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 i 

Förord 

Äldre anläggningar behöver mer underhållsåtgärder och således kan det vara mer 
samhällsekonomiskt att byta ut en konstruktion. Storstockholms lokaltrafik AB eller 
kort SL, har av denna anledning haft en önskan att undersöka livslängden på sina 
anläggningar. Det är en utmaning att utreda detta och forskning i ämnet pågår 
regelbundet på myndigheter och institutioner. 

Föreliggande examensarbete undersöker faktorer som berör livslängden på en 
konstruktion, en tunnelbanebro i stål. Detta utförs med en förhoppning om att erhållna 
resultat kan användas för att ge en indikation på tillståndet för SLs övriga stålbroar. 

Vi vill tacka Mattias Wäppling och Ronny Öberg på SL. De har gjort detta examens-
arbete möjligt och varit ett administrativt stöd för genomförandet. Ett tack även till 
Lars Hansson för att ha initierat processen och Thomas Wall för att ha möjliggjort 
kalibreringsmätningen. 

Ett stort tack riktas till vår handledare doktorand Andreas Andersson, Tekn. Lic. Han 
har varit ett kompetent och tillförlitligt stöd som med ett personligt engagemang bär 
ansvaret till undertecknades prestationshöjning både ett och två steg. Ett tack riktas 
även till professor Raid Karoumi som varit tillgänglig och som i inledande kurser väckt 
ett intresse för dynamiska processer. Doktorand John Leander som varit ett 
välbehövligt bollplank och en kvalificerad källa till information förtjänar även ett tack, 
likaså Claes Kullberg och Stefan Trillkott på KTH-labbet som utfört de praktiska 
delarna av fältmätningen. 

Stockholm, mars 2010 

Tony Janhunen och Martin Mikus 
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Sammanfattning 

Följande examensarbete omfattar en fallstudie av Bro norr om Söderströmsbron, en 
tunnelbanebro i stål med fyra spår. Den byggdes 1956 som en del av förbindelsen 
mellan station Gamla stan och station Slussen i Stockholm. I fallstudien, som är ett 
samarbete mellan KTH och SL, ingår att bedöma brons dynamiska egenskaper, 
tillstånd avseende utmattning samt att skapa en finita elementmodell av bron. Vidare 
begränsas fallstudien till brokonstruktionen för det spår som går närmast slussen 
mellan Mälaren och Saltsjön, och som i dagsläget utgör gröna tunnelbanelinjen mot 
Farsta strand, Hagsätra och Skarpnäck. 

Under 2005 trafikerades det aktuella spåret under högtrafik av 30 tåg i timmen och 
under lågtrafik av 15 tåg i timmen. När tåg passerar visar bron stora förskjutningar 
och glapp mellan sliprar och underliggande stålkonstruktion. Dessa förskjutningar 
skapar spänningar i stålet och avgörande för brons tillstånd avseende utmattning är 
antalet skadliga spänningsvidder vid kritiska snitt som inträffat sedan brons färdig-
ställande. 

Dagens spänningsvidder mäts med hjälp av töjningsgivare placerade i fältmitt. 
Mätningen har utförts av KTH, avdelningen för Brobyggnad i samband med examens-
arbetet. Av intresse är utmattningsrisk för svetsad anslutning mellan lång- och tvär-
balkar. Utmattningsrisken beräknas dels med typiserade spänningskollektiv enligt 
BSK 07, dels med verkliga spänningskollektiv enligt Palmgren-Miners delskade-
hypotes. Enligt båda metoderna konstateras utmattningshållfastheten vara uttömd, 
med reservation för förbandsklasser och partialkoefficienter. Kollektivparametern κ 
enligt BSK 07, vilken vid dimensionering beaktar spänningskollektivets form, 
uppskattas vara närmare 2/3 än SL:s nuvarande värde 5/6. 

Ur responsen från givarna konstateras att den dynamiska förstoringsfaktorn vid 
60 km/h varierar mellan 0.63 och 1.43, vilket visar att brons respons har ett stort 
dynamiskt innehåll. 

En finita elementmodell skapas i Abaqus med hjälp av MATLAB, med syftet att 
komplettera resultat från mätningar. I modellen studeras töjning, vertikal förskjutning 
och acceleration, dynamisk förstoringsfaktor och egenmoder. Den statiska responsen 
för modell och bro konstateras vara snarlik. 

Nyckelord: tunnelbanebro, dynamik, utmattning, delskadeanalys, fältmätningar, 
modalanalys, finita element metoder. 
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Abstract 

This thesis includes a case study of the Bro norr om Söderströmsbron, a steel subway 
bridge with four rail tracks. The bridge was built in 1956 as a part of the connection 
between the two subway stations Gamla stan and Slussen in Stockholm. The case 
study, which is a collaboration between KTH and SL, includes an evaluation of the 
dynamic properties of the bridge, in which condition it is regarding fatigue and the 
creation of a finite element model of the bridge. The case study is limited to the 
construction carrying the rail track closest to the lock between Mälaren and Saltsjön, 
and now represents the green subway line towards Farsta strand, Hagsätra and 
Skarpnäck. 

In 2005, the train frequency during rush hour was 30 trains per hour and during low 
traffic 15 trains per hour. When a train crosses, the bridge shows large displacements 
and gaps between the sleepers and the underlying steel structure. The displacements 
cause stresses in the steel and crucial to the bridge fatigue state is the number of 
damaging stress ranges that have occurred since the opening of the bridge. 

The current stress variations are measured using strain gauges positioned in the mid-
span. Measurements were carried out by KTH, division of Structural Design & 
Bridges, during this thesis. Of key interest is a welded edge between the main- and 
crossbeams. The risk of fatigue is calculated using standardised stress ranges according 
to BSK 07 and Palmgren-Miners cumulative damage theory. According to both 
methods, the fatigue life of the bridge is exceeded, with reservations to the detail 
category and partial coefficients. The stress collective parameter κ according to 
BSK 07, which in design accounts for the distribution of the stress collective, is 
estimated closer to 2/3 than SL’s present value of 5/6. 

According to the strain gauges, the dynamic amplification factor at 60 km/h varies 
between 0.63 and 1.43, indicating that the bridge’s response has a large dynamic 
content. 

A finite element model is created in Abaqus using MATLAB, with the purpose of 
complementing results from the measurements. In the model, the strain, vertical 
displacements and acceleration, dynamic amplification and natural modes are studied. 
The static response of the model and bridge were found to be similar. 

Keywords: subway rail bridge, dynamics, fatigue, cumulative damage, field 
measurements, modal analysis, finite element methods. 
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1  
 
Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tunnelbanenätets utbyggnad påbörjades på 1950-talet och pågår än idag. Det finns 
även konstruktioner som är ännu äldre som övertagits från t.ex. gamla spårvägslinjer. 
Vissa av anläggningarna är alltså till åren gångna, omfattande underhållsåtgärder gör 
dock att de flesta håller god nivå. Detta examensarbete är ett steg i ett försök att 
förutspå livslängden för en bro, men som eventuellt kan ge en indikation vilken kvalité 
som SLs övriga liknande broar besitter. En fallstudie har således utförts på Bro norr 
om Söderströmsbron. 

Bron visar inga tecken på skador kring anslutningar som skulle kunna tyda på att 
livslängden håller på att ta slut, dock finns det skador från korrosion på överflänsarna 
orsakade av sliperrörelser, (Projektengagemang, 2010). Dessutom har klassnings-
beräkningar utförda av Sweco dömt ut bron med anledning av för stora nedböjningar, 
(Sweco, 2010). 

1.2 Syfte och omfattning 

Överallt i samhällsbyggandssektorn strävas det efter att effektivisera underhållet av 
byggnader och anläggningar. En annan fråga relaterad till effektiviteten är om 
föreskrifter och liknande styrande krav gällande dimensionering befinner sig på rätt 
nivå. Föreliggande examensarbete och det arbete som föregått rapporten har för avsikt 
att genom kontroll av livslängden dra slutsatser kring vissa dimensionerings-
parametrar. Är kraven i nivå med verkligheten eller kan man använda gynnsammare 
värden vid dimensionering? Examensarbetet strävar efter att resonera kring dessa 
frågor med hjälp av fältmätningar och finita elementanalyser. 

Mätningen har skett på det spår som Gröna linjen trafikerar av den anledningen att 
den har varit i bruk längst. Det är dock inte säkert att den inledningsvis trafikerade 
detta spår men det är inget som tas i beaktande i denna rapport. Ur signalerna från 
fältmätningen går det inte att urskilja enskilda axelpassager utan det är boggipassager 
som registreras. 

Kapitel 
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Utmattningskontroll sker av det som motsvarar lastkombination C i Banverkets 
klassningsnorm BVS 583.11 (Banverket, 2005). Några kontroller av brottgränsstadium, 
lastkombination A utförs således inte. Arbetståg behandlas inte i denna rapport av 
tidsmässiga skäl. I rapportens beräkningar har i vissa fall tågmodeller ur SL:s lastförut-
sättningar SÄK-0288 (SL, 2009) använts i dess helhet och i andra fall endast avstånden 
med laster ur mätningar. Detta förklaras närmare i respektive fall. 

Oftast benämns mätningen med 8 accelerometrar modalmätning men ibland även 
accelerometermätning. Analysen ur denna koncentreras till det långa spannet. Likaså 
frekvensanalysen ur den fria svängningen. Den dynamiska förstoringssfaktorn tas dock 
ut för samtliga töjningsgivare. Frekvensanalysen från FE-modellen utförs för båda 
spannen. Brons nedböjning benämns även förskjutning, men samma innebörd avses. 
Likaså används begreppen fart och hastighet med samma betydelse. 

En finita elementmodell skapas i Abaqus med hjälp av MATLAB. Bron modelleras 
som en 3D balkmodell baserat på balkteori enligt Timoshenko, dvs. beaktande av 
transversella skjuvdeformationer. Samtliga element utförs horisontella och antas ha 
linjärelastiska egenskaper. Rälerna modelleras som räta och horisontella och beaktar 
således inte spårets krökning eller lutning. Kabelrännan vid sidan av bron modelleras 
inte i detalj, utan som element med låg styvhet och med en tyngd som motsvarar 
kabelrännan. Tågöverfarter simuleras som vandrande punktlaster. Vid dynamisk 
analys tillämpas en implicit direkt tidsintegration. 

1.3 Frågeställning 

SL:s säkerhetsföreskrift SÄK-0288 behandlar lastförutsättningar och presenterar 
antingen SL:s egna förutsättningar eller hänvisningar till Banverkets standarder, oftast 
BVS 583.10 eller BVS 583.11. Det fanns inledningsvis en önskan från SL:s sida att tre 
fall av krav i dessa föreskrifter skulle studeras: 

1. Om kollektivparametern för utmattningskontroll med typiserade spännings-
kollektiv enligt BSK 07, däri benämnd κ, ligger på aktuell nivå enligt 
mätningar. 

2. Hur den dynamiska förstoringsfaktorn (DAF) enligt SÄK-0288 står sig mot 
mätningar av densamma. 

3. Om uppmätta tåglaster ligger i nivå med tågmodellerna i SÄK-0288. 

Vidare hade examensarbetets författare önskemål att utföra: 

4. En noggrannare kontroll av risken för utmattning. 

5. En analys av den aktuella brons dynamiska egenskaper. 

6. En kontroll av temperatureffekterna. 
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1.4 Beskrivning av bron 

Bro norr om Söderströmsbron är en tunnelbanebro i stål som byggdes 1956. Den 
ansluter Gamla Stans tunnelbaneperrong med Söderströmsbron. Det finns 4 spår på 
bron, av vilka de yttersta trafikeras av tunnelbanans gröna linje och de innersta av 
dess röda linje. SL:s längdmetersystem utgår från Slussens norra perrongände och Bro 
norr om Söderströmsbron befinner sig mellan längdmetrarna km 0+365 till km 0+390. 
Den största tillåtna hastigheten över bron är 50 km/h men då Gamla stans perrong 
ligger intill är det normalt endast några enstaka boggier per tåg som kommer upp i den 
hastigheten. 

Konstruktionen består av en fritt upplagd balkrost i två fack se Figur 1.1. Dessa fack 
är ca 12 m och 7 m. Varje spår har ett eget oberoende system bestående av fyra balkar 
i längdriktning som är anslutna till varandra med tvärbalkar som är svetsade i flänsar 
och liv. 

 
Figur 1.1: Det bärande systemet för det instrumenterade spåret, markeringar och 

mått avser positioner och mått till töjningsgivare och accelerometrar. 

Sliprarna är infästa i huvudbalkarnas överflänsar med bultar. På sliprarna finns de 
vanliga rälerna samt skyddsräler, dessa är dock inte med i Figur 1.2. För att det ska 
vara möjligt att röra sig över spårområdet finns ett trädäck över hela konstruktionen. 

 

Figur 1.2: Tvärsektion över fält med direkt sliperuppläggning och utskjutande I-balk 
som bär en kabelränna. 
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Långbalkarna som är valsade så kallade DIP-50 och DIP-32 balkar är 500 mm höga för 
det längre spannet och 300 mm höga för det kortare, se Figur 1.3. Flänsarna är 30 mm 
tjocka i både över- och underfläns i båda fallen, dessa hålls ihop av ett liv på 16 mm för 
DIP-50 balkarna och ett liv med en tjocklek på 12 mm för DIP-32 balkarna. 

 

Figur 1.3: Sektion över de bärande DIP-balkarna. 

1.5 Rapportens innehåll 

Kapitel 1 beskriver förutsättningar och frågeställningen för examensarbetet. Här 
presenteras kort innehållet i föreliggande rapport, likaså aktuella geometrier och 
dimensioner för bron. 

I kapitel 2 presenteras en kort historik över utvecklingen av järn- och stålbroar. Vidare 
presenteras översiktligt hur tunnelbanetrafiken sett ut sedan Bro norr om Söderströms-
bron togs i bruk och hur lastfördelningen för dagens tunnelbanetåg ser ut. I detta 
kapitel finns även ett avsnitt som tar upp de analysmetoder som tillämpas, vilka 
metoder som används för utmattningskontrollen och för de dynamiska analyserna. 

Kapitel 3 beskriver förutsättningar, utförande och resultat av fältmätningarna. 
Analysmetoderna beskrivna i kapitel 2 tillämpas med den insamlade datan från 
fältmätningarna och resultaten av dessa kommenteras och diskuteras i detta kapitel.  

Kapitel 4 beskriver ingående hur finita elementmodellen av bron är uppbyggd, antagna 
förutsättningar och resultat från simuleringarna. Även här kommenteras och 
diskuteras resultaten direkt. 

Slutsatser presenteras i kapitel 5 och är en sammanfattning av de mest intressanta 
resultaten och tankar kring dessa. Under arbetets gång har det naturligtvis uppstått 
nya frågor och dessa presenteras som förslag till fortsatt forskning i detta kapitel. 
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2  
 
Analysmetoder 

2.1 Historik 

Informationen till historikavsnittet har huvudsakligen hämtats ur Per Gunnar 
Burström (2007), Elias Cornell (1970), Håkan Sundquists artikel (2000) och läroböcker 
(2007), (2008). En del Internetkällor har använts och redovisas i källförteckningen. 

Utvecklingen av järnkonstruktioner har följt med konsten att behandla järn. Nya 
metoder att framställa järn gjorde det möjligt att få de kvantiteter som behövdes och 
det blev möjligt att ge materialet egenskaper som passade för bärande ändamål. 
Fastän problem som hörde till materialanskaffning och produktion löstes uppstod nya 
vid förvaltning av järnkonstruktionerna. Svagheter på grund av undermåligt grund-
material, korrosion, dåliga förband och utmattning gjorde att en av fyra järnbroar 
byggda under 1800-talet totalhavererade eller åtog sig sådana skador att de fick rivas.  

Det var inte förrän i slutet av 1800-talet som processerna blivit tillräckligt effektiva för 
att stål skulle bli aktuellt för infrastrukturkonstruktioner. I början av 1900-talet 
förbättrades stålkvalitén ytterligare och på 50 år ökade de längsta brospannen med det 
dubbla. Utseendet började skifta från fackverkskonstruktioner till rena balkar av 
främst produktionsmässiga och därav ekonomiska orsaker. En övergång från nitade 
stålkonstruktioner till svetsade drog ytterligare ned byggtiderna. 

2.1.1 Järn och stålbroar 

På mitten av 1750-talet försökte bland annat fransmännen bygga en bro av järn över 
floden Rhône. Efter åtskilliga försök gav man upp. Brist på erfarenhet och fördomar 
bland den tidens konstruktörer mot järn som byggnadsmaterial tog ut sin rätt. 
Timmermännen som var de som bäst visste vad järnet dög till eller med andra ord inte 
dög till kände även de en motvilja att arbeta med materialet som ännu inte var av 
särskilt god kvalitet. 

 

Kapitel 
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Ironbridge 

Först 1779 lyckades några engelska pionjärer resa en bro helt i järn. Över floden Severn 
behövdes en fast förbindelse för att underlätta transporterna för de växande 
industrierna i närheten. Att ett av landets främsta gjuterier fanns i närheten gjorde att 
gjutjärn blev ett reellt alternativ, tidigare hade det ansetts som alltför dyrt för en 
brokonstruktion. Utformningen av bron påminner mer om en blandning av dåtidens 
trä- och stenkonstruktioner än senare tids stålbroar. Den betraktas som ibland som ett 
famlande försök till järnbyggnadskonst men betydelsen av bron avspeglas i det faktum 
att staden framöver kom att heta just Ironbridge och dessutom är både stad och bro 
upptagna på UNESCO:s världsarvslista. 

 

Figur 2.1: Ironbridge som den ser ut idag. 

1800-talets järnbroar 

1800-talet upplevde en explosion i allt vad järnbyggnadskonst innebar inom alla 
teknikområden för att nå sin kulmen i konstruktioner som Eiffeltornet av smidesjärn 
och Firth of Forth bron av stål. 

Ytterligare någon gjutjärnsbro tillverkades i slutet av 1700-talet och början av 1800-
talet. Av dessa hade fortfarande majoriteten äldre trä- och stenkonstruktioner som 
förebild dock med tunnare dimensioner. De brotyper där man tidigast lärde sig 
utnyttja järnets egenskaper var hängbroar. Redan tidigare hade man använt järn-
länkar och smidesjärnskättingar för att bära upp konstruktioner men dessa hade dock 
inte styva farbanor och lämpade sig således mindre väl till tyngre trafik. 

 
Figur 2.2: Pont du Caroussel av Camille Polonceau färdigställd 1830-talet. 

träställning 
ringar som bär 
farbanan 
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Bland de första bågbroarna av järn som inte följde äldre traditioner bestod bågarna av 
sammanfogade gjutjärnrör med flänsar i ändarna. I Frankrike restes vid byggnationen 
av Pont du Caroussel först en träställning som sedan inneslöts av ovala rörhalvor med 
flänsar även i längdriktningen. Istället för vertikala stag användes ringar som bärare av 
farbanan. 

Med järnvägens intåg på 1820-talet fick brobyggarna helt nya lastförutsättningar. För 
att tidigare ha dimensionerat efter hästforor skulle det nu byggas för att bära tunga lok 
och godsvagnar. En speciell typ av broar som utvecklades i England under den här 
tiden var de så kallade ”tubular bridges”. De var en sorts lådbalkbroar av smidesjärns-
plåtar där tåget åkte igenom balken. Eventuellt var detta föregångaren till dagens 
trågbroar. Figur 2.3 visar en av dessa lådbalkbroar där pelarna än idag står kvar men 
stödjer en bågbro av fackverksmodell. 

   

Figur 2.3: Britanniabron som stod klar år 1850. 

De längsta spannen tillhörde hängbroarna, med Thomas Telfords bro över Menai 
Strait (1826) som står än och Louis Naviers Pont des Invalides (1826) som trend-
sättare. Det dök upp sprickor på stöden till den senare bron efter något år vilket gjorde 
att den dömdes ut. 

En tredje bro som ansågs som ett mästerverk var John August Roeblings bro över 
Niagarafallen (1855) med en övre körbana för tåg och en undre för häst och vagn. Den 
byttes senare ut för att det uppstått skador på järnkonstruktionen. Det var känt att 
det var vibrationerna som orsakat detta men man kände inte till fenomenet utmatt-
ning. 

En av världens första järnvägsbroar i stål byggdes i Sverige i mitten på 1860-talet. 
Ingenjören C.L. Adelsköld ledde byggnationen av ”Stålbron” som den kallades av 
samtiden se Figur 2.4. Den överbryggade Göta älv som var ett av de naturliga hindren 
för järnvägen från Uddevalla till Herrljunga. Stål var vid den här tidpunkten inte av 
samma kvalitet som senare och Adelsköld fick utså kritik för att ha valt detta material 
till bron. Stålet var ett slaggfritt kolfattigt järn med bättre motståndskraft mot 
korrosion och bättre gjutningsegenskaper än smidesjärn. Men det hade fortfarande inte 
de materialegenskaper som stål har idag med dess elasticitet och sega brott. 
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Figur 2.4: Stålbron av Adelsköld över Göta Älv. 

Det största underverket av 1800-talets broar var utan tvekan Firth of Forth som stod 
klar år 1890. Det var den första bron i Storbritannien helt i stål. Tack vare 
uppkomsten av Bessemerprocessen för stålframställning möjliggjordes produktion av 
de kvantiteter som behövdes, men det var inte förrän ytterligare förädling med 
Siemens-Martinmetoden som stålet var av rätt kvalitet för ett sådant bygge. Med två 
spann på 520 m vardera, hade Firth of Forth världsrekordet för längsta spannet vid 
tidpunkten och fram till 1921. 

 

Figur 2.5: Firth of Forth, en konsolbro av ett stålfackverk som var ett ingenjörs-
mässigt mästerverk på sin tid. 

1900-talet 

Det som utmärker 1900-talets stålbyggnadskonst är en förenkling av konstruktionerna. 
Ramkonstruktioner gjordes styva i hörnen som s.k. vierendeelbalkar, vilket besparade 
stängerna som fungerat som snedkryss. Fackverkskonstruktioner övergick till hela 
stålplåtar nitade eller senare svetsade till önskade dimensioner. Detta ses tydligt 
genom att jämföra Firth of Forth bron med den nitade Västerbron i Stockholm, se 
Figur 2.6. Utvecklingen skedde främst av ekonomiska orsaker då även produktionen 
förenklades och därmed förkortades byggtidern, men det är möjligt att även den 
estetiska aspekten har inverkat. 
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Figur 2.6: Västerbron i Stockholm öppnades för trafik 1935. 

Vidare utvecklades produktionsmetoderna under 1900-talets mitt. Det var inte längre 
tidseffektivt att nita konstruktioner. Merparten av plåtarnas anslutningar svetsades 
eller valsades på fabrik, övriga svetsades ihop på arbetsplatsen. Ibland kunde hela 
konstruktionen tillverkas på fabrik, transporteras till arbetsplatsen med lämpligt 
transportmedel och lyftas på plats av stora lyftkranar eller skjutas in från sidan av 
domkrafter, så kallad lansering. Det sistnämnda var och är fortfarandes särskilt 
populärt när det gäller kontinuerliga balkbroar i alla dess olika utföranden. I dagsläget 
är nog lådbalksbroar den vanligaste stålbron för mellanlånga spann och en balkrost av 
ihopsvetsade I-balkar för kortare spann. 

Samverkansbroar med bärverk av stål och körbana i betong utvecklades under 1970-
talet och forskning kring dessa pågår ännu i allra högsta grad se t.ex. Hällmark, Collin, 
Stoltz (2009). Idag försöker man hitta en optimal prefabriceringsgrad för att ytterligare 
förkorta tiden på byggplatsen utan att ge avkall på kvalitén. 

2.1.2 Trafik och Tåglaster 

Den första tunnelbanelinjen i Stockholm invigdes 1950 och gick mellan Slussen och 
Hökarängen. Åren därpå växte tunnelbanenätet successivt, gamla spårvagnslinjer 
grävdes upp ersattes i de allra centralaste delarna med berg- och betongtunnlar. Den 
norra delen av tunnelbanan började inledningsvis vid Hötorget och gick till Vällingby. 
För att knyta ihop den norra banan med de södra byggdes stationerna T-Centralen och 
Gamla Stan år 1957. Det var under denna etapp som Söderströmsbron och Bro norr 
om Söderströmsbron restes. 
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Tabell 2.1: Utdrag ur 1957 års hösttidtabell. 

 

En översiktlig studie av tidtabeller från år 1957 och framåt visar på ett högt 
utnyttjande av broarna över söderström redan i inledningsskedet. Broarna konstru-
erades med två tunnelbanelinjer i åtanke fastän inledningsvis endast Tunnelbana 1 
eller Gröna linjen trafikerade dessa. Det bör dock vara irrelevant ur ett hållfasthets-
perspektiv då varje spår bärs upp av en individuell brokonstruktion och lasterna inte 
fördelas från närliggande spår. Att Gröna linjen inledningsvis inte trafikerat de spår 
som i dagsläget är en möjlighet men det förutsätts inte i denna rapport. Sträckan T-
Centralen – Fruängen på Röda linjen invigdes 1964. Därefter visar tidtabellerna på 
ungefär lika många tåg totalt per dygn som i dagsläget. 

Tabell 2.2: Trafikstatistik vardagar för respektive år. Informationen är hämtad ur 
tidtabeller tillhandahållna av Spårvägsmuseet i Stockholm. 

Trafik över 
Söderström 

Högtrafik 
(tåg/h) 

Normaltrafik 
(tåg/h) 

1957 20  
1960 30 15 
1965  15 
1970 30 15 
1975 30 15 
1980  15 
1985 30 15 
1990  24 
1995  15 
2000 30 15 
2005 30 15 

Strävan har varit att välja vår- eller hösttidtabeller för att få så hög trafikbelastning 
som möjligt. Trafiken är inte lika frekvent under sommaren och vintern. Luckorna i 
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Tabell 2.2 beror på att tillgängliga blad ur dessa tidtabeller inte innehållit denna 
information. 

Tågmodeller 

Tunnelbanevagnarna i Stockholms tunnelbana benämns C1-C20. Det finns även 
arbetståg som har beteckningen K1-K3 men de behandlas inte här. Axellasterna har 
ökat markant de senaste åren med införandet av C20 vagnarna. Innan dess var 
vagnarna väldigt lika. Det kunde skilja lite mellan axellasterna men måtten var de 
samma för alla vagnar. Nedan i Tabell 2.3 visas en tabell över de maximala 
axellasterna från ett urval av vagnmodeller, förmodligen utan partialkoefficienter och 
dynamikfaktorer, sammanställd ur Svenska lok och motorvagnar (2000). 

Tabell 2.3: Urval av mått och axellaster. 

