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Föredrag vid VTI:s och KFst forskardagar 1997-01-08--09

Björn Kufver

CEN komfortvärdering och järnvägens linjeföring

Inledning

Linjeföringen hos järnvägen kan ses som ett tekniskt delsystem med mycket lång

livslängd. Andra delsystem, såsom spåröverbyggnad, kontaktledning etc., förnyas i regel

med i princip oförändrad linjeföring. Ändringar av befintlig linjeföring är också mycket

kostsamma, bland annat därför att praktiskt taget alla andra delsystem samtidigt måste

ändras. Detta betyder att vid nybyggnad såväl som vid ändringar av befintlig linjeföring

bör även trafikens krav i en relativt avlägsen framtid beaktas. Samtidigt förhåller det sig

så att en onödigtwhög standard i linjeföringen belastar ett ny- eller ombyggnadsobjekt

med onödigt höga anläggningskostnader och kanske onödiga miljöintrång. Slutsatsen

blir att linjeföringen bör väljas med mycket stor omsorg, att nyttan av god linjeföring på

ett adekvat sätt balanseras mot associerade anläggningskostnader och miljöintrång,

d.v.s. att linjeföringen optimeras.

För att kunna genomföra en optimering av linjeföringen behövs kunskap om dels vilken

målfunktion som skall användas och dels vilka bivillkor som måste beaktas. En

målfunktion kan exempelvis bestå i att tillåten hastighet enligt nu gällande normer

maximeras, under beaktande av att linjeföringen, av exempelvis kostnadsskäl och

miljöhänsyn, skall ligga inom en definierad terrängkorridor. I samband med en intern

strid inom SJ:s banavdelning om huruvida Grödingebanan skulle projekteras för

160 km/h eller 200 km/h (för konventionella tåg) ändrade SJ:s banavdelning föreskriften

SJF 540.2 (gällande 871201-961130) och angav att en sådan optimering skulle göras.]

Om normerna skall användas på ovanstående sätt, bör den lösning som erhålls vara den

bästa i någon djupare mening, exempelvis att underhållskravet på banan blir minsta

 

' Det har tyvärr dock visat sig att SJF 540.2 ofta inte följdes och att banor projekterades för en lägre tillåten
hastighet än vad tillgänglig terrängkorridor medgav.



möjliga eller att åkkomforten (avseende störande sidoaccelerationer etc) blir bästa

möjliga.

Rumsliga villkor

I ett pågående forskningsprojekt2 vid VTI och KTH studeras dessa frågeställningar.

Optimeringsproblemet har strukturerats på följande sätt: Linjeföringen beskrivs i en

elementkedja som skall börja och sluta i element vars lägen är givna, se elementen El

och E5 i figur 1. Linjen avgränsas med hinder, som antingen kan utgöras av

installationer bredvid banan (OI 03 i figur 1), eller av spårväxlar som bör ligga på

rakspår (04 i figur 1).

 

     
 

Figur 1 Klotoid/cirkel/klotoirl-kombination i x/y-planet.

Optimeringsproblemet består i att hitta den bästa av de kombinationer av element (E2

E4) som inte inkräktar på hindren. I exemplet i figur 1, som i och för sig är förenklat,

beskrivs den mest vanliga projekteringsuppgiften; att räkna in en enkel kurva mellan två

 

2 Projektet finansieras av Adtranz, Banverket, KFB, SJ och VTI.



givna raklinjer. I exemplet antas att kurvan skall bestå av enbart en cirkulärdel (E3) och

att de bägge klotoiderna (E2 och E4) skall ha samma längder. Uppgiften har då

förenklats i att bestämma två variabler och i detta fall är det lämplig att välja

cirkulärkurvans radie (R) och klotoidernas längder (Lt). Det möjliga handlingsutrymmet

visas i figur 2.
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Figur 2 Spårprajektering i R/Lt-planet.

