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1. SAMMANFATTNING

Banverket saknar föreskrifter för koordinatbaserad växelprojek-

tering. Detta har lett till att olika metoder och olika praxis

har utvecklats hos huvudkontoret och de olika regionkontoren.

Bland annat med syfte att ge ut en föreskrift/rekommendation,

beställde banverket under hösten 1988 av VTI en inventering av

de olika metoder för koordinatbaserad växelprojektering som an-

vändes på huvudkontoret och banregionerna.

Under arbetets gång har framkommit att STEPP är det mest använd-

bara och mest flexibla väglinjeberäkningsprogrammet. Banverket

har dock för avsikt att ersätta STEPP med KORDABs BYGGDATA-pro-

gram vilket för närvarande inte innehåller alla de möjligheter

STEPP har. I överenskommelse med banverket utges därför ingen

rekommendation. Istället illustreras med några exempel vad STEPP

klarar respektive inte klarar. Meningen är att dessa exempel

skall kunna ligga till grund för en diskussion i vilken ut-

sträckning Byggdataprogrammet bör kompletteras.
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2. INLEDNING

2.1 Bakgrund

Växlar utgör ofta störställen i spåret. Problemen med växlar i

kurva är ofta stora: Komfortstörningarna är extra stora och de

krafter som den dåliga tåggången medför leder till material-

förstörelse och onormalt stort underhållsbehov. Dessutom innebär

krökta växlar, även vid perfekt spårläge, ofta hastighets-

restriktioner i såväl huvudtâgvägen som sidotågvägen.

Koordinatberäkning av spår och geodetisk utsättning har visat

sig vara effektiva sätt att styra spårriktmaskinerna så att alla

typer av spårlägesfel åtgärdas (även knyckar och långvågiga sid-

lägesfel). Med geodetisk utsättning av spåret erhålls även andra

fördelar. Kontaktledningen får ett varaktigt läge i förhållande

.till spåret, med minskad risk för nedrivning som följd. Vidare

kan spårets neutraltemperatur bevaras.

Föreskrifter och anvisningar för koordinatbaserad växelprojek-

tering saknas dock. I den 1984-11-09 utgivna SJF 541.555 "Pro-

jektering av spårväxlar" saknas kap 10 "Geodetisk mätning och

beräkning". Detta har lett till att olika metoder och praxis har

utvecklats på SJ banavdelnings huvudkontor och de åtta banregio-

nerna .

I omorganisationen 1988 då banavdelningen separerades från SJ

och fick bilda ett eget statligt verk (banverket), lades tre

regionkontor ner. Dessutom flyttade en del spårprojektörer från

de dåvarande banregionkontoren till de nybildade distrikten och

fick nya arbetsuppgifter.

Inför risken att tappa kompetens inom området beställde ban-

verket 1988-12-07 av VTI en inventering av dåvarande metoder för

koordinatbaserad växelprojektering. Banverkets projektledare har

varit Bengt Adolfsson och Johnny Wrangö.
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2.2 Projektet

Syften med projektet har varit:

1) Att översiktligt inventera och dokumentera vad som anses

vara en god spårgeometri i sidotågvägar (för att kunna här-

leda krav som kan ställas på projekteringsmetoder och beräk-

ningsprogram).

2) Att inventera och dokumentera de dåvarande (1988) metoderna

för koordinatbaserad växelprojektering hos de 8 banregio-

nerna och hos huvudkontoret.

3) Att värdera metoderna.

4) Att utge rekommendation, t ex förslag till kap 10 till SJF

541.555.

Projektörer vid regionkontoren och huvudkontoret intervjuades

under perioden 1988-12-27--1989-04-13 (se bilaga 1). Därutöver

har normer och utbildningsmaterial från SJ banavdelning samt

normer från DB studerats (för punkten 1 i syftet).

Under arbetets gång har framkommit att STEPP är det mest

flexibla beräkningsprogrammet. Av bl a kostnadsskäl har ban-

verket för avsikt att ersätta STEPP med KORDABs BYGGDATA-program

vilket f n inte innehåller alla de möjligheter STEPP har. I

överenskommelse med banverket har därför punkten 4 ovan slopats.
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3 . NÅGOT ou SPÅRPROJEKTERING

3.1 ÃAleänt om.spårprojektering

Den spårprojektering som här skall behandlas är fastställandet

av den horisontella linjeföringen. Detta inkluderar då val av

element (raklinje, cirkulärkurva, övergångskurva, spårväxel),

val av elementdata (längder, radier, växelvinklar), och koordi-

natberäkning av tangeringspunkter. Alla uppgifter beräknas med

millimeternoggrannhet.