Tunnelbanevagn Längd (m) Axellast (kN) 
C2 17.6  78.5 
C3 17.6  73.6 
C4 17.6  63.8 
C6 17.6  58.9 
C7 17.6  63.8 
C9 17.6  63.8 
C12 17.6  73.6 
C14 17.6  63.8 
C20 46.5 135.4 

Enligt SL:s säkerhetsföreskrift SÄK-0288 som behandlar dimensionerande lastfall för 
tågtrafiken ska lastkonfigurationen för ett C20 tåg se ut enligt övre bilden i Figur 2.7. 

 

 

Figur 2.7: En C20 tunnelbanevagn. Axellasterna i övre bilden är i kN. 

Ett C20-tåg består av maximalt 3 vagnar och maximalt 2 tåg trafikerar varje spår 
samtidigt. Tomvagnar beräknas som 65 % procent av axellasterna. Den maximala 
hastigheten är 90 km/h. Övriga tåg, benämnda som Cx-tåg består av vagnar som är 
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kortare men byggs upp av maximalt 8 vagnar. Tomvagnar beräknas för 50 % av 
axellasten. Figur 2.8 visar lastkonfigurationen för en C14-vagn, även övriga Cx-vagnar 
betraktas med denna lastkonfiguration. 

 

Figur 2.8: Lastkonfiguration för en C14 tunnelbanevagn. Axellaster i kN. 

2.2 Metodik 

Metoder, beräkningar och hypoteser som nämns under denna rubrik beskrivs närmare i 
respektive del av rapporten. Mätdata från fältmätningarna analyseras huvudsakligen 
med MATLAB, ARTeMIS används dock för modalanalyser. 

FE-modellen av bron skapas i Abaqus med hälp av MATLAB. Resultaten från denna 
används för jämförelse vad gäller DAF1, frekvenser och förskjutningar. 

Den inledande frågeställningen kring kollektivparametern vid användande av 
typiserade spänningskollektiv för att beräkna utmattningsrisk analyseras med tre olika 
metoder: 

1. Resultatet från utmattningsrisk beräknat med typiserade spänningskollektiv 
enligt BSK 07 jämförs med delskadan enligt Palmgren – Miners delskade-
hypotes, ur ett verkligt spänningskollektiv. 

2. Det verkliga spänningskollektivet används för att skapa ett S-N-stapeldiagram 
för att genom lutningen av denna få ut en kollektivparameter. 

3. Delskadan enligt det verkliga spänningskollektivet enligt punkt 1 jämförs med 
delskadan av en enda spänningsvidd som är maximal spänningsvidd multi-
plicerat med kollektivparametern.  

Följande analys gäller frågorna kring DAF och även då tillämpas tre analysmetoder 
som jämförs med normvärdena: 

1. En analytisk jämförelse med Frybas hypotes om vandrande punktlaster som 
representerar Cx- och C20-tåg över en fritt upplagd balk med samma 
egenskaper som Bro norr om Söderströmsbron. I detta fall fås DAF för 
förskjutning i fältmitt. 

2. Den maximala töjningen från varje boggi från kalibreringsmätningens olika 
farter jämförs med varandra för att få den dynamiska responsen vid varje 
givarposition. Detta ger naturligtvis en DAF för töjningen i givarpositionerna. 

                                            

1 DAF: Dynamisk förstoringsfaktor. 
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3. För FE-modellen jämförs statiska och dynamiska analyser för tågöverfarter. En 
statisk och en dynamisk analys görs för respektive fart, för att kunna beräkna 
DAF för töjning vid olika hastigheter. Dessa jämförs sedan med varandra. 

De verkliga tåglasterna fås genom att jämföra töjningen från varje boggi i en 
tågpassage i normal trafik, med medeltöjningen från respektive boggi från kalibrerings-
mätningens tre tågpassager i varje fart. Detta för att erhålla statistisk noggrannhet. 

Utmattningskontroller görs med typiserade spänningskollektiv enligt BSK 07 och 
enligt Palmgren-Miners delskadehypotes med partialkoefficienter från Eurocode 3 och 
BKR. För spänningscykelräkning utnyttjas Rainflow-metoden med hjälp av Wafo-
toolboxen för MATLAB. 

För att få fram brons dynamiska egenskaper utfördes en modalmätning med 8 accelero-
metrar under en dag. Resultatet från dessa analyseras inledningsvis i MATLAB för att 
få fram egenfrekvenser, dämpning och energiinnehåll i frekvensbanden. Mätdatan 
processas även med modalanalysprogrammet ARTeMIS där det utöver de tidigare 
nämnda storheterna går att få ut modformer. Resultatet från dessa analyser jämförs 
med motsvarande ur FE-modellen. 

Inverkan av temperatur kontrolleras genom att mäta temperaturer och manuellt mäta 
hur mycket långbalkarna rör sig i förhållande till en fast punkt vid respektive stöd. 

2.2.1 Samband mellan analyserna 

Det är nog nästintill omöjligt att göra en trovärdig utmattningsanalys från orörd 
mätdata utan att ha några kunskaper om dynamik och signalanalys. För att förankra 
resultaten och för att kunna analysera andra förutsättningar än de som rådde under 
mätningen behövs en FE-modell. Att försöka detta genom analytiska beräkningar är 
inte aktuellt i dagsläget med datorer till hjälp. 

2.2.2 Schema över beräkningsblock 

I Figur 2.9 presenteras ett övergripande schema av beräkningsblocken. Varje teoridel 
innehåller ett eget noggrannare flödesschema av beräkningsrutiner. Då beräkningar 
som hör till fältmätningarna förekommer på flera ställen är det inte praktiskt att ha 
det som ett eget block. De flesta rutiner är programmerade av författarna till detta 
examensarbete, dock med hjälp av framförallt doktorander Andreas Andersson och 
John Leander. Även MATLAB-rutiner tillhandahållna av professor Raid Karoumi har 
använts. 
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Figur 2.9: Schema för beräkningsblock. 

2.3 Utmattningsmekanismer och dimensionering 

Begreppet utmattning är nog känt för de flesta tekniker fastän det nog är få som 
verkligen vet vad det innebär. Ett klassiskt exempel att försöka beskriva fenomenet är 
ett gem som böjs fram och tillbaka för att slutligen gå av. Enligt Eriksson (2006) kan 
det materialtekniska fenomenet utmattning uppträda då en konstruktion utsätts för en 
någorlunda regelbundet varierande last. Vidare skriver han att utmattning är den 
överlägset vanligaste orsaken till haverier bland stålkonstruktioner och trots att stora 
forskningsinsatser ägnats området så uppgår de totala kostnaderna för utmattnings-
brott till storleksordningen procent av ett lands BNP. Denna siffra bör dock omfatta 
alla metalliska föremål i samhället som utsätts för fenomenet.  

Trots att utmattning är ett av de metallurgiska fenomen som studerats mest är dess 
yttersta metallfysikaliska mekanism fortfarande ett ämne som förbryllar forskarna. 
Enligt en föreläsning 2008 av Bert Norlin, Tekn. Dr, KTH, är det som är känt att stål 
är ett polykristallint material och att det inom varje sådan kristall finns mängder med 
dislokationer. När dessa kristaller deformeras rör sig dislokationerna i bestämda 
mönster eller glidplan, och ju mer dislokationerna rör sig desto tydligare blir plan- eller 
bandstrukturen på kristallerna. Dessa band ger sig uttryck i form av sänkor och åsar 
på metallytan som sedan är naturliga platser för spänningskoncentrationer där en 
utmattningsspricka kan initieras från en annars till synes perfekt stålyta. 

Nedan presenteras de två metoder som idag är vanligast förekommande vid dimen-
sionering av en konstruktion som omfattas av byggnormer med avseende på 
utmattning. 
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2.3.1 Utmattningsrisk enligt typiserade spänningskollektiv 

Vid utmattningsdimensionering enligt BVS 583.11 används metoden med typiserade 
spänningskollektiv ur BSK 07 vilken baseras på att en konstruktionsdels utmattnings-
hållfasthet beror på den konstruktiva utformningen, antal lastväxlingar, lastens 
fördelning jämförs med maximal spänningsvidd. 

Den maximala spänningsvidden kan uppmätas praktiskt eller tas fram teoretiskt t.ex. 
genom att placera en dimensionerande tåglast på en influenslinje för att få max- och 
minspänning som representerar spänningsvidden. 

Metoden används genom att bestämma en förbandsklass ur Bilaga 3 Tabell B3:1-2 i 
BSK 07 som tar upp utmattningskänsliga delar, t.ex. skruv-, nit- och svetsförband eller 
hastiga geometriförändringar som hål. 

Därefter bestäms en kollektivparametern κ, som representerar fördelningen för det 
aktuella spänningskollektivet som konstruktionen kommer att utsättas för. Detta är 
reglerat i normerna, tidigare i t.ex. Bro 2004 om Vägverket var beställare eller BV-Bro 
om Banverket var beställare och i SÄK-0288 om SL ska bygga en ny bro. För 
Vägverket och Banverket gäller numera TK-Bro med hänvisning till Eurocode. 
Lastcykeltalet styrs oftast av normen men kan även stå i t.ex. en teknisk beskrivning 
för ett broprojekt. 

Kollektivparameterns syfte är alltså att beskriva formen på ett spänningskollektiv med 
grundtanken att ju mer homogen belastning desto högre κ. Banverket har som krav att 
κ = 5/6 ska används om bron dimensioneras för malmtransporter och κ = 2/3 för 
övriga broar. SL:s krav mot projektörer är att κ = 5/6 ska används, vilket för övrigt 
kommer att utredas senare i denna rapport. Dimensioneringsvillkoret enligt BSK 07 är: 

 rd rdf  (2.1) 

Där  rd rk n/ 1.1f f  är utmattningshållfasthetens dimensioneringsvärde och  rd  

representerar den maximala spänningsvidden som konstruktionen utsätts för. Den 
karakteristiska utmattningshållfastheten frk fås ur tabell 6:524 i BSK 07 och beror på 
kollektivparametern, förbandsklassen och antal lastcykler. Partialkoefficienten γn enligt 
BKR, se Tabell 2.4 bestäms av säkerhetsklassen som för broar alltid sätts till 3 med 
undantag för vissa brodetaljer. 

Tabell 2.4: Säkerhetsklasser ur BKR. 

säkerhetsklass konsekvens av brott γn 
1 Mindre allvarlig 1.0 
2 Allvarlig 1.1 
3 Mycket allvarlig 1.2 
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2.3.2 Delskadeanalys enligt Palmgren-Miner 

Den mest använda och troligtvis den mest tillförlitliga metoden att räkna på 
utmattningsfenomenet är enligt Palmgren-Miners delskadehypotes. Se t.ex. Miner 
(1945) eller Eriksson (2006) alternativt i normerna BSK 07 eller Eurocode 3, SS-EN 
1993-1-9. Metoden grundar sig på den logiska tanken att varje påfrestning större än ett 
tröskelvärde orsakar en minimal skada. Dessa delskador läggs ihop eller ackumuleras 
till en total skada som jämförs med utmattningshållfastheten för en konstruktionsdel 
vid det antalet spänningscykler. Med andra ord innebär detta att delskadan vid en viss 
spänningsvidd är linjärt proportionell mot antalet spänningscykler av denna 
spänningsvidd. Livslängden anses utdömd då delskadan är >1, dvs. då: 



       
n

i

i 1 i 1 2 n

1 1 1
1

n

N N N N
 (2.2) 

Där termerna är delskador, in  antalet spänningscykler av respektive spänningsvidd och 

iN  är antalet spänningscykler till brott för den aktuella spänningsvidden. 

För att få fram den karakteristiska utmattningshållfastheten vid visst antal spännings-
cykler för respektive förbandsklass utnyttjas så kallade Stress - Number - diagram eller 
Wöhler-diagram Förbandsklassen bestäms med tabell 8.1-10 i SS-EN 1993-1-9 om 
beräkning sker enligt Eurocode 3. Motsvarande för BSK 07 finns i Bilaga 3 tabell B3:1-
2 som tidigare nämnts. 

 

Figur 2.10: Utmattningskurvor för respektive förbandsklass ur SS-EN 1993-1-9. 
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I Figur 2.10 motsvarar första vertikala linjen från vänster förbandsklassen,  C  vilket 

är den spänningsvidd konstruktionsdetaljen klarar vid 2 miljoner lastcykler. Nästa 
vertikala linje är karakteristiska utmattningsgränsen vid konstant spänningsvidd: 

     
 

1

3

D C

2

5
 (2.3) 

och denna gräns antas gå vid 5 miljoner lastväxlingar. Den tredje linjen är 
utmattningsgränsen: 

     
 

1

5

L D

5

100
 (2.4) 

och spänningar under denna linje antas inte bidra till utmattningen. Ekvationerna för 
kurvorna i Figur 2.10 är: 

     m m 6
R i C 2 10N  (2.5) 

där m = 3 för N ≤ 5·106 och 

     m m 6
R D 5 10iN  (2.6) 

där m = 5 för 5·106 < N ≤ 108. 

För att få dimensionerande värden används partialkoefficienter ur SS-EN 1993-1-9 och 
Boverkets konstruktionsregler, BKR. Faktorn γd är för Sverige en nationellt vald 
partialkoefficient för att beakta säkerhetsklass för konstruktionen. Värdena i Tabell 2.5 
är inverterade värden från BKR för att samverka med Eurocode 3. Se t.ex. Eriksson 
(2006). 

Tabell 2.5: Partialkoefficienter för säkerhetsklasserna.  

säkerhetsklass konsekvens av brott γd 
1 mindre allvarlig 0.83 
2 allvarlig 0.91 
3 mycket allvarlig 1.00 

Faktorn Ff  används på utmattningslaster, troligtvis 1.0 i normalfallet. Faktorn Mf  

används på bärförmågesidan och beror på dimensioneringsmetod. Värdena i Tabell 2.6 
gäller för Sverige. 
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Tabell 2.6: Partialkoefficienter som beaktar dimensioneringsmetod. 

dimensioneringsmetod Mf  

skadetålighet 1.15 

skadesäkerhet 1.35 

Dimensionerande antal spänningscykler till brott beräknas således genom: 


   

 
   

m

6C
Ri

i Ff d Mf

2 10N  (2.7) 

för m = 3 om 


  


  D
i

Ff d Mf  


   

 
   

m

6D
Ri

i Ff d Mf

5 10N  (2.8) 

för m = 5 om D L
i

Ff d Mf Ff d Mf

 
     
 

  
 

Metoder för beräkning av spänningscykler 

Efter att ett diagram av töjning eller spänning mot tid insamlats eller upprättats 
beräknas antal spänningscykler som finns av respektive spänningsvidd. De vanligaste 
sätten att göra detta är att utnyttja Rainflow- eller Reservoirmetoden. I Eriksson 
(2006) presenteras båda två på ett mycket tydligt sätt. Nedan anges dessa översiktligt. 

Rainflowmetoden kräver att diagrammet orienteras med tidsaxeln vertikalt nedåt och 
att spänningarna betraktas som en följd av tak nedför vilka vattendroppar rinner och 
slutligen faller ned. Ett antal regler bestämmer hur vattnet får rinna på taken och 
vattendroppens startpunkt till fallpunkt bestämmer halva spänningsvidden, andra 
halvan fås av en liknande färd åt andra hållet. 

Med reservoirmetoden behålls diagrammet i sin ursprungliga position men betraktas 
som att någon hällt vatten på diagrammet så att varje sänka är vattenfylld, således 
namnet reservoirmetoden. Fördelen med denna metod att hela spänningsvidder fås ut 
direkt och detta genom att visuellt dra ut pluggen som håller kvar vattnet i varje 
sänka. Den gamla vattennivån till sänkans botten ger spänningsvidden. 

Båda dessa metoder är mycket användbara, dock rekomenderar Eurocode 3 
reservoirmetoden medan Rainflow-metoden troligen används mer internationellt. 
Metoderna bör ge samma svar om de använts rätt. 
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2.3.3 Kollektivparameter 

Kollektivparametern κ har tidigare nämnts i samband med typiserade spännings-
kollektiv. Här görs ett försök att presenteras denna lite mer ingående. Enligt Alpsten 
(1974) skapar kollektivparametern ett spänningskollektiv genom att med en rät 
avtagande linje successivt reducera den maximala spänningsvidden och vartefter som 
spänningsvidden avtar öka antalet spänningsväxlingar, se Figur 2.11. I ett utdrag från 
en kommande rapport skriver Leander (2010) att ett spänningskollektiv då kan se ut 
enligt Figur 2.12. Det är alltså med ett sådant skapat spänningskollektiv som man gör 
en utmattningskontroll eller utmattningsdimensionering. 

 

Figur 2.11: Typiserade spänningskollektiv ur BSK 07. 
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Figur 2.12: Skapat spänningskollektiv med κ = 2/3 och nt=107. 

I denna rapport görs ett försök att ta fram ett κ genom att använda uppmätta 
spänningskollektiv från fältmätningar. Detta görs genom de tre sätt som kort även 
presenterades under metodikrubriken. Ytterligare detaljer ges under analysen. 
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1. Resultatet från utmattningsrisk beräknat med typiserade spänningskollektiv 
enligt BSK 07 jämförs med delskadan ur ett verkligt spänningskollektiv, 
framtaget med en Rainflow-analys på töjningarna från fältmätningarna, 
beräknat med Palmgren-Miners delskadehypotes. Dessa har beskrivits mer 
utförligt under respektive metods stycke. 

2. Det verkliga spänningskollektivet används för att skapa ett S-N-stapeldiagram 
för att genom lutningen av denna få ut en kollektivparameter. Se t.ex Alpsten 
(1974) eller Leander (2010). Lutningen fås genom den räta linjen som följer de 
liggande staplarnas ändvärden och denna är framtagen med linjär regression 
som utnyttjar minsta-kvadrat-metoden för att hitta positionen. 

3. Delskadan enligt det verkliga spänningskollektivet enligt punkt 1 jämförs med 
delskadan av en enda spänningsvidd som är maximal spänningsvidd 
multiplicerat med kollektivparametern. Dessa utförs samma antal gånger. 

2.3.4 Beräkningsrutiner  

Figur 2.13 presenterar ett schema över beräkningsrutiner för MATLAB tillhörande 
utmattningsanalysen utförd i detta examensarbete.  

Rutinen typo_span.m beräknar utmattningsrisken som maximal uppmätt spänning 
från modalmätningen dividerat med utmattningshållfastheten enligt typiserade 
spänningskollektiv från BSK 07.  

Ett uppmätt spänningskollektiv används som indata till WAFOs rutiner för spännings-
cykelräkning. Rutinen dat2tp.m identifierar vändpunkter från en signal och tp2rfc.m 
beräknar spänningsvidder för varje spänningscykel och samlar dessa i en vektor. 

Rutinen delskada_snabb delar först in spänningsvidderna i tre vektorer efter 
storleksordning. En för respektive intervall, under utmattningsgräns L , mellan L  

och D , och slutligen över D . Därefter beräknar rutinen delskadan enligt 

Palmgren-Miners delsakdehypotes för varje enskild spänningsvidd och summerar dessa 
till en ackumulerad skada.  

hunt_for_kappa.m jämför utmattningsrisken från typiserade spänningskollektiv med 
delskadan för lika många spänningsväxlingar beräknade med Palmgren-Miners metod. 
Rutinen ställer även upp spänningskollektivet från respektive givare från mätningarna 
i ett liggande stapeldiagram och kontrollerar lutningen på ändvärdena för att därmed 
få fram ett värde på κ. Slutligen jämför rutinen delskadan från en enda spänningsvidd, 
som man får genom att multiplicera maximal uppmätt spänning med ett κ, med 
delskadan från ett uppmätt spänningskollektiv. 
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Utmattning

Typiserade
spännings-
kollektiv

typo_span.mtypo_span.mtypo_span.mtypo_span.m

beräknar utmattningsrisk
ur max-uppmätt spänning
dividerat med utm.hållf.

Palmgren-Miners
delskadehypotes

delskada_snabb.mdelskada_snabb.mdelskada_snabb.mdelskada_snabb.m

beräknar delskadan mha
resultatet från Rainflow-

analysen

Kollektiv-
parameter

hunt_for_kappa.mhunt_for_kappa.mhunt_for_kappa.mhunt_for_kappa.m

beräknar och jämför
kappa-värdena för de olika

metoderna.

Beräkning av
spänningscykler

mha WAFO

dat2tp.mdat2tp.mdat2tp.mdat2tp.m

identifierar
extrempunkter från

signal

tp2rfc.mtp2rfc.mtp2rfc.mtp2rfc.m

beräknar Rainflow-
cykler från dat2tp.m

 

Figur 2.13: Beräkningsrutiner för utmattningsanalysen. 

2.4 Dynamiska analysmetoder 

2.4.1 Rörelseekvationen 

Konstruktioner studeras ofta i förenklade system med en eller flera frihetsgrader. 
Rörelsen i dessa system beror av systemets massa, dämpning, styvhet och yttre 
påverkan. Figur 2.14 visar ett dämpat system med en frihetsgrad. 

 

Figur 2.14: Dämpat system med en frihetsgrad. (Sahlin och Sundquist, 2006) 

Systemet utsätts för en kraft F, vilken skapar en förskjutning av massan M. Då kraften 
varierar med tiden kan rörelsen beskrivas med följande ekvation 

    ( )Mu Du ku F t  (2.9) 

med enheter enligt                             2

m N s m N
kg + + m = N

s m s m
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I ekvationen är M massa i rörelse, D viskös dämpning, k styvhet och F(t) yttre kraft 
som vid en viss tidpunkt verkar på systemet. Rörelsen beskrivs av förskjutningen u, 
och anger avståndet till viloläget. 

System med flera frihetsgrader beskrivs på samma sätt, men istället för enkla värden 
för massa, dämpning och styvhet används matriser. Figur 2.15 visar ett dämpat system 
med två frihetsgrader. 

 

Figur 2.15: Dämpat system med två frihetsgrader, modifierad figur (Sahlin och 
Sundquist, 2006). 

Systemet påverkas av två olika krafter som varierar med tiden. Rörelsen kan i 
systemet beskrivas med följande ekvation 

    ( )Mu Du ku F t  (2.10) 

vilken för systemet motsvarar 

             
                             

 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2

0 - - ( )

0 - - ( )

M u D D u k k u F t

M u D D D u k k k u F t
 (2.11) 

2.4.2 Egenfrekvenser och egenmoder 

Svängningar kan förekomma som naturliga eller påtvingade. Den naturliga 
svängningen uppträder när en konstruktion störs från sitt naturliga jämviktsläge och 
därefter tillåts svänga fritt utan någon ytterligare yttre belastning. Den påtvingade 
svängningen är tidsberoende, se F(t) i Figur 2.15, och kan antingen vara transient eller 
stationär som också benämns harmonisk. 

En konstruktion som utsätts för en tidsberoende last börjar svänga och antar tillslut 
samma frekvens som lasten. Om denna frekvens råkar vara densamma som konstruk-
tionens egenfrekvenser uppstår resonans och deformationen antar sitt maximala värde. 
Om dämpning saknas eller är för liten kan detta vara mycket farligt för stabiliteten och 
hållfastheten av konstruktionen. 
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Varje konstruktion har ett antal naturliga frekvenser eller egenfrekvenser som är extra 
känsliga. Dessa frekvenser beror på bl.a. utformning, massa och styvhet. För den fria 
svängningen definieras den odämpade och den dämpade naturliga vinkelhastigheten 
som: 

 n

k

m
 (2.12) 

    2
d n 1  (2.13) 

där   är den relativa dämpningen. Se nedan under avsnittet Dämpning. Den 
analytiska lösningen för en balk – som är det relevanta i föreliggande examensarbete – 
egenfrekvenser är 

 


  2n
n k 42

EI
f

ml
 (2.14) 

där λ beror av upplagsvillkoren och vilken egenmod som berörs, För närmare 
bekantskap se t.ex. Tabell 6.1 i Sahlin och Sundquist (2006). 

 

Figur 2.16: Utdrag från Tabell 6.1 i Sahlin och Sundquist, (2006). 

Varje egenfrekvens representerar även en svängande egenmod. För en balk med ett fast 
inspänt och ett rörligt upplag visas de tre första böjmoderna i Figur 2.16 och än 
tydligare i Figur 2.17. 
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Figur 2.17: Tre första böjmoderna för en balk, ur Andersson och Malm (2004). 

2.4.3 Dämpning 

Liksom varje verklig konstruktion har egenfrekvenser har de även en dämpning som 
oftast beror på friktioner inom och utom materialen. Utan dämpning hade t.ex. 
responsen u(t) i Figur 2.18 haft konstant amplitud. 

 

Figur 2.18: Dämpning D gör att en respons avklingar, ur Sahlin och Sundquist, 2006. 

För det mesta görs ett antagande att dämpningen är viskös vilket betyder att den är 
proportionell mot farten, ju högre fart desto större dämpning. Den är även beroende av 
styvhet och massa vilket kan ses av definition för kritisk dämpning: 

cr 2D km  (2.15) 

Konstruktionens aktuella dämpning som betecknas med D i Figur 2.18 divideras med 
den kritiska för att få den relativa dämpningen: 
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  crD D  (2.16) 

Uttrycket används bl.a. för att få fram den dämpade naturliga vinkelhastigheten, se 
Ekv. (2.13). Det är även värdet på ζ som styr vilken typ av dämpning som före-
kommer. För ζ = 0 finns ingen dämpning i systemet, vilket är att förenkla verkligheten. 
Oftast är ζ < 1 vilket betyder att dämpningen är underkritisk och svängningarna 
fortsätter fram och tillbaka över flera perioder innan jämviktsläget är uppfyllt. Då 
ζ > 1 är dämpningen överkritisk och svängningen övergår aldrig till andra sidan 
jämviktsläget, men kan dock fortsätta över flera perioder. Slutligen vid kritisk 
svängning är ζ = 1 övergår heller aldrig svängningen till andra sidan jämviktsläget men 
avstannar precis efter en period. Alla dessa förhållanden ger olika lösning på 
differentialekvationen för rörelser. Dock är det främst underkritisk dämpningen som är 
intressant inom strukturmekaniken. Byggnader och anläggningar har oftast en 
dämpningskvot, ζ < 0.1. För närmare bekantskap se Chopra (2007) eller Sahlin och 
Sundquist (2006). 

Half-Power-Bandwidth och Logarithmic Decrement metoden 

Förutom att dämpning är en viktig faktor i en konstruktions uppträdande vid 
belastning som varierar i tid kan den även användas till att validera att egenmoder 
tillhör strukturen och inte till brus eller andra störningar. Detta görs genom att 
jämföra mot normerade värden för respektive konstruktion. Ett sätt att bedöma 
dämpningen experimentellt är att betrakta formen på toppen i frekvensspektrumet i 
den så kallade Half-Power-Bandwidth metoden, ett annat sätt är att betrakta det 
logaritmiska avtagandet i tidsdomänen med Logarithmic Decrement metoden. 
Utförligare beskrivning av dessa metoder går att hitta i Chopra (2007).  

