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FÖRORD

Denna studie har bekostats av Banverkets huvudkontor. Banverkets Östra region
har

bidragit

med

dels

inmätningar

och

dels

beräkningsresultat

från

äldre

beräkningsprogram.

Arbetet ligger inom ramen för ett tema "Ban- och fordonsteknik", vilket bland
annat

har

en

inriktning

på

spårgeometri.

Inriktningen

behandlar

fordon - bana, spårgeometriska normer och spårprojekteringsteknik.

VTI Meddelande 754

samverkan

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

SAMMANFATTNING
SUMMARY
PILHÖJDSBASERAD BAXBERÄKNING GENOM
DUBBELSUMMERING
KOORDINATBASERAD BAXBERÄKNING MED
TRIGONOMETRISKA BERÄKNINGAR
PILHÖJDSBASERAD BAXBERÄKNING MED LOKALA
KOORDINATER
EXEMPEL PÅ BERÄKNING

13

DISKUSSION OM ERFORDERLIG PROGRAMVARA

15

ÖVRIGT

17

REFERENSER

18

Bilaga 1

Exempel på mätdressin (MATISA PV-7)

Bilaga 2

Exempel på mätsystem för pilhöjdsmätning (MATISA PV-7)

Bilaga 3

Exempel på mätsystem för pilhöjdsmätning (MATISA M-462)

Bilaga 4

Exempel på kurvritning vid Nalenz evolventmetod (från Nordh 1970)

Bilaga 5

Jämförelse mellan beräkningar med dubbelsummering resp lokala
koordinater

VTI Meddelande 754

Koordinatbaserad baxberäkning av pilhöjdsmätta spår
av
Björn Kutfver
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)
S-581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I detta dokument diskuteras möjligheterna att använda pilhöjdsmätningar för
koordinatbaserad baxberäkning. En sådan baxberäkning kan sedan användas till
styrning av spårriktmaskiner för att förbättra kvaliteten vid underhållsjustering av
spårets sidoläge. Den teknik för inmätning och baxberäkning som här presenteras
bör inte användas vid stora förändringar i spårets sidoläge. Vid sådana fall bör
spåret istället mätas in med geodetiska metoder.

Studien

har

finansierats

av

baxberäkning

baserad

pilhöjdsmätning.

bordsdatorer

HP9845B,

på

vilka

Banverket

bedöms

som

ha

önskar

Befintlig
uppnått

ny

programvara

programvara

ekonomisk

arbetar

livslängd.

för
på
Ny

programvara skall arbeta på persondatorer och/eller arbetsstationer.

Befintlig programvara beräknar spårgeometrin genom dubbelsummering. Metoden
beskrivs

i

baserad

på

följande

kapitel.

geodetiska

Därefter beskrivs

inmätningar,

för

att

koordinatbaserad baxberäkning
skillnaden

till

koordinatbaserad

beräkning av pilhöjdsmätta spår skall framgå.

Efter

beskrivningarna

redovisas

ett

exempel

på

beräkning

och

dokumentet

avslutas med en genomgång av vilka funktioner som behövs i ett nytt datorprogram för transformering av pilhöjder till lokala koordinater.
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II

Slew calculations based on local coordinates derived from versine measurements
of railway tracks
by
Björn Kufver
Swedish Road and Transport Research Institute (V
S-581 95 LINKÖPING

SUMMARY

This paper discusses the possibilities of using local coordinates, derived from
versine measurements, to make slew calculations. Such slew values can be used in
lining operations with lining machines in design mode in order to increase the
improvement of the track quality. The procedures presented here should not be
used where the slew values are large. In such situations, it is preferable to survey
the track with geodetic methods.

The study has been financed by the Swedish National Railway Administration
(Banverket) which requires new software for slew calculations. Existing software
is installed on HP9845B microcomputers, which are now to be replaced by
personal computers and/or workstations.

The existing software calculates the track geometry by double summation of the
versines.

The procedure is described in this document. This is followed by

descriptions of slew calculations based on coordinates of geodetically surveyed
tracks and slew calculations based on local coordinates derived from versine
measurements.

