken påverkas 
av så kallad sinusgång. Detta fenomen innebär en sinusartad påverkan av tåget i sidled och 
härstammar från hjulens koniska profil. Graden av sinusgång kan vara antingen dämpande 
eller förstärkande. Fenomenet förekommer även i kurvor. Sinusgången innebär laterala krafter 
med lateralrörelse till följd. Rörelsen initieras i tågets hjulsätt och fortplantas upp till 
vagnkorgen. 

En omfattande lateralrörelse i vagnkorg uppstår i kurvor, både övergångskurvor och 
cirkulärkurvor. Hela tåget ”tvingas” till sidoförflyttning av spårets krökning. Accelerationen 
som ligger bakom rörelsen är den laterala vagnkorgsaccelerationen ayk (Figur 2.5). 

Vertikala rörelser 
Vertikala rörelser i vagnkorg uppstår på grund av höjdavvikelser i räls, på motsvarande sätt 
som sidoavvikelser ger upphov till laterala rörelser i vagnkorg. 

Den vertikala vagnkorgsaccelerationen azk (Figur 2.5) bidrar till en vertikal rörelse i 
vagnkorg och även denna rörelse uppstår på grund av att tåget ”tvingas” till sidoförflyttning i 
kurvor. 

Girningsrörelser 
När ett tåg går från att färdas på rakspår till att färdas på en cirkulärkurva, genom en 
övergångskurva, tvingas vagnkorgen till en girningsrörelse. 

Nickningsrörelser 
Spårets geometri tvingar ett tåg till nickningsrörelse i ned- eller uppförsbacke sett i tågets 
färdriktning. Vagnkorgen i tåget får därmed också en nickningsrörelse. 

Nickningsrörelser orsakas även i vagnkorgen vid acceleration och inbromsning av tåget. 
Enkelt beskrivet kan man säga att accelerations- respektive retardationskraft verkar på en 
hävarm i vagnkorgen, vilket ger en rotation av vagnkorgen. Vagnkorgsrotation är möjlig 
genom dynamiken i primär- och sekundärsteg. 

Krängningsrörelser 
Rälernas ändring i höjdläge i övergångskurvor bidrar till krängningsrörelse i vagnkorgen då 
hjulsättet följer rälerna. 

I övergångskurvor ändras, förutom rälernas höjdläge, även kurvaturen i spåret. Enligt 
avsnitt 2.4.1 är korgplansaccelerationen ayk delvis beroende av kurvaturen vilket får till följd 
att en krängningsrörelse uppstår i vagnkorg under färd genom övergångskurva. 
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2.5 Simulator för Spårburen Trafik (SST) 
SST är en programvara, baserad på öppen källkod, som är tänkt att användas i VTI:s 
tågsimulator. Generellt sett innehåller SST tre delar: ljud, grafik och fordonsmodell. Flera 
olika ljud spelas upp i SST. Några av dem är ljud från motor, hjul-räl-kontakt, signalhorn och 
säkerhetssystem. 

Liksom i Simulator II och III bygger grafiken i SST på 3D. Tåget och omvärlden är 
grafiskt modellerade utifrån den verkliga motsvarigheten. Gränssnittet mellan förare och tåg 
visualiseras av en instrumentpanel med diverse reglage och mätare. Instrumentpanelens 
utseende är en följd av det säkerhetssystem som finns implementerat i SST. Systemet, som 
heter ATC (Automatic Train Control), är centralt och viktigt för dagens tågförare. Figur 2.6 
visar ett exempel på hur den grafiska delen i SST ser ut. 

Fordonsmodellen (se avsnitt 2.6.3) i SST kan anpassas efter både Reginatåg och vagnar 
dragna av RC-lok (en vanlig loktyp på svenska järnvägar). 

Figur 2.6. Skärmbild från SST. Källa: http://trainsimulator.blogspot.com 

Gränssnitt mellan användare och programvara på dator kan beskrivas i termer av in- och 
utenheter. Inenheter består av tangentbord alternativt joystick. Joystick underlättar kontroll av 
gaspådrag jämfört med knappar på tangentbord. Enheterna kopplas direkt till dator. 

Utenheter består av skärm/projektor och högtalare. Enheterna kopplas till dator via grafik- 
respektive ljudkort. Inga för ändamålet speciella enheter krävs utan vanliga standardenheter 
fungerar. Dock finns det vissa prestandakrav på både enheter och dator som bör uppfyllas för 
att programvaran ska fungera tillfredsställande. 
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2.6 Existerande fordonsmodeller  
Först presenteras ett antal existerande fordonsmodeller som framkom under litteraturstudien 
till detta arbete. Andersson m.fl. (2002) presenterar två enklare fordonsmodeller. Båda är 
enbart för vertikalt beteende och blir således endimensionella. Anledningen till att de tas upp 
här är att de är intressanta ur inspirationssynpunkt inför modelleringen. Slutligen redovisas 
kort för den longitudinella fordonsmodell som SST bygger på. För en mer utförlig och 
detaljerad beskrivning av modellen hänvisas till Wall (2006). 

2.6.1 Endimensionell modell med en frihetsgrad 
Denna första enkla modell har likheter med ett bilfordon och kallas ibland kvartbilsmodell 
eftersom den liknar en fjärdedels bil. Beståndsdelarna är en avfjädrad och en oavfjädrad 
massa vilka är sammanlänkade med vertikal avfjädring. Vid liknelse med tåg representerar 
den avfjädrade massan vagnkorgen och den oavfjädrade massan hjulsätten. Systemet har 
positionen s, rör sig med hastigheten v och utsätts för vertikala förskjutningar i underlaget. 
Förskjutningarna kan liknas vid spåravvikelser i höjdläge. Se Figur 2.7. 

 
Figur 2.7. Endimensionell modell med frihetsgraden z. Avfjädrad massa m, oavfjädrad massa 
mp, fjäder med styvhetskonstant k, dämpare med dämpkonstant c. Förskjutningar i underlaget 
och massan: zs, zp och z. Källa: Andersson m.fl. (2002). 

Rörelseekvationen för den avfjädrade massan, som representerar vagnkorgen, härleds och 
återfinns i Andersson m.fl. (2002). 

2.6.2 Endimensionell modell med två frihetsgrader 
Den andra modellen som tas upp är en naturlig utveckling av den första med avseende på att 
efterlikna ett tåg. Införandet av ytterligare en massa mellan vagnen och hjulet återger boggien. 
Föregående modells fjädringssteg mellan vagn och hjul delas nu upp i en primär och en 
sekundär del. Varje avfjädringssteg har sin respektive styvhet och dämpning. I övrigt har 
systemet likadana förutsättningar som det föregående. Se Figur 2.8. 
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Figur 2.8. Endimensionell modell med frihetsgraderna zb och zp. Avfjädrade massor mk och 
mb, fjädrar med styvhetskonstanter k1 och k2, dämpare med dämpkonstanter c1 och c2. 
Förskjutningar i underlaget och massorna: zs, zp, zb och zk. Källa: Andersson m.fl. (2002). 

Liksom för föregående modell härleds och återfinns rörelseekvationer för massorna i 
Andersson m.fl. (2002). 

2.6.3 Longitudinell modell i SST 
Fordonsmodellen i SST är enbart longitudinell med fokus på tågets position utmed spåret. 
Lok och vagnar (enheter) modelleras som punktmassor. Kopplingar mellan enheterna 
modelleras med fjädrar och dämpare likt primärsteget i Figur 2.2. Enheternas drivning och 
bromsar är individuella och kan anpassas efter tågtyp. Modellen är relativt detaljerad och har 
stöd för fysikaliska egenskaper såsom traktionskraft, olika bromssystem, hjulslip, 
koppelkrafter och gångmotstånd.  

Modellen representeras matematiskt av tillståndsekvationer i ett system av olinjära 
differentialekvationer (ODE:er). Ett exempel på tillstånd är en godtycklig enhets (ett loks eller 
en vagns) translatoriska hastighet utmed spåret (Wall, 2006). 
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2.7 VTI:s fordonssimulatorer 
VTI i Linköping har i dagsläget två fordonssimulatorer till förfogande, Simulator II och 
Simulator III. (Den första generationens simulator på VTI i Linköping har avvecklats.) 

Simulator II och Simulator III är identiska i den meningen att de innehåller samtliga delar 
en fordonssimulator kan ha enligt Figur 1.1. Det som skiljer simulatorerna åt är sättet att 
åstadkomma respektive del och vilka möjligheter simulatorn erbjuder. För att ge en 
uppfattning om hur simulatorerna på VTI ser ut ges i Figur 2.9 en illustration av Simulator III. 

 

Figur 2.9. Illustration av Simulator III på VTI. De grå pilarna visar de olika rörelseriktningar 
som rörelsesystemet kan utföra. Källa: ARIOM reklambyrå. 

Figur 2.9 visar tre av delarna som simulatorn består av: rörelsesystem, kabin och grafik. 
Dessutom visas det bord med datorskärmar där diverse övervakning av simulatorn sker. 
Delarna som inte visas är ljud och fordonsmodell. Ljud spelas upp av högtalare monterade på 
kabinen och fordonsmodellen beräknas på datorer bredvid rörelsesystemet. 

Rörelsesystem är den plattform vilken kabinen är monterad på och som används för att 
simulera rörelser som upplevs av förare i ett verkligt fordon. Rörelsesystem beskrivs mer i 
avsnitt 2.7.1. 

Kabinen i Figur 2.9 är bilkabinen som Simulator III byggdes med. Möjlighet finns att 
använda den tågkabin som finns förberedd på VTI. Tågkabinen kan även användas i 
Simulator II och i skrivandets stund är det oklart vilken simulator som kommer att användas 
som tågsimulator. 

Grafik visas på datorskärmar och av projektorer på projektionsduk. Projektionsduken, som 
visualiserar förarens framåtsikt, har en vidd på 120 grader. 

Simulator II är den äldre av simulatorerna på VTI och används till studier av lastbil. 
Simulator III stod färdig år 2004 och används till studier av personbil. I Figur 2.10 och 2.11 
visas grafik- och kabindelarna i Simulator II respektive Simulator III. 

Grafik Kabin 

Övervakning 

Rörelsesystem 
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Figur 2.10. Simulator II. Figur 2.11. Simulator III. 
Foto: Staffan Gustafsson, Redakta. Foto: Staffan Gustafsson, Redakta. 

2.7.1 Rörelsesystem 
Rörelsesystemen i Simulator II och Simulator III delas in i två huvuddelar: inre och yttre. Det 
inre rörelsesystemet, även kallat vibrationsbord, är till för att återskapa fordonskrängningar 
och vägvibrationer. Rörelser i det inre rörelsesystemet görs relativt bildskärmen. 

Det yttre rörelsesystemet kan sägas vara den plattform på vilken det inre rörelsesystemet 
befinner sig. Med detta rörelsesystem skapas statiska, mer långvariga krafter och vissa 
horisontalkrafter, bildskärmen följer med dessa rörelser. 