Dämpningen enligt Half-Power-Bandwidth metoden fås av: 

      b a a bf f f f  (2.17) 

där fa och fb fås ur Figur 2.19. Ju bredare topp desto högre dämpning. 

 

Figur 2.19: Formen på moden i frekvensspektrumet. 

Logarithmic Decrement metoden går ut på att betrakta hur kurvan avklingar. Se t.ex. 
Figur 2.18. En kurva innehåller oftast flera frekvenser och vid dessa fall är det 
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nödvändigt att filtrera bort övriga frekvenser förutom den betraktade för att få 
dämpningen för just den modformen. Ekvationen för detta hittas bl.a. i Chopra (2007): 

 


   
          

( ) 1 ( )
2 ln ln

( 1) 2 ( 1)

u t u t

u t u t
 (2.18) 

2.4.4 Dynamiska laster och strukturens respons 

Vid modellering av tåglaster är det alltid ett dilemma hur invecklade dessa ska vara. 
De vanligaste sätten att modellera är system av rörliga punktlaster eller massor samt 
massa-fjädersystem med hjulets massa och tågets massa sammankopplade med en 
fjäder och en dämpare, se Figur 2.20. 

I Wiberg (2009) anges att de mer invecklade fordonsmodellerna endast behöver 
användas om accelerationsnivåer i tåget är intressant eller om spåret är dåligt 
underhållet och därmed innehåller spårdefekter och imperfektioner. 

 

Figur 2.20: Dynamiska trafiklaster, ur Wiberg (2009). 

Beräkningarna för en konstruktions respons av dynamiska laster blir mycket 
avancerade trots grova approximationer. Frågan togs upp redan på 1800-talets mitt av 
bland andra Willis (1849) och fortsattes av Timoshenko (1922). På senare år har 
ämnet behandlats av bl.a. Karoumi (1998), Chopra (2007) och Fryba (2001). 

Frybas lösning 

Det är Frybas lösning av en fritt upplagd balks respons vid flera vandrande 
punktlaster som används för de analytiska beräkningarna i detta examensarbete. En 
fritt upplagd balk har getts Bro norr om Söderströmsbrons egenskaper som styvhet och 
massa. De vandrande punktlasterna representerar tunnelbanetåg med samma inbördes 
avstånd som axlarna på dessa. Differentialekvationen för balkens respons ser ut enligt 
följande: 

  


  
   

   
4 2 N

d n n n4 2
n 1

( , ) ( , ) ( , )
2 ( ) ( )

v x t v x t v x t
EI m m t x x F

x t t
 (2.19) 

Fryba använder Diracs delta-funktion ( )x  för att få punklasterna röra sig på bron och 

Heavisides tidsfunktion     n n n( ) ( ) ( )t H t t H t T  för att aktivera och deaktivera 

punklasterna och för att få med den fria svängningen. För att lösa Ekv. (2.19) används 
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Diskret Fouriertransform för lägesvariabeln och på resultatet av detta används Laplace 
transform. Lösningen ges sedan av: 




 

             


N
2 jn

0 1 n n n n
n 1 n 1

( , ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( ) sin
F j x

v x t v j f t t H t t f t T H t T
F L

 (2.20) 

För noggrannare lösning se Fryba (2001). 

2.4.5 Newmarks lösning för tidsintegration  

Newmarks lösning för tidsintegration är en iterativ metod som kräver gissningar av 
startvärden. Den lämpar sig således till att beräkna fart och förskjutning om man har 
accelerationer från t.ex. mätningar. Ekvationerna för detta är enligt Andersson och 
Malm (2004): 

         i i-1 i-1 i(1 )u u tu tu  (2.21) 

          
 

  2 2
i i-1 i-1 i-1 i

1

2
u u tu t u t u  (2.22) 

där ∆t är tidsteget och γ och β är konstanter som väger in influensen av första och sista 
accelerationen på hastighetsförändringen och motsvarande influens av accelerationerna 
på förskjutningen. Dessa konstanter kan ställas in efter val av metod som visas i 
Tabell 2.7. Det finns ett stabilitetskrav på storleken på tidssteget enligt Ekv. (2.23). 

Tabell 2.7: Presenterar värden på konstanter för respektive metod. 

metod β γ 
trapetsregeln 1/4 1/2 
linjär acceleration 1/6 1/2 
central differens 0 1/2 

För metoden som utnyttjar trapetsregeln där konstanterna är enligt ovan blir 
Ekv. (2.23)   nt T , dvs. trapetsregeln är stabil för alla tidssteg. Det går att ställa in 

dessa konstanter om det finns en eller flera referenspunkter t.ex. om en FE-modellen är 
kalibrerad mot mätningar, kan förskjutningar från en simulering med denna i sin tur 
användas för att kalibrera γ och β. 

  



n

1 1

2 2

t

T
 (2.23) 
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2.5 Dynamisk förstoringsfaktor 

Den verkliga förstoringsfaktorn (DAF) är olika för alla konstruktioner och beror av 
utformning, t.ex. spännvidder, styvhet, massa och dämpning, även körbanans eller 
spårets ojämnheter har betydelse likväl som fordonets dynamiska egenskaper och fart. 

På senare tid har det dynamiska tillskottet fått ökad betydelse främst av ökad fart och 
axellaster men även för att förhållandet mellan fordonets och brons massor, 
mfordon/mbro, ökat på grund av just ökade laster och lättare konstruktioner. Utan sätt 
att absorbera eller sprida ut energin som uppstår av fordonspassagerna ökar också de 
dynamiska effekterna. Ett ballastlager för sliprar eller asfalt på vägbroar fungerar som 
sådana energiabsorbenter och väljs bort ibland, t.ex. vid direkt sliper- eller 
spåruppläggning. Den dynamiska förstoringsfaktorn definieras oftast, även i denna 
rapport, enligt: 

 dyn statDAF u u  (2.24) 

där udyn är maximal dynamisk respons, i detta fall töjning eller förskjutning, ustat är 
således maximal statisk respons. 

2.5.1 Svenska normer 

De svenska normer som styr användningen av dynamiska förstoringsfaktorer när det 
gäller broar är Vägverkets Bro 20042 och Banverkets standarder för beräkning av nya 
och befintliga konstruktioner. SL:s krav regleras av en säkerhetsbestämmelse med 
beteckning SÄK-0288 som följer Banverkets metod för linjeklasslaster ska användas 
både vid nyprojektering och vid bärighetsberäkningar. 

I Bro 2004 har dynamiska effekter medräknats i de flesta ekvivalentlasterna. Gång och 
cykelbroar ska enligt Bilaga 1-1 kontrolleras för accelerationer genom dynamisk analys. 
Även för transporter under byggskedet måste en dynamikfaktor läggas till de reella 
lasterna från de aktuella fordonen. 

Det dynamiska tillskottet vid nybyggnation av järnvägsbroar regleras av BV BRO, 
utgåva 9 med beteckning BVS 583.10. Enligt denna beräknas förstoringsfaktorn med: 

 
 best

4
1.0

8
DAF

L
 (2.25) 

där Lbest är den bestämmande längden som beror på utformning och som bestäms med 
hjälp av Tabell BV 21.2216a. 

För ekvivalentlaster som t.ex. BV2000 och tåglast Malm (i Eurocode används tåglast 
LM 71), ska den vertikala lasteffekten multipliceras med Ekv. (2.25). För 

                                            

2 Sedan november 2009 har Vägverkets och Banverkets regelverk ersatts av TK-Bro, där 
hänvisningar sker till Eurocode istället för Boverkets regler. 
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bärighetsberäkningar av befintliga järnvägsbroar gäller BVS 583.11. I denna anges s.k. 
linjeklasslaster utgörande av mer realistiska tågset, i dessa fall multipliceras den 
vertikala lasteffekten med Ekv. (2.26) nedan, vilket har sitt ursprung från Eurocode 1. 
Ingående parametrar anges i Ekv. (2.27) – Ekv. (2.32) nedan. 
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med α = v/22 om v ≥ 22 m/s, 

v = maximal tillåten tåghastighet (m/s), 

n0 = lägsta egenfrekvensen för bron endast belastad med egenvikt (Hz), 

L = Bestämmande längden i m enligt 5.3.2.3.4. (L = Lbest), 

α = koefficient för hastighet. 

Om inte lägsta egenfrekvensen är känd skall   och   bestämmas för övre och undre 
värdet på egenfrekvensen n0 enligt Ekv. (2.31) och Ekv. (2.32). 
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Det värde på n0 enligt Ekv. (2.31) eller Ekv. (2.32) ger högst värde på DAF enligt 
Ekv. (2.26) skall tillämpas. Övriga förutsättningar vid beräkning av dynamik-
koefficienter enligt denna metod, se (5.3.2.3.1) i BVS 583.11. 

SL:s regelverk som behandlar lastförutsättningar, SÄK-0288 är det styrande 
dokumentet vad gäller dynamisk förstoringsfaktor. Denna är ett komplement till 
BRO 2004 och BVS 583.10 med vissa inslag från BVS 583.11. Enligt SÄK-0288 är det 
Ekv. (2.26) som gäller för förstoringsfaktorn, detta med motiveringen att tåglasterna i 
dokumentet är för verkliga tåg och inte typtåg.
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2.5.2 Eurocode 1 

Vilken av beräkningsmetoderna för den dynamiska förstoringsfaktorn i Eurocode 1, 
översatt i dokumentet SS-EN 1991-2, som skall användas beror på tågtypen och på hur 
väl underhållet spår och hjul anses vara. För verkliga tåg och för så kallade HSLM- tåg 
används Ekv. (2.26) för omsorgsfullt underhållet spår och Ekv. (2.33) för normal-
underhållet spår. 

    1DAF  (2.33) 

där termen   ökar upp dynamikfaktorn på grund av spårdefekter och imperfektioner 
på hjul, vilken kan anses ha reducerats vid noggrant underhåll, jämför Ekv. (2.26). 

Stycke 6.4.5 i SS-EN 1991-2 behandlar förstoringsfaktorn för ekvivalenta tåglaster 
benämnda LM 71, SW/0 och SW/2. För omsorgsfullt underhållet spår gäller 
Ekv. (2.34), för normalt spårunderhåll gäller Ekv. (2.35). Analys enligt Ekv. (2.34) och 
Ekv. (2.35) ingår inte i omfattningen av denna rapport. 
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2.5.3 Beräkningsrutiner 

Beräkningsrutiner för MATLAB och ARTeMIS vad gäller den dynamiska analysen i 
examensarbetet. 

Rutinerna apt.m och vpt.m beräknar en balks vertikala acceleration och förskjutning 
med Frybas metod. De tillhandahölls av professor Raid Karoumi under inledande 
dynamik kurser. Rutinerna tag_C20.m och tag_Cx.m är tågmodeller för tunnelbane-
tågen att använda tillsammans med apt.m och vpt.m. Dessa rutiner knyts ihop av 
fryba_exjobb.m där även övriga parameter som massa, styvheter och fart bestäms. 

Rutinen bandstopp.m klipper ut en fri svängning vid slutet av en tågpassage och utför 
en frekvensanalys med hjälp av inbyggda fft.m som i sin tur utför en fourier-
transformation. I denna fil kan man även applicera filter av olika sort för att förändra 
signalen i tidsdomänen. 

KonverteraAccdata.m konverterar binära .bin-filer till .asc-filer för att kunna 
processeras i ARTeMIS Extractor. Denna rutin är skapad av Andreas Andersson. 

ARTeMIS Extractor processerar datan i syfte att hitta egenmoder och frekvenser. 

Vid beräkning av dämpningen med Half-power-bandwith method användes 
bandstopp.m för frekvensanalysen och sedan avlästes frekvenserna visuellt för att 
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matas in i MATLAB-prompten för slutlig beräkning av dämpningen. Likaså användes 
bandstopp.m för att visuellt avläsa en filtrerad signal i tidsdomänen för att sedan 
beräkna det logaritmiska avtagandet och därmed dämpningen i MATLAB-prompten. 

DAF_copy.m beräknar dynamisk förstoringsfaktor enligt svenska normer. 
DAF_kal_091213.m filtrerar, nedsamplar de långsammare tågen, tarerar och plottar 
tågpassager från kalibreringsmätningen för att visuellt kunna bestämma DAF för alla 
boggier. DAF jämförs sedan mot normvärdena. 

Dynamisk analys

Rörelse-
ekvationen och
Frybas lösning

aPT.m vPT.maPT.m vPT.maPT.m vPT.maPT.m vPT.m

rutiner tillhandahållna av
Raid Karoumi

tag_C20.m, tag_Cx.mtag_C20.m, tag_Cx.mtag_C20.m, tag_Cx.mtag_C20.m, tag_Cx.m

tågmodeller med
punktlaster över
tunnelbanetåg

fryba_exjobb.mfryba_exjobb.mfryba_exjobb.mfryba_exjobb.m

använder rutinerna ovan
för att beräkna brons

nedböj. och acc.

Egenfrekvenser
och modalanalys

bandstopp.mbandstopp.mbandstopp.mbandstopp.m

applicerar ev. filter,
beräknar frekvensspektra

mha inbyggda fft.m

KonverteraAccdata.mKonverteraAccdata.mKonverteraAccdata.mKonverteraAccdata.m

rutin av Andreas
Andersson för konv.
av.bin- till .ascfiler

ARTeMISARTeMISARTeMISARTeMIS

processerar mätdata i
ascfiler i syfte att hitta

egenmoder och dämpning

Dämpning

HalfHalfHalfHalf----powerpowerpowerpower----bandwithbandwithbandwithbandwith
methodmethodmethodmethod

beräkning av dämpning
med Matlab-prompten

och bandstopp.m

Logarithmic decrementLogarithmic decrementLogarithmic decrementLogarithmic decrement
methodmethodmethodmethod

beräkning av dämpning
visuellt ur tidsspektra
med Matlab-prompten

Dynamisk
förstoringsfaktor

DAF_copy.mDAF_copy.mDAF_copy.mDAF_copy.m

beräknar DAF ur svenska
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spann

DAF_kal_091213.mDAF_kal_091213.mDAF_kal_091213.mDAF_kal_091213.m

filtrerar,
nedsamplar,tarerar och
plottar tågpassager för

visuell jämförelse

DAFDAFDAFDAF

visuell jmf mellan töjning
av

kalibreringsmätningens
körningar

 

Figur 2.21: Beräkningsrutiner för dynamiska analyser. 

2.6 Signalanalys 

En kurva i ett tidsdiagram, det vill säga där någon funktion beror av tiden kan 
benämnas signal. Det finns tre typer av vanliga signaler: 

- Periodiska signaler, t.ex. från motorer. De behöver inte ha en konstant amplitud 
för varje svängning, men dock ett mönster som upprepas. 

- Transienta signaler, kortvariga impulser från t.ex. en explosion. 

- Stokastiska signaler, från fenomen som t.ex. vindlaster. 
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2.6.1 Fourieranalys 

Jean Baptiste Fourier konstaterade att alla periodiska signaler går att återskapa 
genom att addera ett oändligt antal sinusvågor med olika amplitud och fas-
förskjutning. Detta görs för att manipulera signaler eller när signalens frekvensinnehåll 
är intressant, t.ex. då dämpning eller styvhet söks. En periodisk signal med perioden T 
dvs. att  ( ) ( )x t Tn x t  kan återskapas som: 
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För ingenjörsmässiga tillämpningar behövs oftast endast ett fåtal termer för god 
konvergens mot ursprungssignalen. 

2.6.2 Signalbehandling 

För en effektiv signalbehandling behövs ytterligare verktyg för att justera felaktigheter 
i signalen orsakade av t.ex. yttre störningar. En signal registreras, eller samplas, ett 
visst antal gånger per tidsenhet. Nivån på denna samplingsfrekvens är viktig för att 
inte fel slutsatser dras av informationen. Vid halva samplingsfrekvensen går den så 
kallade Nyquistfrekvensen som sätter en gräns på vilka frekvenser som går att 
analysera ur en signal. Om en frekvens högre än Nyquistfrekvensen söks finns det risk 
att den är felaktig på grund av för få samplingspunkter. 

Filter kan vara analoga eller digitala och används oftast för att göra signalen tydligare 
genom att minimera det högfrekventa brus som uppkommer vid alla sorts mätningar 
eller genom att isolera ett visst frekvensband. Analoga filter är mekaniska och 
appliceras innan mätning för att undvika s.k. spegling av den uppmätta signalen 
(lågpass-filter) samt i vissa fall för att ta bort icke önskvärd information. Nackdelen 
med ett analogt filter är att den bortfiltrerade informationen är förlorad vid fortsatt 
databehandling. Digitala filter appliceras på mätdata i efterhand i ett signal-
behandlingsprogram som t.ex. MATLAB. Några exempel är Bessel- och Butterworth-
filter. 

Lågpass (LP) filter är nog de allra vanligaste och de används förutom att reducera 
bruset även för att undvika spegling av höga frekvenser (endast analoga LP-filter) in 
till det betraktade spektrumet. Ett bandpass (BP) filter används för att undvika 
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frekvenser utanför ett visst intressant intervall, som t.ex. kan vara aktuellt vid 
betraktandet av det logaritmiska avtagandet vid kontroll av dämpning. Ett högpass 
(HP) filter används för att utesluta låga frekvenser och kan vara aktuellt då t.ex. 
bruset betraktas. 

En mätning utförs under en begränsad tid vilket leder till att signalen inte blir perfekt 
periodisk. När denna återskapas genom Fouriertransformation som genom definition 
behandlar oändligt tidsspektrum uppstår ett trunkeringsfel som kan bli betydande, 
resulterande i en förvrängd signal. Fenomenet kallas ”läckage” för att energi anses 
läcka in i frekvensbanden omkring det felaktiga från den förvrängda signalen. För att 
förhindra detta används ”fönstring”. Några typer av fönsterfunktioner är Hamming, 
Hanning, Bartlett och Kaiser, alla med olika bredder på huvudloben eller toppen av 
kurvan. Ett rektangulärt fönster är lika med ett vilket är det samma som inget fönster. 
Fönstret minskar amplituden i början och slutet av signalen vilket reducerar läckaget. 

De flesta mjukvaruprogram som lämpar sig för behandling av signaler, t.ex. MATLAB 

eller CATMAN professional har inbyggda filter och fönsterfunktioner. 
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3  
 
Fältmätningar 

Enda sättet att få en klar bild av stokastiska laster som påverkar en konstruktion är 
att mäta dessa under verkliga förhållanden. När det gäller tåglaster i trafik är 
fältmätningar nog det enda alternativet för detta. 

Utmattning är fortfarande ett så pass oklart fenomen att några exakta beräknings-
metoder inte existerar. Ett alternativ, förmodligen det som kommer närmast sanningen 
är att beräkna delskador från ett uppmätt spänningskollektiv. 

När syftet är att bestämma en konstruktions verkliga dynamiska egenskaper och 
beteende är det viktigt att komplettera de analytiska beräkningarna eller FEM 
simuleringarna med värden från mätningar. Även om tolkningen av mätdatan kan 
utgöra en svårighet i sig ger den en ovärderlig bekräftelse eller indikationer på 
felaktigheter i ursprungliga antaganden. 

Föreliggande examensarbetes författare har planerat och organiserat fältmätningarna 
medan labbet på KTH Byggvetenskap utfört instrumentering, tillhandahållande av 
utrustning samt initierat insamling av data. 

3.1 Mätningar och databehandling 

I samband med denna rapport och med strävan att svara på dess problemställning 
utfördes fältmätningar på: 

- brons temperaturinducerade rörelser invid stöden, 

- töjningsmätningar i bägge fältmitten, 

- accelerationsmätningar och tillhörande modalmätning. 

3.1.1 Temperaturmätningar 

I syfte att uppskatta temperaturinducerade spänningar i bron har omgivande 
temperatur och längdändring av huvudbalkarna uppmätts. 8 punkter där sträckan från 
en punkt på bron till en fast punkt invid stöden valdes ut. Dessa uppmättes några 
gånger under olika tidpunkter på dagen då även temperaturen skulle kontrolleras. 

Kapitel 
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Figur 3.1: Punkter för mätning av huvudbalkarnas längdändring vid upplag. 

3.1.2 Primära mätningar 

Enligt BVS 583.11 Bilaga 3 kan utmattningskontroll genomföras genom en 
delskadeanalys där mätningar av aktuella spänningar pågår i minst en vecka. 
Mätningen utförs egentligen med töjningsgivare där man får en mätsignal med 
töjningar som sedan enkelt omräknas till spänningar med Hookes lag. På denna 
mätsignal utförs sedan en Rainflow-analys som klassificerar signalens spänningsvidder. 

I föreliggande rapport redovisade mätningar utfördes under ca 10 dygn med 14 
töjningsgivare och 2 accelerometrar, instrumentering enligt Figur A.2 och Figur A.3 i 
Bilaga A.1. Undantaget var sista dagen då den så kallade modalmätningen utfördes, 
varvid ytterligare 6 stycken accelerometrar användes, Figur A.4. 

Instrumentering 

Det instrumenterade huvudsnittet befinner sig ca. 0.7 m från fältmitt i långa spannet 
(mellan stöd 3S-4N), se Figur A.2. Givare e1-e4 placerades i flänskanterna på ena yttre 
DIP50-balken i syfte att se om effekter av t.ex. vridning eller tvärgående böjande 
moment uppstod. Vidare var tanken att slutsatser om samverkan mellan räl och 
långbalkar kunde erhållas om både över- och underfläns instrumenterades. I samma 
snitt registrerade givare e5-e7 längsgående töjning i övriga DIP50-balkar, i syfte att se 
om dessa tar lika mycket last. 

Givare e8 mätte brons tvärgående töjning på tvärbalkens underfläns. Det var 
uppenbart att responsen från denna givare skulle vara mindre än övriga men tanken 
var att den skulle bistå i analysen av boggi- och axellasterna samt att verifiera att 
tvärgående böjning är liten. Accelerometer a1 placerades på underflänsen och 
registrerade vertikal acceleration i syfte att ge ytterligare indata vid kalibrering av FE-
modeller och jämföras med normer. 

Töjningsgivare e9-e11 mätte längsgående töjning i korta spannet (mellan stöd 2-3N). 
Från givare e9-e10 fanns tanken att egenskaper om samverkan eventuellt kunde 
studeras och givare e11 användes för att se om spänningar last erhölls som i e9. Givare 
a2 registrerade vertikal acceleration med samma syfte som a1, varvid en jämförelse 
skulle vara möjlig. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Mätsystemet 

Givarna som användes till töjningsmätningen var trådtöjningsgivare som kortfattat 
fungerar som ett motstånd. En elektrisk signal skickas till givaren och beroende på hur 
töjningen varierar ökar och minskar motståndet och datainsamlingssystemet 
registrerar ändringen i signalen. En instrumenterad töjningsgivare visas i Figur 3.2. 

 

Figur 3.2: Trådtöjningsgivare instrumenterad på kant av underfläns. 

Töjningsgivarna som användes är av fabrikatet SHOWA, typ N11-FA-8-350-11-W1. 
Det vill säga att de är 350 ohms, 8 mm raka fuktskyddade givare, temperatur-
korrigerade för stål. 

Accelerometrarna är från Colibrys Inc., typ MEMS (Micro electro-mechanical systems) 
med benämningen Si-Flex SF1500-S. I ett jämviktsläge registrerar dessa tyngd-
accelerationen g, vilket gör att de även kan användas som vinkelgivare. 

Den använda datainsamlingscentralen är en MGCplus med förstärkare typ ML801 med 
24 bit upplösning från Hottinger Baldwin Messtechnic tillsammans med en bärbar PC 
från Dell och mjukvaran Catman professional. 

Scanningsfrekvensen eller samplingsfrekvensen för hela mätningen var 400 Hz med ett 
analogt lågpass Besselfilter av 8:e ordningen med brytfrekvensen 200 Hz. 

3.1.3 Modalmätning 

Under en hel dag den 16 oktober utfördes mätning på det långa spannet på spår ”a” 
med ytterligare 6 accelerometrar så att det totalt blev 14 töjningsgivare och 8 
accelerometrar. 

5 av dessa accelerometrar flyttades runt till olika positioner enligt Tabell i Figur A.4. 
8 stycken mätningar utfördes där 3 tågpassager registrerades vid varje mätning. Ett 
portabelt elverk användes som strömförsörjning för att undvika de höga störnings-
nivåer som den tidigare mätningens fasta strömkälla visade sig ge upphov till. 

ARTeMIS® 

I detta examensarbete tillämpas som nämndes under metodikrubriken tre sätt att ta 
reda på de dynamiska egenskaperna för den aktuella bron. Med ett av dessa används 
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programmet ARTeMIS Extractor, en mjukvara som endast behandlar dynamisk 
mätdata från t.ex. struktur- eller maskiningenjörmässiga tillämpningar. 

Enligt programmets hjälpsektion använder det sig av så kallad operativ modalanalys 
vilket syftar på att endast resultatet från mätningar används för att bestämma 
modalparametrarna dvs. egenfrekvenser och moder samt dämpningen för respektive 
mod. Det går således inte att ange några materialparametrar eller laster utan endast 
geometrier och givarpositioner. 

ARTeMIS genomför en modalanalys utan att kontrollera eller känna till lasterna som 
har påverkat konstruktionen, med kravet att lasterna som har applicerats under 
mätningen varit av någorlunda godtycklig eller slumpmässig karaktär. 

Traditionell mätning med kända lastförutsättningar för beskrivs som Input - Output 
och att modalanalysen sker med en sorts frekvens-respons-funktion som för respektive 
lastfrekvens registrerar responsen och därav får de maximala responserna och 
frekvenserna för detta. Output - only mätningar är således när lasten och dess 
frekvenser varit okända och endast responsen finns att tillgå som dessutom ofta är 
mycket stokastisk. ARTeMIS hävdar att det trots dessa brister förmår att identifiera 
modalparametrarna för konstruktionen. 

3.1.4 Kalibreringsmätning 

Natten mellan den 14 och 15 oktober utfördes kalibreringsmätningar för att kunna 
jämföra resultatet från mätningarna från trafiken med ett tåg med kända egenskaper. 
Samt att se hur bron reagerar på en känd fartökning. Dessa utfördes på spår ”a” med 
ett tomt C20-tåg. Endast tågförare och denna rapports författare befann sig på tåget. 
Tre tågpassager utfördes på varje fart för att sedan utnyttja medelvärdet från dessa i 
jämförelserna för att till viss mån statistiskt säkerställa resultatet. 

Tåget kördes från ett lagom avstånd söderut så att rätt förutbestämda fart uppnåddes 
vid den instrumenterade bron och sedan norrut i samma spår för att komma till 
ursprungsläget. Totalt utfördes ca 10 passager åt respektive håll, närmare bestämt: 

1 passage i ca. 55 km/h. 