After these descriptions, an example is analysed. The paper ends with a discussion
about which functions are needed in software which transforms versines into local
coordinates.
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1

PILHÖJDSBASERAD

BAXBERÄKNING

GENOM

DUBBEL-

SUMMERING

Pilhöjderna mäts normalt maskinellt med mätdressin. Pilhöjderna kan även mätas
manuellt med hjälp av en 10 eller 20 m lång mätlina. Maskinellt mätta pilhöjder
har nominellt en mätbas om 10 m. Pilhöjden mäts mitt i mätbasen och mätningar
var femte meter används senare i baxberäkningen. Exempel på mätdressin och på
mätsystem visas i bilagorna 1-3.

Två osäkerhetsfaktorer finns inbyggda i mätmetodiken. Dels saknas en absolut
nollnivå i mätsystemet och dels finns ett nära proportionellt pilhöjdsfel. Uppmätt
pilhöjd (frå) kan därför tecknas som funktion av verklig pilhöjd (fy) med formeln

fm = nollställningsfel + fy - proportionalitetsfaktor

[1]

Den absoluta nollnivån försöker man fastställa före mätning. Dressinens mätsystem måste därför nollställas efter varje transportkörning. Nollställningen sker
genom att ett 75 m långt rakspår mäts upp. I en statistisk undersökning av Norrköpingsdressinens mätsystem (Wrangö 1981) konstateras att efter en sådan nollställning är det förväntade nollställningsfelet +/- 0.33 och +/- 0.46 mm för vänster
respektive höger räl (vid 95% konfidens).

Om det senare vid baxberäkningen visar sig att ett rakspår inte i genomsnitt har
noll i pilhöjd kan spårprojektören med en speciell rutin i SJ-baxprogram själv
lägga på en konstant på alla pilhöjdsmåtten. Detta bygger då på ett antagande att
den ursprungliga nollställningen av någon anledning misslyckats. Projektören bör
dock först förvissa sig om att det vid hans "rakspår" inte finns svaga kurvor (t ex
kontrakurvor) vilket i så fall innebär att den registrerade pilhöjden, i genomsnitt
avvikande från noll, i själva verket är riktig och inte försedd med nollställningsfel.

Nollställningsfel på 0.46 mm innebär att rakspår registreras som cirkulärkurva
med 27 174 meters radie. Nollställningsfelet behöver inte påverka baxvärdena i en
beräkning,

eftersom

det

senare bara

är

skillnader i

pilhöjder

som

används.

Däremot påverkar nollställningsfelet den beräknade radien och därigenom även
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den

pilhöjd

som

skall

matas

in

i

en

spårriktmaskin

vid

trepunktsmetod.

Nollställningsfelet påverkar också beräkningen av rälsförhöjningsbrist och ryck.
Ett nollställningsfel om 0.46 mm ger följande felaktigheter i rälsförhöjningsbristen:

70 km/h

2 mm

100 km/h

4 mm

130 km/h

7 mm

160 km/h

11 mm

200 km/h

17 mm

250 km/h

27 mm

Det proportionella pilhöjdsfelet, d v s en proportionalitetsfaktor som avviker från
1 i formel [1] ovan, kan bero bland annat av avståndet mellan mättrallorna,
fjäderkraften i mätlinorna och eventuella skevheter i mäthjulen. Sedan våren 1981
finns därför utrustning som möjliggör kalibrering av pilhöjdsgivarna i kurvor med
noggrant fastställda radier. Om det proportionella pilhöjdsfelet ej helt reduceras
vid kalibreringen erhålls en våglängdsoberoende överföringsfunktion. Spårlägesfelen kommer i baxberäkningen

att reduceras

med en

faktor lika stor som

proportionalitetsfaktorn i formel [1]. (Spårriktmaskinen kommer sedan att med sin
automatik i hög utsträckning jämna av de sidolägesfel som återstår). Därutöver
erhålls felaktiga radievärden, vilket påverkar beräkningen av rälsförhöjningsbrist
och ryck samt pilhöjder för riktning med spårriktmaskin med trepunktsmetod.

En extra osäkerhetsfaktor vid pilhöjdsmätningen är det frånryck mäthjulen kan
utsättas för vid passage av ving- och moträler vid mätning i spårväxlar. Om de tre
mäthjulen frånrycks lika mycket skapas ett sidolägesfel i punkten, vilket en
spårriktmaskin
mäthjulen

delvis kan kompensera med

däremot frånrycks

sitt eget mätsystem.

olika mycket skapas

en knyck i

Om de tre

spåret,

vilket

spårriktmaskinerna är sämre på att åtgärda. Eventuella mätpunkter vid ving- och
moträler bör därför mätas om manuellt.