Rörelsesystemet i Simulator II har samma princip som i Simulator III men skiljer sig 
främst på två punkter: dels saknar det förmågan att rotera förarkabinen 90 grader i 
horisontalplanet relativt marken, dels är sidledsförflyttningen annorlunda då kedje- och 
kuggsystem används. 

Syftet med rörelsesystem är att ge försökspersonen en så autentisk fysisk upplevelse som 
möjligt. För att åstadkomma upplevelsen utnyttjas rörelsesystemets egenskaper på olika sätt 
beroende på vilka rörelser man vill återskapa. Beskrivning av rörelser i ett rörelsesystem 
underlättas om ett koordinatsystem införs. Riktningarna på axlarna i koordinatsystemet är 
enligt VTI och jämfört med koordinatsystemet i Figur 2.3 har systemet roterats 180 grader 
kring X-axeln. Se Figur 2.12. Notera att X-axeln i rörelsesystemet är fordonets simulerade 
färdriktning. 

Figur 2.12. Koordinatsystem i rörelsesystemet. 

I Tabell 2.2 och 2.3 görs en indelning av hur rörelsesystemet kan röra sig och vad syftet 
med rörelserna är. Ett exempel på vad varje rörelse kan användas till ges även för att få en 
bättre bild av möjligheterna. Exemplen kommer både från nuvarande bilsimulering och möjlig 
tågsimulering. 
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Tabell 2.2. Linjärrörelser i inre och yttre rörelsesystem. 

Beteckning Syfte Exempel 
Yttre lateralt Större translationsrörelser. Bil: filbyte på motorväg. 
Inre vertikalt Mindre translationsrörelser, 

vibrationer. 
Bil: gropar på vägen. 

Inre longitudinellt Mindre translationsrörelser. Tåg: kopplingsverkan mellan vagnar. 

Tabell 2.3. Rotationsrörelser i inre och yttre rörelsesystem. 

Beteckning Syfte  Exempel 
Yttre krängning Laterala krafter. Bil och tåg: sidokrafter vid kurvtagning. 
Inre krängning Krängning Bil: chassiets krängning i kurvor. 
Yttre nickning Longitudinella krafter. Tåg: acceleration. Bil: körning i brant 

uppförsbacke. 
Inre nickning Krängning Bil: chassiets krängning vid hård 

inbromsning. 

2.7.2 Datorstruktur 
Rörelsesystemen i Simulator II och Simulator III tar emot signaler från en dator där en 
fordonsmodell körs i realtid. Modellen simuleras med hjälp av xPC-target vilket är ett verktyg 
för realtidssimulering i MATLAB. Kortfattat går det till så att en önskad modell först skapas 
som ett vanligt blockschema i MATLAB/Simulink. Efter detta kompileras modellen till 
exekverbar C-kod som i sin tur laddas till en så kallad target-PC. Modellen körs där i realtid 
med hänsyn till eventuella in- och utsignaler. Ett exempel på insignal kan vara tågets position 
utmed spåret och ett exempel på utsignal kan vara en viss vinkel med vilken rörelsesystemet 
ska vrida sig runt någon led. Den direkta kopplingen av signaler mellan target-PC:n och 
rörelsesystemet går via en Linuxdator. Linuxdatorn gör en slutlig kontroll och behandling av 
signalerna innan de skickas ut till aktuatorer, dvs. cylindrar och motorer, som verkar i 
rörelsesystemet. 

Förutom datorer för modellberäkning och styrning av rörelsesystemet finns även ett antal 
datorer för grafik- och ljudgenerering. 

2.7.3 Prestanda 
De olika aktuatorerna i en simulator har olika prestandabegränsningar vilka till exempel kan 
vara hur snabbt eller långt en cylinder kan förflytta sig. Därför redovisas i Tabell 2.4 och 2.5 
prestanda för Simulator II och Simulator III. Prestanda uttrycks i respektive simulators 
förmåga att utföra rörelserna i Tabell 2.2 och 2.3. 
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Tabell 2.4. Rörelseprestanda för Simulator III. 

Rotationsrörelse Vinkel [˚] Vinkelhastighet [˚/s] Vinkelacceleration [˚/s2] 

Yttre krängning ±24 ±15,5 ±20 

Inre krängning ±5,7   

Yttre nickning +14/-9 ±7,4 ±20 

Inre nickning ±3,1   

Linjärrörelse Sträcka [m] Hastighet [m/s] Acceleration [m/s2] 

Yttre lateralt ±3,5 ±4 ±8 

Inre vertikalt ±0,06 ±0,5 ±0,5 

Inre longitudinellt ±0,06 ±0,5 ±0,5 

Källa: Palmqvist (2008). 

Tabell 2.5. Rörelseprestanda för Simulator II. 

Rotationsrörelse Vinkel [˚] Vinkelhastighet [˚/s] Vinkelacceleration [˚/s2] 

Yttre krängning ±24 ±15,5 ±20 

Inre krängning ±8   

Yttre nickning +14/-9 ±7,4 ±20 

Inre nickning ±4   

Linjärrörelse Sträcka [m] Hastighet [m/s] Acceleration [m/s2] 

Yttre lateralt ±3,5 ±2 ±4 

Inre vertikalt ±0,075 ±0,5 ±0,5 

Inre longitudinellt ±0,075 ±0,5 ±0,5 

Källa: Palmqvist (2008). 

En viktig iakttagelse är att problem kan uppstå då två typer av rörelser ska skapas med samma 
komponenter (cylindrar). Därför gäller värdena i Tabell 2.4 och 2.5 för varje enskild rörelse 
då ingen annan görs samtidigt. 

Utöver komponenternas prestanda bör man även beakta simulatorns beräkningsprestanda, 
alltså kapaciteten hos datorerna som omger simulatorn. Om simulering sker i realtid måste 
hänsyn tas till beräkningstiden för fordonsmodellen. Beräkningstiden får inte överskrida det 
tidsintervall med vilket styrsignaler skickas till rörelsesystemet. 
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3 Rörelseanalys 
Det här kapitlet tar upp analys av rörelser hos Reginatåget. Rörelser betraktades med hänsyn 
till vilka som är viktiga att återskapa i ett rörelsesystem för en upplevelse av tågkänsla. 
Reginatåget antas ha fordonsdynamiska rörelser enligt avsnitt 2.4.2. Analys av alla sex 
rörelseriktningar tas upp i detta kapitel med indelning i linjär- och rotationsrörelser. 
Avslutningsvis görs en slutsats av analysen där viktiga rörelser att återskapa i ett 
rörelsesystem bestäms. 

3.1 Linjärrörelser 
Analys av linjärrörelser gjordes med hjälp av mätningar från verkligheten. Mätningarna 
gjordes som ett delmoment i en doktorsavhandling på Kungliga Tekniska Högskolan år 2006. 
Mätningarna gjordes under ett Reginatågs ordinarie körningar på olika sträckor i Sverige 
samtidigt som mätdata registrerades med samplingsfrekvensen 1000 Hz. Mätdata som 
utnyttjades i den här analysen kommer från en accelerometer placerad på golvet i en 
vagnkorg. Accelerometern uppmätte accelerationer i longitudinell, lateral och vertikal riktning 
(Sundström, 2006). 

3.1.1 Analysmetod 
Analysmetoden som valdes går ut på att studera accelerationer i frekvensplanet där 
dominerande frekvenser jämförs med frekvenser som en människa är känslig för. Metoden 
beskrivs av följande steg: 

• Välj en sträcka då uppmätning av accelerationer i ett Reginatåg utförts i longitudinell, 
lateral och vertikal riktning. Mätdata ska vara som funktion av tid. 

• Beräkna ett spektrum för mätdata i frekvensplanet. 
• Tag reda på en människas frekvenskänslighet för accelerationer i longitudinell, lateral 

och vertikal riktning. 
• Jämför frekvenser i spektrum för mätdata och frekvenskänslighet för en människa. 
• Dra slutsatser om vilka accelerationsriktningar och därmed rörelseriktningar som bör 

återskapas i ett rörelsesystem. 

3.1.2 Analys 
Analysen presenteras i det här avsnittet utifrån stegen för metoden i avsnitt 3.1.1. Det sista 
steget svarar som slutsats för analys av linjärrörelser. 

Steg ett 
Mätdata från ett Reginatåg fanns tillgängliga för sträckan Flen-Södertälje Syd. Mätdata från 
sträckan var dock uppdelad på två datafiler beroende på ett tågstopp mitt ute på sträckan (inte 
vid station) under mätningstillfälle. Datafilen från den andra delen av sträckan användes vid 
analys. Grafer för acceleration i longitudinell, lateral och vertikal riktning visas i Figur 3.1. 
Total tid för uppmätning, mättid, var 1309,874 sekunder vilket är ungefär lika med 21,8 
minuter. 
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Figur 3.1. Accelerationer i ett Reginatåg på sträckan Flen-Södertälje Syd. Accelerationer i 
longitudinell led (X), lateral led (Y) och vertikal led (Z) som funktion av tid. 

Enligt Figur 3.1 innehåller mätdata accelerationstoppar med amplitud större än vad graferna 
visar. Detta gäller exempelvis tiden runt 700 sekunder in i mätdata. Topparna i acceleration är 
kortvariga med väldigt hög amplitud (runt 20 m/s2) jämfört med övriga värden. Förmodligen 
beror topparna på tillfälliga mätfel i accelerometrar. 

Steg två 
Spektrum för en signal kan representeras av signalens energispektrum, PSD (Power Spectrum 
Density). Beräknat PSD ger information om en signals energiinnehåll per frekvens. Ett PSD 
Фw(ω) för en signal w(t) definieras av kvadraten på absolutbeloppet av signalens 
fouriertransform. Om N är antalet samplingar av signalen och T är samplingsintervallet, 
definieras energispektrum enligt ekvation 3.1, spektrumet är även normerat (Ljung, 2004). 

 
2

1

)(1lim)( ∑
=

−

∞→
=Φ

N

k

ikT

Nw ekTw
N

T ωω  (3.1) 

Beräkning av PSD gjordes i MATLAB med resultat enligt graferna i Figur 3.2-3.4 för 
respektive accelerationsriktning. 
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Figur 3.2. PSD för longitudinella accelerationer i ett Reginatåg. 

 

Figur 3.3. PSD för laterala accelerationer i ett Reginatåg. 
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Figur 3.4. PSD för vertikala accelerationer i ett Reginatåg. 

Figur 3.2-3.4 visar att PSD för mätdata har snarlikt utseende med stor del av energiinnehållet 
under 5 Hz. Dock måste en reservation göras för spektrumen ovan. Det finns viss osäkerhet 
om prestandan för accelerometrarna var tillräckligt god vid mycket låga frekvenser, därför 
kan spektrumen vara icke-representativa vid dessa frekvenser. 