3 passager i ca. 60 km/h. 

3 passager i ca. 30 km/h. 

3 passage i ca. 2 km/h. 

De sista passagerna representerar ett tåg som står stilla fast i alla positioner. Det vill 
säga istället för att låta tåget stanna helt på ett visst antal punkter, körs det över med 
låg fart. 

3.1.5 Struktur av mätdata 

Totalt insamlades ca. 39 Gigabyte data under de 10 dagarna. I ursprunglig form är 
mätdatan strukturerad i kataloger efter datum i binära Catman filer (.bin). 
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Filformatet är alltså i binär-form och datat är organiserad som en strukturmatris där 
varje givare representerar en kanal. Varje fil innehåller 30 minuters mätning. 

Kanal ett representerar tiden, kanal två givare e1, kanal tre givare e2, osv. Se 
Figur A.2. OBS: kanal 16 är tom vid vissa mätningar. 

Kanal 16 alternativt 17 och 18 innehåller data från accelerometrarna a1 och a2 från 
långtidsmätningen och kanal 16-23 innehåller signalen från acclerometrarna från 
modalmätningen. 

Ett sätt att komma åt mätdatan och behandla den är med MATLAB alternativt med 
Catman Professional. 

För att underlätta arbetet med datamängden har den bearbetats. Vanliga matriser i 
formen NxM har sparats som .mat-filer där N är antalet givare och M antalet 
datapunkter. Filnamnen på dessa filer är på tidsformen: 

    ååmmddTttmmss, t.ex. 091007T135704. 

På grund av den stora mängden data som uppstår vid en längre tids mätning är det 
nödvändigt att dela in den i hanterbara storlekar. Ett av de vanligaste sätten är att 
klippa ut alla tågpassager, se t.ex. Figur 3.5 och inte spara överflödig metadata i de 
nya filerna, som med mat-filerna. Ett annat sätt att ytterligare kapa filerna kan vara 
att endast ha en fil per givare men då blir det istället en större mängd mindre filer. 

3.1.6 Beräkningsrutiner 

MATLAB-rutiner för de statistiska resultaten. 

Rutinen data_struct.m strukturerar mätdatan till 30-minutersfiler fast utan någon 
metadata. Istället för struct-matriser så genereras vanliga matriser. 

TrainScan.m letar upp och extraherar tågpassager ur den kontinuerliga signalen. 
Denna rutin är skriven av John Leander. 

Rutinen tempe_toj plottar medeltemperatur mot töjning för att visuellt visa 
sambandet mellan utetemperatur och töjning. 

Laster_m.m använder kalibreringsmätningens givna värden på farter och massa och 
därmed tyngd för att beräkna tyngden av tåg i trafik. 

NewMark_egen.m synkroniserar konstanterna beta och gamma med resultat från FEM 
för att beräkna nedböjningarna av trafiklaster. 

Rutinen RMS.m beräknar accelerationens kvadratmedelvärde för 1 s. Detta för att 
jämföra med normernas krav för höghastighetståg. 

hastighet.m beräknar varje boggis fart genom att beräkna tiden det tar för varje boggi 
att förflytta sig en viss sträcka. Accelerationerna fås ut genom att studera hur farten 
förändras. 
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Figur 3.3: Beräkningsrutiner för statistik från mätningar. 

3.2 Analys av fältmätningar  

Av mätningarna framgår att hela Bro norr om Söderströmsbron troligen trafikeras av 
mer än 1000 tåg per dygn. Det instrumenterade spåret har ca. 275 tågpassager per 
dygn. 

Dagarna som mätningarna pågick skedde inga hastiga temperaturförändringar vilket 
resulterade i mycket små temperaturrörelser. Små utslag mätt med grova mätverktyg 
ökar riskerna för fel. Dock har ett försök gjorts att utröna hur mycket av temperatur-
töjningen som blir rörelse och hur mycket som blir tvångsspänning på grund av att det 
rörliga lagret inte tillåts röra sig. Töjningsgivarna instrumenterades i kvartsbryggor, 
dvs. enskilda givare som inte kompenserar för temperaturinducerad töjning. 

Under den primära mätningen skedde ett mindre antal driftstopp, som dock kunde 
åtgärdas hastigt och mätningen kunde fortgå. Många av analyserna har ändå utförts 
med ett mätintervall på endast 8 dygn för att få ett helt kontinuerligt tidspektrum. 
Detta har underlättat reducering och kvantifiering när det har behövts relatera till en 
kortare eller längre tidsperiod. 

Ett smärre misstag uppstod under instrumenteringen av töjningsgivarna. Avsikten var 
att givare 9-11 skulle befinna sig i det snitt som antogs vara invid tvärbalken närmast 
fältmitt. Givare 9 har istället hamnat vid intilliggande tvärbalk. 
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Under avsnitt 3.1.2 nämndes syften för respektive givare och hur man skulle kunna 
utnyttja dem i en jämförelse för att få ut vridande och samverkanseffekter. 
Tidsramarna för denna rapport har inte medgett några djupare analyser av dessa 
effekter. Tyngdpunkten har legat på frågorna kring denna rapports problemställning. 

Det har efter noggrannare inspektioner framgått att det finns materialförluster i 
överflänsarna. Orsaken till detta tros vara att intill sliprarna har stillastående vatten 
orsakat korrosion till ett djup på 3 mm. 

3.2.1 Temperaturmätningar 

Temperaturdata som används i Figur 3.4 erhölls från Stockholms läns luftvårds-
förbund (ww.slb.nu) som mäter temperaturen på skilda platser i länet. Denna mätning 
är utförd på Torkel Knutssongatan i Stockholms innerstad. Denna valdes för det var 
närmast bron. Töjningen är ett medelvärde från mätdata. 

07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

datum

gr
ad

er
 C

el
si

us

Sambandet mellan temperatur och töjning

 

 
temperatur
töjning

 

Figur 3.4: Sambandet mellan utetemperatur och töjning. 

Figur 3.4 visar hur töjningen varierar med temperaturen. Töjningen verkar vara 
aningen förskjuten till temperaturen, speciellt när det blir kallare. Detta kan bero på 
att det tar en tid för stålet att anta utetemperauren. Orsaken till att det inte är lika 
förskjutet vid uppvärmning kan bero på att solinstrålning bidrar mer vid uppvärmning 
än vid nedkylning. 

Det är nödvändigt att ta temperaturtöjningen i beaktande när resultat jämförs från 
olika tidpunkter från mätningen. Ett sätt att kringå denna problematik när det gäller 
tåginducerade töjningar är att klippa ut tågpassagerna ur den kontinuerliga signalen, 
samt därefter tarera signalen med värdena strax innan tåget ger utslag. 
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Manuell mätning av temperaturtöjning 

När värdena i Tabell 3.1 togs fram användes som mätverktyg termometer och 
skjutmått. Noggrannheten av dessa verktyg kan ifrågasättas och svårigheter med att 
mäta på exakt samma punkt varje gång bidrar till osäkerheter i mätningen. 

Trots att spänningarna i detta fall knappast har någon betydelse i sammanhanget är 
det viktigt att kontrollera dessa. Spänningar som uppstår på grund av att en 
temperaturinducerad rörelse förhindras beror till stor del på utformningen av 
konstruktionen. Detta kan ha otroligt stor inverkan varför längre broar alltid har 
övcrgångskonstruktioner och rälerna på dessa dilatationsanordningar. 

Tabell 3.1: Resultat från manuell mätning av temperaturtöjning. 

Mätpunkter ∆L2 (mm) ∆L1 (mm) ∆L3 (mm) ∆σ (MPa) 
Pkt. 1-3 0.31 0.20 0.11 1.8 
Pkt. 2-4 0.39 0.10 0.29 4.6 
Pkt. 5-7 0.39 0.30 0.09 1.4 
Pkt. 6-8 0.31 0.10 0.21 3.4 

∆L2 avser töjning av ∆T baserat på Hookes lag, ∆L1 avser töjning av ∆T baserat på 
mätning, ∆L3 avser töjning som resulterar i spänning och ∆σ resulterande tilläggs-
spänning av temperatur. Värdena i Tabell 3.1 är framräknade med Hookes lag: 

        t T E E  (3.1) 

   5
stål 1.0 10  C°-1, längdutvidgningskoefficient, 

∆T = temperurdifferens, 

E = 210 GPa, elasticitetsmodul, 

ε = töjning. 

3.2.2 Signalkvalitet 

Samplingsfrekvensen som användes vid mätningen var 400 Hz, vilket betyder att 
Nyquistfrekvensen ligger på 200 Hz. Det analoga LP-Besselfiltret som tidigare nämnts 
är satt till 200 Hz och den ursprungliga signalen i Figur 3.5 är således inte helt 
ofiltrerad. Detta analoga filter är dock inte tillräckligt för att kunna ta ut den 
information som önskas. Nedan presenteras olika brytfrekvenser för det digitala 
Butterworthfilter som applicerats för att ytterligare behandla signalen. 
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Figur 3.5: a) Ursrunglig signal från givare 1 av en tågpassage, b) signal från givare 1 

med 50 Hz LP-filter av 6:e ordningen. 
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Figur 3.6: a) Signal från givare 1 med LP-filter vid 5 Hz av 6:e ordningen  

b) signal från givare 1 med LP-filter vid 1 Hz av 6:e ordningen. 

Den ofiltrerade signalen i Figur 3.5a innehåller mycket brus och det är således svårt att 
få ut någon relevant information ur denna. Även vid applicering av ett digitalt LP-
filter med brytfrekvens vid 50 Hz som i Figur 3.5b är det svårt att analysera innehållet. 
För att underlätta analys av signalerna måste dessa filtreras förhållandevis mycket. 
Ett LP-filter med frekvensen 5 Hz har visats ge optimal filtrering för de ändamål 
signalerna ska användas till. En något högre brytfrekvens ger fortfarande oscillationer 
som visserligen kan beskriva brons dynamiska beteende vid belastning men som för 
övrigt kan komplicera vissa processer t.ex. när det är nödvändigt att hitta respektive 
boggis toppvärde för alla urklippta tåg. En brytfrekvens under 5 Hz inverkar på 
amplituderna för vissa boggier och en under 2 Hz förvränger tågsignalerna, se 
Figur 3.6b. Vid tågextraktioner har alltså 5 Hz valts som brytfrekvens. För övrigt är 
figurerna ovan ett exempel på den vanligaste typen av tågpassage. Det är tydligt att 
detta tåg accelererar då mellanrummet mellan sista topparna är mindre än de första. 
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3.2.3 Statistiska resultat 

Statistiska resultat är framtagna ur tågextraktionerna från 8 dygns kontinuerlig 
mätning om inte annat nämns. Under denna period skedde ungefär 2195 tågpassager 
på det instrumenterade spåret, vilket betyder att ca. 275 tåg passerade bron per dygn.  

Laster 

Axellasterna är framräknade ur boggilasterna på enklaste sätt genom att dividera med 
två. Boggilasterna från en tågpassage i normal trafik är i sin tur framräknade genom 
att jämföra töjningen från denna med medeltöjningen från kalibreringsmätningens tre 
tågpassager med varje fart. Inledningsvis har farten av tågpassage i trafik 
kontrollerats, metoden för detta beskrivs under rubriken Farter. Detta görs för att 
bestämma om det linjära sambandet mellan töjningarna från 3 – 30 km/h eller 30 – 
60 km/h ska användas. Det finns lika många tunga axlar som lätta på ett C20 tåg och 
de representerar varsin approximativ normalfördelning i Figur 3.7. 
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Figur 3.7: Lastfördelning samtliga axlar. 
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Figur 3.8: a) Lastfördelning axel 3, b) lastfördelning axel 9. 
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I Figur 3.8 visas de tyngre respektive lättare axlarnas lastfördelningar. Väntevärden 
och standardavvikelser för samtliga axlar redovisas i Tabell 3.2. Dessa är framräknade 
ur boggilasterna på enklaste sätt genom att dividera dessa med två. 

Tabell 3.2: Statistiska data över respektive axels last, samtliga tunga axlar och 
samtliga lätta axlar. 

axel  väntevärde (kN) std (kN) 
1   81.9   5.8 
3 121.8 12.4 
5 107.8 11.5 
7   83.9   7.0 
9   75.9   5.9 
11 110.0 10.5 
13   99.0   8.8 
15   76.7   5.5 
17   76.8   5.4 
19 107.7 10.1 
21 106.3 10.7 
23   76.2   5.9 

Tunga 108.8 12.7 
Lätta   79.5   6.7 

De karakteristiska värdena i SÄK-0288 är 146 kN för de tunga axlarna och 110 kN för 
de lättare. Vid jämförelse är väntevärdet för den tyngsta av de tyngre axlarna 
121.8 kN och motsvarande för de lättare 83.9 kN. 

Det innebär att den övre karakteristiska lasten från normen befinner sig vid 2.5 % 
fraktilen som ju börjar vid: 

      axel,x axel,x1.96 121.8 1.96 12.4 146.1 kN  (3.2) 

där axel,x  
 är väntevärdet och  axel,x  är standardavvikelsen. 

Detta betyder att det endast är 2.5 % sannolikhet att ett tåg innehåller två axlar som 
väger lika mycket eller mer än det karakteristiska övre värdet från normen. Att räkna 
sannolikheter för en axel är inte möjligt på grund av att endast boggilaster fås ut från 
mätdata. Motsvarande sannolikhet för det lägre av de karakteristiska värdena från 
normen, 110 kN är 0.01 %. Det vill säga att det är en försvinnande liten sannolikhet att 
ett tåg innehåller två axlar av den lättare sorten som har en tyngd på 110 kN eller mer. 

Farter 

Farterna är framräknade genom att för varje tågextraktion betrakta avståndet mellan 
boggierna, dboggi. Avståndet är känt från ritningar och tågmodeller, se t.ex. Figur 2.7. 
Samplingfrekvensen fs är som bekant 400 Hz, således är det möjligt att beräkna hur 
många datapunkter som förflutit mellan två boggitoppar, pxdata och därigenom få ut 
tiden som förflutit mellan topparna. 
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vboggi = fart för respektive boggie, vtåg = medelfart för ett tåg. 
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Figur 3.9: Medelfart för respektive tåg. 

Största tillåtna fart på bron är 50 km/h. Farterna för varje boggie har beräknats och 
resultaten i Figur 3.9 visar ett medelvärde av varje tåg. Fördelningen har ett utseende 
med en approximativ normalfördelning samt en exponentialfördelning. För en sträcka 
med konstant fart bör fördelningen bli en brantare exponentialkurva om man tar i 
beaktande störningar som sänker farten. Se t.ex. farter i Leander (2009). Utan 
störningar hade den självfallet bara innehållit en fart. 

Fördelningen på en accelererande sträcka som Bro norr om Söderströmsbron bör vara 
en rektangel om sista boggin av varje tåg kom upp i maximal fart och förutsatt att 
accelerationen var konstant. Ett sätt att tolka resultaten i Figur 3.9 är att de störda 
tågens fart är normalfördelad medan de som får accelerera fritt bör ha ett medelvärde 
som är relativt konstant och därmed uppvisar samma beteende som för en sträcka med 
konstant fart. 

Accelerationer 

Accelerationerna är framtagna genom att betrakta hur farten mellan varje boggi 
förändras. 

   
   

  

  

2 2
boggi,x boggie,x+1 boggi,x boggi,x+1,x boggi,x,x-1

2 2
boggi,x+1 boggi,x boggi,x-1 boggi,x-1,x boggi,x+1,x-1

a v v s s

a v v s s

 

(3.5) 

Där aboggi,x är accelerationen, vboggi,x är farten och sboggi,x+1,x är avståndet mellan 
boggierna. 
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Figur 3.10: Tågens medelacceleration över bron, väntevärdet μ =0.347 och standard-
avvikelsen σ = 0.432 indikerar stor spridning. 

Sträckan som är aktuell i detta fall är en accelererande del vilket kan ses i Figur 3.10, 
vilken naturligt visar på en stor spridning med tanke på svårigheterna att hålla en 
konstant acceleration, vilket för övrigt bör vara önskvärt ur ett komfortperspektiv. Att 
spåret dessutom ligger i kurva och har en inklination gör inte saken lättare. 
Inbromsningarna kan eventuellt förklaras med att tågen ibland når maximala tillåtna 
fart innan hela tåget passerat bron. 

3.2.4 Utmattning 

Utmattningsrisk enligt BSK 07 

Utmattningsrisk i form av utnyttjandegrader har beräknats med typiserade spännings-
kollektiv enligt BSK 07, där den maximala spänningen är tagen från respektive givare 
från modalmätningen. Förbandsklassen C = 45 har antagits. Den dynamiska 
förstoringsfaktorn som använts har beräknats enligt BVS 583.11 (5.3.2.3.3). Då de 
maximala spänningsnivåerna tagits från uppmätta värden och inte är karakteristiska 
från normerna har lastkoefficienten, ψγ inte använts. 
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Tabell 3.3: Utnyttjandegrader från beräkning med typiserade spänningskollektiv. 

Givare 1 DAF=1.22  
nt \ κ 1 5/6 2/3 1/2 1/3 1/6 0 
106 1.31 0.67 0.55 0.43 0.31 0.20 0.11 
107 2.07 1.33 1.09 0.84 0.60 0.37 0.18 
108 2.85 2.30 1.71 1.28 0.88 0.55 0.32 

 
Givare 7 DAF=1.22 

nt \ κ 1 5/6 2/3 1/2 1/3 1/6 0 
106 1.77 0.92 0.74 0.59 0.41 0.27 0.15 
107 2.79 1.79 1.46 1.13 0.81 0.50 0.26 
108 3.86 2.83 2.31 1.73 1.20 0.74 0.43 

 
Givare 11 DAF=1.28 

nt \ κ 1 5/6 2/3 1/2 1/3 1/6 0 
106 1.56 0.81 0,67 0.51 0.37 0.23 0.13 
107 2.47 1.59 1.29 1.00 0.72 0.44 0.23 
108 3.42 2.51 2.04 1.54 1.05 0.67 0.37 

I Tabell 3.3 presenteras ett urval av de gällande utmattning mest relevanta givarna. 
Då utmattningshållfastheten varit samma för alla givare är det den största tilläggs-
spänningen som varit avgörande. Det som bör noteras är att för de två högre kollektiv-
parametrarna är utnyttjandegraden uttjänt sedan länge med tanke på att lastcykel-
talet efter drygt 50 år antas befinna sig vid ca. 5·107.  

Delskada enligt Palmgren-Miners metod 

Förbandsklassen är nog någon av de lägre presenterade i Figur 3.11 eller Figur 3.13, 
troligen C = 45. Observationer vid platsbesök tyder på att den avrundning av 
tvärbalkarnas flänsar som till synes existerar, gör detta grund av att svetsen går runt 
kanten på anslutningen. Utmattningsberäkningarna enligt Palmgren – Miners 
delskadehypotes har utförts för alla presenterade förbandsklasser i figurerna för att få 
en uppskattning hur delskadan förändras med bättre eller sämre anslutningar. 

 

Figur 3.11: Förband nr. 20, stumsvets vid tvärgående anslutning, resulterande i 
C = 45 i svetsklass WB, (BSK 07). 
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Figur 3.12: Förbandet på bron där tvärbalken ansluter till den tjockare huvudbalken. 

 

Figur 3.13: Detalj ur SS-EN 1993-1-9, Tabell 8.4. 

Rainflow-analysen är utförd med hjälp av WAFO-toolbox (WAFO group, 2000). Det 
är en samling rutiner för MATLAB som behandlar godtyckliga laster eller vågor som går 
att använda för att bestämma spänningscyklerna i en mätning. 

I ett försök att klargöra kommande tabeller presenterar Tabell 3.4 den årliga delskadan 
från urklippta tågextraktioner från en kontinuerlig mätning under 8 dygn. Filtreringen 
är utförd som tidigare nämnts med ett LP-filter med brytfrekvens 5 Hz. 
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Tabell 3.4: Årlig delskada baserat på mätdata. LP-filtrering vid 5 Hz. Urklippta 
tågextraktioner ur 8 dygns kontinuerlig mätning.  

givare C=40 C=45 C=50 C=71 C=90 
1 0.118 0.076 0.050 0.017 0.011 
2 0.050 0.030 0.018 0.006 0.005 
3 0.072 0.043 0.026 0.008 0.007 
4 0.136 0.084 0.053 0.013 0.009 
5 0.081 0.049 0.030 0.009 0.007 
6 0.189 0.122 0.081 0.021 0.013 
7 0.204 0.131 0.086 0.019 0.011 
8 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 
9 0.310 0.205 0.141 0.045 0.026 
10 0.206 0.131 0.083 0.016 0.010 
11 - - - - - 

Enligt Tabell 3.4 är delskadan störst i givare 6, 7, 9 och 10  se Figur A.2 snitt A - A och 
B - B. Olyckligtvis finns inte banans krökning med på ritningen. I det långa spannet, 
givare 6 och 7, är delskadan betydligt större på den sida av bron som kurvans ytterräl 
befinner sig, dvs. den högra rälen sett mot Slussen. 

Det går även att se att delskadan är aningen större i överflänsen, vilket är ett 
tryckspänningsfält så risken för utmattning där är liten. Att delskadan är större än 
underflänsen beror nog på att sliprarna är fästa med bult i överflänsen och att 
centrifugalkrafterna som uppstår när ett tåg kör över skapar en ytterligare 
tilläggsspänning i flänskanten. En annan bidragande orsak kan vara att överflänsen på 
grund av materialförlusterna har förändrat beteende. Delskadan verkar generellt större 
för det kortare spannet. Det är olyckligt att Rainflow-analysen för givare 11 inte 
lyckades, vilket eventuellt hade bekräftat detta. Detta tros ha misslyckats på grund av 
spänningsspikar som smugit sig in signalen. Tabell 3.5 visar den årliga delskadan från 
tågextraktioner från modalmätningen då 28 tågöverfarter registrerades med elverk som 
strömkälla. Dessa tågöverfarter skedde med jämna mellanrum från kl 12:00 till kl 17:00 
med avbrott då accelerometrarna flyttades. Således ingår tåg från lågtrafik och 
rusningstrafik. Delskadan från samtliga tågpassager dividerades med 28 för att få ett 
medelvärde på en tågöverfart som multiplicerades med 275 tågpassager per dag och 
sedan ytterligare med 365 dagar per år. Filtrering skedde som tidigare vid 5 Hz. 
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Tabell 3.5: Årlig delskada av tågextraktioner ur accelerometermätningen, LP-filter på 
5 Hz, tågextrationer (töjningar) under accelerometermätningen. 

givare C=40 C=45 C=50 C=71 C=90 
1 0.082 0.049 0.030 0.009 0.008 
2 0.058 0.034 0.021 0.007 0.006 
3 0.089 0.053 0.032 0.009 0.008 
4 0.180 0.114 0.073 0.016 0.010 
5 0.097 0.059 0.037 0.010 0.008 
6 0.178 0.113 0.073 0.016 0.010 
7 0.256 0.167 0.112 0.024 0.012 
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
9 0.137 0.083 0.051 0.012 0.009 
10 0.233 0.150 0.096 0.018 0.010 
11 0.213 0.135 0.084 0.016 0.010 

De årliga delskadorna i Tabell 3.5 är aningen högre än delskadan i Tabell 3.4 förutom 
för givare 1, 6 och 9. Orsaken till att de flesta värden är högre kan bero på att tågen i 
rusningstrafik då spänningarna är större får en större andel av totala antalet tåg än i 
den kontinuerliga mätningen, vilket ju är aningen missvisande. Att vissa givare inte 
följer mönstret kan bero på att störningarna från den fasta strömkällan drabbat 
signalerna från dessa givare mer. Vidare ses att delskadan är större på högra sidan sett 
mot Slussen om samma höjd betraktas. Givare 7 på långa spannet visar på den största 
delskadan och det är möjligt att den hade varit än större på samma balks överfläns och 
likaså på samma punkt i det korta spannet. Detta beror på tidigare nämnda orsaker. 

Delskadan i Tabell 3.6 är beräknad genom att köra över ett tomt Cx-tåg samt ett fullt 
över FE-modellen och därigenom få medeltöjningen av dessa. Modellen tar inte i 
beaktande rälsens krökning men bör ändå ge en indikation på vilken nivå delskadan 
från Cx tågen befinner sig på. 

Tabell 3.6: Årlig delskada av tågtyp Cx baserat på töjning i Abaqus. 

givare C=40 C=45 C=50 C=71 C=90 

1 0.050 0.028 0.016 0.011 0.011 
2 0.006 0.003 0.002 0.001 0.001 
3 0.042 0.023 0.014 0.010 0.010 
4 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 
5 0.030 0.017 0.010 0.007 0.007 
6 0.032 0.018 0.011 0.007 0.007 
7 0.055 0.031 0.018 0.011 0.011 
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
9 0.224 0.125 0.074 0.020 0.020 
10 0.040 0.022 0.013 0.011 0.011 
11 0.166 0.092 0.055 0.020 0.020 

Det är inte heller troligt att tvånget från sliperinfästningarna beaktas i FE-modellen 
som är uppbyggd av balkelement. Eventuellt hade en solidmodell kunnat ta hänsyn till 
detta. Överflänsarnas delskada bör således vara underskattad. Att givare 9 ger en 
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större delskada än givare 11 kan ifrågasättas, eventuellt är det för att modellen beaktar 
kabelrännan som ger ett tilläggsmoment kring tyngdpunkten, men att dess verkliga 
inverkan är av ringa betydelse jämfört med horisontalkrafterna från en tågpassage som 
modellen inte beaktar. Dock verkar kabelrännan inte ge något tillskott i det längre 
spannet utan att delskadan i både givare 1 och 7 är ungefär lika. Att detta inte 
överensstämmer kan bero på att givare 9 som hamnat fel under instrumenteringen, i 
modellen hamnat närmare fältmitt fastän avsikten varit den motsatta, att snittet vid 
givare 11 skulle vara närmast fältmitt. 

Värdena i Tabell 3.7 är beräknade genom att anta att Cx-tågen kört i 45 år över bron 
och C20-tågen i 8 år. Där den årliga delskadan från C20-tågen från accelerations-
mätningen multiplicerats med antal år och på liknande sätt har den årliga delskadan 
från Cx-tågen multiplicerats med antal år. 