Baxberäkningen sker sedan med SJ-baxprogram i bordsdator HP9845B. Projektören ansätter sektionstal för alla tangeringspunkter. Datorn fastställer vilka radier
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cirkulärdelarna har genom att ta medelvärdet av pilhöjderna i respektive cirkulärdel. Vid korta cirkulärkurvor, med färre än fem pilhöjdsmått, måste projektören
ange radie. Metodiken bygger på en önskan att inte flytta tangeringspunkternas
läge i längsled. Detta skulle nämligen leda till att rampmärken, radietavlor och
rälsförhöjningsbrickor skulle behöva flyttas.

Linjen blir med förfarandet ovan matematiskt överbestämd.

En elementföljd

raklinje - övergångskurva - cirkulärkurva - övergångskurva - raklinje har inga
frihetsgrader. Alla elementlängder är givna. Alla radier är givna. Sidoläget i första
spårpunkten är givet (bax = 0). Bäringen mellan första och andra spårpunkten är
given (bax = 0 även i andra spårpunkten). Samtidigt finns tre villkor på linjen:
Den skall sluta i samma punkt (koordinater x och y) och i samma bäring som det
inmätta spåret. Elementföljden är flera gånger överbestämd. För att lösa motstridigheterna i ekvationssystemet infördes spline-funktioner som överlagras bax värdena. Med hjälp av spline-funktionerna kan garanteras att det beräknade spåret
slutar i samma punkt och med samma bäring som det inmätta spåret.

Mät- och beräkningstekniken är relativ såtillvida att inga anknytningar till andra
punkter än spårpunkter finns. De beräknade spårpunkterna jämförs endast med
inmätt spår. Jämförelser med fixpunkter, hinder, plattformskanter etc finns ej
inbyggda i inmätnings- och beräkningstekniken, utan måste göras manuellt.

Spline-funktionerna har fått ytterligare en tillämpning i SJ-baxprogram. Eftersom
det ofta är önskvärt att ha liten storlek på bax värdena, åtminstone i vissa punkter,
har man byggt in en utjämningsfunktion i SJ-baxprogram. (Denna utjämningsfunktion motsvarar den så kallade G-linjen i Nalenz evolventmetod, se bilaga 4).
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Utjämningsberäkningen går till enligt följande:

1.

Baxen beräknas utan utjämning.

2.

De fyra första punkterna utjämnas ej.

3.

Följande punkter delas in i grupper om en storlek på 3 + 2 - utjämningstalet.

4.

Punkter i slutet som ej går jämnt upp med gruppindelningen utjämnas ej.

5.

Inom varje grupp beräknas medelvärdet av baxen.

6.

En

spline-funktion konstrueras

sådan,

att den

går genom varje grupps

medelvärde vid gruppens mittpunkt.
7.

Spline-funktionen är kontinuerlig och har kontinuerliga första- och andraderivator.

8.

-Den slutliga baxen beräknas som den ursprungliga baxen minus splinefunktionen.

Man kan därutöver lägga in tvångsvillkor i spline-funktionen, d v s ange resulterande bax mått i valfria spårpunkter.

Utjämningsförfarandet i Nalenz evolventmetod och i SJ-baxprogram ger projektören en snabb och enkel metod att minska baxen. Det finns dock vissa nackdelar
med spline-funktionen. En mindre nackdel är att spårgeometrin ej blir "teoretisk
riktig": Exempelvis blir inte alltid radierna konstanta i "cirkulärkurvorna" och det
är risk för att man oavsiktligt skapar kontrakurvor i spåret. En lite större nackdel
är att utjämningsförfarandet kan komma att ge en dålig felreduktion av de långvågiga spårlägesfel som egentligen främst skulle behöva åtgärdas. En mer tilltalande metod, åtminstone i en teoretisk betraktelse, vore att projektören minskade
baxen genom att ansätta andra lägen på tangeringspunkterna och/eller manuellt
delade upp linjen i andra elementkombinationer. Tillåtna indata skulle i så fall
endast

vara

(G-linjerna)

matematiskt

kunde

bestämda

då helt slopas.

elementkedjor.