Steg tre 
En människas frekvenskänslighet för accelerationer är en subjektiv bedömning eftersom varje 
människa har individuella sinnesupplevelser. Ett sätt att få en överblick över människans 
frekvenskänslighet för accelerationer är genom försökspersoner i laboratoriestudier. Det tredje 
steget i den här analysen grundar sig på en litteraturstudie i åksjuka. I studien tas genomförda 
laboratoriestudier upp som undersöker människans frekvenskänslighet när det gäller att råka 
ut för åksjuka. Laboratoriestudierna är kategoriserade efter den rörelseriktning som använts i 
respektive studie. Genomförda laboratoriestudier i samtliga sex rörelseriktningar tas upp i 
litteraturstudien men bara de linjära tas med i denna analys (Persson 2008a). 

Enligt Persson (2008a) finns känslighetstoppar för accelerationer hos en människa enligt 
Tabell 3.1. Värdena är ungefärliga och baserade på känslighetstopparna hos respektive 
riktnings viktfunktion. 

Tabell 3.1. En människas frekvenskänslighet för accelerationer i olika riktningar. 

Rörelse Känslighetstopp [Hz] 
Longitudinell 0,1-0,25 
Lateral 0,02-0,25 
Vertikal 0,1-0,25 

Källa: Persson (2008a). 

Steg fyra 
Vid en jämförelse av frekvenser kan man sluta sig till att känsliga frekvenser hos en människa 
med råge representeras i samtliga PSD över mätdata. 
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Steg fem (slutsats) 
Slutsatsen utifrån analysen blev att samtliga tre rörelseriktningar (longitudinell, lateral och 
vertikal) bör återskapas i ett rörelsesystem för att återge känslan av att åka tåg. För att få en 
uppfattning om vilken rörelseriktning som är viktigast görs en jämförelse av 
frekvensintervallet för respektive känslighetstopp. Följande antogs: ju fler frekvenser som 
ingår i respektive intervall desto viktigare är just den rörelsen att återskapa. Resultatet blev att 
accelerationer i lateral riktning är viktigast och att longitudinella och vertikala accelerationer 
är sinsemellan lika viktiga. 

3.2 Rotationsrörelser 
Analysen för rotationsrörelser skiljer sig från analysen för linjärrörelser genom att inga 
mätdata från verkligheten användes. Därmed gjordes inga jämförelser med accelerationer i ett 
Reginatåg. Persson (2008a) tar inte heller upp rotationsrörelser på samma sätt som 
linjärrörelser när det gäller viktfunktioner för frekvenser. En annan metod togs därför fram 
och redovisas i avsnitt 3.2.1. 

3.2.1 Analysmetod 
Analysmetoden för rotationsrörelser som togs fram baseras på geometriska förändringar i 
spåret som ett tåg färdas på. I normala fall finns en viss dynamik mellan räls och vagnkorg. 
För att förenkla analysen antogs att ett tågs fordonsdynamik inte existerar utan att hela tåget 
består av en enda stel kropp som färdas på ett spår. Rörelser i tågets vagnkorg följer då direkt 
av förändringar i rälsens geometri. 

Analysmetoden baseras på det antagna tåget i form av en stel kropp. Geometriska 
förändringar i ett spår uttrycks i motsvarande rotationsrörelse (girning, nickning och 
krängning) hos ett tåg som färdas på det, se Tabell 3.2. 

Tabell 3.2. Geometriska förändringar i ett spår och motsvarande rotationsrörelser i ett tåg. 

Geometrisk förändring Motsvarande rotationsrörelse 
Horisontalkurva Girning 
Vertikalkurva Nickning 
Rälsförhöjning Krängning 

Själva analysen består i att studera hur (svensk) järnväg anläggs med hänsyn till geometriska 
förändringar utmed spåret. Om en viss geometrisk förändring leder till stor motsvarande 
rotationsrörelse i tåget anses rörelsen vara viktig för återskapning i ett rörelsesystem. 

3.2.2 Analys 
Information om hur ett spår i svensk järnväg bör utformas geometriskt hämtades från 
Banverkets ”Spårgeometrihandboken” (1996). Banverket svarar för anläggning av svensk 
järnväg. Analysen delas in efter de tre geometriska förändringarna i Tabell 3.2 och avslutas 
med slutsats för analys av rotationsrörelser. 

Horisontalkurva 
Måttet på geometrisk förändring i horisontalkurvor uttrycktes i kurvradie. Enligt Banverket 
(1996) finns ett riktvärde för kurvradie i en horisontalkurva. Riktvärdet är framtaget med 
hänsyn till marginal för resandekomfort och kommande hastighetshöjningar. Riktvärdet för en 
kurvradie beror på hastigheten för tåget som ska färdas genom kurvan. Ett Reginatåg har 
maximalt största tillåtna hastighet (sth) 200 km/h och kurvradiens riktvärde för denna 
hastighet är 3200 m. 
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Det finns även ett minimivärde för kurvradie i en horisontalkurva. Minimivärdet är 
framtaget utan hänsyn till marginal för resandekomfort eller framtida hastighetshöjningar. 
Kurvradiens minimivärde för hastigheten 200 km/h är 1888 m. Vid hastigheten 200 km/h är 
alltså en horisontalkurvas geometriska förändring i storleksordningen tusentals meter. 

För att analysera graden av girningsrörelse i en horisontalkurva beräknades den 
vinkelhastighet med vilket ett tåg girar då det färdas genom en sådan kurva. Tågets hastighet v 
antas vara 200 km/h och kurvradien r enligt riktvärde 3200 m. Vinkelhastigheten ωgir uttryckt 
i grader per sekund beräknas enligt formeln: 

 
6,32

360
r

v
gir π

ω =  (3.2) 

Insatta värden gav vinkelhastigheten för girning ωgir≈0,99 grader/sekund. 

Vertikalkurva 
På motsvarande sätt som en horisontalkurvas geometriska förändring uttrycks i kurvradie 
finns ett mått för geometrisk förändring i en vertikalkurva. Måttet för den geometriska 
förändringen kallas vertikalradie och definieras i vertikalplanet som avståndet från räls till 
centrumpunkt för en vertikalkurva. 

Likt för en horisontalkurva finns rikt- och minimivärde för vertikalradie i en vertikalkurva. 
För hastigheten 200 km/h gäller värdena 16900 m respektive 10000 m, alltså i 
storleksordningen tiotusentals meter. 

Graden av nickningsrörelse beräknades analogt med graden av girningsrörelse. Tågets 
hastighet antogs vara 200 km/h och vertikalradien enligt riktvärde 16900 m. Resultatet av 
vinkelhastigheten för nickning blev ωnick≈0,19 grader/sekund. 

Rälsförhöjning 
Rälsförhöjning är i sig ett mått på geometrisk förändring. Största tillåtna rälsförhöjning vid 
anläggning av järnväg är 150 mm vilket gäller även vid hastighet på 200 km/h. 

Graden av krängningsrörelse uttrycktes i vinkelhastighet för krängning. Beräkning av 
vinkelhastighet började med att anta en övergångskurva med linjärt ökande rälsförhöjning 
som ökade från noll till största tillåtna rälsförhöjning under en viss sträcka. Förändringen av 
rälsförhöjning uppfyllde Banverkets krav på anlagd järnväg. För ett Reginatåg är kravet 2,5 
mm/m vilket ger en färdsträcka på 60 m till slutlig rälsförhöjning. Färdtiden för 60 m i 200 
km/h är 1,08 s. 

Vinkelhastighet för krängning beräknades genom att utnyttja formeln för 
rälsförhöjningsvinkeln φs uttryckt i rälsförhöjning ha och mätbas för rälsförhöjning 2b0 
(Andersson, 2002): 
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Vinkelhastighet för krängning ges av ekvation 3.5 där t är tiden för att uppnå slutlig 
rälsförhöjning. 
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Med värdena ha=150 mm, 2b0=1500 mm och t=1,08 s blev ωkräng≈5,31 grader/sekund. 

Slutsats 
Graden av rotationsrörelse uttryckt i rotationsvinkelhastighet på grund av de geometriska 
förändringarna i ett spår sammanfattas i Tabell 3.3. Tabell 3.3 rangordnar de geometriska 
förändringarna efter storlek på motsvarande rotationsvinkelhastighet med störst värde överst. 
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Tabell 3.3. Geometriska förändringar med motsvarande rotationsvinkelhastighet vid 
hastigheten 200 km/h. 

Geometrisk 
förändring 

Motsvarande 
rotationsrörelse

Rotationsvinkelhastighet 
[˚/s] 

Rälsförhöjning Krängning 5,31 
Horisontalkurva Girning 0,99 
Vertikalkurva Nickning 0,19 

Slutsatsen för vilka rotationsrörelser som är viktiga dras utifrån rangordningen av rörelser i 
Tabell 3.3. 

3.3 Sammanfattning av analys 
Avslutningsvis presenteras i Tabell 3.4 en sammanfattning av analyserna av rörelsetyperna 
linjärrörelse och rotationsrörelse. Analyserna gav svar på frågan vilka rörelseriktningar inom 
respektive rörelsetyp som var viktiga för återskapande i ett rörelsesystem. 

Tabell 3.4. Rangordning av rörelser inom respektive rörelsetyp. 

Rörelsetyp Rangordning inom rörelsetyp.  
Viktigast=1, viktig=2, mindre viktig=3. 

Linjärrörelse  
Longitudinell 2 

Lateral 1 
Vertikal 2 

Rotationsrörelse  
Girning 2 

Nickning 3 
Krängning 1 

Longitudinell och vertikal rörelseriktning har ingen inbördes rangordning då det inte var helt 
självklart från analysen vilken som var viktigast av dem. Av samma anledning gjordes ingen 
rangordning av rörelser från båda rörelsetyperna sinsemellan. 



 24



 25

4 Modellering 
Modelleringen i det här arbetet innebar i princip en stegvis process mellan olika delar. Flödet i 
processen beskrivs i Figur 4.1. 

 
Figur 4.1. Flödet mellan olika delar i modellering. 

Inledningsvis gjordes en bedömning baserad på rörelseanalysen i kapitel 3. Denna ledde fram 
till rörelser som är möjliga att återskapa i rörelsesystem. Modelleringen baserades på dessa 
rörelser och innefattade styrning av rörelsesystem genom utsignaler från modell. Modeller för 
respektive rörelse skapades och sammanfogades till en rörelsemodell i en simuleringsmiljö. 
Det här kapitlet beskriver utförligare de olika delarna av modelleringen. 

4.1 Resultat från analys 
Analysen i kapitel 3 avgjorde viktiga rörelser att återskapa för att ge en tågupplevelse. Syftet 
med detta avsnitt är att bestämma vilken eller vilka av de viktiga rörelserna från analysen som 
är möjliga att återskapa i ett rörelsesystem på VTI. Bedömningen utgår, förutom från viktiga 
rörelser enligt analys, även från möjligheter och begränsningar i VTI:s rörelsesystem. 
Rörelseanalysen i kapitel 3 mynnade ut i en viktig rörelse för återskapande av respektive 
rörelsetyp: lateralrörelse för linjärrörelser och krängningsrörelse för rotationsrörelser.  