Tabell 3.7: Total delskada under hela bruksskedet. 

givare C=40 C=45 C=50 C=71 C=90 
1 2.92 1.65 0.98 0.57 0.56 
2 0.72 0.42 0.25 0.11 0.10 
3 2.58 1.46 0.87 0.52 0.51 
4 1.67 1.04 0.66 0.18 0.14 
5 2.13 1.22 0.74 0.41 0.40 
6 2.88 1.71 1.06 0.46 0.41 
7 4.52 2.71 1.70 0.69 0.59 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 11.19 6.27 3.72 0.98 0.96 
10 3.64 2.19 1.35 0.64 0.58 
11 9.19 5.24 3.13 1.01 0.96 

Detta beräkningssätt har en tyngdpunkt på delskadan från FE-modellen. Livslängden 
enligt detta sätt att tillämpa Palmgren – Miners delskadehypotes är slut sedan länge 
för de tre sämsta förbandsklasserna. Delskadan för givare 7 och 11 bör även de vara 
underskattade med tanke på att banans krökning inte heller finns med i FE-modellen.  

Partialkoefficienternas inverkan är mycket större än vad som kan vara uppenbart. 
Enligt Andersson (2009), innebär en utmattningshållfasthet som reduceras med 32 % 
som är fallet i säkerhetsklass 3, i verkligheten en ökning av delskadan med 1.325 för 
spänningsväxlingar över 5 miljoner räknat med partialkoefficienter ur BSK 07. 

Detta borde även gälla vid beräkning enligt Eurocode 3, då tilläggsspänningarna 
multipliceras med 1.35. Dvs. att delskadan blir 1.355 större, alltså en ökning med en 
faktor 4.5. Respektive siffra för spänningsväxlingar under 5 miljoner är 2.5. 

Vid borttagning av alla partialkoefficienter blir t.ex. den årliga delskadan i Tabell 3.5 
för givare 11 endast 0.032 i förbandsklass C = 45, motsvarande en 4-faldig reducering. 
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3.2.5 Spänningar och kollektivparameter 

Spänningskollektiv och statistik över tilläggspänningar. 

Tilläggsspänningarna är beräknade genom att multiplicera de tarerade töjningarna 
från tågextraktionerna med elasticitetsmodulen för stål. 
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Figur 3.14: a) Spänningskollektiv från 8 dygns tågextraktioner, b) spänningskollektiv 
från modalmätningen. 

Tabell 3.8: Statistiska värden (väntevärde μ och standardavvikelse σ) från mätningar 
i 8 dygn samt modalmätning. 

 mätningar 8 dygn  modalmätning 
givare μ σ  μ σ 

1  16.89  5.19   17.56  3.35 
2  15.61  3.68   16.32  3.35 
3 -17.09 -3.56  -18.03 -3.13 
4 -19.76 -3.76  -21.35 -3.70 
5  17.42  3.66   18.21  3.55 
6  19.35  6.35   21.14  3.89 
7  21.75  4.63   23.28  4.57 
8    6.04  4.16  - - 
9  17.68  7.30   18.26  4.67 
10 -20.40 -5.03  -21.11 -5.08 
11 - -   20.57  4.88 

Tabell 3.8 ovan visar väntevärdet och standardavvikelsen för respektive givare. Ur 
dessa går det att se ett samband mellan tilläggsspänningarnas väntevärde och 
delskadan, vilket borde vara logiskt då delskadan beror på spänningsvidden. Orsaken 
till att tilläggsspänningarna är högre för modalmätningen tros vara av samma 
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anledning som motsvarande delskada är aningen, se resonemanget av delskadan för 
närmare information. 

En observation vid jämförelse mellan Tabell 3.4 och Tabell 3.8 visar på vad som kan 
vara en avvikelse. Enligt Tabell 3.4 uppstår den största delskadan vid givare 9, medan 
väntevärdet för spänningarna är förhållandevis lågt. Samma tendenser men inte alls i 
samma utsträckning syns i Tabell 3.5 och Tabell 3.8. Orsaken till detta kan vara att 
standardavvikelsen är större vilket betyder att det bör finnas ett antal högre 
spänningar. Dessa högre spänningar blir större spänningsväxlingar som bidrar till 
delskadan i tredje eller femte potens enligt Palmgren – Miners delskadehypotes. Vidare 
kan tänkas att orsaken till att standardavvikelsen är mer markant för långtids-
mätningarna jämfört med modalmätningarna är att dessa högre spänningar inte 
uppträder tillräckligt frekvent för att ge nämnvärt utslag på de färre tågpassagerna 
under modalmätningen. En annan orsak kan vara att det smugit sig in en och annan 
onaturligt hög spänningsspik på grund av någon störning som driver upp delskadan. 

Kollektivparametern 

Kollektivparametern κ tas fram i Tabell 3.9 genom att jämföra utnyttjandegrader från 
typiserade spänningskollektiv med delskador från mätningar beräknade med Palmgren-
Miners metod. κ fås ut genom att se hur mycket den karakteristiska utmattnings-
hållfastheten frk måste ökas eller reduceras m.h.t. κ i enligt BSK 07, för att 
utnyttjandegraden och delskadan ska vara lika vid lika många spänningsväxlingar. 
Endast förbandsklass 45 har betraktats i brist på tid. 

Tabell 3.9: Kollektivparameter κ genom att jämföra utnyttjandegrader med 
delskador. 

givare 106 107 5·107 
1 0 1/2 >1 
2 0 1/2 >1 
3 0 1/2 >1 
4 1/6 >1 >1 
5 0 2/3 >1 
6 1/6 >1 >1 
7 1/6 >1 >1 
8 - - - 
9 0 5/6 >1 
10 1/6 >1 >1 
11 1/6 >1 >1 

Det är tveksamt om denna metod ger realistiska och användbara värden. När 
delskadan från mätningen blir större ju fler gånger som spänningskollektivet 
multipliceras så ökar inte utnyttjandegraden lika drastiskt, vilket kräver ett alltjämt 
högre κ. 
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Figur 3.15: a) S-N diagram över tilläggsspänningarna i givare 2, b) S-N diagram över 
tilläggsspänningarna i givare 6. 

I BSK 07 figur 6:524, se Figur 2.11, visas ett S-N diagram som visar hur κ fördelar 
spänningskollektivet i en logaritmisk graf. I Figur 3.15 ses ett försök att återskapa 
en sådan fördelning med tilläggspänningarna från mätningen och därav få ut 
kappa. Den räta linjen som följer de liggande staplarnas ändvärden är framtagen 
med linjär regression som utnyttjar minsta-kvadrat-metoden för att hitta 
positionen. Staplarnas ändvärden anpassas linjärt till y = a + bx, där konstanterna 
a och b fås genom MATLAB:s inbyggda funktion polyval() som anpassar en kurva 
till ett polynom, i detta fall av första graden då en rät linje söks. Sedan fås κ genom 
b = κ -1. 

Beroende på om hela spänningskollektivet används eller endast de tilläggs-
spänningar som ligger ovanför utmattningsgränsen ändras lutningen och ju större 
lutning desto lägre κ. I dessa fall har endast tilläggsspänningar över utmattnings-
gränsen valts. 

Tabell 3.10: κ genom att grafiskt ställa upp spänningskollektivet från modalmätningen. 

givare κ grafiskt 
1 0.45 
2 0.44 
3 0.50 
4 0.45 
5 0.45 
6 0.46 
7 0.47 
8  
9 0.55 
10 0.47 
11 0.61 

Tabell 3.10 visar κ genom denna metod för respektive givare och de allra flesta pekar 
mot ett κ = 1/2. För givare 11 är κ närmare 2/3. Även här har endast förbandsklass 
C = 45 kontrollerats. Ett annat sätt att utföra denna analys hade varit att innan 
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regressionen använda randvillkor som låser startpunkten för den räta linjen vid 1. 
Detta måste dock göras innan regressionen annars förflyttar sig bara linjen i höjdled 
vilket inte ändrar κ-värdet. Det hade nog gett flackare kurvor, vilket hade gett högre 
och därmed bättre κ. Detta har inte utförts på grund av tidsbrist. 

I den sista metoden nedan fås de mest trovärdiga κ-värdena. Delskadan enligt 
Palmgren-Miners metod från mätningen jämförs med delskadan enligt samma metod 
fast med ett och samma värde på tilläggsspänningen upprepat lika många gånger som 
spänningsväxlingarna under mätningen. Detta värde är maximal uppmätt spänning 
som multipliceras med de olika κ -värdena från BSK 07. De två sista kolumnerna i 
Tabell 3.11 visar hur långt ifrån varandra differensen av delskadorna ligger och alla 
givare pekar mot κ = 2/3 enligt denna metod. 

Tabell 3.11: κ genom att jämföra delskador. 

givare κ diff. lägre diff. högre 
1 2/3 - 5/6 -0.16 4.76 
2 2/3 - 5/6 -0.30 2.93 
3 2/3 - 5/6 -0.39 4.39 
4 1/2 - 2/3 -4.34 0.00 
5 1/2 - 2/3 -2.30 0.13 
6 1/2 - 2/3 -4.20 0.41 
7 1/2 - 2/3 -5.65 2.34 
8    
9 2/3 - 5/6 -1.26 4.76 
10 2/3 - 5/6 -2.31 5.67 
11 1/2 - 2/3 -5.63 4.85 

Resultatet att κ-värdet ligger närmare 2/3 än 5/6 kan bero på att de låga skadliga 
spänningsvidderna är så många fler än de höga i de aktuella spänningskollektiven.  

3.2.6 Dynamiska analyser från fältmätningar 

Betydelsen av mätningar poängterades i inledningen av detta kapitel och här 
presenteras resultatet från analyserna kring dessa. En förhoppning var att ur 
modalmätningen få ut modformer och frekvenserna till dessa men brons uppträdande 
vid belastning var för komplext och oregelbundet för några tydliga resultat. 

Analys av modalmätningen 

Det stämde inte riktigt att man kunde få klara resultat varje gång bara man hade 
tillräckligt många mätpunkter. Om strukturen har ett komplicerat verkningssätt som 
här är fallet är det mycket svårt att få ut tydliga modalparametrar. 

Med författarnas begränsade kunskap om mjukvaran ARTeMIS hittas inga tydliga 
böjmoder ur denna mätdata. Ett försöka att hitta samband mellan de olika 
accelerometermätningarna och koppla modformer med varandra har dock utförts. 
Mätdatan insamlades i 10 minuters filer vilket alltså ger ΔF = 600. 
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Nedan är moder ur de 8 olika mätningarna ihopkopplade med vertikala linjer. Dessa 
kan sedan analyseras enskilt. Det finns även möjlighet att visuellt försöka utröna om 
det är en relevant modform. 

 

Figur 3.16: Länkning av moder för respektive mätning. 

Några frekvenser och deras modformer som kan ha med strukturen att göra redovisas 
nedan. 

 

Figur 3.17: Det här är möjligtvis andra vridmoden. f = 32.5 Hz, dämpning 3.3 %. 

Eventuellt är detta 3:e böjmoden, dock är dämpningen lite hög. Visuellt är detta den 
tydligaste modformen. f = 90.2 Hz, dämpning 9.1 %. 
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Figur 3.18: Eventuell tredje böjmod. 

Signalens fria svängning. 

Nedan visas signalen i tidsdomänen från den fria svängningen efter en tågpassage från 
accelorometer D3v, se Figur A.4, under mätning M4 under modalmätningen. Vid 
denna position blir nedböjningen som störst enligt töjningsgivarna. Rimligtvis skapar 
flera tågpassager en spridning av egenfrekvenser och moder men endast en tågpassage 
behandlas här av tidsmässiga orsaker. För att få fram frekvensspektrum används 
MATLAB:s inbyggda funktion fft(x) som utför Fourier transformationen. 
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Figur 3.19: Den fria svängningen efter tågpassage, ofiltrerad i tidsdomänen. 

Den första grafen nedan visar ett spektrum över den fria svängningen (övre) jämfört 
med brus (nedre). Den andra är samma graf fast med en logaritmisk y-axel. 
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 a) b) 

Figur 3.20: Spektrum med a) linjär x-axel, b) logaritmisk x-axel. 

Det finns några tydliga frekvenser från den fria svängningen som även uppkommer när 
man endast betraktar bruset. Eventuellt är dessa då frekvenser som inte hör till 
strukturen. 
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Figur 3.21: a) Spektogram av accelerometer A2t under modalmätning M4. b) 
Förstorad figur mellan 0-60 Hz. 
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Spektogrammet i Figur 3.21 över hela 10 minuters-signalen med 3 tågpassager (ljusaste 
vertikala linjerna) visar att nivåerna 0-2 Hz och 7-9 Hz innehåller energi genomgående 
genom signalen (ljusa horisontella linjer) alltså bör man kunna dra slutsatsen att det 
finns någon sorts störning eller egenmod i de frekvensbanden. En kontroll av 
dämpningen kan eventuellt ge tydligare svar. 

Figur 3.22 nedan betraktar spektogrammet från den givare som är närmast strömskena 
och kabelränna med övriga matarkablar. Strömskenan matar tågen med likström så 
det bör inte vara källan till störningen. Det kan vara att övriga matarkablar i 
kabelrännan orsakar störningar i 50 Hz bandet och multiplar av dessa. Eventuellt är 
det en av dessa som ligger kring 0 - 1 Hz. 
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Figur 3.22: Spektogram från accelerometer D3v under mätning M4. 

Half Power Bandwidth och Logaritmic Decrement 

Ett ytterligare sätt att kontrollera om en mod tillhör strukturen eller inte är att 
betrakta dämpningen och jämföra med normen. 

Tabell 3.12: Dämpning för stålkonstruktioner enligt BVS 583.10. 

L< 20 m ζ = 0,5+0,125(20-L) % 
L ≥ 20 m ζ = 0.5 % 

Stora spannet 1.48% 
Lilla spannet 2.09% 

I Figur 3.23 har ett antal moder valts ut i det transienta spektrumet. För att försöka 
utröna om dessa kan vara egenmoder kontrolleras dämpningen för dessa enligt Half-
Power-Bandwith metoden. Resultatet av dämpningskontrollen ses i Tabell 3.13. 
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Figur 3.23: Det transienta spektrumet över de några av de lägre moderna. 

Tabell 3.13: Dämpning för några utvalda moder, half bandwidth method. 

frekvens dämpning 
3.2 Hz 8.94 % 
7.4 Hz 6.33 % 
8.2 Hz 2.97 % 

Dämpning kan även fås ut genom att betrakta det logaritmiska avtagandet, dock 
måste signalen filtreras mycket hårt så att andra frekvenser inte stör den avklingande 
signalen. I Figur 3.24 visas tidsdomänen för den fria svängningen med ett BP-filter 
1 Hz kring moden vid 8.2 Hz. 
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Figur 3.24: Hårt filtrerad signal i tidsdomänen. 
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Tabell 3.14: Dämpning enligt exponentiellt avtagande längre spannet. 

frekvens dämpning 
3.2 Hz - 
7.4 Hz - 
8.2 Hz 2.1 % 

Signalen förvrängdes för mycket i de två första fallen för att få ut relevant data med 
denna metod. Av de kontrollerade moderna verkar den vid 8.2 Hz komma närmast en 
strukturell mod. Enligt normen används dämpningen 1.5 % för beräkningar med 
stålbroar av samma längd som det längre spannet och med de två metoderna att 
beräkna dämpning fås 2-3 %. Övriga moders dämpning verkar lite för höga och antas 
vara moder från brus eller annan störning. 

RMS accelerationer 

Banverket har i sin standard för BVS 583.11 definierat krav på maximala vertikala 
accelerationer för tåg med hastigheter över 200 km/h. Här jämförs accelerationer från 
en tågpassage under kalibreringsmätningen för det längre spannet med dessa krav. 
Hastigheten under denna tågpassage var endast 60 km/h men sedan har ju inte 
tunnelbanan alls samma komfortkrav. 
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Figur 3.25: Accelerationer, jämförelse mellan kontinuerlig signal och 1 s rms (max-
värden redovisas som y-värde). 

Signalen i Figur 3.25 är filtrerad vid 30 Hz enligt standarden och det är tydligt i de små 
rutorna som visar maximala värdet att accelerationerna är betydligt högre än de 
5 m/s2 som standarden tillåter. Om beräkningarna görs med 1 s svepande rms-
acceleration för att undvika de höga spikarna hamnar man under gränsvärdena. 

Med en hastighet på 60 km/h kommer accelerationerna nästan upp de tillåtna värdena 
och således skulle en drastisk hastighetsökning innebära att Banverkets komfortkrav 
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inte uppfylldes. Troligtvis skulle inte trafikanterna i Stockholms tunnelbana bry sig 
speciellt mycket om komfortsänkningen om det inte gjorde att de kom fram snabbare. 

Analys av vertikala förskjutningar 

Inga direkta mätningar av brons vertikala nedböjning har utförts. Dessa har istället 
beräknats med Frybas analytiska lösning och integrerats ur de mätta accelerationerna 
med Newmarks metod som sedan jämförs med varandra. 

Frybas metod 

Frybas metod i detta fall beräknar accelerationer och förskjutningar med hjälp av 
vandrande punktlaster med samma avstånd som axlarna på ett C20-tåg som kör över 
en fritt upplagd balk med samma storheter som det längre spannet av Bro norr om 
Söderströmsbron. 
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Figur 3.26: Maximal vertikal förskjutning och acceleration. 

I Figur 3.26 ses att tydliga toppar uppträder efter 50 km/h och en resonansliknande 
topp vid ca. 70 km/h både vad gäller förskjutning och acceleration. Toppen vid 
70 km/h har nog sitt ursprung i tumregeln för minsta kritiska hastigheten, 

     k 1 l 8.5 2.3 3.6 70 km/hv f  (3.7) 

Där f1 är den lägsta beräknade egenfrekvensen och bör ligga kring 8.5 Hz, λl är det 
principiella axelavståndet i alla tunnelbanevagnar vilket är 2.3 m. 

Newmarks metod 

Informationen från kalibreringsmätningen användes för att kalibrera FE-modellen och 
körningar i denna gav nedböjningar att synkronisera konstanterna i Newmarks metod. 
Nedan presenteras nedböjningar från tågextraktioner från den kontinuerliga mätningen 
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i 8 dygn samt från modalmätningen. Den stora skillnaden mellan dessa var att vid 
modalmätningen användes ett elverk som strömkälla vilket i detta fall visade sig ha 
stor betydelse. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x 10
-5

0

20

40

60

80

100

120

nedböjning (m)

an
ta

l t
åg

pa
ss

ag
er

Fördelning över nedböjning enligt Newmarks metod

 

Figur 3.27: Nedböjningar från tågextraktioner då vanlig strömkälla användes, 
väntevärdet μ = 0.066 mm och standardavvikelsen σ = 0.021 mm. 

Nedböjningarna ovan är nog felaktiga av anledningen att under kalibreringsmätningen 
användes ett elverk som förbättrade signalen. Att sedan tillämpa denna inställning på 
signalerna där vanlig strömkälla använts är tveksamt. Den approximativa normal-
fördelningen kan dock stämma. 

Nedböjningar orsakade av tågen under modalmätningen i Figur 3.28 nedan visar 
betydligt bättre resultat, då elverk också användes. 
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Figur 3.28: Nedböjningar från tågextraktioner vid användning av elverk, väntevärdet 
μ = 3.4 mm och standardavvikelsen σ = 1.2 mm. 
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Jämförelse mellan Figur 3.28 från de mätta värdena och Figur 3.26 från den analytiska 
lösningen visar på viss överensstämmelse. Figur 3.26 visar på en nedböjning på 5.5 – 
6.0 mm i det aktuella spektrat och Figur 3.28 visar att de största nedböjningarna från 
modalmätningen ligger i dessa trakter. 

Det föreligger alltså en god överenskommelse mellan analytisk och numerisk beräkning 
vad gäller nedböjningar. Dock gäller att FE-modellen är kalibrerad mot töjning från 
mätningen och i föreliggande fall har nedböjningar använts för att synkronisera γ och β, 
vilket kan ge felkällor. Det hade naturligtvis varit bättre om det varit möjligt att 
kalibrera FE-modellen mot förutom töjning även acceleration men det har visat sig 
mycket svårare. 

Dynamisk förstoringsfaktor 

Den dynamiska förstoringsfaktorn presenteras inledningsvis beräknat med de två 
metoder som används vid bärighetsberäkning av järnvägsbroar. Dessa presenterades 
tidigare under kapitel två enligt följande: 

 
 best

4
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8
DAF

L
 (3.8) 

    1 0.5DAF  (3.9) 

Endast den första används för nyprojektering av broar förutsatt att de inte ska 
trafikera tåg med hastigheter över 200 km/h, då särskild utredning krävs. 

Den andra tillämpas på tåglaster av typ linjeklass och enligt Eurocode på verkliga 
tåglaster. Det är denna enligt SÄK-0288 ska tillämpas på SLs broar. Därefter visas en 
graf beräknad analytiskt med Frybas metod genom att jämföra nedböjningar för olika 
hastigheter med statisk deformation. Slutligen presenteras förstoringsfaktorn för 
töjning från samtliga givare från kalibreringsmätningen då töjningen från en körning i 
60 km/h jämförs med töjningen från en körning i 2-3 km/h. För stora spannet erhålls 
DAF = 1.20, för lilla spannet DAF = 1.26. 
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Figur 3.29: DAF enligt Ekv. (3.9). 
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Ur Figur 3.29 går det att se att denna metod ger högre värden än föregående metod 
efter ca. 50 km/h med broar av denna längd. 

10 20 30 40 50 60 70 80
1

1.1

1.2

1.3

1.4
D

A
F

km/h  

Figur 3.30: DAF för förskjutning enligt Frybas metod för det längre spannet. 

Frybas metod går att använda till att översiktligt bestämma förstoringsfaktorn genom 
att dividera nedböjningen från respektive hastighet med den statiska nedböjningen. 
Formen på kurvan är densamma som för förskjutning vilket är logiskt då värdena från 
denna divideras med ett konstant värde. 

Ur Figur 3.30 kan man se att förstoringsfaktorn ligger väldigt nära normvärdena vid 
50 km/h. Därefter går ökningen i ungefär samma takt men inte lika rakt som kurvan 
för normvärdet enligt Ekv. (3.9) för att visa resonansliknande DAF vid ca. 70 km/h. 
Vid 80 km/h ligger kurvan lite lägre än normvärdet men om denna kurva skulle 
fortsätta skulle nog fler toppar dyka upp som ligger över normen. 

I Figur 3.31 presenteras en tågöverfart från kalibreringskörningen. Den signal som i 
figurerna nämns som dynamisk är responsen från tåget som körde i 60 km/h och den 
statiska representerar tåget som körde i 2 - 3 km/h. 
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Figur 3.31: DAF för töjning a) givare 9, b) givare 11. 

Givare 9 och 11 mätte ungefär samma snitt i fältmitt på det kortare spannet, trots det 
skiljer sig förstoringsfaktorn avsevärt. Detta kan nog förklaras med att vid högre 
hastigheter orsakar centrifugalkraften att den sidan av bron där yttre rälen befinner sig 
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(givare 11) bär betydligt mer last än den andra (givare 9) och därmed deformeras 
därefter. 

I Tabell 3.15 är värdena framräknade som dynamisk töjning genom statisk töjning. Det 
är endast boggitopparna och – dalarna som har jämförts för att minska arbetsbördan. 
Toppar för givare i underflänsen och dalar för givare i överflänsen. Den axel med 
största differensen har valts även om det inneburit att motsvarande DAF < 1. 

Tabell 3.15: DAF från kalibreringsmätningar. 

givare: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
DAF: 0.84 0.89 0.89 1.06 1.09 1.15 1.24 0.63 0.63 0.65 1.43 

Tabellen ovan indikerar samma fenomen för givare 1 och 7 som befinner sig i fältmitt 
på det långa spannet som med givare 9 och 11. Detta mönster går visserligen genom 
hela tabellen förutom för givare 4. Att den inte följer mönstret kan bero på bland 
annat lokala geometriförändringar som bulthål eller korrosionsangrepp. 

Givare 7 och 11 visar på de största förstoringsfaktorerna > 1, vilket ju är de 
relevantaste i en jämförelse med normvärden. Normvärdet för det långa spannet ligger 
på 1.26 och givare 7 på 1.24 så det är mycket god överensstämmelse där. Givare 11 
visar på ett värde på 1.43 vilket ligger aningen högre än normvärdet på 1.34. 
Jämförelsen har gjorts mot förstoringsfaktorn från Ekv. (3.9) av anledningen att det 
sedan tidigare var konstaterat att för hastigheter över 50 km/h visade den andra 
beräkningsmetoden lägre värden, samt att SL använder denna. 
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4  
 
Finita Element Metoder 

4.1 Inledning 

I detta kapitel studeras olika modeller av brokonstruktionen för spår ”a”, mellan stöd 2 
och 4, se Figur A.2 i bilaga A.1. Långt spann avser spann mellan stöd 3S och 4, och 
kort spann avser spann mellan stöd 2 och 3N. 

Inledningsvis beräknas numeriskt frekvenserna för de tre första böjmoderna för långt 
spann. Dessa, tillsammans med motsvarande frekvenser från ARTeMIS, används för 
att kalibrera en FE-modell i Abaqus. 

För att få en uppfattning om vilka töjningar som kan föreligga i långbalkar i långt 
spann görs en 2D influenslinjeanalys i MATLAB. 

Två olika FE-modeller i Abaqus presenteras. Den första är en förenklad modell, som 
endast består av lång- och tvärbalkar för långt spann. Denna modell används endast 
för att studera böjmoder. Den andra är detaljerad och kan simulera en tågöverfart med 
hjälp av punktlaster med varierande amplitud. Utmärkande för denna modell är att 
den sätts ihop i MATLAB. 

Kapitlet avslutas med ett resultatavsnitt för modellen i Abaqus, som bland annat 
behandlar validering, vertikal förskjutning och acceleration, DAF och böjmoder. 

4.2 Beräkningsmodeller 

I detta avsnitt refereras till brons olika konstruktionsdelar samt givarpositioner. För 
att underlätta förståelsen för hur bron är uppbyggd visas i Figur 4.1 brons 
huvudsakliga konstruktionsdelar. Givarpositionerna illustreras i Figur A.3 i bilaga A.1. 

Kapitel 
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Figur 4.1: Brons huvudsakliga konstruktionsdelar. Konstruktion för kabelränna visas 
ej. 

4.2.1 Beräkningsrutiner 

I Figur 4.2 visas de väsentliga beräkningsrutiner som tillämpas i detta kapitel. 
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Figur 4.2: Beräkningsrutiner för FEM. 

Nedan beskrivs mycket kort några av de rutiner som visas i Figur 4.2. 

Abaqus/CAE 

Abaqus är ett generellt FEM-program som kan analysera komplexa linjära och 
ickelinjära problem. Abaqus/CAE, som ingår i Abaqus, tillåter användaren att bland 
annat skapa och modifiera modeller samt visualisera resultat. Programmet beskrivs 
närmare i avsnitt 4.2.4. 