3.2 Projektering av sidotågvägar

Projektering av växlar och sidotågvägar skiljer sig från pro-

jektering av huvudtågvägar: De spårgeometriska reglerna i SJF

540.2 är annorlunda och dessutom är målfunktionen (maximal

hastighet) vid en eventuell optimering inte självklar.

.äpêrsegmetsiåkê regler

För sidotågvägar medger SJF 540.2 en plötslig förändring i räls-

förhöjningsbristen om 100 mm. För huvudtågvägar accepteras högst

25 mm (SJF 540.2 2.5.1). I sidotågväg behöver rälsförhöjnings-

ramp ej sammanfalla med övergångskurva, om sidotågvägen ansluts

till växel som.har rälsförhöjning (SJF 540.2 5.2).

Målfunktioner

I de flesta fall söker projektören en spårgeometri i sidotåg-

vägen som klarar lägst den hastighet anslutande växlar klarar.
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Projekteras sidotågvägen för ännu högre hastigheter kan dessa

normalt inte utnyttjas. (Undantag: sidotågvägen är förberedd för

inbyte av växlar med högre tillåten hastighet i avvikande spår,

sidotågvägen är mycket lång = partiellt dubbelspår och/eller

sidotågvägen utgör en del av en framtida huvudtågväg). Det är

därför inte självklart att maximera hastigheten, utan en rad

andra målsättningar kan i stället bli mer intressanta (när sido-

tågvägen medger anslutande växlars hastighet).

Vanligt är att man försöker uppfylla så många som.möjligt av

dessa. Nedan presenteras några sådana målsättningar, indelade i

tre grupper. Inga anspråk görs på att listan skulle vara

komplett. Någon rangordning mellan målen, då dessa är inbördes

motstridiga, görs inte.

A- .1240511262 EV_h2VL1dEåSV§9§n_ (eller ;mestjrafilsesaéeånåy

l. Normalt eftersträvas raka växlar eftersom de ger

bättre tåggång och kräver mindre underhåll. Detta

önskemål kan komma i konflikt med önskemål om stora

kurvradier och långa övergångskurvor i huvudtågvägen.

Normalt prioriteras huvudtågvägens geometri.

2. För sidotågvägen är det ofta en fördel om rälsförhöj-

ningen är noll i en krökt växel (åtminstone i ytter-

bågväxel). Detta önskemål får ofta stå tillbaka för

önskemål om höga tåghastigheter i huvudtågvägen.

3. Tredelade växlar, spårkorsningar och korsningsväxlar

undviks i huvudtågvägar eftersom de ger dålig tåggång

och är underhållskrävande. Detta kan ibland ske på be-

kostnad av geometrin i sidotågvägen.
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4. Växlar som alternativt kan placeras i huvudtågväg

eller sidotågväg placeras i sidotågväg (eller minst

trafikerade spår) för att minimera växelunderhållet.

5. I växlar där två huvudtâgvägar (eller två sido-

tågvägar) löper samman ansluts det mest trafikerade

spåret i regel till växelns stamspår, vilket ger en

bättre tåggång.

B- Enkla lösningar

1. Raka växlar eftersträvas av underhållsskäl.

2. "Standardväxlar" eftersträvas. Därmed förenklas

reservdelshållningen. Som "standardväxlar" räknas

(a 1:6.28 v=40 km/h)

b 1:9 v=40 km/h

1:9 (R=300) v=50 km/h

(d 1:12 (R=500) v=65 km/h)

(e 1:13 v=70 km/h)

f 1:14 v=80 km/h

g 1:15 (R=600) v=70 km/h

h 1:15 (R=760) v=80 km/h

i 1 :18.5 v=100 km/h

Växlar inom parentes räknas inte som "standardväxel"

vid alla regioner.
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Från BKS till sista långsliper anordnas i regel samma

geometri i sidotågvägen som i huvudtågvägen. På så

sätt erhålls standard långslipersplacering. Alterna-

tivt anordnas för växlar med genomgående radie (2a,

2c, 2d, 2e, 2f, 2i) samma krökningsskillnad i lång-

sliperssatsen som i växeln. Dessa lösningar minimerar

riskerna för byggfel.