4.1.1 Lateralrörelse 
Lateralrörelse kan återskapas av yttre lateralrörelse i rörelsesystem för amplituder upp till 3,5 
meter åt vartdera hållet (positiv eller negativ riktning). Små och kortvariga lateralrörelser i 
vagnkorg är relativt enkla att återskapa: förflyttning i vagnkorgens laterala läge svarar i 
princip mot förflyttning i rörelsesystemets yttre lateralläge. 

Dock uppstår en komplikation vid återskapande av lateralrörelse i övergångskurva eller 
cirkulärkurva. I kurvorna sker långvarig (tiotals sekunder lång) lateralrörelse i vagnkorg. Om 
denna typ av lateralrörelse i vagnkorg ska återskapas av den yttre lateralrörelsen i ett 
rörelsesystem uppstår problem. Den yttre lateralrörelsen på VTI är begränsad till 3,5 meter åt 
vartdera hållet vilket bara räcker för några sekunders lateralrörelse, alltså inte tillräckligt länge 
för hur det verkligen är. 

Samma typ av komplikation för återskapande uppstår vad gäller vertikala rörelser i 
vagnkorg. Långvariga vertikala rörelser i vagnkorg uppstår i kurvor. Rörelsesystemen på VTI 
har inte möjlighet att utföra så pass stora vertikalrörelser som behövs för att vertikalrörelsen 
ska vara under lång tid. Rörelsesystemen på VTI kan alltså inte återskapa långvariga 
lateralrörelser (eller vertikalrörelser) som uppstår då ett tåg färdas genom kurvor. 

En lösning på komplikationen med långvarig lateralrörelse är att utnyttja krängningsrörelse 
i rörelsesystemen. Istället för att återskapa långvarig lateralrörelse med yttre lateralrörelse 
görs en krängningsrörelse i rörelsesystemen. På så vis ökar den laterala 
accelerationskomponenten i kabinen vilken kan simulera den acceleration som uppstår vid 
långvarig lateralrörelse. 

Rörelseanalys Bedömning Modellering Styrning av rörelsesystem 
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4.1.2 Krängningsrörelse 
Krängningsrörelser i vagnkorg har goda möjligheter för återskapande i rörelsesystem på VTI, 
bättre än för lateralrörelse enligt tidigare resonemang. Rörelsesystemen har förmåga till både 
inre och yttre krängningsrörelse med rotationsvinklar på 5,7-8 respektive 24 grader beroende 
på simulator, se Tabell 2.4-2.5. För att framhäva den goda möjligheten till att återskapa 
krängningsrörelse i ett rörelsesystem ges följande exempel:  

Antag att ett tåg är stillastående i en cirkulärkurva med maximal tillåten rälsförhöjning 150 
mm. Rälsförhöjningsvinkeln vid denna rälsförhöjning blir cirka 5,7 grader. Vagnkorgen i 
tåget får på grund av dynamik i tåget en viss krängning riktad inåt kurvan. Graden av 
krängning uttrycks av krängningsvinkeln φk och blir cirka 20 % av rälsförhöjningsvinkeln 
(1,14 grader) då tåget står stilla (Persson, 2008b). Den statiska lutningen blir i exemplet 5,7 
grader och den dynamiska lutningen 1,14 grader. Enligt rörelsesystemets prestanda innebär 
återskapande av den statiska och dynamiska vinkeln inga problem för vare sig inre eller yttre 
krängningsrörelse. 

4.2 Modellöversikt 
Utöver lateralrörelse och krängningsrörelse gjordes en snabb genomgång av övriga rörelser. 
Det visade sig att två rörelser var relativt enkla att återskapa: longitudinell rörelse samt 
nickningsrörelse i samband med spårlutning. Anledningen till att nyssnämnda rörelser är 
enkla att återskapa i ett rörelsesystem på VTI är att information från SST kan utnyttjas för att 
modellera rörelserna. 

Figur 4.2 sammanfattar vilka rörelser som modellerades för vidare återskapande, figuren 
visar även modellindelningen som görs i detta kapitel. 

Figur 4.2. Modellöversikt. 

4.3 Simuleringsmiljö 
Simuleringsmiljön är den miljö där den longitudinella modellen, nickningsmodellen och 
krängningsmodellen byggs samman till rörelsemodellen för vidare simulering. Simulering 
görs med hänsyn till respektive modells insignaler och diverse parametrar för modellens 
beståndsdelar. 

Miljön som används för ändamålet är Simulink, ett verktyg till MATLAB. I Simulink 
visualiseras modellen i ett blockschema som uttrycker eventuella ekvationer för respektive 
modell. Blocken i Simulinks tillgängliga bibliotek är indelade efter diverse ämnesområden, så 
kallade ”toolboxar”. Exempel på toolboxar är ”Communications”, ”Data Acquisition” och 
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”Signal Processing”. Modellering i det här arbetet underlättas genom att använda en toolbox 
vid namn ”SimMechanics” som innehåller block för uppbyggnad av mekaniska 
konstruktioner. Figur 4.3 visar de huvudsakliga blockgrupper som finns tillgängliga i denna 
toolbox. En kort förklaring av blockgrupperna ges nedanför. 

 

 
Figur 4.3. SimMechanics blockgrupper i MATLAB/Simulink. 

• Bodies: block för stela kroppar med massa, tröghetsmoment och koordinater i 
rummet. 

• Constraints & Drivers: block med villkor/begränsningar för kroppar och förflyttning 
av kroppar. 

• Force Elements: block med element som beror av ansatt kraft. 
• Joints: block för att införa diverse leder mellan kroppar. 
• Sensors & Actuators: block med sensorer och aktuatorer. 
• Utilities: övriga block för konstruktionsbyggande. 

När SimMechanics används i Simulink skapas möjligheten att blanda mekaniska 
konstruktioner med funktioner i block från andra toolboxar. SimMechanics erbjuder även 
grafiska funktioner för att studera hur kroppar rör sig vid simulering med hjälp av 
tredimensionell animering.  

SimMechanics användes för att bygga upp rörelsemodellen i avsnitt 4.2. Figur 4.4 visar 
principen för rörelsemodellen som skapades i simuleringsmiljön. 
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Figur 4.4. Princip för uppbyggnad av rörelsemodell i simuleringsmiljö. 

4.4 Longitudinell modell 
Den longitudinella modellen i detta avsnitt syftar till återskapande av longitudinell rörelse i 
vagnkorg till skillnad från den longitudinella modellen i avsnitt 2.6.3 som syftar till beräkning 
av Reginatågets longitudinella acceleration. 

4.4.1 Insignal 
Reginatågets acceleration (och retardation) utmed spåret relativt marken antas kunna hämtas 
från den existerande longitudinella modellen i avsnitt 2.6.3 och blir därmed insignal till den 
longitudinella modellen i detta avsnitt.  

4.4.2 Utsignal 
Acceleration och retardation kan återskapas på två sätt. Antingen kan man translatera kabinen 
motsatt det håll man vill återskapa kraften åt, precis som det fordon man vill simulera rör sig. 
Sättet blir extremt utrymmeskrävande på grund av de långvariga accelerationer och 
retardationer det är frågan om för tåg. Alternativt utnyttjar man tyngdkraften och gör en 
nickningsrörelse i rörelsesystemet. På så vis ökar tyngdkraftens longitudinella komponent i 
kabinen. Rotationsriktningen beror på om det är fråga om acceleration eller retardation. Det 
här sättet är betydligt rimligare än det föregående och väljs därför till uppgiften. 

Således är det den yttre nickningsrörelsen som blir utsignal från den longitudinella 
modellen. Rotationsvinkeln för den yttre nickningsrörelsen på grund av acceleration och 
retardation, φyttre,acc, kan beskrivas med följande ekvation: 
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g

along
accyttre arcsin, =ϕ  (4.1) 

där along är tågets acceleration utmed spåret relativt marken och g är tyngdkraftaccelerationen. 
En retardation, och därmed negativ vinkel φyttre,acc, representeras av negativ acceleration. 

4.5 Nickningsmodell 
Nickningsmodellens syfte är att modellera nickningsrörelse för vidare återskapande i 
rörelsesystem. Den modellerar enbart nickningsrörelse som härstammar från lutning i spåret 
som Reginatåget färdas på. 

4.5.1 Insignal 
Nickningsmodellen baseras på att information om spårets lutning är känd och kan hämtas 
kontinuerligt under simulering av modellen. Lutningen, φSST, hämtas från SST och är insignal 
till modellen. 

4.5.2 Utsignal 
Återskapande av nickningsrörelse görs med hjälp av vinkeln φyttre,lut för yttre nickningsrörelse 
i rörelsesystem. Vinkeln φyttre,lut blir således utsignal från nickningsmodellen och bestäms av 
insignal utan vidare efterbehandling (4.2).  
 SSTlutyttre ϕϕ =,  (4.2) 

4.6 Krängningsmodell 
Krängningsrörelsen skiljer sig framför allt på en punkt jämfört med longitudinell rörelse och 
nickningsrörelse: det dynamiska beroendet. Krängning i vagnkorgen försummas inte vilket 
leder till ett annat tillvägagångssätt för modellering. Spåravvikelser och kvasistatisk kurvgång 
kan inte enkelt förutsägas hur de påverkar rörelserna i vagnkorgen. Orsaken är just den 
dynamiska kopplingen mellan rälsen och vagnkorgen som utgörs av primär- och 
sekundärstegen. Lösningen blev att skapa en krängningsmodell för en Reginatågvagn i 
simuleringsmiljön. Kortfattat byggdes modellen upp av diverse dynamiska komponenter och 
matas med insignaler för att slutligen ge rörelser i vagnkorgen som ska återskapas i simulator. 
I simuleringsmiljön fanns också möjlighet att beräkna diverse variabler som ingår i olika 
uttryck. Exempelvis kunde krängningsvinkeln registreras för att sättas in i uttrycket för 
korgplansacceleration. 

4.6.1 Beståndsdelar 
Grundprincipen för utseendet av en Reginatågvagn hämtades från Figur 2.2. En modell över 
ett tvärsnitt av tågvagnen, som i Figur 2.2, ansågs lämplig med tanke på riktningar: 
riktningarna på rörelserna man vill återskapa med modellen stämmer överens med 
riktningarna för tvärsnittets utsträckning. Eftersom en tvärsnittsmodell användes bortsågs från 
den longitudinella utsträckningen av tågvagnen. Vissa beståndsdelar i modellen behövde 
anpassas till denna borträkning av longitudinell utsträckning. Enkelt beskrivet ”trycktes” 
tågvagnen samman till noll utsträckning i longitudinell riktning. Respektive beståndsdels 
eventuella anpassning tas upp i följande avsnitt, ordningen är i princip nerifrån räls och upp 
till vagnkorg. Mer detaljerad information om beståndsdelarna i en Reginatågvagn har 
inhämtats från tillverkaren Bombardier genom Persson (2008b). 
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Räls 
Rälsen modellerades inte som en massa utan som en funktion som motsvarar förändringar i 
rälsens läge. Lägesförändringarna skickas vidare till hjulsätt. 