Matlab 

MATLAB är ett program och programspråk som främst används för olika typer av 
matrisoperationer. Programmet tillåter användaren att bland annat utföra 
matematiska operationer, visualisera data och skapa egna program. StrainTrain2D.m, 
InpGen.m, RunInfluLine.m och ReadEE11.m är alla program i MATLAB. 
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StrainTrain2D.m 

2D modell i MATLAB. Modellen bygger på teorin för en fritt upplagd balk och används 
för att beräkna i töjningar i en balk, då ett tåg ”körs" över balken. Programmet 
beaktar endast rent böjande moment och beskrivs närmare i avsnitt 4.2.3. 

InpGen.m 

Skapar en 3D balkmodell för Abaqus. Utifrån en grundstruktur genererar programmet 
en FE-modell av bron, vilken sedan kan studeras i Abaqus/CAE. Programmet har flera 
möjligheter och kan bland annat simulera tågöverfarter med hjälp av punktlaster. 
Programmet beskrivs närmare i avsnitt 4.2.4. Ett kort utdrag ur programkoden bifogas 
i Bilaga B.2. 

RunInfluLine.m och ReadEE11.m 

RunInfluLine.m och ReadEE11.m är två funktioner vilka används av InpGen.m för att 
studera hur töjningen i den genererade FE-modellen konvergerar. ReadEE11.m läser in 
en av Abaqus beräknad influenslinje, över vilken RunInfluLine.m kör en tågmodell. 
Funktionen RunInfluLine.m bifogas i Bilaga B.2. 

4.2.2 Numerisk beräkning 

Numerisk beräkning av böjmoder för långt spann utförs med antagandet att 
yttröghetsmomentet endast utgörs av bidrag från långbalkar (DIP 50-balkar) och 
tågräl, se Figur 4.3. 

 

Figur 4.3: Modell för beräkning av yttröghetsmoment (0.00785 m4), långt spann. 

Skyddsräl, vars inspänningsgrad är lägre än för tågräl, och kabelränna antas endast 
bidra till spannets massa. Spannets massa per meter beräknas som spannets totala 
massa jämnt fördelad på dess längd. Tabell C.1 i bilaga C.1 visar hur långt och kort 
spanns massa är fördelad. 

I Tabell 4.1 presenteras frekvensen för det längre spannets tre första böjmoder. Dessa 
är beräknade enligt ekvation Ekv. (2.14). 
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Tabell 4.1: Numeriskt beräknade böjmoder för långt spann. 

böjmod ω (rad/s) f (Hz) 
1 61.9 9.8 
2 247.5 39.4 
3 556.9 88.6 

4.2.3 2D balkmodell i MATLAB 

För att få en uppfattning om vilka töjningar som föreligger i långt spanns långbalkar 
skapas en 2D modell i MATLAB. Modellen bygger på teorin för en fritt upplagd balk. 
Dess yttröghetsmoment antas endast utgöras av bidrag från långbalkar och tågräl, 
enligt avsnitt 4.2.2. 

Programmet i MATLAB beräknar utifrån en angiven position på balken, positionens 
influenslinje för rent böjande momentet. Över denna stegas sedan en tågmodell. 
Figur 4.4 visar den influenslinje som beräknas vid position för givare e1. Efter avslutad 
stegning räknas momentet om till töjning, utifrån positionens avstånd till neutrala 
lagret, linje Ytp i Figur 4.3. 
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Figur 4.4: Influenslinje för rent böjande moment vid position för givare e1. Långt 
spanns längd, L = 12.2 m. 

Tågmodellen består av axellaster vid givna positioner, se Figur 4.5. Lasterna verkar 
endast i vertikalled. 
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Figur 4.5: Tågmodell för ett tomt C20-tåg med tre vagnar. 
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Stegningen går till så att tågmodellen förflyttas med ett konstant steg tills dess att 
samtliga axlar förflyttats över bron. För varje steg registreras förflyttad sträcka och 
summan av respektive axellast multiplicerad med influenslinjevärde vid axelns position 
på influenslinjen. Responsen som erhålles då tågmodellen består av ett tomt C20-tåg 
med 3 vagnar, vilket färdas i 60 km/h, visas i Figur 4.6. Observera att töjningen blir 
densamma oavsett fart, endast tidsskalan ändras, eftersom analysmetoden är statisk. 
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Figur 4.6: (övre) töjningsrespons från ett tomt C20-tåg med 3 vagnar, vilket färdas i 
60 km/h, vid position för givare e1; (undre) total medverkande last vid en 
viss tid. 

I Tabell 4.2 visas störst tryck- (-) och drag- (+) töjning vid position för givare e1 och 
e4. Övriga givarpositioner på långt spann kontrolleras ej då dess positioner ligger nära 
de för givare e1 och e4. 

Tabell 4.2: Störst tryck- (-) och drag- (+) töjning vid position för givare e1 och e4, 
från statisk analys med 2D-modell. 

givare  e1 e4 
εmax 88.6 0.0 
εmin 0.0 -52.0 

4.2.4 3D balkmodell i Abaqus 

Abaqus är ett generellt FEM-program som kan analysera komplexa linjära och 
ickelinjära problem. Abaqus/CAE, som ingår i Abaqus, tillåter användaren att bland 
annat skapa och modifiera modeller samt visualisera resultat. De figurer i detta kapitel 
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som illustrerar en 3D-vy är alla hämtade från Abaqus/CAE. För att få en uppfattning 
om begrepp som används senare, beskrivs dessa kort inledningsvis. 

Riktningar 

Följande riktningar behandlas i detta kapitel: 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Riktning 1, 2 och 3 
motsvarar riktning x, y respektive z och riktning 4, 5 och 6 motsvarar rotation kring 
riktning x, y respektive z. I samtliga brofigurer i detta avsnitt anges x- och y-
riktningen. För de fall vyn är 3D, anges även z-riktningen. I de modeller som skapas 
avser riktning 1: längsled, 2: tvärled och 3: vertikalled. 

B31-element har även individuella riktningar, riktning 1, 2 och T, utifrån vilka 
tvärsnitt placeras. Dessa beskrivs nedan och skall inte förväxlas med riktningarna 
ovan. 

B31-element 

Definitionen B31 står för balkelement (B) i rymden (3) vilka utnyttjar linjär 
interpolation (1). Dessa bygger på Timoshenkos balkteori och tillåter transversell 
skjuvtöjning. De är därför lämpliga för tjockare balkar vars skjuvegenskaper kan vara 
av betydelse. Dassault Systèmes (2007) 

Ett balkelement består av två noder vilka definierar elementets rätlinjiga utbredning. 
Varje element tilldelas ett tvärsnitt samt materialegenskaper. I Abaqus finns 
färdigdefinierade tvärsnitt, så som I- och T-tvärsnitt, för vilka endast mått behöver 
anges. Det går även att definiera egna tvärsnitt. Resultat kan för respektive tvärsnitt 
studeras i olika sektionspunkter. Figur 4.7 visar de sektionspunkter vilka är definierade 
för I-tvärsnitt. 

 

Figur 4.7: Sektionspunkter för I-tvärsnitt i Abaqus. (t.v.) tvärsnitt för balk i plan; 
(t.h.) tvärsnitt för balk i rymd. Observera att riktningarna 1 och 2 inte 
avser x- och y-riktning. Dassault Systèmes (2007) 
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Varje element som skapas tilldelas en tangentriktning, T-riktning, vilken sammanfaller 
med elementets linjesträckning. Då modellstrukturen programmeras utgår T-
riktningen från den nod vilken kommer först i elementdefinitionen. För att ett tvärsnitt 
skall kunna tilldelas måste även en 1-riktning anges. Utifrån denna samt T-riktningen 
placeras sedan tvärsnitten. 

I Abaqus/CAE kan FE-modeller av B31-elment ritas. Varje element i dessa tilldelas av 
Abaqus en T-riktning. Riktningen på denna bestäms av Abaqus och uppdateras 
automatiskt då strukturen ändras. Elementens tvärsnitt följer alltid T- och 1-
riktningen. 

Randvillkor 

Förflyttning och rotation kan i noder ges ett konstant värde, så kallade randvillkor. Då 
modellen befinner sig i sitt ursprungstillstånd kan dessa endast ha värdet noll. 
Randvillkoren kan appliceras i olika riktningar, frihetsgrader. Förflyttning och rotation 
i rymd kan låsas i tre riktningar, riktning 1, 2 och 3 respektive 4, 5 och 6. I de noder 
vilka tilldelats ett eller flera randvillkor uppkommer reaktionskrafter då dess rörelse 
förhindras. 

Punktlast och amplitudfunktion 

Noder kan i Abaqus/CAE tilldelas en last med varierande amplitud. Lasten kan 
utgöras av komponenter i riktning 1, 2, och 3, men appliceras i detta kapitel endast i 
riktning 3. Amplituden anges i tabellform enligt Tabell 4.3 och varierar linjärt mellan 
amplitudvärdena. 

Tabell 4.3: Exempel på amplitudfunktion i Abaqus/CAE. 

rad tid/frekvens amplitud 
1 2.0 0 
2 2.1 1 
3 2.2 0 
4 4.0 0 
5 4.1 1 
6 4.2 0 

Punktlaster med tillhörande amplitudfunktion används i detta kapitel för att simulera 
tågöverfarter. 

Koppling, nod till nod 

Kopplingar, nod till nod, används för att koppla samman noder. De anger de riktningar 
i vilka noderna skall ha en gemensam rörelse och används i detta kapitel för att koppla 
samman räl- och slipernoder, vilka befinner sig i två olika delar. 



4.2. BERÄKNINGSMODELLER 

 77 

Generaliserad massa 

En mod kan generaliseras till ett system med en frihetsgrad. Massan i ett sådant 
system kallas för generaliserad massa och har enheten kg. Generaliserad massa 
används i detta kapitel för att identifiera moder. Vid utslutning av likartade moder 
väljs den mod med störst generaliserad massa. 

Förenklad FE-modell 

Inledningsvis studeras en förenklad FE-modell för långt spann, se Figur 4.8. Syftet är 
att studera långt spanns böjmoder, då modellen endast utgörs av lång- och tvärbalkar. 
Inverkan från övriga konstruktionsdelar beaktas genom att stålets densitet i modellen 
ökas med 57 %, från 7800 kg/m3 till 12250 kg/m3. Den totala massan, 17.6 ton, blir 
därmed ekvivalent med den totala massan för en modell där samtliga delar ingår. 

 

Figur 4.8: Förenklad FE-modell med elementlängd 0.07 m, sedd mot Slussen. 

Modellen skapas i Abaqus/CAE med B31-element vilka tilldelas elementlängden 
0.07 m. Den består av 911 element och 925 noder. Använda låsta riktningar för stöd 
visas i Figur 4.9. 
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Figur 4.9: Låsta riktningar för stöd. 
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I Figur 4.10, Figur 4.11 och Figur 4.12 visas modformen för de tre första böjmoderna. 
Texten i figurerna anger bland annat modnummer, frekvens, enhet som visas 
(förskjutning) och skalfaktor. Skalfaktorn har anpassats så att figurerna ska vara 
tydliga. Eftersom modellen förenklats till endast lång- och tvärbalkar, blir modformen 
lik den teoretiska modformen för en fritt upplagd balk. 

Step: FREQ
Mode         2: Value =   2821.5     Freq =   8.4539     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +9.000e−01

X Y

Z

 

Figur 4.10: Böjmod 1, förenklad FE-modell. 

Step: FREQ
Mode         7: Value =   41306.     Freq =   32.346     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +1.100e+00

X Y

Z

 

Figur 4.11: Böjmod 2, förenklad FE-modell. 



4.2. BERÄKNINGSMODELLER 

 79 

Step: FREQ
Mode        51: Value =  1.58724E+05 Freq =   63.408     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +1.300e+00

X Y

Z

 

Figur 4.12 Böjmod 3, förenklad FE-modell. 

Frekvensen för de tre första böjmoderna sammanställs i Tabell 4.4. Böjmod 2 ligger 
mycket nära resultatet från ARTeMIS medan böjmod 3 ligger omkring 40 % lägre 
jämfört med resultatet från ARTeMIS och balkteori. 

Tabell 4.4: Frekvens för de tre första böjmoderna, förenklad FE-modell. 

böjmod/Hz  1 2 3 
FEM 8.45 32.35 63.41 
ARTeMIS - 32.60 90.10 
Balkteori 9.80 39.40 88.60 

FE-modell med punktlaster 

Då böjmod 3 för den förenklade FE-modellen avviker mer än 40 % från resultatet från 
ARTeMIS, skapas en mer detaljerad modell vilken består av samtliga huvudsakliga 
konstruktionsdelar. Delar beskrivs på samma sätt som tidigare med B31-element. 
Syftet är att skapa en modell som blir jämförbar med hur bron beter sig och i vilken 
den kan studeras. Som jämförelsevärden används främst respons från givare på bron. 
Denna respons är samplad vid 400 Hz varför samtliga analyser i detta avsnitt tilldelats 
samma samplingsfrekvens. 

För att på ett smidigt sätt kunna variera parametervärden, så som elementlängd, 
randvillkor, kopplingar och tågmodell samt ha kontroll över elementriktningar skapas 
modellen som behandlas i detta avsnitt i MATLAB. Inledningsvis beskrivs hur 
programmet fungerar och därefter visas den modell som genererats. 

InpGen.m. Generering av FE-modell i MATLAB 

Funktionen InpGen.m skapar en inp-fil, vilket är en textfil som innehåller samtliga 
definitioner som Abaqus behöver för att analysera modellen. Filen kan av programmet 
skickas direkt till Abaqus för analys, men även öppnas manuellt i Abaqus/CAE. Det 
senare kan anses fördelaktigare vid enstaka analyser, då det medger enklare 
specificering av vilka variabler som ska beräknas och var. De flesta parametervärden, 
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såsom elementlängd och randvillkor, är kopplade till variabler, vilket underlättar då 
dessa behöver ändras. Programmet styrs med hjälp av strängvariabler som bestämmer 
vilka delar i programmet som skall användas. 

Variabler kontrollerar i programmet: 

- Initiering av Abaqus från MATLAB. 

- Val av statisk eller dynamisk (implicit) analysmetod (steg), och dess tidsperiod 
och samplingsfrekvens. 

- Val av modellegenskaper, så som elementlängd, randvillkor för anslutning 
mellan långbalkar och stöd (individuella), randvillkor för rälsändar 
(gemensamma i början och gemensamma i slutet), kopplingsriktningar mellan 
räl och sliper, sektioner för konstruktionsdelar, positionering (utifrån T- och 1-
riktning) av sektioner samt materialparametrar (densitet, E-modul och 
tvärkontraktionstal). 

- Generering av modell utan konstruktion för kabelränna. 

- Specificering av analyspunkter (x- och y-koordinater samt sektionspunkter), för 
vilka elastisk töjning och förskjutning kan skrivas. 

- Val av tågmodell (enkel axel, C20- eller Cx-tåg). 

- Val av tågmodellegenskaper, så som maximal hjullast i riktning 3, fart och antal 
vagnar. Det senare beaktas ej då tågmodellen endast utgörs av en enkel axel. 

Efter att nödvändiga variabler definierats, börjar programmet med att läsa in en 
grundstruktur av modellen. Denna finns lagrad i en inp-fil och är ritad som två 
separata delar, en för bro (ej räl) och en för räl, i Abaqus/CAE. Dessa kopplas senare 
samman med hjälp av kopplingar. MATLAB läser nod- och elementdefinitioner för bro 
samt nod- och elementdefinitioner för räl och lagrar dessa i fyra matriser (definitioner 
för noder och element för respektive del behandlas separerade). En nod- och 
elementdefinition utgörs av nodnummer, x-, y-, och z-koordinat respektive element-
nummer, nodnummer (”startnod”), nodnummer (”målnod”). I Figur 4.13 visas noder 
och element i grundstrukturen. 
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Figur 4.13: Grundstruktur skapad i Abaqus/CAE. (övre) noder för bro (ej räl); 
(undre) noder för räl. 

Strukturen för räl innehåller endast 8 noder och 4 element, medan strukturen för bro 
innehåller 814 element och 572 noder. Utifrån en angiven elementlängd ”delas” 
strukturen upp i ytterliggare noder och element. Figur 4.14 visar en uppdelad 
grundstruktur med elementlängd 0.4 m. Uppdelningen sker utifrån hur många angivna 
elementlängder som får plats längs ett visst element. Att elementlängden sätts till 
0.4 m innebär alltså inte att längden på samtliga element blir 0.4 m, utan att 
programmet delar upp element längre än eller lika med dubbel elementlängd. Element 
som är kortare än 0.8 m delas alltså inte upp. Samtliga räl består i grundstrukturen av 
ett element som alla har samma längd och startar vid samma x-koordinat. Avståndet 
mellan samtliga rälnoder blir därför konstant och positionen i y-led parallell. 
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Figur 4.14: Uppdelad grundstruktur med elementlängd 0.4 m. (övre) noder för bro (ej 
räl); (undre) noder för räl. 

Tidigare nod- och elementdefinitionerna ersätts av de nya. För att senare kunna 
positionera sektioner till elementen uppdateras elementdefinitionerna genom att start- 
och målnod, för de element i x-led där startnod har ett högre x-värde än målnod samt 
för de element i y-led där startnod har ett lägre y-värde än målnod, byter plats. 
Element vars utbredning är större i x-led än i y-led, antas ligga i x-led och det omvända 
antas för element liggande i y-led. Resultatet blir att samtliga tangenter för element i 
x-led riktas åt höger i Figur 4.14 samt att samtliga tangenter för element i y-led riktas 
nedåt. 

Programmet identifierar vilken konstruktionsdel respektive element utgör och spar 
element av samma typ i vektorer. Identifiering sker utifrån elementets maximala x- och 
y-värde, minimala x- och y-värde samt dess lutning i xy-planet. 

Programmet börjar skapandet av inp-filen med att skriva en inledning till filen. För 
respektive del, bro (ej räl) och räl, skrivs nod- och elementdefinitioner, elementgrupper 
(element vilka utgör samma konstruktionsdel placeras i samma elementgrupp) samt 
sektioner för elementgrupper med tillhörande materialdefinition. En elementgrupp 
fungerar i Abaqus som en definition för en eller flera element. 

En nodgrupp skrivs för respektive stöd- och rälnod och för slipernod vilken skall 
kopplas till rälen (en nod i varje grupp). Dessa slipernoder finns fördefinierade i 
grundstrukturen, där räl korsar sliper, och identifieras utifrån y-koordinat. För 
räländar skrivs en nodgrupp för noder vid stöd 2 och en nodgrupp för noder vid stöd 4 
(flera noder i varje grupp). En nodgrupp fungerar i Abaqus som en definition för en 
eller flera noder. 
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Kopplingar skrivs för nodgrupper vilka definierar de slipernoder som ska kopplas till 
rälen, och de rälnoder som ligger närmast dessa. Programmet hittar för respektive 
slipernod den rälnod med samma y-värde som ligger närmast och skriver en koppling 
mellan dessa. Figur 4.15 visar de rälnoder som kopplas då elementlängden sätts till 
0.07 m. Kopplingsriktningar anges i början av programmet. Om den givna element-
längden är stor, exempelvis 1 m, kopplas flera sliprar till en och samma rälnod. Detta 
måste beaktas då elementlängden anges. 
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Figur 4.15: Rälnoder vilka kopplas till slipers, vid elementlängd 0.07 m. 

För analyspunkter skrivs en nod- och en elementgrupp. Elementen i elementgruppen 
hittas av programmet som det element som ligger närmast respektive analyspunkt. I 
grundstrukturen finns 7 element fördefinierade, positionen för dessa representerar 
positionen för töjningsgivare 1 till 11, se Figur 4.16. Nodgruppen består av en vald nod 
för respektive element i elementgruppen. För element med konstant utbredning i x-led 
väljs nod med lägst x-värde och för övriga element den nod med lägst y-värde. De 
fördefinierade elementen har alla elementlängd 1 cm, varför de valda noderna kan 
anses representera analyspunkterna. 
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Figur 4.16: Analyspunkter för töjningsgivare 1 till 11. 

Amplitudfunktioner beräknas och skrivs för rälnoder vilka tåget färdas på. Relation 
mellan rälnod och amplitudfunktion definieras senare. I bilaga B.2 bifogas ett kort 
utdrag ur koden för InpGen.m, vilken skapar amplitudfunktionerna. Beräkningen sker 
med hjälp av en mall som skapas utifrån vald tågtyp, antal vagnar och fart. Två 
tågmodeller finns i programmet tillgängliga, dels en för C20-tåg och dels en för Cx-tåg. 
Figur 4.17 visar den mall för amplitudfunktioner som används för en C20-vagn vilken 
färdas i 60 km/h. Används flera vagnar placeras motsvarande antal mallar efter 
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varandra, separerade med ett tidsvärde vilket motsvarar axelavståndet mellan 
vagnarna. Amplitudfunktionen för respektive nod beräknas genom att den tid det tar 
för tågets främre axel att nå noden adderas till mallen. Observera att förhållandet 
mellan axellasterna i Figur 4.17 är baserat på förhållandet mellan axellasterna för en 
fullastad C20-vagn. Utifrån detta förhållande blir den maximala axellasten för en tom 
C20-vagn 94 kN. 
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Figur 4.17: (övre) illustration av en C20-vagn; (undre) mall för amplitudfunktioner för 
en C20-vagn vilken färdas i 60 km/h. Observera att ”triangelbredden” är 
10 gånger mindre då elementlängden är 0.07 m. 

Amplituden varierar för en nod linjärt och går, för en axel, från noll då axeln befinner 
sig på noden innan, till maximalt värde då axeln befinner sig på noden. Den återgår 
sedan till noll då axeln befinner sig på noden efter. Körs endast en axel över bron är 
amplitudsumman under tågöverfarten alltid lika med det maximala amplitudvärdet. 

Materialparametrar, randvillkor och steg skrivs. Steget, vars analysmetod kan vara 
dynamisk eller statisk, innehåller bland annat vilka resultat som skall skrivas ut och 
för vilka noder och/eller element samt lastdefinitioner för rälnoder vilka tåget färdas 
på. Det är dessa lastdefinitioner som definierar sambandet mellan nod, kraft och 
amplitudfunktion och som simulerar tågets rörelse i modellen. Varje lastdefinition 
består av en nodgrupp (en nod i varje grupp), kraft och amplitudfunktion. Kraften är 
för alla noder den maximala axellasten, medan amplitudfunktionen, som tidigare 
definierats för dessa noder, beror av nodens läge i modellen. 

Programmet har från MATLAB möjlighet att initiera Abaqus och analysera den 
skapade inp-filen direkt. Tack vare detta finns i programmet ett verktyg för 
parameterstudie av elementlängden. Verktyget studerar hur den största töjningen för 
analyspunkterna varierar när elementlängden ändras. Analyser kan beroende på antal 
element, tidsperiod och samplingsfrekvens ta förhållandevis långt tid att genomföra. 
Härav skapas för varje elementlängd en inp-fil för en statisk analys i vilken endast en 
axel på 1 N färdas över bron. Töjning skrivs för samtliga analyspunkter till en 
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resultatfil (dat-fil), vilken programmet läser. De inlästa influenslinjerna används för att 
beräkna responsen från en tågmodell med en eller flera vagnar. 

Vald tågmodell stegas över samtliga analyspunkters influenslinjer. För varje steg 
registreras tiden samt summan av respektive axellast multiplicerat med influenslinje-
värde vid axelns position. Den respons som fås är ekvivalent med den respons som fås 
från en statisk analys där hela tågmodellen ingår, men med fördelen att tiden för 
analysen avsevärt minskas. 

Den största töjningen jämförs för samtliga analyspunkter med föregående värde. Om 
förhållandet för samtliga ligger under ett angivet gränsvärde under ett angivet antal 
gånger, kan programmet automatiskt avbrytas. Respons och jämförelsekvoter lagras 
och kan efter avslutad parameterstudie studeras. I avsnitt 4.2.5 används denna metod 
för att optimera elementlängden med avseende på noggrannhet och tidsåtgång. 

Genererad FE-modell 

Den modell som från MATLAB satts samman visas med tillhörande elementsektioner i 
Figur 4.18. Observera att modellen för tydlighetens skull inte delats upp i mindre 
element. Konstruktion för kabelränna syns till vänster i figuren. Modellen utgörs av 3D 
balkelement men illustreras grafiskt som solida element. 

 

Figur 4.18: FE-modellen sedd mot Slussen. 

I Figur 4.19 visas modellen utan elementsektioner men med stöd och långbalkar 
markerade. 
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Figur 4.19: Definitioner för långbalkar (LB) och stöd. 

I Figur 4.20 visas de räl vilka tåget färdas på. Dessa kan även ses i Figur 4.18, som de 
två yttre rälen. De två inre rälen är skyddsräl. 
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Figur 4.20: Räl vilka tåget färdas på. 

Tågöverfart i FE-modell 

Tågmodellen startar vid tiden 0 på de två yttersta rälnoderna vid stöd 2 och färdas 
sedan över bron mot stöd 4. Rälens noder ligger alla parallellt i y-led varför lasten i FE-
modellen rör sig parallellt, se Figur 4.21. 
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Step: TimeDynamic
Increment   2233: Step Time =    5.583
Symbol Var: CF
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +4.000e+02

X Y

Z

 

Figur 4.21: Störst last på bron (404 kN) för ett tomt C20-tåg vilket färdas i 60 km/h, 
dynamisk analys. 

Vid en dynamisk analys uppstår masseffekter, vilka kan studeras i de reaktionskrafter 
som uppstår. Figur 4.22 visar summan av reaktionskraft i riktning 3 för en statisk och 
dynamisk analys med elementlängd 0.07 m samt kvoten mellan dessa. Den dynamiska 
summan är som störst omkring 4 % högre än den statiska. 
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Figur 4.22: Summan av reaktionskraft i riktning 3 för ett tomt C20-tåg vilket färdas i 
60 km/h. (övre) statisk analys; (mellersta) dynamisk analys; (undre) 
kvoten mellan statisk och dynamisk analys. 

4.2.5 Konvergensstudier 

För att bestämma en optimal elementlängd för FE-modellen studeras hur töjningen 
samt frekvensen påverkas då elementlängden ändras. Töjningen studeras för störst 
töjning vid position för töjningsgivare 1 till 11 och frekvensen för tre böjmoder. Den 
elementlängd vars resultat avviker mindre än 2 % mot konvergerat värde anses 
godtagbar. 

För modellen låses riktningar för stöd enligt Figur 4.23. Rälsändar vid stöd 2 och 4 
låses i riktning 2, 3, 4, 5 och 6 respektive 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Koppling mellan räl och 
sliper skapas i riktning 2 och 3. Tågmodellen utgörs av ett C20-tåg med tre vagnar 
vilket färdas i 60 km/h. Dess maximala axellast är 146 kN, vilket motsvarar den 
maximala axellasten för C20-tåg. Statisk analysmetod tillämpas. 
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Figur 4.23: Låsta riktningar för stöd. 