Spline-funktionerna

Med manuella beräkningar enligt Nalenz

evolventmetod hade ett sådant förfarande blivit ytterligt tidskrävande men med
datoriserade beräkningar kunde det ha varit ett alternativt förfaringssätt.
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SJ-baxprogram har ytterligare en egenhet. Liksom Nalenz evolventmetod bygger
det på antagandet om små vinklar. Om vi betraktar en spårlinje som startar i origo
och med bäringen noll (radianer) gäller följande samband:

x = J cos J (1/R) dsds

[2]

y = sin J (1/R) dsds

[3]

© = J (/R) ds

[4]

De första två integralerna är inte alltid möjliga att lösa analytiskt utan måste
beräknas numeriskt där 1/R varierar som funktion av längdmätningssektionen s,
d v s i övergångskurvor. En vanlig approximation är därvidlag antagandet om små
vinklar och sambanden kan då skrivas:

x =)ds= s

[5]

y = JJ (1/R) dsds

(4

p =/ (1/R) ds

[7]

Eftersom krökningen inte mäts kontinuerligt utan diskret (var femte meter) vid
Nalenz evolventmetod och i SJ-baxprogram blir ekvationerna där:

x = s

[8]

y = XX (I/R)

[9]

© => (I/R)

[10]

Resultaten blir tillfredsställande vid kurvor med små vinklar men riskerar att bli
helt orimliga vid kurvor med en vinkel om 7 radianer (200 gon). Gränsen för
småvinkelapproximationens

användbarhet

går

enligt

Thomas

Anderson

och

Johnny Wrangö vid ca 0.5 radianer. Kurvlängden uppgår då till halva radien.

Vid baxberäkning skall pilhöjdsmätningen av ytterrälen användas. Allmänt anses
det viktigare att ytterrälen får ett gott sidoläge och att spårviddsfelen tas upp av
innerrälen. I anslutande rakspår används samma räl som i kurvan. Vid s-kurvor
skall projektören byta räl vid inflexionspunkten. De går till så att man mellan två
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mätpunkter byter pilhöjdsserie (de bägge rälerna mäts samtidigt). Man kan säga att
metoden bygger på ett antagande om att de bägge rälerna går parallellt mellan de
två berörda mätpunkterna. (Samtidigt är skälet till att man byter räl kunskapen att
rälerna inte går parallellt). Om rälerna inte går parallellt, på grund av ej konstant
spårvidd, på den sträcka där man byter räl, kommer metoden att skapa en knyck i
spåret. Vid en variation av spårvidden på 5 mm mellan två mätpunkter skapas en
knyck om 0.001 radianer.
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2

KOORDINATBASERAD BAXBERÄKNING MED TRIGONOMETRISKA BERÄKNINGAR

Vid denna metod mäts spåret in med geodetiska metoder. Som resultat erhålls
koordinater (x, y) i lokala, kommunala eller nationella koordinatsystem. Spåret
kan mätas in i godtyckliga sektionsintervall. Om det geodetiska stomnätet har hög
inre noggrannhet skapas inga knyckar i spåret genom mätfel. Mätfelen kan enbart
ge upphov till sidolägesfel i enstaka punkter (vilka spårriktmaskinernas inre mätsystem klarar att kompensera relativt bra).

Vid den geodetiska inmätningen beräknas spårets geometriska läge i förhållande
till ett överordnat spåroberoende referenssystem. Spårets absoluta läge kan därför
återskapas så länge referenssystemet, det geodetiska stomnätet, är intakt.

Baxberäkning kan ske genom att en linje beräknas genom punktmängden och
sedan beräknas

de

vinkelräta

avstånden

mellan

denna linje

och

de

inmätta

punkterna. Banverket har till sitt förfogande en mängd olika program för dessa
typer av beräkningar, exempelvis små moduler för HP67/HP97, STEPP, Kordabs
byggdataprogram

och

InRail.

Gemensamt

för

dessa

program

är

att

enbart

matematiskt korrekta linjeberäkningar kan göras. Inga spline-funktioner finns tillgängliga. Dessutom kan inte matematiskt överbestämda linjer beräknas. I normalfallet beräknas matematiskt bestämda linjer. En elementföljd raklinje - övergångskurva - cirkulärkurva - övergångskurva - raklinje har i regel två tvångspunkter på varje raklinje och i beräkningens indata specificeras oftast radien och
längderna på övergångskurvorna. Linjen har då tre villkor. Den skall sluta i rätt
koordinater och i rätt bäring. Linjen har också tre frihetsgrader: Längderna på de
bägge

raklinjerna

och

längden

på

cirkulärkurvan.