Hjulsätt 
Hjulsätten har ett avstånd mellan hjulens löpcirklar (se avsnitt 2.4) på 1500 mm. Hjulen 
antogs ligga an rälsen och följa den kontinuerligt utan vidare dynamik. Med andra ord kan 
man beskriva hjulsättet som en ofjädrad massa. Hjul och hjulaxel antogs vara stela kroppar 
med respektive massa och tröghetsmoment. En Reginatågvagn har fyra stycken hjulsätt som 
modellerades med ett hjulsätt (två hjul på en hjulaxel). 

Ska en noggrannare modell göras av hur hjulsättet rör sig bör man införa en dynamik i 
rälsen som hjulsättet rullar på. Dynamiken ger sig i uttryck av lägesförändring i rälsen när ett 
tåg färdas på den (Chaar, 2002). 

Primärsteg 
Primärsteget för Regina består av en kombinerad fjäder och dämpare som förbinder hjulsätt 
med boggi. Fjädern finns av två typer, spiral och chevron, vilka monteras olika beroende på 
vilken riktning man vill att de ska verka i. Spiralfjädern har till uppgift att verka i vertikal led 
medan chevronfjädern verkar i lateral och longitudinell led. Fjäderns styvhet antas linjär. 

Dämparen är viskös och är monterad i en annan riktning jämfört med fjädern, nämligen 
lutad 45˚ mot vertikalaxeln. Syftet är att minska en viss svängningsmod i vagnkorgen som 
kan uppstå under färd. Därmed delas dämpningen upp i en vertikal och en lateral komponent. 
Dämpningen i respektive led blir på grund av geometrin 50 % av dämpkonstanten i 
dämparens egen riktning. Dämpningen antogs linjär. (Persson, 2008b) 

En Reginatågvagn har ett primärsteg per hjul, totalt åtta primärsteg (åtta fjädrar och åtta 
dämpare). Eftersom modellen bestod av ett hjulsätt med två hjul modellerades två primärsteg, 
ett för vänster sida och ett för höger sida i tågvagnen. Styvhets- och dämparkonstanterna 
sattes fyra gånger större än det verkliga värdet. 

Boggi 
En Reginatågvagn är utrustad med två stycken mjuka boggier som i modellen antogs vara en 
stel kropp med massa och tröghetsmoment. 

Sekundärsteg 
Sekundärsteget liknar primärsteget i avseendet att det finns fjäder och dämpare. Typen av 
fjäder är dock annorlunda jämfört med primärsteget. Här finns nämligen en luftfjäder 
monterad på boggien som förbinder denna med vagnkorgen. Fjädern består i princip av en 
luftfylld gummikudde och dess styvhet varierar därmed olinjärt med dess ihoptryckning. 
Enligt Persson (2008b) modellerar Bombardier luftfjädern med hjälp av fjädrar och dämpare 
enligt Figur 4.5, jämför med motsvarande sekundärsteg i Figur 2.8. 

 
Figur 4.5. Luftfjädermodell. Källa: Persson (2008b). 
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Luftfjäderns totala dynamiska styvhet ges som summan av kstat och kdyn. Luftfjädermodellen 
kan linjäriseras kring en arbetspunkt. Detta görs genom att anta en kraft som normalt verkar 
på respektive luftfjäder, för Reginatåget cirka 100*103 N (se avsnitt Vagnkorg). För den 
antagna kraften gäller vissa värden på konstanterna kstat och kdyn som kan användas vid 
modellering. Luftfjädern har både horisontell (lateral/longitudinell) och vertikal styvhet men 
för att förenkla den slutliga tågmodellen används bara den vertikala styvheten. (Persson, 
2008b)  

En studie av simuleringsmiljön tyder på att ett färdigt block för systemet i Figur 4.5 inte 
finns. En lösning på problemet är att beskriva systemet direkt med tillståndsekvationer i 
simuleringsmiljön och skapa ett specifikt luftfjäderblock. Genom uppställning av en 
bindningsgraf för systemet undersöks om lösningen är möjlig, se Figur 4.6. Systemets 
tillstånd ges av FC1 och FP, dess insignaler av vin och vut samt dess utsignal av F. 

Figur 4.6. Bindningsgraf för luftfjädermodellen i Figur 4.5. 

Bindningsgrafen får konfliktfri kausalitetsmarkering och kan därmed ge de önskade 
tillståndsekvationerna (Ljung, 2004). Ur grafen i Figur 4.6 kommer ekvationerna 4.3-4.8: 
 vkF statC =1

&  (4.3) 
 2CdynP vkF =&  (4.4) 
 PC FFF += 1  (4.5) 
 utin vvv +=  (4.6) 
 RC vvv += 2  (4.7) 
 RdynP vcF =  (4.8) 
Ekvation 4.3 och 4.4 skrivs om i termer av tillstånd, in- och utsignaler. 
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Tillståndsekvationerna består av (4.9) och (4.10). 
Dämparen i sekundärsteget är vertikal och liksom i primärsteget viskös men har inte linjär 

dämpning. Ett approximativt värde på dämpkonstanten användes enligt uppgift från 
Bombardier (Persson, 2008b). 

Det finns fyra stycken luftfjädrar och lika många dämpare i sekundärstegen i en 
Reginatågvagn. Luftfjädrar och dämpare i sekundärsteget modellerades med två stycken 
luftfjädrar och lika många dämpare, en uppsättning fjäder/dämpare för vänster respektive 
höger sida i tågvagnen. Värdet på styvhets- och dämparkonstanter dubblerades jämfört med 
verkliga värden. 

En viktig dynamisk del som räknas in i sekundärsteget är krängningshämmaren mellan 
boggi och vagnkorg. Syftet med den är, som namnet tyder på, att hämma vagnkorgens 
krängningsrörelse. Måttet på krängningshämmarens förmåga kallas rollstyvhet. 
Reginatågvagnen har en krängningshämmare per boggi men eftersom modellen består av en 
boggi modellerades enbart en krängningshämmare med dubbla värdet på rollstyvheten. 

Vagnkorg 
Likt boggien antogs vagnkorgen vara en stel kropp med massa och tröghetsmoment. Vikten 
på vagnkorg inklusive transformator var för Reginatåget i modellen närmare 42 ton. Denna 
vikt och faktumet att vagnkorgen vilar på fyra stycken luftfjädrar motiverar valet av kraft på 
luftfjädern i avsnittet Sekundärsteg (cirka 420*103 N fördelat lika på fyra luftfjädrar). 

4.6.2 Insignaler 
Till skillnad från longitudinell modell och nickningsmodell kräver krängningsmodellen flera 
insignaler. Anledningen är att krängningsmodellen är dynamisk och därmed mer komplicerad 
än longitudinell modell och nickningsmodell. 

Krängningsrörelse uppstår enligt avsnitt 2.4.2 av ändring i höjdläge hos rälerna i en 
övergångskurva. Ett uttryck för höjdskillnaden mellan rälerna är enligt avsnitt 2.1 
rälsförhöjning. Rälsförhöjning valdes därför som insignal till krängningsmodellen och hämtas 
från spårdatabas. 

En annan orsak till krängningsrörelse är, enligt avsnitt 2.4.2, rälsens kurvaturändring i en 
övergångskurva. Därmed valdes spårets kurvatur som insignal, även denna hämtad från 
spårdatabas. Modellen anpassas efter datastruktur för kurvatur och rälsförhöjning i 
spårdatabas genom STRIX, se avsnitt 2.2. Krängningsrörelse från kurvaturändring i 
övergångskurva är beroende av hastigheten hos tåget som färdas i kurvan (se ekvation 2.2). 
Hastigheten kan beräknas från accelerationen genom integration. Acceleration hos 
Reginatåget fanns tillgängligt genom SST på samma sätt som för den longitudinella modellen. 
Avslutningsvis valdes därför Reginatågets acceleration från SST som insignal till 
krängningsmodellen. 

4.6.3 Utsignaler 
Utsignalerna från krängningsmodellen ska styra rörelsesystemet på ett sätt så att 
krängningsrörelse i vagnkorg återskapas. Detta görs genom en krängningsrörelse i 
rörelsesystemet. Styrning av rörelsesystemet görs med hjälp av en rotationsvinkel φ för 
krängning (relativt tyngdkraften). Rotationsvinkeln för krängning beräknas från 
korgplansaccelerationen ayk (2.2) och tyngdkraften g enligt 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

g
a ykarcsinϕ  (4.11) 

Korgplansaccelerationen kunde registreras i simuleringsmiljön genom utnyttjande av (2.2). 
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Rörelsesystemen på VTI ger dock möjlighet till både inre och yttre krängningsrörelse. 
Därför måste avgöras hur rotationsvinkeln φ ska återskapas i inre och yttre krängningsrörelse. 

Korgplansaccelerationen ayk beror på både rälsförhöjningsvinkel och krängningsvinkel. Det 
naturliga i ett rörelsesystem på VTI är att återskapa krängningsvinkel i det inre 
rörelsesystemet. Därför valdes krängningsvinkeln φk att återskapas av den inre 
krängningsrörelsen, vinkeln var given i simuleringsmiljön. Krängningsvinkel för det inre 
rörelsesystemet, φinre, ges av 
 kinre ϕϕ =  (4.12) 
Resterande krängningsvinkel, kallad φyttre, återskapas av den yttre krängningsrörelsen enligt 
 kyttre ϕϕϕ −=  (4.13) 

4.7 Rörelsemodell 
Enligt modellöversikten i Figur 4.2 består rörelsemodellen av delmodellerna longitudinell 
modell, nickningsmodell och krängningsmodell. Rörelsemodellen har egenskaper enligt 
samtliga delmodeller. Tabell 4.1 sammanfattar egenskaperna hos rörelsemodellen genom att 
redogöra för respektive delmodells egenskaper. Egenskaperna består av: vagnkorgsrörelse 
som ska modelleras, delmodellens namn, rörelse i rörelsesystemet som återskapar respektive 
rörelse samt in- och utsignaler till delmodellerna. 

Tabell 4.1. Sammanfattning av rörelsemodellen. 
Vagnkorgsrörelse Modelleras av Återskapas 

av 
Insignaler Utsignaler 

Longitudinell Longitudinell 
modell 

Yttre 
nicknings-
rörelse 

Acceleration 
från SST. 

Rotationsvinkel 
för yttre 
nicknings-
rörelse. 

Nickning från 
spårlutning 

Nicknings-
modell 

Yttre 
nicknings-
rörelse 

Spårlutning från 
SST. 

Rotationsvinkel 
för yttre 
nicknings-
rörelse. 

Krängning Krängnings-
modell 

Inre och yttre 
krängnings-
rörelse 

Rälsförhöjning 
och kurvatur från 
spårdatabas. 
Acceleration 
från SST. 

Rotationsvinkel 
för inre och yttre 
krängnings-
rörelse. 

Observera att utsignalerna från longitudinell modell och nickningsmodell återskapas av 
samma rörelse i rörelsesystemet. Den totala rotationsvinkeln för nickningsrörelse vägs 
samman av rotationsvinklarna från respektive modell genom addition av vinklarna. 