Övergångskurvorna måste ha en längd större än eller lika med noll och får inte bli så

långa att cirkulärkurvans längd blir kortare än noll. Dessutom definierar de fyra hindren

ytterligare fyra begränsningar. Optimeringsproblemet består nu i att i figur 2 välja en

punkt som anger kurvradie och klotoidlängd, och som ligger i det tillåtna området som

definieras av de geometriska villkoren. Denna ansats till problemdefiniering, där tillåtet

lösningsutrymme avgränsas med olikheter, skiljer sig från tidigare spårgeometriska

utredningar vid exempelvis TU Berlin och ORE (ERRI). De har, utan att kommentera

det, jämfört spårgeometriska lösningar som inte uppfyller samma geometriska villkor

och som därför inte kan sägas ligga på samma kostnadsnivå. Sådana jämförelser är

också av intresse men bör i så fall bygga vidare på de principer som dras upp här. I

figur 2 gäller att om marginalnyttan av ett mer kostnadskrävande linjeföringsalternativ



skall kvantifieras, exempelvis ett alternativ där hindren 02-04 åtgärdas, så bör det bästa

linjeföringsalternativet som klarar enbart hinder 01 jämföras med det bästa

linjeföringsalternativet som klarar alla hindren 01-04. Om de två jämförda alternativen

inte är optimerade, d.v.s. de bästa på sin respektive kostnadsnivå, blir slutsatserna mer

eller mindre godtyckliga.

I figur 2 framgår den klassiska konflikt som finns mellan två inbördes motstridiga

önskemål: Stora kurvradier och långa klotoider. Den bästa lösningen bör ju nämligen

ligga någonstans utmed en rand som definieras av hindren och där gäller att längre

övergångskurvor kräver en mindre kurvradie. Figuren, som illustrerar exakta

beräkningar för ett hypotetiskt beräkningsfall, visar också att storleken på erforderlig

radiekompensation (d.v.s. lutningen på begränsningslinjerna) beror på hindrens

placeringi längsled. Detta illustreras på ett än tydligare sätt i figur 3.
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Figur 3 Jämförelser i ett baxdiagram.

Figur 3 visar hur ett referensalternativ A0 måste baxas (flyttas i sidled) vid olika

spårgeometriska förändringar. Alternativ A1 har samma radie men längre övergångs

kurvor än alternativ A0 och ligger därför längs hela kurvan på insidan av A0. Direkta



jämförelser mellan A0 och Al kommer därför att överdriva nyttan av längre

övergångskurvor. Om sidoläget för de bägge alternativen är förenat med lika stora

anläggningskostnader så borde alla lägen mellan de bägge alternativen också vara det.

Alternativet med den kortare övergångskurvan (A0) borde därför försetts med något

större kurvradie. Om det istället antas att referensalternativet (AO) faktiskt passerar något

hinder på minsta acceptabla avstånd, så gäller att alternativ med längre övergångskurvor

måste förses med mindre radie i cirkulärdelen. Om hindret står mitt i kurvan så är

jämförelse mellan alternativen A0 och A2 relevant, om hindret står något förskjutet i

längsled är jämförelse mellan A0 och A3 relevant och om hindret utgörs av en växel i

änden av kurvan är jämförelse mellan A0 och A4 relevant. Det framgår av figuren att

hinder mitt i kurvan är de som kräver den minsta radiekompensationen vid ändrad längd

på övergångskurvor och att longitudinella hinder på anslutande element är de som

kräver den största radiekompensationen.

För att i det aktuella forskningsprojektet kunna dra generella slutsatser är det alltså

nödvändigt att beakta (de hypotetiska) hindrens placering i längsled. Det är också

nödvändigt att beräkna linjeföringsalternativ för olika bäringsskillnader mellan de

anslutande rakspåren eftersom erforderlig radiekompensation vid ändrade längder på

övergångskurvorna även beror på vinkeln mellan de anslutande rakspåren.