Samma rälsförhöjning som i huvudtågvägen anordnas i

sidotågvägen mellan BKS och sista långsliper. Andra

lösningar kräver komplicerade kilningar mellan sliper

och rälsfot.

Avstånd mellan två skarvar bör överstiga 4 m (SJF

546.1 1.0.3).

Rälsförhöjningen noll eftersträvas i sidotågvägen.

Dokumentationen av geometrin är ofta bristfällig i

sidotågvägar och genom att inte anordna rälsförhöjning

minimeras risken för skevningsfel.

Parallella spår eftersträvas. Det ordnas normalt med

lika långa klotoider i spåren eller alternativt med

klotoider med samma inryckningsmått. (Parallellelement

till klotoid används ej i Sverige).

Ev rälsförhöjningsramp bör sammanfalla med övergångs-

kurva. Om detta ej är möjligt bör ramp sammanfalla med

annat element. Sådana lösningar är lättare att doku-

mentera och minskar riskerna för utsättningsfel.

Tredelade växlar och korsningsväxlar undviks eftersom

de kräver mer underhåll.
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10. Växel som klarar högre hastighet än trafikeringen

kräver undviks av kostnadsskäl.

11. Utrymme för minst 3 kortsliprar eftersträvas mellan

BKS-ändar på två till varandra anslutande växlar.

Därmed erhålls en sådan rörlighet mellan växlarna att

de kan riktas en i taget.

& E@@@@@ä@@9

1. Lösningar, som är förberedda för ytterligare påbyggnad

av spårsystemet, föredras framför lösningar som ej är

det. Framtida kostnader kan på så sätt minskas.
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4 . KRAV PÅ METODER OCH BERÃKNINGSPROGRAM FÖR VÄXEL-

PROJEKTERING

' Resultatet från växelberäkningarna skall användas bland_annat

till beräkning av utsättningsdata. Dessa beräknas ibland i pro-

grammerade datastackar direktkopplade till geodetiska s k total-

stationer. En förutsättning för att växelberäkningarna skall

kunna användas i dessa sammanhang är att de har beräknats med

stor exakthet (millimeternoggrannhet). Metoderna för växelberäk-

ningar får därför inte använda approximationer som andra- och

tredjegradsparabler.

Eftersom målsättningarna i avsnitt 3.2 ovan ofta är inbördes

motstridiga, måste projektören ofta prova ett antal olika

ansatser innan han kan känna sig övertygad om att ha hittat

"bästa" lösningen. Beräkningsprogrammet bör därför vara enkelt

att handha och möjliggöra att långa elementföljder lätt kan

ändras.

Det är dessutom önskvärt att koordinater för tvångspunkter

(exempelvis tidigare beräknade tangeringspunkter i huvudtåg-

vägen) automatiskt kan hämtas från en punktbank. Detta dels för

att öka snabbheten i iordningställandet av indata och dels för

att eliminera risken för felstansning.

Av samma skäl är det önskvärt att utdata från växelberäkningarna

kan lagras i en databank och att resultatet kan skrivas ut i

lämpligt format.
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5 . METODER FÖR KOORDINATBASERAD VÄXELPROJEKTERING

5.1 Iterativ metod

Den iterativa metoden bygger på att elementen beräknas ett i

taget. Först när sista elementet i en elementföljd skall pla-

ceras upptäcks om ansatsen varit riktig eller inte. Återstående

tangentlängder räcker kanske inte för den tänkta övergångs-

kurvan. Det blir då nödvändigt att starta om beräkningen från

början.

I vissa fall är ekvationerna linjära (t ex vid rak växel vars

grenspår efter en cirkulärkurva ansluts till ett annat rakspår).

Då kan den tänkta lösningen beräknas med interpolation/extra-

polation redan efter två försök. I andra fall blir antalet

iterationer betydligt fler än tre.

5.2 Nmmerisk metod

I den numeriska metoden ställs det kompletta ekvationssystemet

upp (på ett sätt att ekvationssystemet varken är överbestämt

eller underbestämt). Den tänkta lösningen erhålls direkt (under

förutsättning att lösning är möjlig).

Den numeriska metoden är avsevärt snabbare än den iterativa.

Projektören får därmed tid att leta efter riktigt bra lösningar

och inte bara leta efter en lösning. Ett stort antal ansatser

med olika växelvinklar, längder på övergångskurvor etc kan på

kort tid prövas.