Rörelsemodellens komplexitet uttryckt i antal tillstånd beräknades med MATLAB-
kommandot ”linmod” och resultatet blev 19 stycken tillstånd för de rörelser som återskapas av 
modellen. Detta kan jämföras med den longitudinella modellen i SST (avsnitt 2.6.3) som har 
4 stycken tillstånd (Wall, 2006). 
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5 Simulering och validering av modell 
Det här kapitlet beskriver simulering och validering av den modell som togs fram i avsnitt 
4.7. Simulering gjordes med olika insignaler och validering genom att jämföra mätdata från 
modell och verklighet. I de fall då önskade insignaler inte fanns att tillgå skapades egna 
signaler med liknande egenskaper som den önskade motsvarigheten. Principen för simulering 
och validering visas i Figur 5.1 och beskrivs noggrannare i resten av det här kapitlet. 

 
Figur 5.1. Princip för simulering och validering. 

Figur 5.1 ligger till grund för avsnittsindelningen i detta kapitel. 

5.1 Mätdata från verkligt Reginatåg 
Mätdata från verkligt Reginatåg bestod av en delmängd av de mätdata som användes till 
rörelseanalys i kapitel 3. Anledningen till att bara en delmängd valdes var att få fram mätdata 
som representerar en sträcka mellan två stationer. Vid en station antogs tåget stå stilla och 
befinna sig nära statiskt tillstånd, vilket leder till ett lättare val av starthastighet vid simulering 
av Reginatåget. Delmängden mätdata bestod alltså av en sträcka då tåget först stod på en 
station, sedan startade och färdades till stopp vid en annan station. En station var redan given, 
nämligen slutstationen Södertälje Syd. 

Metoden för att identifiera den andra stationen i mätdata gick ut på att analysera 
accelerationer från tre accelerometrar som fanns ombord på tåget. Accelerometrarna mätte 
vagnkorgens acceleration i longitudinell, lateral och vertikal led. Vid en station bör 
accelerationerna i vagnkorgen ligga mer runt noll än vid färd ute på spår. En indikation på att 
tåget stått stilla hittades runt tidpunkten 457 sekunder i mätdata. Indikationen gav sig i uttryck 
av att accelerationerna var relativt små innan 457 sekunder för att sedan öka mycket, 
förmodligen för att tåget startade, se Figur 5.2. 
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Reginatåg 

Mätdata Validering av 
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Figur 5.2. Accelerationer i ett Reginatåg på sträckan Flen-Södertälje Syd under intervallet 
430 till 630 sekunder in i mätdata. 

Slutsatsen om vilken delmängd av mätdata som skulle användas till validering blev 
tidsspannet 457 sekunder till 1309,874 sekunder, en representation av sträckan Gnesta-
Södertälje Syd. 

5.2 Insignaler 
Målet med insignaler till modellen vid valideringen var att de skulle motsvara 
omständigheterna som rådde då mätdata från verkligt Reginatåg samlades in. Insignalerna till 
modellen består av acceleration, spårlutning, kurvatur och rälsförhöjning, vilka skulle ha 
värden som gällde vid mätning i verkligt Reginatåg. Baserat på den valda delmängden av 
mätdata i avsnitt 5.1 skulle insignalerna motsvara en färd med Reginatåg på sträckan Gnesta-
Södertälje Syd. 

5.2.1 Acceleration och spårlutning 
Acceleration och spårlutning hämtas enligt avsnitt 4.7 från SST. Dessvärre finns inte sträckan 
Gnesta-Södertälje Syd implementerad i SST vilket ledde till att signalerna skapades på egen 
hand. För att börja med den enklaste insignalen sattes spårlutningen till konstant noll. 
Argumentet för att sätta spårlutningen till noll var att nickningsrörelse, som ju modelleras 
utifrån spårlutning, inte betraktas som den viktigaste rörelsen att återskapa enligt kapitel 3. 

Acceleration används som insignal i två olika delmodeller av rörelsemodellen, både till 
longitudinell modell och till krängningsmodell. Den longitudinella modellen modellerar 
nickningsrörelse och krängningsmodellen modellerar krängningsrörelse. Den viktigaste 
rörelsen enligt kapitel 3 är krängningsrörelse. Därför valdes ingen speciell insignal till den 
longitudinella modellen och accelerationen sattes till konstant noll. Krängningsmodellen 
kräver enligt avsnitt 4.6.2 egentligen hastighet som insignal och därför skapades en 
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hastighetsprofil som insignal till krängningsmodellen. En hastighetsprofil antas innehålla 
Reginatågets longitudinella hastighet relativt marken som funktion av tid. Skapandet av 
hastighetsprofil baserades på tre önskemål: 

• Totaltiden för hastighetsprofilen ska motsvara den angivna restiden för aktuell 
sträcka. 

• Hastighetsbestämmelser för aktuell sträcka används som riktmärke för tågets hastighet 
vid olika positioner i spåret. 

• Färdsträcka med hastighet enligt hastighetsprofil ska motsvara färdsträckan vid 
mätning i verkligt Reginatåg så gott som möjligt. 

Totaltiden för hastighetsprofilen bestämdes till 780 sekunder enligt angiven restid för Gnesta-
Södertälje Syd. Hastighetsbestämmelser på sträckan Gnesta-Södertälje Syd är placerade vid 
olika positioner utmed sträckan. Tillåten hastighetsprofil som funktion av avstånd på sträckan 
Gnesta-Södertälje visas i Figur 5.3 (Linjeboken). Reginatåget kan dock köra med så kallad 
överhastighet på sträckan Gnesta-Södertälje Syd. Överhastighet innebär för Reginatåget att 
faktisk hastighet är tillåten hastighet multiplicerad med faktor 1,1. (Persson, 2008b). 
Reginatågets överhastighet visas även den i Figur 5.3. 

 
Figur 5.3. Tillåten hastighet (streckad linje) och Reginatågets hastighet (heldragen linje) på 
sträckan Gnesta-Södertälje Syd. 

Med utgångspunkt från Reginatågets hastighetsprofil som funktion av avstånd i Figur 5.3 
bestämdes en hastighetsprofil som uppfyllde den tredje punkten ovan, totaltiden var under 
testning hela tiden satt till 780 sekunder. Testning gjordes genom enkel integration av 
hastighet så att färdsträcka erhölls. Färdsträckan jämfördes med det avstånd som mätdata 
fanns för. Den slutliga hastighetsprofilen visas i Figur 5.4. 
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Figur 5.4. Skapad hastighetsprofil som användes som insignal till rörelsemodellen vid 
simulering. 

5.2.2 Kurvatur och rälsförhöjning 
Kurvatur och rälsförhöjning kunde hämtas från spårdatabas genom STRIX, som fanns 
tillgänglig för sträckan Gnesta-Södertälje Syd. 

5.3 Simulering 
Simulering av rörelsemodellen genomfördes med insignaler enligt avsnitt 5.2. 
Simuleringstiden sattes till den tid som accelerationsprofilerna var skapade för, 780 sekunder. 
Valet av lösare och stegtid för simuleringsberäkning i Simulink gjordes med krav på enkel 
och snabb simulering. Test av olika lösare och stegtider ledde fram till lösaren ODE1 (Euler) 
med stegtiden 20 ms. Mätdata (se avsnitt 5.4) lagrades med en frekvens som bestämdes av 
stegtiden, vilken motsvarar 50 Hz. 

5.4 Mätdata från modell 
Under simulering av rörelsemodellen lagrades mätdata för validering. Valet av mätdata från 
modell grundade sig på vilka mätdata som fanns tillgängliga från mätning i verkligt 
Reginatåg. Mätdata från det verkliga Reginatåget bestod av vagnkorgsaccelerationer i 
longitudinell, lateral och vertikal riktning. Krängningsmodellen modellerar krängningsrörelser 
i ett vertikalplan, alltså utan longitudinell rörelse. Därför valdes lateral och vertikal 
vagnkorgsacceleration som mätdata från modell. Vagnkorgsacceleration i lateral och vertikal 
led lagrades i simuleringsmiljön genom att använda ekvation 2.2 och 2.3. Nödvändiga 
variabler till ekvationerna hämtades från modellen i simuleringsmiljön. 
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5.5 Validering 
Validering av rörelsemodellen bestod kortfattat av en spektrumjämförelse för olika mätdata. 
Ett spektrum skapades för utsignaler från modellen och ett spektrum skapades för mätdata 
från verkligt Reginatåg. Spektrumet som användes är liksom i kapitel 3 energispektrum, PSD. 
Mätdata från både verkligt Reginatåg och modell kom enligt föregående kapitel från samma 
sträcka mellan Gnesta-Södertälje Syd, vilket är nödvändigt för en bra validering av modellen. 
Valideringsprincipen visas mycket översiktligt i Figur 5.5. 

 
Figur 5.5. Översikt av validering. 

Mätdata från modellerat och verkligt Reginatåg delades först upp efter accelerationsriktning, 
antingen lateral eller vertikal. Spektrum skapades sedan för accelerationer i respektive 
riktning för vidare jämförelse. Resultaten av validering från respektive riktning redovisas i 
avsnitt 5.5.1-5.5.2 med en sammanfattning i avsnitt 5.5.3. 

Mätdata från verkligt Reginatåg var enligt kapitel 3 samplat med frekvensen 1000 Hz och 
mätdata från modellerat Reginatåg hade samplingfrekvensen 50 Hz. Därför omsamplades 
mätdata från verkligt Reginatåg ner till 50 Hz. 

5.5.1 Lateralaccelerationer 
PSD för lateralaccelerationer i vagnkorg från modellerat och verkligt Reginatåg visas i Figur 
5.6-5.7. 
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Figur 5.6. PSD för modellerat tåg. Vagnkorgsacceleration i lateral riktning. 

Figur 5.7. PSD för verkligt tåg. Vagnkorgsacceleration i lateral riktning. 
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Principutseendet är relativt lika för de olika spektrumen, men den lilla ”knölen” runt 10 Hz i 
verkligt tåg återfinns något större runt 15 Hz i modellerat tåg. Dock skiljer sig spektrumen i 
nivå där det modellerade tåget har cirka 28 dB/Hz vid 1 Hz medan det verkliga tågets 
motsvarande värde är cirka 7 dB/Hz. 

5.5.2 Vertikalaccelerationer 
PSD för vertikalaccelerationer i vagnkorg från modellerat och verkligt Reginatåg visas i Figur 
5.8-5.9. 

Figur 5.8. PSD för modellerat tåg. Vagnkorgsacceleration i vertikal riktning. 
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Figur 5.9. PSD för verkligt tåg. Vagnkorgsacceleration i vertikal riktning. 

Principutseendet är även här relativt lika med undantag från nivåerna. 