Målfunktion och ytterligare bivillkor

l figur 2 visades enbart vilka lösningar som kan betraktas som lika kostsamma. För att

välja vilket linjeföringsalternativ som är bäst behövs en målfunktion. Eftersom ansatsen

är att se spår och fordon som ett integrerat tekniskt system, bör (om möjligt och

relevant) samma variabler och gränsvärden användas oavsett om det är olika utföranden

på spåret som utvärderas eller om det är olika utföranden på fordonen. I Sverige har viss

praxis utvecklats vid utvärdering av fordon och det pågår inom området också

internationellt standardiseringsarbete inom CEN och UIC.

Ett exempel på variabel som brukar utvärderas är den så kallade spårförskjutnings

kraften (S-kraften), som utgör den laterala kraft som en hjulaxel hos fordonet belastar

spåret. (S kraften utgör summan av de bägge hjulens lateralkrafter.) Utvärderingen



innefattar mätning av kraften, lågpassfiltrering vid lämplig frekekvens (för att ta bort

oönskat brus vid mätningen), statistisk behandling av S-kraften för ett visst fordon på

viss provsträcka (eftersom kraften varierar snabbt och kraftigt under mätningen),

statistisk behandling av resultat från olika provsträckor och jämförelse med eventuellt

normmässigt gränsvärde. Således räcker det inte med enighet om att S-kraften skall

utvärderas. Vid en standardisering måste även lågpassfiltreringens gränsfrekvens och

filtergradient, den statistiska behandlingen i två steg och gränsvärdet beskrivas. Detta

standardiseringsarbete är inte klart, men vissa huvuddrag har ändå kunnat skönjas.

CEN och UIC har dock koncentrerat sin analys på de fall då fordonet kör på rakspår

eller i kurvor med konstant radie. Ur spårgeometriskt perspektiv är det dock övergången

mellan rakspår och kurva (eller mellan olika kurvradier) med eller utan mellanliggande

övergångskurva, som definierar de intressanta frågeställningarna. Ett exempel på när

CEN:s och UIC:s analys blir direkt olämplig vid spårgeometrisk utvärdering visas i

figur 4. Här visas en hjulkraft (Y-kraft) vid övergång från rakspår till en cirkulärkurva

med radien 300 m. Enligt CEN skall medianvärdet av signalen användas i den

statistiska analysens första steg. Medianvärdet i det aktuella fallet tycks ligga runt

18 kN, medan det lätt kunnat bli ungefär noll om analysen innefattat lite mer rakspår.

Vid spårgeometrisk analys är det dock spetsen vid cirka 32 kN som är mest intressant

och som borde kvantifieras. Om maxvärdet, eller exempelvis 99.85 percentilen, av Y

kraften används (istället för medianvärdet) måste dock även det normmässiga

gränsvärdet ändras. Vissa järnvägsföretag, exempelvis de schweiziska förbunds

järnvägarna SBB, anser därför att CEN:s koncept till standard bör utvecklas vidare.
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Figur 4 Lateral hjulkraft (Y-kraft) vid övergångfrån rakspår till radie 300 m



I tabell 1 visas några av de variabler som diskuteras inom det pågående VTI/KTH

 

projektet.

Variabel L.p.-fi|ter Statistik i första steget Anmärkning

Q kraft 30 Hz 99.85-percentil CEN, UIC

Q-kraft 90 Hz medelvärde+3 standardavvikelser SJ, BV

Y-kraft 30 Hz medianvärde CEN, UIC

Y-kraft 90 Hz medelvärde+3 standardawikelser SJ, BV

Slitagearbete ? ? ORE (ERRI)
S-kraft 30 Hz, 2 m 99.85-percentil CEN, UIC

Y/Q-kvot 30 Hz, 2 m 99.85-percentil CEN, UIC

Sidoacc. 0.5 Hz ? SJ

Sidowck 0.3 Hz ? SJ

Pct 2 Hz, 1 s maxvärde CEN, BR

Tabell 1 Några variablerför utvärdering samverkan fordon - bana

På samma sätt som medianvärden är olämpliga vid utvärdering av körning in och ut ur

kurvor, så är medelvärden och standardavvikelser olämpliga. Det finns därför ingen

given procedur för hur vertikala Q- och laterala Y krafter skall behandlas. Den mest

attraktiva modellen tycks vara att använda 90 Hz lågpassfiltrering i kombination med

99.85 percentiler, men eftersom denna kombination aldrig tidigare använts finns inget

generellt accepterat gränsvärde att använda.