Den numeriska metoden kräver dock speciella beräkningsprogram.
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5.3 Analytisk metod

I den analytiska metoden återförs komplicerade ekvationssystem

till geodetiska standardproblem. Exempelvis kan växlar med Över-

skärande tungor och kurvor med Övergångskurvor beräknas med

skärning av två linjer, om överskärningar och inryckningsmâtt

först beräknas.

Metoden innebär att indata till den analytiska beräkningen först

måste beräknas.
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6 . BERÃKNINGSPROGRAM FÖR KOORDINATBASERAD VÃXELPROJEK-

TERING

6.1 HP97-programmen

Program till miniräknaren HP97 användes till iterativa metoder

av samtliga banregioner. Programmen klarar endast ett fåtal ele-

ment och därför måste ofta flera program användas viden linje-

beräkning. Programmen klarar inte att hämta och lagra koordina-

ter i punktbank.

6.2 VÄBER

VÄBER är ett växelberäkningsprogram som tagits fram av Sst

centrala banavdelning. VÄBER användes till iterativa metoder av

en banregion. VÄBER körs på bordsdator av typen HP984SB. VÄBER

omfattar ett antal typfall och vid beräkning av dessa kan

koordinater hämtas och lagras i punktbank. VÄBER klarar ej

krökta växlar. VÄBER klarar ej heller övergångskurvor.

6.3 STEPP

STEPP är ett projekteringsprogram som utarbetats av vägverket. I

STEPP ingår ett linjeberäkningsprogram T1200 som framtagits för

vägprojektering men som även9 går att använda till spårprojek-

tering. STEPP användes till numerisk metod av en banregion och

av huvudkontoret. STEPP körs via terminal på huvuddator i

Borlänge. Som terminal används bordsdatorn HP9845B, vilket upp-

fattas som arbetssamt och besvärligt. Detta beror dels på upp-

ringningsförfarandet med telefon och modem och dels på ett

omständligt "överrocksprogram". Stockholms banregion använder

istället äldre terminaler av typ Incoterm, vilket inte medför

dessa.nackdelar.
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STEPP klarar kedjor om 33 linjeelement, och kan därför lösa även

mycket komplicerade beräkningsfall. STEPP innehåller inte växlar

som linjeelement, men geometrier motsvarande raka växlar kan

genereras med 1-2 s k passelement. STEPP klarar, efter viss

manipulation, även krökta växlar.

Indata till växelberäkningar i STEPP kan hämtas från indata till

huvudtågvägen. Om tvångspunkter till sidotågvägen ej återfinns

som indata till huvudtâgvägen, utan utgörs av beräkningsresultat

(exempelvis beräknade tvångspunkter) måste dessa tyvärr stansas

manuellt.

6.4 BYGGDATA

BYGGDATA-programmet från KORDAB, en tänkt efterföljare till

STEPP, hade vid intervjutillfällena inte tagits i bruk. Program-

met testkördes dock 1990-02-05 och visade sig ha stora brister

vid växelberäkningar. Programmet klarar inte användandet av

längdvillkor i önskad omfattning. Banverket har dock uttalat

intresse för att låta komplettera programmet, så att det kan

användas även för växelberäkningar.

6.5 CAD

CAD användes till iterativa och till analytiska beräkningar av

huvudkontoret.
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7 . EXEMPEL PÅ KOORDINATBASERAD VÃXELPROJEKTERING

I detta avsnitt redogörs för hur ett beräkningsfall kan hanteras

med de i kapitel 6 beskrivna programmen.

Förutsättningarna är följande:

 

  //

/,/SIÅ7ÄDQAGI gor1

' ' SJ50

Figur 7.1 Beräkningsexempel 1.

Önskad hastighet 70 km/h i sidotâgvägen och spårmaterial SJ50 i

huvudtågvägen innebär att växlarna 1:13 och 1:15 är lämpliga att

använda.

Vinkeln mellan huvudtågvägen och sidotâgvägen är så stor att en

kurva, som svänger åt samma håll som grenspårskurvan, måste an-

ordnas i sidotågvägen bakom växeln.

Därmed blir 1:13, som har en genomgående radie R=600, en lämplig

växel. (Detta påstående delas inte av alla projektörer, se punkt

BZ i stycket 3.2 ovan). Omedelbart bakom växeln anordnas cirkel-
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kurva med R=600, vilken blir 20.150 m lång. Eftersom sista lång-

sliper ligger 4.680 m från BKS kan en 20-30 m lång klotoid

passas in mellan cirkeln och rakspåret, utan att långslipers-

satsen påverkas.