InRail

klarar

att

beräkna

matematiskt underbestämda linjer. Ofta finns då oändligt många lösningar på
linjeföringen. InRail beräknar i så fall den lösning som ger den minsta summan av
kvadraterna på baxmåtten.

Om baxmåtten inte blir de önskade får projektören själv modifiera sina indata,
genom att använda andra tvångspunkter samt genom att pröva andra radier och
andra längder på övergångskurvorna. Måste en cirkulärkurva delas upp i två delar

VTI Meddelande 754

och/eller kontrakurva anordnas, får projektören styra detta manuellt i indata till
beräkningarna. Analysteknik för dessa typer av bedömningar lärs sedan tre år ut i
bantekniska kurser vid Banskolan i Ängelholm.

Om spåret tidigare koordinatberäknats kan den gamla linjeberäkningen användas.
Baxen kommer då i regel inte att minimeras. Istället vinner man fördelar såsom att
spårets läge i förhållande till kontaktledningen bevaras, spårets neutraltemperatur
bevaras,

spårets

läge

i

förhållande

till

"hinder"

som bergväggar,

bropelare,

plattformskanter etc bevaras samt att spårets läge i förhållande till andra spår
bevaras, vilket är viktigt vid växelförbindelser.

Den

goda

noggrannheten

spline-funktioner

i

vid

tillgänglig

geodetisk

mätningsteknik

programvara

gör

att

inga

kontrakurvor oavsiktligt smyger sig in i linjeberäkningen.
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och

avsaknaden

långvågigheter

av
och

3

PILHÖJDSBASERAD

BAXBERÄKNING

MED

LOKALA

TER

Grundtanken i denna metodik är att översätta pilhöjdsmätningen till lokala koordinater för att sedan kunna beräkna spårgeometrin med konventionella koordinatberäkningsprogram. Om vi antar att den första spårpunkten har koordinaterna
x =x;

och y=y;

och att bäringen till den andra spårpunkten är 9= 9;

kan

följande spårpunkters lokala koordinater beräknas till

XKj-j 'i-l)

"
Y
Figur 1.

Samband pilhöjd - koordinater.

Xj+j = Xi + 9: cos Q;

-och

Yi+1 = Vi + 9 : sin ©;

[11]
[12]

om bäringen från spårpunkten i mot spårpunkten i+1 beräknas till

Oi =

- aresin (f;/5000)

[13]

där f; är pilhöjden i millimeter mätt över punkterna i-1, i och i+1, med
teckenregeln att f; är negativ vid högerkurva i längdmätningens riktning.
I formeln ovan har småvinkelapproximationen använts. Avståndet mellan
punkterna i-1 och i+1 blir inte 10 m utan 10-cos arcsin (f;/5000) m. Vid normal
storlek på kurvradien (R > 150 m) blir felet litet. Ett alternativt beräkningssätt kan
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vara att låsa mätsträckans längd till 10 m och istället justera avståndet mellan två
närliggande punkter. Ett tillkommande problem blir i så fall att justeringen av
avståndet

mellan

punkterna

i

och

i+1

blir

olika

beroende

på

om

det

är

pilhöjdsmätningen med punkten i eller mätningen med punkten i+1 som mittre
punkt som används.

När pilhöjdsmätningen transformerats till en mätserie med lokala koordinater kan
spårprojektören beräkna spårgeometri och baxvärden med samma beräkningsprogram som vid beräkning av geodetiskt mätta spår. Projektören kan dock aldrig
förutsätta att rakspår skall beräknas som rakspår. Eventuellt återstående nollställningsfel efter justeringar av mätserien innebär att rakspåren kan komma att behöva
beräknas som cirkulärkurvor med stora radier. Regressionsanalysen i InRail blir
här ett mycket användbart verktyg.

Vid projekteringen har spårprojektören fullständig valfrihet att påbörja och avsluta
linjeberäkningen var han vill. Det är inte nödvändigt att radera punkter från själva
mätserien såsom vid beräkning med SJ-baxprogram.