Den övre delen av tabell 1 behandlar variabler som beskriver fordonets belastning på

banan och den mittre delen behandlar variabler som är relaterade till säkerhet/

urspåringssrisk. I ett vidare perspektiv kanske det inte är så intressant att utforma

linjeföringen så någon av dessa variabler erhåller ett absolut minimum. Det kanske

räcker med att variablerna klarar sina respektive gränsvärden.

De tre nedre raderna i tabell 1 beskriver variabler som är relaterade till passagerar

komforten. Det förefaller mer rimligt att söka utforma linjeföringen så att

passagerarkomforten blir den bästa möjliga, givet att de övriga variablerna (kopplade till

belastning och säkerhet) klarar sina gränsvärden och givet att de rumsliga randvillkoren

runt terrängkorridoren klaras. Speciellt attraktiv är Pct funktionen, föreslagen av British

Rail och CEN, då den samtidigt beaktar de tre viktiga storheterna sidoacceleration,



sidoryck och rollvinkelhastighet, vilka i sin tur är kopplade till kurvradie, rälsförhöjning

och längd på övergångskurva (samt fordonsegenskaper). Pct visar hur stor andel av

resenärerna som anser att komforten är dålig eller mycket dålig på en 5-gradig

skala. Det är dock klart att Pct inte fångar upp alla komfortstorheter som skulle behöva

utvärderas.

Exempel på analys

1 avvaktan på att ett fullständigt utvärderingsschema (där filtreringar, statistisk analys

och gränsvärden definieras) kunnat förankras hos Adtranz, Banverket och SJ, har Pct

använts för att översiktligt studera hur vinkel mellan anslutande rakspår, hinders

placering, tågens hastighet, anordnad rälsförhöjning och fordonens krängningsfaktorer

påverkar den optimala utformningen av horisontalkurvor.

Analysen är förenklad i det att fordonens dynamiska beteende inte behandlas. Endast

den stationära krängningen och eventuell korglutning beaktas. Krängning/korglutning

antas vara prOportionell mot lateral acceleration i spårplanet, varför alla fördröjningar

och insvängningsförlopp försummas. Spårlägesfelens inverkan på fordonsrörelser i

frekvensområdet 0 2 Hz behandlas inte heller.

Ett stort antal spårgeometrier har behandlats. Gemensamt är att alla varianter har

jämförts med en geometri med radie 1888 m i cirkulärkurvan och med 180 m långa

klotoider. Denna geometri innefattar minsta tillåtna radie och kortast tillåtna

övergångskurva för konventionella tåg (s.k. A tåg) med hastigheten 200 km/h. Ett

exempel på sådan beräkning visas i figur 5. Exemplet visar Pct som funktion av längden

på övergångskurvorna. Radien i cirkulärkurvan är inte konstant i figuren; vid längre

övergångskurvor än 180 m är radien mindre än 1888 m och vice versa. Vinkeln mellan

anslutande rakspår är 0.5 radianer och ett hinder är placerat mitt i kurvan, varför alla

alternativ går genom samma punkt där. Vinkeln och hindrets position definierar alltså

den radiekompensation som krävs vid ändrad längd på klotoiderna.

l figuren redovisas Pct för tåg med korglutning (effektiv krängningsfaktor 0.3) i

hastigheterna 200, 220, 240 respektive 260 km/h.
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Figur 5 Passagerarkamfort uttryckt i Pct somfunktion av klotoidlängd.