5.5.3 Analys 
Modellerat och verkligt Reginatåg ger skapligt bra överrensstämmelse vid jämförelse av PSD 
för respektive accelerationsriktning. Nivåerna i PSD minskar för ökade frekvenser i båda 
accelerationsriktningar. En markant skillnad mellan modellerat och verkligt tåg är dock nivån 
i de olika spektrumen. Generellt verkar det modellerade tåget ge lägre (skalorna är i dB) 
nivåer än det verkliga. En orsak till nivåskillnaderna skulle kunna vara accelerometrarna som 
användes för uppmätning i det verkliga Reginatåget. Vid studie av accelerationernas amplitud 
fanns flera höga toppar som ser aningen orealistiska ut och som skulle kunna bero på valet av 
accelerometrar. Samtidigt kan skillnaden i nivåer bero på att inte all dynamik och rörelse i 
tåget modellerats eftersom modellen skulle hållas så enkel som möjligt. 
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6 Implementering av modell i rörelsesystem 
Modellen som skulle implementeras i ett rörelsesystem var rörelsemodellen från avsnitt 4.7. 
Implementeringen skulle leda till simulering i en simulator på VTI. I detta kapitel beskrivs 
hur implementering av modellen bör göras och vad som genomfördes i samband med detta 
arbete. 

6.1 Onlinesimulering i rörelsesystem 
Realtidssimulering beskrevs kortfattat i avsnitt 2.7.2. En alternativ benämning till realtid i det 
här sammanhanget är online vilket syftar på att modellen är ”uppkopplad” mot 
rörelsesystemet under simulering. Onlinesimuleringen innebär att insignaler till modellen 
utvärderas i realtid med direkt styrning av rörelsesystemet. Onlinesimulering har inte 
genomförts men ett förslag på lösning har tagits fram. 

6.1.1 Förslag 
Rörelsemodellen i MATLAB/Simulink behöver ett antal insignaler för att fungera (se avsnitt 
4.7). Förslag på onlinesimulering i en tänkt tågsimulator åskådliggörs i Figur 6.1. Observera 
att förslaget utgår från en färdigbyggd simulator med samtliga delar enligt Figur 1.1. Notera 
även att vi här måste skilja på två modeller, antingen den longitudinella modellen i SST och 
rörelsemodellen i MATLAB/Simulink. I detta förslag kallas modellerna SST-modell 
respektive MATLAB-modell beroende på vilken det är fråga om. MATLAB-modellen 
simuleras på en xPC-target-dator, se avsnitt 2.7, medan SST-modellen simuleras på en SST-
dator. 

 
Figur 6.1. Struktur och dataflöde i en tänkt tågsimulator med onlinesimulering. 
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En joystick eller liknande reglage i tågkabinen fungerar som inenhet till SST och motsvarar 
gasreglaget i Reginatåget. Tågkabinen är monterad på rörelsesystemet med utenheterna 
högtalare och skärm/projektor. In- och utenheterna är anslutna till en SST-dator där 
Reginatåget simuleras i SST-modellen. Funktionaliteten i SST modifieras så att information 
om spårets lutning och tågets acceleration utmed spåret (relativt marken) skickas till en xPC-
target-dator. Utöver informationen från SST behöver MATLAB-modellen i xPC-target-datorn 
fler signaler i form av spårinformation. Därför skapas en databas med nödvändig information. 
xPC-target-datorn hämtar data från databasen beroende av tågets position i spåret. När 
MATLAB-modellen har de nödvändiga insignalerna kan den simuleras och från x-PC-target-
datorn skicka ut vinklar för styrning av rörelsesystemet. Simulering av modellerna sker 
parallellt och i realtid. 

6.2 Offlinesimulering i rörelsesystem 
Offlinesimulering är en alternativ metod till onlinesimulering. Metoden innehåller generellt 
sett följande steg: 

1. Modell: simulering baseras på en modell i MATLAB/Simulink. 
2. Insignaler: insignaler till modellen i steg 1 bestäms innan simulering eftersom det är 

fråga om offlinesimulering. 
3. Simulering: modellen i steg 1 simuleras med de förutbestämda insignalerna i steg 2. 
4. Lagring: lagra nödvändiga utsignaler från steg 3 för styrning av rörelsesystem. 
5. Styrning: styr rörelsesystemet i en simulator med signalerna i steg 4. 

Offlinesimulering har genomförts i Simulator II med lastbilskabinen. Tillvägagångssättet 
förklaras i detta avsnitt utifrån stegen ovan. Modellen som användes var rörelsemodellen från 
avsnitt 4.7. 

6.2.1 Insignaler 
Ett virtuellt testspår anordnades genom att skapa spårinformation med samma datastruktur 
som STRIX-data i spårdatabasen. Den spårinformation som skapades var kurvatur och 
rälsförhöjning för en nominell geometri, alltså ett perfekt spår utan avvikelser. Lagring av 
spårinformation gjordes fyra gånger per meter i vektorer på liknande sätt som för STRIX-
data. Testspåret delades in i olika spåravsnitt av typen rakspår, övergångskurvor och 
cirkulärkurvor. Testspåret visas principiellt i Figur 6.2 med tillhörande beteckningar för de 
olika spåravsnitten som spåret bestod av. 
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Figur 6.2. Skiss över testspår och dess spåravsnitt sett från ovan. 

Två övergångskurvor i testspåret hade linjär förändring av både kurvatur och rälsförhöjning. 
Övriga två övergångskurvor hade linjär förändring av enbart kurvatur. De linjära 
förändringarna i övergångskurvorna bestämdes av funktioner som beror av sträckan in i 
respektive övergångskurva. Ekvation 6.1 och 6.2 visar uttrycken som användes för de linjära 
förändringarna. Ekvation 6.1 ger kurvaturen 1/R där s är sträckan in i övergångskurvan, L är 
övergångskurvans längd och 1/R0 är slutlig kurvatur. Slutlig kurvatur är detsamma som 
kurvaturen i det spåravsnitt som följer efter övergångskurvan (Andersson m.fl., 2002). 
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Ekvation 6.2 ger rälsförhöjningen h där s och L är som i (6.1) och h0 är slutlig rälsförhöjning. 

 0)( h
L
sshh ==  (6.2) 

Spåravsnitten i testspåret har geometriska egenskaper enligt Tabell 6.1. 

Tabell 6.1. Geometriska egenskaper i testspår enligt Figur 6.2. 

Beteckning, 
spåravsnitt 

Spåravsnittstyp Längd 
[m] 

Kurvatur [1/m] Rälsförhöjning [mm] 

A Rakspår 500 1/∞ 0 
B Övergångskurva 100 Bkurv Brfh 
C Cirkulärkurva 200π -1/200 -212 
D Övergångskurva 100 Dkurv Drfh 
E Rakspår 500 1/∞ 0 
F Övergångskurva 100 Fkurv 0 
G Cirkulärkurva 200π -1/200 0 
H Övergångskurva 100 Hkurv 0 

Bkurv, Brfh, Dkurv, Drfh, Fkurv och Hkurv är funktioner som bestäms enligt (6.1)-(6.2). 
Insignalerna till rörelsemodellen är enligt Tabell 4.1: acceleration från SST, spårlutning 

från SST, rälsförhöjning från spårdatabas och kurvatur från spårdatabas. 

A B 

C 

D E F 

G 

H 

Färdriktning 
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Acceleration och spårlutning 
Acceleration och spårlutning från SST var inte tillgängliga för simulering av testspår eftersom 
spåret inte var implementerat i SST. Lösningen blev att skapa egna motsvarigheter. 

Olika accelerationsprofiler skapades för att simulera olika körfall. Framtagningen av 
accelerationsprofiler gjordes med hänsyn till Reginatågets verkliga prestanda (Tabell 2.1) 
samt testspårets utseende och längd. Accelerationsprofilernas längd sattes till 180 sekunder då 
hela testspåret hann genomlöpas på den tiden. Målet med accelerationsprofilerna var att 
försöka återge hur ett verkligt Reginatåg kan tänkas framföras på ett spår som testspåret.  

Två accelerationsprofiler skapades till testspåret: en med konstant acceleration noll och en 
med varierad acceleration. Profilen med konstant acceleration noll innebar att vald 
starthastighet bibehölls. Profilen med varierad acceleration visas i Figur 6.3 med tågets 
hastighet v vid olika tidpunkter. 

Figur 6.3. En av de skapade accelerationsprofilerna med varierad acceleration. I figuren visas 
hastigheter för det simulerade Reginatåget vid några tidpunkter. 

Testspåret valdes med noll spårlutning över hela spåret, insignalen från spårlutning sattes 
därför till konstant noll. 

Kurvatur och rälsförhöjning 
Kurvatur och rälsförhöjning hämtades från spårinformation för testspåret. Spårinformationen 
innehöll nominell geometri utan spåravvikelser, vilket dock inte är representativt för ett 
verkligt spår där sådana avvikelser ofta förekommer. För att göra testspåret mer realistiskt 
lades en störning på rälsförhöjningen. Störningen hämtades från STRIX-data genom att 
utnyttja höjdavvikelser i spåret som STRIX-data gällde för. Höjdavvikelserna i STRIX-data 
var uppmätta på ett relativt sätt, alltså utan jämförelse med spårets nominella geometri. 
Differensen mellan avvikelserna i respektive mätpunkt bildades i enlighet med definitionen av 
rälsförhöjning. Syftet med differensen mellan höjdavvikelserna var att få fram en någorlunda 
avvikelse i rälsförhöjning, som sedan kunde bli störning till rälsförhöjning vid simulering. 

Ett val som dök upp vid utnyttjande av avvikelser i STRIX-data var valet av 
våglängdsområde, se avsnitt 2.2 för aktuella områden. Avvikelser i de olika 
våglängdsområdena har olika karaktär och representerar spåret olika bra. Hur bra avvikelserna 
representerar spåret beror på vilken hastighet ett tåg har. I de hastigheter som råder då ett tåg i 
persontrafik färdas på ett spår gäller de större våglängdsområdena, 1-100 och 1-140 meter 

v=80 km/h 

v=60 km/h v=0 km/h
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(Bengtsson, 2008). Valet av våglängdsområde för det här arbetets ändamål föll på området 1-
140 meter eftersom Reginatåget används till persontrafik. 

Ekvation 6.3-6.4 visar uttrycken som användes vid bestämning av störning i rälsförhöjning, 
rfhstör, och slutlig rälsförhöjning som insignal till modell, rfhin. Höjdavvikelse i 
våglängdsområdet 1-140 meter för vänster och höger räl ges av av respektive ah. 
Rälsförhöjning från nominell geometri ges av rfhn. 
 hvstör aarfh −=  (6.3) 
 störnin rfhrfhrfh +=  (6.4) 
Baserat på (6.3) och (6.4) modifierades rälsförhöjningen i spårinformationen från testspåret. 
Modifieringen innebar först att bestämma rfhstör genom höjdavvikelser från en STRIX-
mätning. Antalet mätvärden för höjdavvikelse var så många att de motsvarade den sträcka 
som testspåret hade. I princip ”skars” en sammanhängande del ut från STRIX-data så att 
antalet mätvärden dividerat med 25 centimeter (avståndet mellan mätvärdena) blev sträckan 
av testspåret. Valet av sträcka som användes vid framtagning av störning ansågs vara 
godtycklig eftersom testspåret ändå inte hade en verklig motsvarighet. 