En

ny

linjeberäkning

måste

emellertid

göras

för varje

beräkning

av

lokala

koordinater. Dessa är att betrakta som tillfälliga, bland annat därför att startkoordinaterna x; och y; och startbäringen ©; inte är kända med tillräcklig noggrannhet. Dessutom är i regel nollställningsfelet olika mellan två mätserier. Detta
innebär att en och samma cirkulärkurva får olika radie vid olika mättillfällen.

Vid linjeberäkningen kommer inte småvinkelapproximationen att användas. Detta
led i beräkningen kommer därför att ha hög noggrannhet, även vid kurvor med
stor vinkel. Det blir exempelvis möjligt att med hög noggrannhet beräkna kurvor
med vinkeln 7t radianer (200 gon).

Det kommer att bli svårare att bevara tangeringspunkternas läge i längsled än vid
SJ-baxprogram. Kanske är det lämpligt att inte markera tangeringspunkternas läge
med rampmärken, radietavlor och rälsförhöjningsbrickor eftersom det blir dyrbart
att flytta dessa vid varje spårriktningsinsats, utan istället använda enbart markering
på

rälerna.

Ett

annat
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punkternas läge i längsled för utsättning av rälsförhöjning och för inmatning av
pilhöjder och förställningsvärden i spårriktmaskinerna och helt enkelt strunta i att
de framräknade bax värdena korresponderar till en något annorlunda geometri. De
erhållna felen i sidoläget blir sannolikt mycket små. I detta alternativ kan gamla
rampmärken etc få kvarstå.

Vid byte av rikträl har metodiken med tillfälliga och lokala koordinater samma
problem som metodiken med dubbelsummering av pilhöjderna. Två åtgärder kan
emellertid vidtas för att minska problemen. Den ena åtgärden är att tillse att de
bägge rälerna har ungefär samma nollställningsfel, så att den resulterande krökningen efter spårriktning inte ändras där rikträl byts. Detta kan ske genom att
summa pilhöjd över rakspåren beräknas för respektive räl. Summa pilhöjd är ju ett

summa så att de blir lika. (Allra bäst bör vara att ändra bägge summorna till noll).
Ändringen sker genom att att en konstant term adderas på den aktuella rälens
samtliga pilhöjdsmått. Vad som skall anses vara rakspår bör projektören ange med
sektionstal för rakspårs början och slut. Den andra åtgärden är att byta räl över en
längre sträcka än fem meter. Eventuella spårviddsvariationer ger då upphov till
mindre knyckar än vad femmetersalternativet gör. Detta kan ske genom att en
koordinatserie räknas ut för respektive räl. Om bytet av rikträl skall ske från höger
räl till vänster räl mellan punkten i och punkten i+n (tex ett 30 meter långt
mellanliggande rakspår, n=6) beräknas bäringen mellan dessa två punkter i såväl
höger som vänster räl. Mätserien för vänster räl flyttas sedan och roteras så att
koordinaterna x och y överensstämmer i punkten i och att bäringarna från i till i+n
blir identiska. Nya lokala koordinater för de mellanliggande punkterna från i+1 till
i+n- 1 kan slutligen interpoleras rätlinjigt mellan mätserierna för höger och vänster
räl.

Om spårviddsdiagrammet vid dressinmätning visar att spårviddsvariationerna är
små, kan ett alternativ vara att inte byta rikträl. Små kortvågiga variationer i spårvidd ger då motsvarande små och kortvågiga fel i utsättningen av ytterräl. Det är
denna typ av fel som spårriktmaskinernas inre mätsystem klarar av att hantera.
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Beräkning av bikvadratiska parabler, övergångskurvor med svängt krökningsförlopp, är för närvarande ej möjlig med de koordinatbaserade linjeberäkningsprogram Banverket har till förfogande.
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EXEMPEL PÅ BERÄKNING

I bilaga 5 redovisas spårgeometri och baxresultat från två kurvor på Nynäsbanan
som beräknats med SJ-baxprogram och med koordinatberäkningsprogram med
samma inmätningsserie av pilhöjder.