Några iakttagelser som kan göras är att det rör sig om ganska flacka minima. Samtidigt

är storleken på det kommersiella värdet av att minska Pct från 17% (vid 180 m klotoid,

260 km/h) till 8% (vid 400 m klotoid, 260 km/h) oklar. Inte bara de 9% av resenärerna

som inte längre anser att komforten är dålig eller mycket dålig har fått en

förbättring. De 8% av resenärerna som ansåg sig störda i bägge fallen, liksom de 83%

som inte i något av de två fallen tyckte att komforten var dålig, borde tycka att 400 m

långa klotoider var bättre. De små variationerna i procenttalen beror åtminstone delvis

på det något trubbiga mätinstrument British Rail hade vid de komfortprov som legat till

grund för Pct analysen.

En annan iakttagelse är att vid lägre hastigheter erhålls Pct-minimum vid extremt långa

övergångskurvor. Detta beror på att tillhörande radieminskning inte ger några märkbara

nackdelar vid låg hastighet. Detta är viktig information till de som projekterar nya

järnvägar. Det finns vid låg dimensionerande hastighet ingen nackdel av att välja

övergångskurva för högre hastighet (trots att detta kräver mindre radie). Å andra sidan

finns i figur 5 inga stora fördelar av att för tåghastigheten 200 km/h minimera Pct

genom att välja 700 m långa klotoider. Förbättringen i Pct jämfört med 400 m



övergångskurva är mycket liten. Det mest rimliga synes vara att välja ungefär 400 m

långa övergångskurvor i syfte att minimera Pct för tåg i 240-260 km/h.

Från de förenklade beräkningarna har ytterligare indikationer erhållits: Stora vinklar

mellan anslutande rakspår och hinder mitt i kurvan ger längre optimala övergångskurvor

än små vinklar respektive hinder på anslutande rakspår. Detta beror på att erforderlig

radieminskning vid långa övergångskurvor blir mindre i de första fallen. Fordonens

krängningsfaktor påverkar optimal längd på övergångskurvorna. Fordon med låg

krängningsfaktor (speciellt fordon med korglutning, med effektiva krängningsfaktorer

mindre än 1) ger längre optimala övergångskurvor än fordon med hög krängningsfaktor.

Detta beror på att erforderlig radieminskning ej påverkar lateralaccelerationen inne i

fordonet så kraftigt när krängningsfaktorn är låg. Normalt påverkar tåghastigheten den

optimala längden på övergångskurvorna mindre än förväntat.

Ovanstående analys får betraktas som preliminär då endast Pct behandlats och dessutom

med en förenklad analys avseende fordonsreaktionerna. Under 1997 kommer analysen

att fördjupas med dynamiska fordonsreaktioner, beräknade med simuleringsprogram på

KTH.

Sammanfattning

Linjeföringen är en viktig egenskap hos järnvägen som kännetecknas av lång livslängd

och höga kostnader vid ombyggnad. Vid nybyggnad bör därför linjeföringen väljas med

stor omsorg genom att balansera nyttan av god linjeföring mot associerade

anläggningskostnader och miljöintrång. Vid given kostnadsnivå bör linjeföringen

optimeras så att passagerarkomforten vid höga tåghastigheter blir så god som möjligt.

Det finns inga fördelar att vid given kostnadsnivå utforma linjeföringen för lägre

tåghastigheter.

Om olika kostnadsnivåer/miljöintrång övervägs, bör respektive kostnadsnivå associeras

med sitt bästa linjeföringsalternativ. Endast på detta sätt erhålls en rättvisande bild över

vad en ökning eller minskning av investeringsmedel ger för nettoeffekt på projektet.

Fördjupad kunskap inom området samverkan. fordon bana ökar därför möjligheterna att



förbättra järnvägssystemets ekonomi och att förbättra banornas inpassning i känsliga

miljöer.
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