Vid elementlängd 0.4 m är det totala antalet element i modellen 1226. Då element-
längden minskat till 0.01 m uppgår antalet element till 44302. Figur 4.24 visar 
förhållandet mellan antal element och elementlängd. Tiden för att genomföra en analys 
ökar med antalet element. Ur denna synvinkel kan en modell med färre element anses 
fördelaktigare. 
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Figur 4.24: Förhållande mellan antal element och elementlängd. 

Störst töjning vid olika elementlängder visas vid position för givare e1, e7 och e8 i 
Figur 4.25 och för töjningsgivare 1 till 11 i Figur C.1 och Figur C.2 i bilaga C.1. Givare 
e1 och e7 sitter på undre yttre flänskant på yttre långbalkar i mitten av det längre 
spannet. Givare e8 sitter på undre flänskant på tvärbalk mellan två långbalkar i mitten 
av det längre spannet. 
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Figur 4.25: Störst töjning vid olika elementlängder, vid position för givare: (övre) e1; 
(mellersta) e7; (undre) e8. 

Utifrån Figur 4.25, Figur C.1 och Figur C.2 kan en elementlängd på 0.07 m anses ligga 
nära den trend mot vilken den största töjningen konvergerar. Jämförs töjningen vid 
elementlängd 0.07 m med elementlängd 0.01 m har alla utom två av de 11 positionerna 
för givare en avvikelse på under 1 %. Givare e4 och e9 avviker 1.05 % respektive 
1.42 %. De ”hopp” mellan värden som uppstår har troligtvis sin förklaring i det sätt 
elementen delats upp i MATLAB. 

Frekvensen för de tre böjmoderna visas i Figur 4.26. Modformerna presenteras i avsnitt 
4.4.5, där mod 27 benämns böjvridmod 1, mod 104 benämns böjmod 2 och mod 238 
benämns böjmod 3 (långt spann). 
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Figur 4.26: Frekvens vid olika elementlängder, för mod: (övre) 27; (mellersta) 104; 
(undre) 238. 

Jämförs frekvensen vid elementlängd 0.07 m med elementlängd 0.05 m avviker 
frekvensen för samtliga moder mindre än 0.2 %. 

Utifrån hur töjningen samt frekvensen konvergerar används fortsättningsvis 
elementlängd 0.07 m, vilket ger en modell med 5919 element och 5681 noder. 
Figur 4.27 visar noder vid stöd 3, då elementlängden är 0.07 m. 
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Z

Stöd 3S
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Figur 4.27: Noder vid stöd 3, då elementlängden är 0.07 m. Den högre tätheten längs 
långbalk 2 och 3 beror på att noder för skyddsräl och långbalk 2 och 3 
visuellt sett sammanfaller. 
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4.3 Kalibrering mot fältmätningar 

4.3.1 Frekvensanalyser 

Varje spann har ett fast och ett rörligt upplag. Dessa har under lång tid utsatts för 
korrosion och mekanisk påverkan, varför dess egenskaper blivit mer komplexa. För att 
kalibrera FE-modellen jämförs frekvensen för böjvridmod 1 och böjmod 2 och 3 (långt 
spann) vid olika randvillkor för stöd. Som jämförelsevärden används främst frekvenser 
från ARTeMIS men även de numeriskt beräknade i Tabell 4.1. Dessa frekvenser 
kommer alla från böjmoder. Anledningen till att böjvridmod 1 används istället för 
böjmod 1, beror på att modellen saknar en tydlig första böjmod. Moderna identifieras 
utifrån modform och generaliserad massa. Modformen behandlas i avsnitt 4.4.5. Då 
moder med likartad modform ofta förekommer kring en viss frekvens har, i de fall den 
generaliserade massan för dessa varit likvärdig, den mod som bäst beskriver den 
teoretiska modformen för en fritt upplagd balk valts. 

För modellen jämförs tre olika kombinationer av låsta riktningar för stöd enligt 
Figur 4.28, Figur 4.29 och Figur 4.30. Rälsändar vid stöd 2 och 4 låses i riktning 2, 3, 4, 
5 och 6 respektive 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Koppling mellan räl och sliper skapas i riktning 2 
och 3. 
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Figur 4.28: Låsta riktningar för stöd, kombination 1 (K1). 
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Figur 4.29: Låsta riktningar för stöd, kombination 2 (K2). 
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Figur 4.30: Låsta riktningar för stöd, kombination 3 (K3). 

K1 och K2 medger rörelse i längsled (riktning 1), medan K3 förhindrar förskjutning vid 
samtliga stöd. För att få en uppfattning om hur den generaliserade massan för 
böjvridmod 1 och böjmod 2 och 3 storleksmässigt förhåller sig till den generaliserade 
massan för övriga moder, visas i Figur 4.31 den generaliserade massan för samtliga 
moder mellan 0 Hz och 115 Hz med en generaliserad massa under 10 ton. I denna figur 
är böjvridmod 1 och böjmod 2 och 3 markerade. Frekvensen för dessa redovisas i 
Tabell 4.5. 

0 50 100 150 200
10

-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

f (Hz)

G
en

er
al

is
er

ad
 m

as
sa

 (
kg

)

 

 

K1, böjvridmod 1

K1, böjmod 2

K1, böjmod 3

K2, böjvridmod 1

K2, böjmod 2

K2, böjmod 3

K3, böjvridmod 1

K3, böjmod 2

K3, böjmod 3

ARTeMIS , böjmod 2

ARTeMIS , böjmod 3

Balkteori, böjmod 1

Balkteori, böjmod 2

Balkteori, böjmod 3

Mod i FE-modell (K1)
Mod i FE-modell (K2)

Mod i FE-modell (K3)

 

Figur 4.31: Frekvens och generaliserad massa för moder med en generaliserad massa 
under 10 ton, långt spann. 
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Tabell 4.5: Frekvens för böjvridmod 1 och böjmod 2 och 3 vid olika beräknings-
metoder, långt spann. * betecknar att det rör sig om en böjvridmod. 

böjmod/Hz  1 2 3 
K1 11.47* 36.89 85.89 
K2 11.48* 36.90 85.93 
K3 13.35* 36.92 79.41 
ARTeMIS - 32.60 90.10 
Balkteori 9.80 39.40 88.60 

K1 och K2 ligger båda nära resultatet från ARTeMIS och de numeriskt beräknade 
värdena, och skulle utifrån frekvensstudien kunna beskriva brons upplagsförhållanden. 
I fortsatta modeller används endast K2. 

4.4 Resultat och diskussion 

I följande avsnitt sammanställs resultat från FE-modellen. Först valideras modellen 
genom att töjningsrespons från givare och modell jämförs. Syftet är att få en bild av 
hur väl modellen beskriver töjningar i bron. Därefter redovisas vertikal acceleration, 
störst vertikal förskjutning, DAF och böjmoder. Töjningssignalen som behandlas har 
utöver filtreringen vid mätningen (filtrering med analogt Bessel LP-filter med 
brytfrekvens på 200 Hz) även filtrerats med ett LP-filter med brytfrekvens 5 Hz, av 4:e 
ordningen. Den 4:e ordningen anger hur grovt runt cut-off-frekvensen filtret bryter. 
Resultaten från modellen filtreras ej. 

4.4.1 Validering av FE-modell 

För att få en uppfattning om hur väl FE-modellen beskriver töjningar i bron jämförs 
dynamisk och statisk töjningsrespons från givare och modell. Jämförelsen sker för 
töjningsgivare 1 till 11 och deras positioner och presenteras som töjning mot tid i 
bilaga C.1. Den största tryck- och dragtöjningen sammanställs i Figur 4.32 och i 
Tabell 4.6. I Tabell 4.6 redovisas även DAF vid 60 km/h. Samtliga resultat är baserade 
på ett tomt C20-tåg med tre vagnar. 
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Figur 4.32: Största tryck- (-) och drag- (+) töjning från töjningsgivare och FE-
modellen, för ett tomt C20-tåg med tre vagnar. (övre) dynamisk respons, 
60 km/h; (undre) statisk respons. 

Tabell 4.6: Största tryck- (-) och drag- (+) töjning från töjningsgivare och FE-
modellen samt DAF vid 60 km/h, för ett tomt C20-tåg med tre vagnar. 

givare e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 
FEM 
60 km/h            
εmax 93.2 90.9 0.9 0.6 94.6 95.9 94.7 7.4 98.1 0.7 92.6 
εmin -1.2 -0.9 -91.3 -88.9 -0.7 -1.0 -0.8 -1.7 -0.4 -89.7 -0.6 
givare 
60 km/h            
εmax 91.0 87.6 0.8 1.8 92.5 109.6 128.4 2.4 64.9 11.9 128.3 
εmin -4.4 -5.1 -93.0 -109.7 -6.0 -2.4 -2.2 -5.0 -12.2 -80.8 -12.0 
            
FEM 
satisk            
εmax 92.6 90.2 0.2 0.0 93.9 95.4 93.9 7.3 97.1 0.2 91.9 
εmin -0.4 -0.2 -90.8 -88.2 -0.1 -0.1 0.0 -1.7 -0.1 -88.8 0.0 
givare 
3-5 km/h            
εmax 91.2 87.4 2.1 1.2 88.8 99.4 106.5 1.6 96.0 11.8 102.1 
εmin -6.4 -5.7 -93.3 -105.8 -6.8 -4.6 -4.0 -8.7 -10.1 -102.5 -11.7 
            
DAF 
60 km/h            
FEM 1.022 1.025 1.022 1.026 1.021 1.020 1.022 - 1.019 1.019 1.031 
givare 0.835 0.886 0.886 1.063 1.087 1.147 1.236 0.625 0.631 0.646 1.426 
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Enligt Tabell 4.6 registrerar modellen för samtliga positioner en DAF över 1, medan 6 
av givarna registrerar en DAF under 1 och 5 av givarna en DAF över 1. Beräkning av 
DAF behandlas senare i avsnitt 4.4.4. Brons dynamiska egenskaper återfinns, utifrån 
DAF, inte i modellen. 

Lägst DAF sker för givare e9, vars respons visas i Figur 4.33. Givare e9 har även minst 
skillnad mellan störst statisk töjning för givare och modell, följt av givare e1, vars 
respons visas i Figur 4.34. 
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Figur 4.33: Töjningsrespons för ett tomt C20-tåg med tre vagnar, givare e1 och dess 
position i FE-modellen. (övre) dynamisk respons, 60 km/h; (undre) statisk 
respons. 
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Figur 4.34: Töjningsrespons för ett tomt C20-tåg med tre vagnar, givare e9 och dess 
position i FE-modellen. (övre) dynamisk respons, 60 km/h; (undre) statisk 
respons. 

Utmärkande för givare e1 är att varannan topp blir lägre då tåget färdas i 60 km/h 
jämfört med då det färdas i 3-5 km/h. Denna tendens finns inte hos givare e9, vars 
toppar istället blir mycket lägre. Samtliga toppar för modellen visar enskilda axlar, 
vilka inte syns hos toppar för givarna. 

Den statiska responsen för givare och modell är snarlik, om man bortser från givare e4 
och e7 (se figurer i bilaga C.1). Vagnarnas yttre boggier tycks ge ett högre bidrag för 
givare jämfört med modell. En möjlig orsak kan vara att förhållandet mellan 
tågmodellens axellaster inte stämmer. Förhållandet har baserats på förhållandet 
mellan axellasterna för ett fullastat C20-tåg och kan härav ifrågasättas. Avvikelsen är 
dock mindre betydelsefull. 

Den dynamiska responsen för givare och modell skiljer sig dock mer. På samma sätt 
som för DAF blir den dynamiska responsen för vissa givare större och för andra givare 
mindre jämfört med modellen. Några givare beskrivs av modellen som bra, medan 
andra inte. 

Det är entydigt att modellen beskriver bron statiskt men att den inte beskriver viktiga 
dynamiska egenskaper. Det senare kan bero på förenklingar i modellen, förhållanden 
utanför den del av bron som modellerats och tågets interaktion med bron. 
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4.4.2 Vertikal acceleration 

I detta avsnitt redovisas vertikal acceleration och dess frekvensinnehåll för givare a1 
och dess position i FE-modellen, nod 29. Noden ligger 0.5 cm ifrån den position vid 
vilken givaren installerats. Positionen visas i Figur A.3 i Bilaga A.1. Samtliga resultat 
är baserade på ett tomt C20-tåg med tre vagnar. För att kunna dra eventuella 
slutsatser utifrån toppar i frekvensspektrum för acceleration jämförs respons vid två 
olika farter på tåget. Först studeras 60 km/h och därefter 30 km/h. Som tidigare 
nämnts används elementlängd 0.07 m, vilket bland annat påverkar antalet moder för 
modellen. 

Vertikal acceleration vid 60 km/h 

I Figur 4.35 visas acceleration för nod 29 och givare a1 och i vilken det tydligt framgår 
att de större accelerationerna för givare a1 är omkring 60 gånger större jämfört med de 
större accelerationerna för nod 29. Detta kan bero på kortvariga stötar mellan sliprar 
och långbalkar, mellan vilka icke obetydliga glapp förekommer. Den fria svängningen 
visas separat i Figur 4.36. 
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Figur 4.35: Acceleration under tågöverfart och fri svängning, för ett tomt C20-tåg med 
tre vagnar vilket färdas i 60 km/h. (övre) position för givare a1 i FE-
modellen, nod 29; (undre) givare a1. 
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Figur 4.36: Acceleration under fri svängning, efter att ett tomt C20-tåg med tre 
vagnar passerat bron i 60 km/h. (övre) position för givare a1 i FE-
modellen, nod 29; (undre) givare a1. 

I Figur 4.37 visas frekvensspektrum för acceleration under tågöverfarten. Båda 
spektrumen har vid 8.6 Hz respektive 7.3 Hz en tydlig topp. Frekvensinnehållet är 
betydligt bredare för givare a1 jämför med frekvensinnehållet för nod 29. 
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Figur 4.37: Frekvensspektrum för acceleration under tågöverfart, för ett tomt C20-tåg 
med tre vagnar vilket färdas i 60 km/h. (övre) position för givare a1 i FE-
modellen, nod 29; (undre) givare a1. 

I Figur 4.38 visas frekvensspektrum för acceleration under den fria svängningen. Nod 
29 och givare a1 har båda två toppar med likartat utseende, varav en ligger vid samma 
frekvens, 35.5 Hz. Den andra ligger för nod 29 vid 11.3 Hz och för givare a1 vid 8.0 Hz. 
Att topparna vid 11.3 Hz och 8.0 Hz inte sammanfaller vid samma frekvens, kan bero 
av att FE-modellen är styvare än bron. Topparna vid 35.5 Hz överensstämmer dock 
mycket bra. De båda spektrumen är utseendemässligt lika, om man ser till frekvenser 
mellan 0 Hz och 40 Hz. Givare a1 har en tydlig topp vid 49.6 Hz, vilken nod 29 helt 
saknar. 
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Figur 4.38: Frekvensspektrum för acceleration under fri svängning vilken visas i 
Figur 4.36, efter att ett tomt C20-tåg med tre vagnar passerat bron i 60 
km/h. (övre) position för givare a1 i FE-modellen, nod 29; (undre) givare 
a1. 

Vertikal acceleration vid 30 km/h 

För att avgöra om toppar i frekvensspektrumen för den fria svängningen beror av 
brokonstruktionen eller är kopplade till tåget, studeras acceleration och dess 
frekvensinnehåll vid 30 km/h. Beror topparna av tågets fart, axel- eller boggiavstånd 
bör de inte återfinnas vid samma frekvens som vid 60 km/h. I Figur 4.39 visas 
acceleration för nod 29 och givare a1. Som tidigare konstaterats är accelerationerna för 
givare a1 betydligt större än accelerationerna för nod 29. Den fria svängningen visas 
separat i Figur 4.40. 
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Figur 4.39:  Acceleration under tågöverfart och fri svängning, för ett tomt C20-tåg 
med tre vagnar vilket färdas i 30 km/h. (övre) position för givare a1 i FE-
modellen, nod 29; (undre) givare a1. 

19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
−0.05

0

0.05

a 
(m

/s
2 )

22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

a 
(m

/s
2 )

t (s)
 

Figur 4.40: Acceleration under fri svängning, efter att ett tomt C20-tåg med tre 
vagnar passerat bron i 30 km/h. (övre) position för givare a1 i FE-
modellen, nod 29; (undre) givare a1. 
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I Figur 4.41 visas frekvensspektrum för acceleration under tågöverfarten. Spektrum för 
nod 29 har en tydlig topp vid 11.3 Hz. Denna topp återfinns vid samma frekvens i 
spektrum för acceleration under den fria svängningen, se Figur 4.42. Givare a1 saknar 
toppen vid 7.3 Hz som återfinns i motsvarande spektrum vid 60 km/h, se Figur 4.37. 
Som tidigare konstaterats är frekvensinnehållet för givare a1 betydligt bredare jämfört 
med frekvensinnehållet för nod 29. 
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Figur 4.41: Frekvensspektrum för acceleration under tågöverfart, för ett tomt C20-tåg 
med tre vagnar vilket färdas i 30 km/h. (övre) position för givare a1 i FE-
modellen, nod 29; (undre) givare a1. 

I Figur 4.42 visas frekvensspektrum för acceleration under den fria svängningen. Nod 
29 och givare a1 har båda två toppar med likartat utseende. Dessa ligger för nod 29 vid 
11.3 Hz och 35.7 Hz och för givare a1 vid 7.8 Hz och 36.1 Hz. I spektrumen för den fria 
svängningen vid 60 km/h, se Figur 4.38, återfinns dessa toppar vid nästa samma 
frekvens. Även toppen vid 50.4 Hz för givare a1 återfinns i spektrumet för den fria 
svängningen vid 60 km/h och ligger där vid 49.6 Hz. Härav kan dessa toppar 
konstateras bero av brokonstruktionen och inte av tågets fart, axel- eller boggiavstånd. 
Tågets fart har dock betydelse för topparnas amplitud i frekvensspektrumen, vilket är 
uppenbart om man jämför Figur 4.38 med Figur 4.42. 
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Figur 4.42: Frekvensspektrum för acceleration under fri svängning vilken visas i 
Figur 4.40, efter att ett tomt C20-tåg med tre vagnar passerat bron i 30 
km/h. (övre) position för givare a1 i FE-modellen, nod 29; (undre) givare 
a1. 

Frekvenstoppars modform 

Frekvensen för böjvridmod 1 för långt spann i modellen ligger på 11.5 Hz och dess 
modform visas i Figur 4.43. Observera att endast lång- och tvärbalkar visualiseras i 
figurerna nedan och att övriga konstruktionsdelar är dolda. 

Step: Freq
Mode        27: Value =   5200.8     Freq =   11.478     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +2.000e+00

X Y

Z

Nod 29

 

Figur 4.43: Böjvridmod 1 för långt spann, FE-modellen. 
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Av samtliga moder har böjvridmod 1 en frekvens som ligger närmast de båda topparna 
vid 11.3 Hz (60 km/h och 30 km/h) i spektrumen för den fria svängningen för nod 29. 
Frekvensen för dessa avviker 1.6 % mot frekvensen för böjmod 1. Samtliga moder med 
en hög generaliserad massa och med en frekvens nära 11.3 Hz har en modform för långt 
spann som är snarlik modformen för långt spann i Figur 4.43. Härav är det troligt att 
de båda topparna vid 11.3 Hz beror av att långt spann har en mod enligt Figur 4.43 
vilken exciteras då tåget passerar bron. Motsvarande toppar vid 8.0 Hz (60 km/h) och 
7.8 Hz (30 km/h) för givare a1 kan beror av en mod med likartad modform. 

Frekvensen för böjvridmod 2 för långt spann i modellen ligger på 35.4 Hz och dess 
modform visas i Figur 4.44. 

Step: Freq
Mode        98: Value =   49379.     Freq =   35.366     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +2.000e+02

X Y

Z

Nod 29

 

Figur 4.44: Böjvridmod 2 för långt spann, FE-modellen. 

Frekvensen för böjvridmod 2 ligger mycket nära topparna vid 35.5 Hz (60 km/h) och 
35.7 Hz (30 km/h) i spektrumen för den fri svängning för nod 29. Frekvensen för dessa 
avviker mindre än 1 % mot frekvensen för böjvridmod 2. Samtliga moder med en hög 
generaliserad massa och med en frekvens nära 35.5 Hz och 35.7 Hz har en modform för 
långt spann som är snarlik modformen för långt spann i Figur 4.44. Härav är det troligt 
att de båda topparna vid 35.5 Hz och 35.7 Hz beror av att långt spann har en mod 
enligt Figur 4.44 vilken exciteras då tåget passerar bron. Motsvarande toppar vid 35.5 
Hz (60 km/h) och 36.1 Hz (30 km/h) för givare a1 kan beror av en mod med likartad 
modform. 

4.4.3 Störst vertikal förskjutning 

Den största vertikala förskjutningen beräknas för tre olika analyser, dels två 
dynamiska där tåget färdas i 60 km/h respektive 30 km/h och dels en statisk. 
Förskjutningen blir för samtliga störst vid en och samma position, vilken visas i 
Figur 4.45. 
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Step: TimeDynamic
Increment   1836: Step Time =    4.590
Symbol Var: CF
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +4.000e+02

X Y

Z

U3 max

 

Figur 4.45: Störst vertikal förskjutning för ett tomt C20-tåg vilket färdas i 60 km/h, 
dynamisk analys. Vid 30 km/h och vid statisk analys inträffar störst 
förskjutning vid samma position. 

Responsen vid positionen visas i Figur 4.46, där även störst vertikal förskjutning 
redovisas. 
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Figur 4.46: Störst förskjutning i FE-modellen för ett tomt C20-tåg med tre vagnar. 
(övre) dynamisk analys, 60 km/h; (mellersta) dynamisk analys, 30 km/h; 
(undre) statisk analys. Positionen är densamma för samtliga analyser och 
visas i Figur 4.45. 

4.4.4 DAF för töjning 

DAF beräknas utifrån 

   dyn statmaxDAF  (4.1) 

där εdyn och εstat är dynamisk respektive statisk töjningsrespons. DAF studeras i FE-
modellen vid position för töjningsgivare 1 till 11. För att kunna jämföra den dynamiska 
och statiska responsen vid en viss fart, körs tågmodellen i den dynamiska och statiska 
analysen med samma fart och samplingsfrekvens (400 Hz). 

DAF kan, då små töjningar jämförs, bli mycket hög och ge en skev bild av övrig 
respons, varför DAF i detta avsnitt endast beräknas utifrån kvoter där beloppet för 
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den statiska responsen är större eller lika med ett visst gränsvärde. Två gränsvärden 
används, 10 με respektive 40 με, se Figur 4.47. 
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Figur 4.47: Illustrering av gränser för beräkning av DAF. Kurvan visar belopp av 
töjning vid position för givare e1 i FE-modellen. 

Beräknad DAF presenteras i Tabell 4.7. I denna framgår tendensen att DAF beräknad 
utifrån kvoter med låga statiska värden ger en högre DAF. DAF har för mätningar 
beräknats utifrån boggitoppar, men i övrigt enligt metodiken i detta avsnitt. Detta på 
grund av att tåget under mätningen ej färdas med konstant fart, vilket gör en 
kurvjämförelse svår. DAF beräknad utifrån gränsvärde 40 με anses därför utgöra ett 
bättre jämförelsevärde mot DAF beräknad ur mätningarna. 

Tabell 4.7: Beräknad DAF för FE-modellen utifrån gränsvärde 10 με samt 40 με. 

givare/v (km/h) e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 
30 (>40 με) 1.013 1.012 1.013 1.011 1.011 1.012 1.014 - 1.004 1.005 1.003 
60 (>40 με) 1.022 1.025 1.022 1.026 1.021 1.020 1.022 - 1.019 1.019 1.031 
            
30 (>10 με) 1.051 1.049 1.047 1.038 1.052 1.053 1.049 - 1.010 1.014 1.009 
60 (>10 με) 1.042 1.031 1.049 1.034 1.039 1.061 1.079 - 1.057 1.050 1.078 

Att DAF för töjningsgivare 8 ej redovisas beror på att beloppet av den statiska 
responsen alltid är mindre än 10 με, vilket utgör den lägsta gränsen. 

4.4.5 Böjmoder 

Identifiering av böjmoder har skett utifrån modform och generaliserad massa. 
Modformen har studerats i Abaqus/CAE, och visas i modfigurerna i detta avsnitt. 
Observera att endast lång- och tvärbalkar visualiseras och att övriga konstruktions-
delar är dolda. 
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Långt spann 

I Figur 4.48 visas böjvridmod 1. FE-modellen saknar en tydlig första böjmod, varför 
istället böjvridmod 1 redovisas. I Figur 4.50 visas böjmod 2 och i Figur 4.51 visas 
böjmod 3. För att få en uppfattning om hur den generaliserade massan för dess moder 
storleksmässigt förhåller sig till den generaliserade massan för övriga moder, visas i 
Figur 4.48 den generaliserade massan för samtliga moder mellan 0 Hz och 200 Hz med 
en generaliserad massa under 10 ton. I denna figur är böjvridmod 1 och böjmod 2 och 3 
markerade. Då moder med likartad modform ofta förekommer kring en viss frekvens 
har, i de fall den generaliserade massan för dessa varit likvärdig, den mod som bäst 
beskriver den teoretiska modformen för en fritt upplagd balk valts. Frekvens och 
generaliserad massa för böjvridmod 1 och böjmod 2 och 3 sammanställs i Tabell 4.8. 
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Figur 4.48: Frekvens och generaliserad massa för moder med en generaliserad massa 
under 10 ton, långt spann. 

Tabell 4.8: Frekvens och generaliserad massa för böjvridmod 1 och böjmod 2 och 3, 
långt spann. * betecknar att det rör sig om en böjvridmod. 

böjmod 1* 2 3 
frekvens (Hz) 11.48 36.90 85.93 
generaliserad massa (kg) 2522 8 128 

Den generaliserade massan för böjvridmod 1 och böjmod 3 ligger förhållandevis högt 
jämfört med övriga moder, medan den för böjmod 2 ligger förhållandevis lågt. 

Nedan visas modformen för böjvridmod 1 och böjmod 2 och 3 för långt spann. Texten i 
modfigurerna nedan anger bland annat modnummer, frekvens, enhet som visas 
(förskjutning) och skalfaktor. Skalfaktorn har anpassats så att figurerna ska vara 
tydliga. 
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Step: Freq
Mode        27: Value =   5200.8     Freq =   11.478     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +2.000e+00

X Y

Z

 

Figur 4.49: Böjvridmod 1 för långt spann, FE-modellen. 