Beräkningen med SJ-baxprogram (diagramlinje 1) har gjorts av Johnny Wrangö
vid Banverkets östra region. Utjämningstal 8 har använts. Enligt utskriften av data
för

kurvkort

anger

programmet

högerkurva

med

radien

R=989m

och

vänsterkurva med radien R = 891 m. I baxprotokollet framgår emellertid att radien
inte är konstant i "cirkulärkurvorna". I högerkurvan varierar pilhöjderna mellan
-12.7 mm

och

-12.6 mm,

vilket

motsvarar

radier

om

R=984 m

respektive

R = 992 m. I vänsterkurvan varierar pilhöjderna mellan 14.0 mm och 14.1 mm,
vilket motsvarar radier om R =-893 m respektive R = -887 m. På anslutande
rakspår varierar pilhöjderna mellan noll och 0.1 mm, d v s oändlig radie respektive
R = 125000 m.

I baxprotokollet framgår också att byte

av

rikträl

gjorts

på

sträckan 53 + 595 - 53 + 600.

Banverket har sedan låtit Kordab ta fram ett program som transformerar pilhöjder
till

lokala

koordinater.

Programmet

innehåller inga justeringsmöjligheter för

exempelvis nollställningsfelen och inga möjligheter för byte av rikträl. Programmet har använts av VTT för beräkning av koordinater och sedan har linjeberäkningar med linjeberäkningsprogram utförts.

(I programmet finns ett teckenfel

vilket lett till att högerkurvan blivit vänsterkurva och vice versa samt att baxen
blivit spegelvänd. I diagrammen i bilaga 5 har dock teckenfelet eliminerats).

Linjeberäkningsprogrammet

som

använts

är

ett

prototypprogram

för

InRail.

Prototypen klarar att beräkna matematiskt underbestämda linjer genom att den då
minimerar kvadratsumman på baxvärdena. Dock klarar prototypen inte regressionen i övergångskurvor (vilket senare versioner av InRail gör). I den första
beräkningen för höger (diagramlinje 2) respektive vänster räl (diagramlinje 3) har
radierna i såväl raklinjerna (pg a det okända nollställningsfelet) som cirkulärkurvorna varit variabler liksom längderna på övergångskurvorna. Prototypprogrammet har därför valt de radier som minimerar kvadratsumman inom respektive
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cirkulärkurva. Övergångskurvornas längder har blivit definierade genom inryckningsmåtten. (Med de senare versionerna av InRail, där regressionen kan användas
även

i övergångskurvorna,

hade en regressionsberäkning givit mindre bax

i

övergångskurvorna men något större bax i cirkulärkurvorna).

Spårgeometrierna (R = 95 888 etc) visar att vi har nollställningsfel, åtminstone i
ena rälen eftersom geometrierna blivit olika för höger och vänster räl. Att "raklinjerna" i en och samma räl fått olika radier i regressionsanalysen visar att åtminstone två "rakspår" inte är helt raka, utan ligger svagt krökta. Frågan är då vilket,
om något, som är rakt. Dessutom är inte krökningsskillnaderna mellan höger och
vänster räl lika stor på de tre "raklinjerna". Denna olikhet i krökningsskillnad
indikerar att spårvidden på de aktuella sträckorna kan beskrivas i formen av en
andragradsparabel. Man kan ju också diskutera reliabiliteten i själva mättekniken.
(Det är tveksamheten avseende reliabiliteten som leder till att denna teknik för
baxberäkning inte bör användas vid stora ändringar i spårets sidoläge).

Jämför man baxresultatet från SJ-baxprogram med resultaten från beräkningarna
med lokala koordinater, ser man att baxen i cirkulärkurvorna blivit mindre vid de
senare beräkningarna. Detta trots att radierna där hållits konstanta och inte tillåtits
variera p g a spline-funktioner. Även i första, tredje och fjärde övergångskurvorna
har metoden med lokala koordinater givit mindre bax. Man bör dock notera att
övergångskurvorna är några få meter längre i beräkningen med SJ-baxprogram
samtidigt som baxlinjen där visar att övergångskurvorna förlängts och radierna
minskats något. En förnyad beräkning med SJ-baxprogram, med något större
kurvradie och något kortare övergångskurvor, kan därför ge en något mindre bax.

Kortvågigt finns en god överensstämmelse mellan resultaten från SJ-baxprogram
och beräkningarna med lokala koordinater.