Störning på kurvatur från nominell geometri skulle höja realismen på testspåret ytterligare 
men kunde inte göras på motsvarande sätt som för rälsförhöjning. Anledningen var att det inte 
finns några avvikelser kopplade till kurvatur i STRIX-data. 

Simulering av modellen gjordes under så lång tid som accelerationsprofilerna gällde för 
(180 sekunder). 

6.2.2 Lagring 
Utsignalerna från rörelsemodellen samplades med ett intervall (5 millisekunder) som var 
anpassat efter datorstrukturen i Simulator II (Palmqvist, 2008). Lagringen skedde i två steg. 

Det första steget var lagring av data i en MAT-fil. Filen innehåller i sin tur en matris med 
värden för inre krängning, yttre krängning, yttre nickning samt tid (med 5 millisekunders 
intervall).  

Det andra steget innebar att konvertera matrisen i MATLAB till en fil av ASCII-typ. 
Anledningen till konverteringen var anpassning till det datorprogram som framtogs för 
styrning av rörelsesystemet, (se avsnitt 6.2.3). Konverteringen gjordes i ett egenutvecklat 
MATLAB-program. En ASCII-fil vardera gjordes för inre krängning, yttre krängning och 
yttre nickning. Datastrukturen i filerna var kolumnvektorer där första elementet innehöll 
antalet datavärden följt av datavärdena själva. Se Figur 6.4. 

Figur 6.4. Datastruktur i ASCII-fil till Simulator II. Tiden t i sekunder. 

6.2.3 Styrning 
Styrning av rörelsesystemet gjordes med hjälp av ett datorprogram med användargränssnitt. 
Programmet skrevs i språket Fortran av personal på VTI. Det kördes på en dator i Simulator II 
och användargränssnittet gav olika valmöjligheter för styrning av rörelsesystemet: 

s] 180  t vidvärde[

s] 0,005  t vidvärde[
s] 0 t vidvärde[

36001

=

=
=
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• Start och stop av rörelsesystem. 
• Störning av och på. 
• Val av accelerationsprofil (se avsnitt 6.2.1). 
• Avsluta programmet. 

Programmet läste in vektorerna med datavärden som fanns lagrade. Början och slut av 
signaler som skulle skickas till rörelsesystemet rampades. Rampning i början innebär att 
signalen som ska skickas multipliceras med en variabel som ökar linjärt från noll till en viss 
konstant under en viss tid, i detta fall några sekunder. Rampning i slutet innebär på liknande 
sätt en variabel som minskar till noll från en viss konstant. Orsaken till rampning var att 
undvika alltför stora positionsskillnader i rörelsesystemets cylindrar vid övergång från en 
signal till en annan. Signalerna till aktuatorerna i rörelsesystemet kontrollerades först med 
oscilloskop innan de skickades vidare. 

Programmet kunde förutom att styra rörelsesystemet även visa viss grafik på skärmen 
framför kabinen. Grafiken utgjordes av siffror som visar antalet hela sekunder som förlöpt i 
aktuell accelerationsprofil. Syftet med tidsvisningen var att lättare kunna orientera sig i 
testspåret och veta var det simulerade tåget befann sig. Visningen var fördelaktig eftersom 
grafikdelen, som ska utgöras av grafik från SST, inte var fullständigt implementerad i någon 
simulator på VTI. 

6.2.4 Resultat 
Offlinesimuleringen i Simulator II gjordes först utan passagerare i kabinen, detta av 
säkerhetsskäl och för att kunna göra en första yttre kontroll av rörelser i rörelsesystemet. Den 
första simuleringen gjordes med lyckat resultat och nästa steg var att göra en simulering med 
passagerare i kabinen. Passagerare och personal vid övervakningsbordet (se Figur 2.9) hade 
kontakt med varandra via ett ljudsystem. Via ljudsystemet kunde passagerare ge kommandon 
åt personal vid övervakningsbordet där datorprogrammet för styrning av rörelsesystemet 
kördes. Samtliga kombinationer av valmöjligheter i användargränssnittet testades. Bedömning 
av tågupplevelse vid den genomförda offlinesimuleringen tas upp i diskussionsavsnittet 
(avsnitt 7.1). 
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7 Diskussion, slutsatser och framtida arbete 
Kapitlet tar upp en diskussion kring resultat och arbetet i helhet. Slutsatser från resultat och 
diskussion dras och sammanfattar arbetet. Avslutningsvis ges förslag på framtida arbete som 
kan göras utifrån detta arbete. 

7.1 Diskussion 
Det här avsnittet tar upp en diskussion inom tre huvudområden av detta arbete. 

Rörelseanalys 
Syftet med rörelseanalysen i detta arbete var att komma fram till vilka fordonsdynamiska 
rörelser i ett tåg som är viktiga för att återskapa en god tågupplevelse. Analysen var inte helt 
självklar då den delvis grundade sig på en studie i åksjuka. Studien tar upp rörelser som en 
människa är känslig för ur åksjukesynpunkt. Risken med att grunda analysen på denna typ av 
studie är att ”fel” rörelser kan anses som viktiga. En människas känslighet för rörelser är 
troligen olik beroende på om det handlar om rörelser i samband med åksjuka eller rörelser i 
största allmänhet. Risken kan påverka både vilka rörelser som anses viktiga och 
rangordningen dem emellan. 

Modellering  
Rörelsemodellen som skapades i MATLAB/Simulink blev relativt beräkningskrävande trots 
att modellkomplexiteten försöktes hålla nere. En simulerad sekund i modellen tog avsevärt 
längre tid att beräkna än en verklig sekund. Orsakerna är inte helt klara men en av dem är 
förmodligen de dynamiska elementen (primär- och sekundärsteg). En ytterligare orsak till att 
modellen blev beräkningskrävande kan vara de stora datamängder som användes till 
insignaler. Den STRIX-datafil över sträckan Gnesta-Södertälje Syd som användes hade runt 
100 000 rader med värden, och då är den sträckan relativt kort jämfört med exempelvis 
Stockholm-Malmö. Frågan är om rörelsemodellen är så pass beräkningskrävande att den inte 
kan simuleras i realtid utan att överskrida den största möjliga steglängden i VTI:s simulatorer. 

Återskapande 
Offlinesimuleringen som genomfördes i Simulator II (se avsnitt 6.2) gav en god tågupplevelse 
i subjektiv bemärkelse. Vid jämförelse med att åka verkligt tåg anades att ”rätt” rörelser hade 
modellerats i rörelsemodellen. Under genomförandet av offlinesimuleringen kändes stor 
skillnad på rälsförhöjning med och utan störning. Rälsförhöjning med störning höjde 
tågupplevelsen genom att kabinen kändes mer dynamisk och ”levande”. Anledningen var 
förmodligen att störningen grundades på verklig spårdata (STRIX). En viktig notering som 
kunde göras när störningen användes var att känslan av slumpmässighet höjde tågupplevelsen. 
Slumpmässiga förändringar upplevs som mer realistiskt, säkert på grund av erfarenhet från 
verkliga tåg men också vetskapen om att en räls aldrig är ideal (jämför nominell geometri och 
spåravvikelser). 
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7.2 Slutsatser 
I detta arbete har fordonsdynamiska rörelser i ett tåg analyserats, modellerats och återskapats. 
För att återkoppla till målen som sattes inför arbetet (se avsnitt 1.2) redovisas följande 
slutsatser:  

• De rörelser som anses viktiga för återskapande är lateral rörelse och 
krängningsrörelse. 

• En fordonsmodell som modellerar de viktiga rörelserna kan byggas upp i en 
simuleringsmiljö. 

• Styrning av ett rörelsesystem kan ske baserat på modellen i simuleringsmiljön.  
De viktiga rörelserna från analysen garanterar inte nödvändigtvis en realistisk tågupplevelse 
eftersom analysen baserats på åksjuka. Analysen bör utvidgas med rörelser som en människa 
generellt är känslig för, inte nödvändigtvis i samband med åksjuka. 

En rörelsemodell kan göras mycket komplex eftersom det finns många rörelser, både 
statiska och dynamiska, i ett tåg. En typ av rörelser som visade sig viktig för en bra 
tågupplevelse var rörelser som härstammade från avvikelser i rälsförhöjning. Ett spår med 
dessa typer av avvikelser bidrar till att det simulerade tåget känns mer ”levande” och 
dynamiskt. Det finns fler avvikelser än just för rälsförhöjning och ju fler av dem som kan 
modelleras desto mer realistiskt bör återskapandet bli.  

Rörelsemodellen måste anpassas efter rörelsesystemens begränsningar och vissa rörelser 
innebär svårigheter för återskapande i rörelsesystem. Svårigheterna består både av 
begränsningar i det specifika rörelsesystemet och i begränsningar som gäller allmänt för 
rörelsesystem. 

Simulering av rörelsemodellen i realtid innebär krävande beräkningar och det råder 
osäkerhet om detta är möjligt med ett tillfredsställande resultat. Den alternativa metoden till 
realtidssimulering, som i detta arbete kallas offlinesimulering, är fullt duglig när det gäller att 
återskapa rörelser. Dock har offlinesimlulering den bristen att tågföraren i kabinen inte kan 
påverka det simulerade tåget. En naturlig fortsättning på detta arbete skulle därför vara att 
undersöka möjligheterna till realtidssimulering. Rent rörelsemässigt anses att simulatorerna på 
VTI fungerar bra till ändamålet och att det finns goda möjligheter till en fullständig 
tågsimulator. 

7.3 Framtida arbete 
Det fortsatta arbetet ligger främst i att modellera fler vagnkorgsrörelser med utgångspunkt 
från rörelsemodellen. Modellens uppbyggnad ger möjligheter att införa fler rörelseriktningar 
för vidare återskapande i rörelsesystem. Fler rörelser skulle höja realismen och upplevelsen av 
att färdas i ett tåg. Önskade rörelser för återskapande måste dock först vägas mot möjligheter 
och begränsningar i VTI:s rörelsesystem. Vissa rörelser kanske måste återskapas på ett sätt 
som inte är intuitivt. 

Förslag på övriga delar av fortsatt arbete ges i följande lista: 
• Bättre modellvalidering genom att skapa en mer realistisk hastighetsprofil alternativt 

accelerationsprofil som insignal till modell. Detta kan göras med exempelvis 
accelerometrar, GPS eller annan mätutrustning. Vid användning av accelerometrar bör 
valet av accelerometer och deras frekvensomfång beaktas så att de lämpar sig för 
ändamålet. 

• Utökning av rörelsemodellen till en fullständig 3D-modell av ett Reginatåg. 
• Implementering av onlinesimulering enligt förslaget i avsnitt 6.1.1 eller på liknande 

sätt. 
• Skapa en störningsmodell om inte verkliga rälsstörningar hämtas från spårdatabas. 
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