Om däremot 1:15-växel väljs, vilken har rakt korsningsparti,

erhålls en linjeföring som.består av växelkurva - rakspår -

kurva. Det mellanliggande rakspåret ger upphov till dålig tåg-

gång och dessutom får detta alternativ fler tangeringspunkter

vilket gör geometrin svårare att rikta.

7.1 MEd.iteratiV'metod

[1135

 

'
i
n

Figur 7.2 Exempel 1 med iterativ metod.

Vid en iterativ metod koordinatberäknas växeln vid en antagen

sektion i huvudtågvägen. Därefter beräknas längden L från BKSZ

till vinkelspetsen VSP. Slutligen beräknas radien på den kurva

som startar i BKSZ och slutar i sidotågvägens rakspår (RL) samt

koordinater på kurvans anslutningspunkt på detta rakspår.

Vid första försöketblir radien säkerligen inte R=600. Det blir

därför nödvändigt att starta om beräkningarna från början med

ett nytt läge på växeln. Eftersom radien i kurvan bakom växeln

är//proportionell mot längden L och denna längd varierar linjärt
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med sektionstalet för växeln, så kan växelns läge bestämmas med

interpolation/extrapolation redan vid tredje försöket. Andra

beräkningsfall kan kräva betydligt fler försök.

Om man har för avsikt att lägga en klotoid mellan cirkeln och

rakspåret placeras en "fiktiv" rakspårsanslutning (RLl) paral-

lellt med RL med ett sidomâtt motsvarande klotoidens inryck-

ningsmått.

7.2 Med numerisk.metod

Med den numeriska metod anges de relevanta parametrarna direkt.

Linjebeskrivningen till STEPP för exempel 1 visas i tabell 7.1.

Elementen 2 och 3 motsvarar en 1:13-växel. (Aktuella kombina-

tioner av passelement för att generera geometrier för olika

växlar, kan tabelleras i en beräkningshandbok).

   

  

 

  

Element- Radie Radie Klotoid- Element-
nummer vid TPl vid.TP2 parameter längd

1 INF INF - -

2 -557.847 -557.847 - 42.827
3 INF INF - 1.743

4 -600 -600 - -
5 -600 INF - 30
6 INF INF - -

 

Tabell 7.1 Indata till STEPP för exempel 1.

 

Rakspâren 1 och 6 låses i bäring och i sidled med två tvångs-

punkter var. Observera skillnaden mot den iterativa metoden. Där

provas fram vilken längd på rakspåret 1 som ger radien 600 i

element 4. Här anges radien 600 och längden på rakspåret 1 be-

räknas av datorn.
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7.3 Med analytisk metod

Vid denna metod Överförs beräkningsfallet till skärning av två

linjer. Medelpunkten till cirkeln med R=600 skall ju ligga på

ett givet avstånd från respektive rakspâr. Detta avstånd är lika

med radien plus/minus eventuella överskärningsmått eller inryck-

ningsmått.

/

 

Figur.7.3 Inryckningsmått och överskärningsmâtt vid.exempel 1.

När väl koordinaterna för cirkelns medelpunkt har beräknats, kan

tangeringspunkterna lätt beräknas.
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7.4 Utökning av exempel 1

Låt oss anta att geometrin till exempel 1 koordinatberäknats med

en 30 m lång klotoid och att klotoiden går in 0,8 m i lång-

sliperssatsen på en framtida skyddsväxel. Klotoiden bör då

kortas till 28 m.

 

 

Figur 7.4 Utökning av exempel 1.

Med iterativ metod fordras nya, mer eller mindre krävande, be-

räkningar för att koordinatberäkna tangeringspunkterna. Ett nytt

inryckningsmått måste beräknas. Därefter kan, med hjälp av

differensen mellan inryckningsmåtten (Lr=28 resp Lr=30) och

differensen mellan huvudtågvägens respektive sidotågvägens

bäringar, erforderlig flyttning av växeln beräknas. Slutligen

beräknas koordinaterna för tangeringspunkterna. Alternativt kan

beräkningarna startas om från början. Tre nya iterationer krävs

då för lösning.

Sker beräkningarna med numerisk metod ändras längden 30 till 28

för klotoiden i indata till beräkningarna (se tabell 7.1).
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Vid den analytiska metoden mäste ett nytt inryckningsmått beräk-

nas för klotoiden. Därefter beräknas en ny skärning (för medel-

punktens placering). Slutligen beräknas ny växelplacering och

nya koordinater för tangeringspunkterna.