Min slutsats av testberäkningen är att det inte finns några skäl att anta att beräkningar med lokala och tillfälliga koordinater blir svårare att utföra, att de skulle ge
en i något avseende sämre spårgeometri eller att baxvärdena skulle bli onödigt
stora.
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DISKUSSION OM ERFORDERLIG PROGRAMVARA

Programmet för transformering av pilhöjder till lokala koordinater skall kunna
läsa maskinellt registrerade pilhöjder från Banverkets mätdressiner. Det skall
också vara möjligt att registrera manuella pilhöjdsmätningar med såväl tio som
20 m lina på en ASCII-fil, som datorprogrammet sedan skall kunna läsa. Det skall
vara möjligt att ändra i filen med pilhöjdsmått, oavsett om de kommer från
manuell eller maskinell mätning.

Filen

med

lokala

koordinater

skall

ha

en

extension

som

avviker

från

de

extensioner som används vid geodetiskt fastställda koordinater.

I filer från Banverkets mätdressiner finns längdmätningstal vid varje pilhöjdsmätning. Datorprogrammet skall som default kunna generera punktbeteckningar
som innehåller information om denna längdmätning. Det skall vara möjligt att
ändra längdmätningstalet, åtminstone vid första eller sista mätpunkt i serien.
Programmet skall då ändra längdmätningen i alla andra punkter så att resultatet
blir konsistent. Programmet skall kunna generera såväl stigande som fallande
längdmätning. Det är inte nödvändigt att i punktbeteckningens längdmätningsuppgift

kunna

hantera konnektioner

i

längdmätningen.

(Det

går ej

heller

i

SJ-baxprogram).

Programmet skall automatiskt bortse från den information om växlar, stolpar etc
som ligger på filen när de lokala koordinaterna beräknas. Däremot skall en lista
med all sådan information kunna skrivas ut i den eventuellt justerade längdmätningen.

Programmet skall över rakspåren beräkna summa pilhöjd för respektive räl.
Projektören skall med sektionstal tala om var rakspåren börjar och slutar. Flera
delsträckor med rakspår skall kunna definieras för en och samma summa. Som
underlag för identifiering av rakspår, och senare för byte av rikträl, skall programmet kunna rita upp pilhöjdsdiagram för höger och vänster räl, i valfri skala och på
såväl skärm som papper. En justering skall sedan kunna göras av pilhöjdsserierna
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för höger och vänster räl, genom att addera .en konstant på respektive räls samtliga
pilhöjdsmått så att de bägge summorna ovan blir noll.

Koordinater i första mätpunkten och startbäring bör baseras på en slumptalsgenerering, så att projektören inte förleds tro att absoluta koordinater använts, därför
att koordinater och bäring från två mätserier av samma spår överensstämmer.
Dessa startvärden bör vara möjliga att ändra. Då blir det nämligen möjligt att
lägga ihop två mätserier med varandra, utan att de behöver ha gemensam korrigering av nollnivån i pilhöjdssignalen. Det skall de inte ha om de är mätningar
från olika tillfällen.

Projektören skall ange vilken räl (höger eller vänster i längdmätningens riktning)
som

skall

användas

vid beräkningen

av

lokala koordinater.

Därutöver skall

projektören ange de sträckor där rikträl skall bytas (första och sista punkt eller från
sektion till sektion). Om sektionstal anges skall programmet avrunda värdet till
hela multipler av halva mätbasen. Kortaste växlingssträcka skall vara en halv
mätbas.
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OVRIGT

Om tekniken med lokala koordinater tas i drift, måste en

separat rutin för

uppdatering av kurvregistret tas fram. Det är inte självklart vilka kurvradier som
skall anges. Det enklaste är att inte ändra på radieuppgiften. Om baxlinjen visar att
en radie ändrats - baxvärdena ligger då genomsnittligt på en andragradsparabel
snarare än en rät linje - bör dock en ny radie anges i kurvregistret. Problemet är då
att radieuppgiften från linjeberäkningen är osäker på grund av nollställningsfelet.
Det blir önskvärt att på något sätt uppskatta storleken på nollställningsfelet. Ett
sätt kan vara att anta att det längsta av de två omgivande "rakspåren" är helt rakt
och att därför subtrahera den angivna krökningen i rakspåret från den angivna
krökningen i kurvan.

Om pilhöjdsgivarna på mätdressinerna är dåligt kalibrerade, så att proportionella
pilhöjdsfel finns, återstår dock ändå osäkerhet om kurvradiernas storlek.
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