7.5 Jämförelser mellan metoderna och programmen

I tabell 7.2 görs en förenklad sammanställning av vad som

beskrivits i kapitlen 4-7.

    

 

 

METOD I ITERATIV I NUMERISK I ANALYTISK

PROGRAM I HP97 I VÃBER I STEPP I -CAD

Handhavande - + _ :) +
+

Element-

följder - - ++ +

Förberedande

beräkningar - - ++ __

Hämta punkter - ++ _ i; ++
+

Lagra punkter - ++ + ++

Utskrifter + v ++ + _

1) HP9845
2) INCOTERM
3) tangeringspunkter
4) tvångspunkter

Tabell 7.2 Sammanfattande jämförelse.
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Beräkningsprogrammen är likvärdiga vad avser exaktheten i beräk-

ningarna.

Handhavandet med HP97-programmen är omständligt eftersom projek-

tören tvingas från magnetkort läsa in flera olika program under

itereringarna. STEPP, med HP9845 med uppringd förbindelse, upp-

levs också krångligt.

STEPP-programmets starka sida är dess förmåga att hantera långa

elementkedjor. Den iterativa metoden har sin största nackdel

här. Med analytisk metod kan långa elementföljder hanteras, men

då till priset att omfattande förberedande beräkningar krävs.

Möjligheterna att hämta och lagra punkter är i det närmaste

obefintliga hos HP97-programmen. STEPP har svagheter i punkt-

hanteringen, speciellt avseende hanteringen av tangerings-

punkter.

Det enda programmet som har kompletta utskriftsrutiner för

växlar är VÃBER.
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8. FÖRDJUPAD DISKUSSION om STEPP

Det visar sig snabbt att STEPP är det beräkningsprogram som f n

uppvisar störst flexibilitet och som kräver minst av förbere-

dande beräkningar. BYGGDATA-programmet är det beräkningsprogram

som har störst möjlighet att kompletteras till en acceptabel

nivå. Därför visas nedan några ytterligare exempel på beräk-

ningsfall Som STEPP klarar bra respektive mindre bra. Avsikten

med dessa exempel är att de skall kunna användas i en diskussion

om vad ett utökat BYGGDATA-program skall klara.

8.1 Cirkulärt krökt växel med.genomgående radie och med

tangerande tunga

Dessa växlar kan genereras med ett element. Det fordras dock

några förberedande beräkningar för att fastställa radien och

längden på detta element.

   

   

2
R - R0 ° R1 ' t
2 R + R

0 1

L =
2 az R2

 

där R0 = grenspårets radie i
den ursprungligt raka
växeln

RO < 0 då sidotågvägen
ligger till vänster
om huvudtågvägen

R1 < 0 då huvudtågvägen
går i vänsterkurva

 

  

R2 och az < 0 då gren-
sparskurvan
går i
vänsterkurva

Figur 8.1 Växel som kröks cirkulärt.
/
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Risken finns att man räknar fel eller stansar indata till STEPP

fel. Vid koordinatberäkningen sker ingen kontroll av att R3 och

L3 blivit rätt.

8.2 Cirkulärt krökt växel med tangentiell metod

Sidotågvägen bakom en krökt växel kan alltid beräknas genom att

motsvarande raka växel placeras i huvudtågvägens tangent.

 

Figur 8.2 Beräkningsexempel 2.
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Indata till STEPP för Figur 8.2 visas i Tabell 8.1.

  

Element- Radie vid Radie vid Klotoid- Element-
nummer TP1 TPZ parameter längd

1 -2400 -2400 - -
2 INF INF - 23.167
3 INF INF - 21.424

4 -1000 -1000 - 1570.7963
5 1000 1000 - 1570.7963
6 1000 1000 - 1570.7963
7 INF INF - 2000

8 1000 1000 - 1570.7963
9 1000 1000 - 1570.7963

10 -1000 -1000 - 1570.7963
11 -557.847 -557.847 - 42.827
12 INF INF - 1.743

13 -800 -800 - -
15 INF INF - -

 

 

   

 

 

Tabell 8.1 Indata till exempel 2.

 

Elementen 2-3 utgör den raka växelns stamspår. Elementen 4-10 år

en slinga som får beräkningen att vända vid växelns FSK. Elemen-

ten 11-12 motsvarar den raka växelns grenspår.

Även i detta exempel är det programmet som avgör var i längsled

växeln skall placeras. Projektören slipper alltså att, till

skillnad mot vid den iterativa metoden, prova ett antal olika

placeringar av växeln.

Vid denna "tangentiella" beräkningsmetod behöver inte den krökta

växelns grenspårskurva exakt beräknas (R2 och L2 1 Figur 8.1)_

Detta är en fördel. Vidare erhålls en kontroll såtillvida att

början på element 3 skall ha samma koordinater som vinkelspetsen

på element 11 och att början på elementen 4 och 11 skall ha

samma koordinater.
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Om resultaten från beräkningen visar att elementen 13 och 15 har

tillräckliga längder, blir det enkelt för projektören att mellan

dem lägga in en klotoid. STEPP beräknar då en ny placering av

växeln.

8.3 Växel i övergångskurva

Då växeln placeras i övergångskurva, måste oftast växelns läge i

längsled anges. Detta beror på att STEPP i princip kräver att

radievärden åsätts alla element i indata.

 

 

Figur 8.3 Beräkningsexempel 3.
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Indata till STEPP för figur 8.3 visas i tabell 8.2.

 

 

Element- Radie vid Radie vid Klotoid- Element-
nummer TPl TP2 parameter längd

1 INF INF - -

2 INF -5000 438.178 -
3 INF INF - 23.167

4 INF INF - 21.424
5 -1000 -1000 - 1570.7963
6 1000 1000 - 1570.7963
7 1000 1000 - 1570.7963
8 INF INF - 2000

9 1000 1000 - 1570.7963
10 1000 1000 - 1570.7963
11 -1000 -1000 - 1570.7963
12 -557.847 -557.847 - 42.827
13 INF INF - 1.743

14 681.818 670 438.178 -
15 670 670 - -
17 INF INF - -

  

 

  

 

 

Tabell 8.2 Indata till exempel 3.

 

Det som skiljer detta exempel från exempel 2 är främst att

växelns läge i längsled är styrt av att radien i BKSl skall vara

5000 (element 2). Projektören blir tvungen att prova sig fram

till var växeln skall ligga. När växeln flyttas i längsled sker

detta genom att radien vid TP2 i element 2 ändras. Om standard-

avstånd önskas mellan sliprarna i långsliperssatsen måste även

de bägge radierna i element "14 ändras. Därav följer också att

radierna i element 15 bör ändras.

I detta exempel kan enbart tvångspunkterna A, B och D användas.

Till tvångspunkten B anges ett längsmått sådant att klotoiden 2

startar i rätt sektion. Om rakspâret 17 inte går genom punkten C

provas ett nytt läge för växeln. (Alternativt kan C användas som

tvångspunkt om ett element 16 med ospecifiserad längd införs.

. / '

VTI NOTAT J 06

 



26

Detta alternativ har två nackdelar. Dels införs ett oönskat

element av enbart beräkningstekniska skäl, dels ökar risken för

att längden på element 15 blir negativ varför beräkningen blir

oanvändbar).

Om BYGGDATA-programmet skall kompletteras för att kunna användas

till växelberäkningar, är det önskvärt att radier kan utelämnas

som indata. I så fall kan överlämnas åt programmet att placera

ut växlarna i längsled även i övergångskurvor. Det måste dock

observeras att radierna i elementen 2, 14 och 15 är kopplade

till varandra, beroende på långsliperssatsens geometri.

8.4 Växel med tangeringspunkt i långsliperssatsen

I avsnitt 8.1 och 8.2 visas att beräkningsprogrammet kan placera

ut växeln i längsled, om växeln (eller mer exakt - om BKSl)

ligger i rakspår eller i cirkulärkurva. Om standardavstånd

önskas mellan långsliprarna, går dock inte detta, om en tange-

ringspunkt hamnar i långsliperssatsen.

   

 

25105761

'-.LnNesUPER

Figur 8.4 Beräkningsexempel 4.

d
b

Exempel 4 visar ett sådant fall. Enda sättet att tillse att L2

blir lika med L1 är att ange bägge längderna i indata. Därmed

beskrivs ju också var växeln skall ligga i längsled.
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Om BYGGDATA-programmet skall kompletteras för växelberäkningar,

är det önskvärt att sådana längder kan kopplas till varandra,

utan att deras absoluta längd anges.
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