Step: Freq
Mode       104: Value =   53766.     Freq =   36.904     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +5.000e+01

X Y

Z

 

Figur 4.50: Böjmod 2 för långt spann, FE-modellen. 
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Step: Freq
Mode       238: Value =  2.91520E+05 Freq =   85.932     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +1.000e+01

X Y

Z

 

Figur 4.51: Böjmod 3 för långt spann, FE-modellen. 

Kort spann 

I Figur 4.53, Figur 4.54 och Figur 4.55 visas de tre första böjmoderna för kort spann. 
Då moder med likartad modform ofta förekommer kring en viss frekvens har, i de fall 
den generaliserade massan för dessa varit likvärdig, den mod som bäst beskriver den 
teoretiska modformen för en fritt upplagd balk valts. För att få en uppfattning om hur 
den generaliserade massan för dess moder storleksmässigt förhåller sig till den 
generaliserade massan för övriga moder, visas i Figur 4.52 den generaliserade massan 
för samtliga moder mellan 0 Hz och 200 Hz med en generaliserad massa under 10 ton. I 
denna figur är de tre första böjmoderna markerade. Frekvens och generaliserad massa 
för de tre första böjmoderna sammanställs i Tabell 4.9. 



KAPITEL 4. FINITA ELEMENT METODER 

 112 

0 50 100 150 200
10

-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

f (Hz)

G
en

er
al

is
er

ad
 m

as
sa

 (
kg

)

 

 

Böjmod 1

Böjmod 2

Böjmod 3

Mod i FE-modell

 

Figur 4.52: Frekvens och generaliserad massa för moder med en generaliserad massa 
under 10 ton, kort spann. 

Tabell 4.9: Frekvens och generaliserad massa för de tre första böjmoderna, kort 
spann. 

böjmod 1 2 3 
frekvens (Hz) 20.82 61.26 95.19 
generaliserad massa (kg) 183.74 92.95 605.6 

Den generaliserade massan för de tre första böjmoderna ligger förhållandevis högt 
jämfört med övriga moder. Den är lägst för böjmod 2, i likhet med långt spann. Nedan 
visas modformen för de tre första böjmoderna för kort spann. 
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Step: Freq
Mode        50: Value =   17104.     Freq =   20.815     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +6.000e+00

X Y

Z

 

Figur 4.53: Böjmod 1 för kort spann, FE-modellen. 

Step: Freq
Mode       163: Value =  1.48157E+05 Freq =   61.261     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +2.000e+01

X Y

Z

 

Figur 4.54: Böjmod 2 för kort spann, FE-modellen. 
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Step: Freq
Mode       249: Value =  3.57734E+05 Freq =   95.192     (cycles/time)
Symbol Var: U
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +2.000e+00

X Y

Z

 

Figur 4.55: Böjmod 3 för kort spann, FE-modellen. 
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5  
 
Slutsatser 

5.1 Slutsatser 

I detta examensarbete har målsättningen varit att försöka svara på frågor gällande 
livslängden för en stålbro. Detta undersöktes med hjälp av fältmätningar och FEM. 
Analyserna koncentrerades till dynamiska egenskaper, utmattningskontroll och 
lastförutsättningar. 

5.1.1 Kollektivparameter 

Tre olika metoder att ta fram κ har tillämpats. Den första jämförde utmattningsrisk 
enligt BSK 07 vid användning av typiserade spänningskollektiv för ett lastcykeltal med 
delskadan enligt Palmgren-Miners delskadehypotes för ett uppmätt spänningskollektiv 
med samma antal lastcykler. Resultatet visade sig följa antalet lastcykler. Vid få 
lastcykler erhölls små κ-värden och många lastcykler höga κ-värden. 

I nästa metod skapades ett liggande stapeldiagram från ett uppmätt spännings-
kollektiv och linjär regression användes på ändvärdena för att få en linje genom dessa. 
Lutningen på denna linje gav ett κ-värde som låg kring 0.5 som nog är ett lite för lågt 
värde för att vara pålitligt. 

Den sista metoden gav de bästa värdena. Där jämfördes delskadan från ett uppmätt 
spänningskollektiv med delskadan från en enda spänningsvidd upprepat lika många 
gånger som det uppmätta spänningskollektivet. Amplituden på spänningsvidden gavs 
av att multiplicera maximal uppmätt spänning med ett κ-värde. För varje givare låg κ-
värdet närmare 2/3 än 5/6. Orsaken till detta tros vara att de låga skadliga 
spänningsvidderna är så många fler än de höga att ett lägre κ är att föredra. 

Ur de olika metoderna har det framkommit att ta fram en kollektivparameter från ett 
uppmätt spänningskollektiv inte är det enklaste. Analysen visar att κ även beror på 
förbandsklassen och antal lastcykler. Baserat på de tre metoderna rekommenderas en 
kollektivparameter κ = 2/3, istället för som i dagsläget κ = 5/6. Dock visar metoderna 
på sådan spridning att resultaten är osäkra. Bättre modeller bör tas fram för detta. 

Kapitel 



KAPITEL 5. SLUTSATSER 

 116 

5.1.2 Utmattningskontroller 

Utmattningsrisken är inledningsvis beräknad med typiserade spänningskollektiv. Där 
används förbandsklass C = 45 och κ > 2/3. Utmattningsrisken är då > 1 för de flesta 
lastcykeltal. En delskadeanalys enligt Palmgren-Miner visar på en delskada som 
överskriden med en faktor 6 vilket dock bör beaktas med tillförsikt då partial-
koefficienterna multiplicerar upp delskadan med en faktor 4. Dessutom sänker dessa 
utmattningsgränsen med en faktor 0.74 vilket ger mycket fler skadliga spännings-
växlingar. Ytterligare osäkerheter kommer ifrån den antagna förbandsklassen och 
likaså att det inte finns några tecken på korrosion kring anslutningarna vilket kan göra 
utmattningshållfastheten än högre. 

5.1.3 Axellaster och mätning 

Axellasterna från mätningen visar att sannolikheten att ett tåg innehar axlar som 
ligger i nivå med de högre karakteristiska lasterna på 146 kN i tågmodellen är 2.5 %, 
för de lägre lasterna på 110 kN är sannolikheten ännu mindre. Av detta kan slutsatsen 
dras att de normerade värdena är mycket på den säkra sidan med tanke på att även 
lastkoefficienter multiplicerar upp dessa. Om denna säkerhet, dvs. att det 
karakteristiska värdet ligger vid 95 %-fraktilen är målsättningen, stämmer det högre 
värdet mycket bra medan det lägre värdet är för högt. 

Från den kontinuerliga mätningen uppkom stora störningar i signalen. Dessa kunde 
nog ha undvikits genom att planera in en inledande signalanalys redan samma dag som 
mätningarna inleddes för att direkt kunna besluta om en eventuell justering. Det har 
framkommit att kalibreringsmätningen eventuellt borde ha utförts med samma 
betingelser som övrig mätning. Som det var nu skedde den med stöd av ett elverk som 
förbättrade signalen. Fastän signalen blev bättre försvårades vissa jämförelser, t.ex. 
visade Newmarks tidsintegration för nedböjning orealistiska värden vid en jämförelse 
mellan data uppmätt med och utan hjälp av ett elverk. 

5.1.4 FE - modellering 

Utifrån kalibrering mot fältmätningar konstateras att varje spann har ett fast och ett 
rörligt upplag. Således är inte friktionen mellan underbyggnad och upplag tillräckligt 
stor för att modelleras som två fasta upplag. 

Vid genomförandet av validering framkom att den statiska responsen från givare och 
modell är snarlik. Vagnarnas yttre boggier tycks ge ett högre bidrag för givare än FE- 
modell. En möjlig orsak kan vara att förhållandet mellan lasterna i tågmodellen inte 
stämmer, men förhållandet är baserat på axellaster för ett tåg med maximal axellast. 
Därmed kan förhållandet för ett tomt tåg ifrågasättas. Accelerationerna i modellen blir 
mycket mindre jämfört med givarna vilket kan bero på icke obetydliga glapp mellan 
sliprar och långbalkar. 

Oavsett fart ligger den maximala förskjutningen strax över 5 mm vilket stämmer bra 
med förskjutningar enligt Frybas och Newmarks metoder. 
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5.1.5 Modalanalys 

Vid studier av moder som liknar de tre första böjmoderna fås en någorlunda god 
överensstämmelse. Det finns troligen en böjmod vid 7-8 Hz som är tydlig från 
mätningens fria svängning. Den uppträder dock inte förrän vid ca. 11 Hz i FE-
modellen. Detta kan ju bero på t.ex. att modellen är styvare än verkligheten. 

Ytterligare en böjmod eller böjvridmod verkar uppträda vid 34 – 36 Hz och den visar 
mycket god överensstämmelse med FEM. 

Bron verkar ha ett komplicerat verkningssätt vilket har gjort det svårt att hitta 
tydliga böjmoder. Samverkan mellan brokonstruktion, sliper och räler samt att dessa 
anslutningar inte är helt fasta utan innehåller glapp gör inte saken enklare. 

5.1.6 Dynamisk förstoringsfaktor 

Från studien av den dynamiska förstoringsfaktorn är slutsatsen att nuvarande 
dimensioneringskrav bör gälla även fortsättningsvis. Vid beräkning av DAF enligt 
BVS 583.11 och ekvationen för linjeklasslaster fås värdet 1.34 vid användning av 
hastigheten 60 km/h. 

DAF från mätningen ligger mellan 0.63 och 1.43 vid en tågpassage i 60 km/h. Således 
är det maximala värdet högre än motsvarande för normen. DAF baserat på formeln för 
typtåg som endast tar i beaktande den bestämmande längden bör ej användas då 
denna ger ett lägre värde. 

Resultatet av DAF beror till stor utsträckning av den beräkningsmetod som används. 
Jämförs endast maximala värden från en dynamisk och statisk tågpassage fås ett visst 
värde. Ett annat värde på DAF fås vid en jämförelse av varje boggitopp och ett 
ytterligare vid en jämförelse som beaktar varje tidsteg på signalen, vilket är mycket 
svårt då tågen inte håller konstant fart. 

DAF-analys från FEM visar på mycket små värden. Förstoringsfaktorn ligger mellan 
1.02 och 1.03 och är således inte jämförbar med DAF från övriga metoder. 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett flertal frågor har dykt upp under arbetet med föreliggande rapport. 

Ett tydligare förfarande att ta fram en kollektivparameter eller en tydligare instruktion 
på hur detta tas fram vore högst eftersträvsamt. Det bör inte vara några som helst 
svårigheter att omfatta ett helt examensarbete till detta. 

En djupare undersökning av partialkoefficienternas inverkan på delskador för järnvägs-
konstruktioner eller eventuellt en sammanställning av framräknade fall och en följande 
statistisk analys är motiverad av anledning av den stora spridningen. 
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Dynamisk förstoringsfaktor för konstruktioner med krökning och/eller inklination. 
Förstoringen blir enligt resultatet av denna rapport större på ytterrälsidan. Tar 
normer detta i beaktande eller är det upp till konstruktörerna att ta höjd för detta vid 
dimensionering? 

Det finns en stor mängd mätdata som det inte funnits tid att analysera i detta 
examensarbete. T.ex. har alla analyser vad gäller DAF från kalibreringsmätningar 
endast behandlat 60 km/h kontra 2 - 3 km/h. Körningen vid 30 km/h har inte alls 
behandlats. 

Resultatet av modalmätningen kan anses vara aningen bristfälligt vilket tros ha berott 
på författarnas tidsbrist att lära sig programmet ARTeMIS. Här finns det således en 
stor mängd mätdata som är klar för en djupare modalanalys. 

I den FE-modell som presenterats förutsätts full samverkan mellan sliprar och 
långbalkar. I verkligheten finns dock icke obetydliga glapp mellan dessa. En modell där 
dessa glapp beaktas skulle kunna redogöra för deras betydelse. 
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Figur A.1: Instrumenteringsanvisningar. 
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Figur A.2: Instrumenteringsritning, långtidsmätningar. 
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Figur A.3: Instrumenteringsritning, långtidsmätningar. 
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Figur A.4: Instrumenteringsritning, modalmätning. 
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B  
 
Beräkningsrutiner 

B.1 Beräkning av laster 

% Rutin för lastfördelningar ur tågextraktioner. 
clear , clc 
 
load('D:\Sticka_091220\Exjobb_091008\Kali_tag_pass\60\20091015T015150ny.mat') 
 
Wn = [0.05];     
[E, F]= butter(4,Wn,'low'); 
si_kal1 = filter(E,F,struct(:,1)); 
 
% 3 tåg för resp hastighet 
 
% 60 km/h 
tag11 = si_kal1(6.05E5:6.11E5); 
tag12 = si_kal1(7.05E5:7.11E5); 
tag13 = si_kal1(8.02E5:8.08E5); 
 
tar_11 = mean(tag11(1:300)); 
tar_12 = mean(tag12(1:900)); 
tar_13 = mean(tag13(1:600)); 
tag11 = tag11 - tar_11; 
tag12 = tag12 - tar_12; 
tag13 = tag13 - tar_13; 
 
% Amplituder 
amp11 = findpeaks(tag11,'minpeakdistance', 80); 
amp12 = findpeaks(tag12,'minpeakdistance', 80); 
amp13 = findpeaks(tag13,'minpeakdistance', 80); 
 
i=0; 
while length(amp11) >= 13; 
    amp11 = amp11(amp11 > 0 + i); 
    i=i + 10; 
end 
 
i=0; 
while length(amp12) >= 13; 
    amp12 = amp12(amp12 >  + i); 
    i=i + 10; 
end 
 
i=0; 
while length(amp13) >= 13; 
    amp13 = amp13(amp13 > 0 + i); 
    i=i + 10; 
end 

Bilaga 
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amp1 = (amp11 + amp12 + amp13)./3; % medelvärde 
 
s_amp1 = sqrt(1/2*((amp11-amp1).^2 + (amp12-amp1).^2 + (amp13-amp1).^2)); 
%Standardavvikelse 
 
% 30 km/h  
 
load('D:\Sticka_091220\Exjobb_091008\Kali_tag_pass\30\20091015T021630ny.mat') 
si_kal2 = filter(E,F,struct(:,1)); 
 
tag21 = si_kal2(1.75E5:1.85E5); 
tag22 = si_kal2(2.4E5:2.5E5); 
tag23 = si_kal2(3.15E5:3.25E5); 
 
tar_21 = mean(tag21(1:1000)); 
tar_22 = mean(tag22(1:2000)); 
tar_23 = mean(tag23(1:1900)); 
 
tag21 = tag21 - tar_21; 
tag22 = tag22 - tar_22; 
tag23 = tag23 - tar_23; 
 
% Amplituder 
amp21 = findpeaks(tag21,'minpeakdistance', 200); 
amp22 = findpeaks(tag22,'minpeakdistance', 200); 
amp23 = findpeaks(tag23,'minpeakdistance', 200); 
 
i=0; 
while length(amp21) >= 13; 
    amp21 = amp21(amp21 > 0 + i); 
    i=i + 5; 
end 
 
i=0; 
while length(amp22) >= 13; 
    amp22 = amp22(amp22 > 0 + i); 
    i=i + 10; 
end 
 
i=0; 
while length(amp23) >= 13; 
    amp23 = amp23(amp23 > 0 + i); 
    i=i + 10; 
end 
 
amp2 = (amp21 + amp22 + amp23)./3; % medelvärde 
 
s_amp2 = sqrt(1/2*((amp21-amp2).^2 + (amp22-amp2).^2 + (amp23-amp2).^2)); 
%Standardavvikelse 
 
% 3 km/h , behandlas som   
load('D:\Sticka_091220\Exjobb_091008\Kali_tag_pass\3\20091015T024930ny.mat') 
 
si_kal3 = filter(E,F,struct(:,1)); 
 
tag31 = si_kal3(1.6E5:2.5E5); 
tag32 = si_kal3(3E5:3.9E5); 
tag33 = si_kal3(5.1E5:6.0E5); 
 
tar_31 = mean(tag31(1:5000)); 
tar_32 = mean(tag32(1:9000)); 
tar_33 = mean(tag33(1:5000)); 
 
tag31 = tag31 - tar_31; 
tag32 = tag32 - tar_32; 
tag33 = tag33 - tar_33; 
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% Amplituder 
amp31 = findpeaks(tag31,'minpeakdistance', 0.25E4); 
amp32 = findpeaks(tag32,'minpeakdistance', 0.25E4); 
amp33 = findpeaks(tag33,'minpeakdistance', 0.25E4); 
 
i=0; 
while length(amp31) >= 13; 
    amp31 = amp31(amp31 > 0 + i); 
    i=i + 10; 
end 
 
i=0; 
while length(amp32) >= 13; 
    amp32 = amp32(amp32 > 0 + i); 
    i=i + 10; 
end 
 
i=0; 
while length(amp33) >= 13; 
    amp33 = amp33(amp33 > 0 + i); 
    i=i + 10; 
end 
 
amp3 = (amp31 + amp32 + amp33)./3; % medelvärde 
 
s_amp3 = sqrt(1/2*((amp31-amp3).^2 + (amp32-amp3).^2 + (amp33-amp3).^2)); 
%Standardavvikelse 
 
% Lastamplituden för den godtyckliga tagpassagen beror av hastighet och töjning: 
 
% amp1 är töjning för respektive axel för 60 km/h 
% amp2 är töjning för respektive axel för 30 km/h 
% amp3 är töjning för respektive axel för 2 km/h 
 
% Hastigheter 
h1 = 60; %km/h 
h2 = 30; 
h3 = 3; 
 
% BoggieLaster från kalibreringskörninge 
l1 = 142441.4063; 
l2 = 189058.5938; 
 
tom_tag = [l1 l2 l2 l1 l1 l2 l2 l1 l1 l2 l2 l1]; 
 
% Laster delat med töjningar 
k1 = tom_tag ./ amp1; % 60 km/h 
k2 = tom_tag ./ amp2; % 30 km/h 
k3 = tom_tag ./ amp3; % 2  km/h 
 
% k-värde beroende på hastighet. 
k_1 = abs (k1 - k2)./ abs(h1 - h2); 
k_2 = abs (k2 - k3)./ abs(h2 - h3); 
 
% sortera mappen med tågextraktioner 
 
Fpath = 'D:\Sticka_091220\Kopia av tag_ext_8_dygn_5_sek\'; % Mapp som innehåller 
filerna 
 
FileDir = dir(Fpath); 
D = SortFiles(FileDir, 'name'); % om det går med 'date' 
 
 
for m = 3:length(D)-1 
%     if m == 4 
%         break 
%     end 
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    load(D{m}) 
 
    si_tag = a(:,1); 
     
    j=0; 
    if max(a((1:50 + j),1)) - min(a((1:50 + j),1)) > 10 
        while max(a((end:end - j),1)) - min(a((end:end - j),1)) < 10    
            tar = mean(a(end:end - j, 1)); 
            j = j + 50; 
        end 
    else    while max(a((1:50 + j),1)) - min(a((1:50 + j),1)) < 10    
                tar = mean(a(1:100 + j, 1)); 
                j = j + 50; 
            end 
    end 
     
          
    si_tag = si_tag - tar;  
     
     
    % Amplituder 
    amp_tag = findpeaks(si_tag,'minpeakdistance', 60); 
     
    amp_tag = amp_tag(amp_tag>40); 
     
    i=0; 
    while length(amp_tag) >= 13; 
        amp_tag = findpeaks(amp_tag,'minpeakdistance', 80 + i); 
        i=i + 20; 
    end 
     
    if length(amp_tag) < 12 
        continue 
    end 
     
    % hastigheter 
    hast = hastighet(a); 
         
    if hast >= 30  
        BoggieLaster = amp_tag .* (k2+k1)/2;  
    else BoggieLaster = amp_tag .* (k2+k3)/2; 
    end 
     
    AxelLaster = BoggieLaster./2; 
     
    fid = fopen('Laster1_ny.txt', 'at'); 
    fprintf(fid, '%10.0f N   \n', round(BoggieLaster)); 
    fclose(fid); 
    fid = fopen('Laster2_ny.txt', 'at'); 
    fprintf(fid, '%10.0f N  \n', round(AxelLaster)); 
    fclose(fid); 
    fid = fopen('Laster3_ny.txt', 'at'); 
    fprintf(fid, '%10.0f km/h   \n', round(hast)); 
    fclose(fid); 
     
    fprintf('%d procent klart av m  \n',round(100*m/(length(D)))); 
 
end 
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B.2 Matlab-rutiner till Abaqus 

InpGen.m 

Nedan presenteras ett utdrag ur programkoden för InpGen.m, vars helhet (1600 rader) 
inte återges. Koden nedan behandlar hur amplitudfunktioner i Abaqus kan skapas i 
MATLAB. Koden har anpassats mot Abaqus 6.8. 

% <<< UTDRAG UR InpGen.m >>> 
% Amplitudfunktioner: 
 
if strcmp(LoadsAndStepOnOff,'on') 
    %Skriver amplitudfunktioner för tågräl 
 
    %Tågets fart i m/s: 
    Velo=VeloKmh/3.6; 
 
    %X-koordinat för den rälnod som först kommer i kontakt med tågets 
    %axlar: 
    RefXCoord=max(NR(:,2)); 
 
    %Skapar amplitudvärden 
    if strcmp(TrainOnOff,'on') 
        %För C20-tåg: 
        if strcmp(TrainType,'C20') 
            %Amplitud för en vagn: 
            AmpD=[0 10550/13800 0 ... 
                0 10550/13800 0 ... 
                0 1 0 ... 
                0 1 0 ... 
                0 1 0 ... 
                0 1 0 ... 
                0 10550/13800 0 ... 
                0 10550/13800 0]; 
 
            %Amplitud för samtliga vagnar: 
            BAmpD=[]; 
            for i=1:TrainCars 
                BAmpD=[BAmpD AmpD]; 
            end 
 
            AmpD=BAmpD; 
        end 
        %För Cx-tåg: 
        if strcmp(TrainType,'Cx') 
            d = [11.0 6.32]; 
 
            tag=[0 d(1) d(1)+d(2)]; 
 
            for i=1:TrainCars-1; 
                tag=[tag tag(end) + [d(1) d(1)+d(2)]]; 
            end 
 
            tag=tag(1:end-1); 
 
            %Amplitud för samtliga vagnar: 
            AmpD=[]; 
            for i=1:length(tag) 
                AmpD=[AmpD 0 1 0]; 
            end 
        end 
 
    end 
 
    if ~exist('AmpD', 'var') 
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        %För enkel axel: 
        AmpD=[0 1 0]; 
    end 
 
    %Ordnar formatvektor för tid och amplitud 
    %Abaqus 6.8 tillåter max 4 amplitudpar (= 8 värden) per rad i en 
    %inp-fil 
    AmpFormat=['']; 
    for j=1:length(AmpD)*2 
        if j==length(AmpD)*2 && ... 
                ~any(8:8:length(AmpFormat)==j) 
            AmpFormat=[AmpFormat '%.7f ']; 
        elseif any(8:8:length(AmpFormat)==j) 
            AmpFormat=[AmpFormat '%.7f\n']; 
        else 
            AmpFormat=[AmpFormat '%.7f, ']; 
        end 
    end 
 
    StoreMesh=[]; 
 
    for j=[1 4] 
        %Noder för aktuell tågräl: 
        %NR1234 är en cellmatris med 4 rader. Varje rad innehåller 
        %noddefinitionerna för en räl. Totalt finns 4 räl, varav 2 (rad 
        %1 och 4) tilldelas laster med amplitudfunktion. CNR1234 är 
        %en vektor med nodnummer för aktuell tågräl. 
        CNR1234=NR1234{j,1}(:,1)'; 
 
        %Beräknar använd mesh för aktuell tågräl. Samtliga rälelement 
        %för en räl är lika långa 
        MeshRail=abs(NR1234{j,1}(end-1,2)-NR1234{j,1}(end,2)); 
 
        StoreMesh=[StoreMesh MeshRail]; 
 
        %Avstånd för fördelning av hjullast: 
        AxleDDist=[0 MeshRail 2*MeshRail]; 
 
        %Relativt läge för amplitud: 
        %(Noll sammanfaller med läget för tågets främre axel) 
        %(AmpDDist=[Tågets främre del...   Tågets bakre del...]) 
        if strcmp(TrainOnOff,'on') 
            %För C20-tåg: 
            if strcmp(TrainType,'C20') 
                %Relativt axelavstånd för en vagn: 
                AmpDDist=[AxleDDist ... 
                    AxleDDist+2.3 ... 
                    AxleDDist+2.3+11.44 ... 
                    AxleDDist+2.3+11.44+2.3 ... 
                    AxleDDist+2.3+11.44+2.3+9.21 ... 
                    AxleDDist+2.3+11.44+2.3+9.21+2.3 ... 
                    AxleDDist+2.3+11.44+2.3+9.21+2.3+11.44 ... 
                    AxleDDist+2.3+11.44+2.3+9.21+2.3+11.44+2.3] ... 
                    -MeshRail; 
 
                %Axelavstånd mellan vagnars axlar: 
                ConnectDist=2.61*2; 
 
                %Relativt axelavstånd för samtliga vagnar: 
                BAmpDDist=[]; 
                for i=1:TrainCars 
                    if i==1 
                        BAmpDDist=AmpDDist; 
                    else 
                        BAmpDDist=[BAmpDDist ... 
                            max(BAmpDDist)-MeshRail+ConnectDist+AmpDDist]; 
                    end 
                end 
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                AmpDDist=BAmpDDist; 
            end 
            %För Cx-tåg: 
            if strcmp(TrainType,'Cx') 
                %Relativt axelavstånd för samtliga vagnar: 
                AmpDDist=[]; 
                for i=1:length(tag) 
                    AmpDDist=[AmpDDist AxleDDist+tag(i)-MeshRail]; 
                end 
            end 
        end 
 
        if ~exist('AmpDDist', 'var') 
            %För enkel axel: 
            AmpDDist=AxleDDist-MeshRail; 
        end 
 
        %Relativ tid för amplitud: 
        %(Noll sammanfaller med läget för tågets främre axel) 
        AmpDTime=AmpDDist/Velo; 
 
        %Skapar amplitudfunktioner för tågräl: 
        %CNR1234 innehåller samtliga rälnoder för en räl 
        for i=CNR1234 
            %Avståndet (i X-led) från aktuell nod till den nod som 
            %först kommer i kontakt med tågets axlar 
            DistFromStart=abs(NR(i,2)-RefXCoord); 
            %Avståndet ovan i tid 
            TimeFromStart=DistFromStart/Velo; 
 
            %Tid för amplitud, för aktuell rälnod 
            AmpFuncTime=AmpDTime+TimeFromStart; 
 
            %Slår samman AmpFuncTime och AmpD, utifrån hur de skrivs ut 
            CombinedWrite=[]; 
            CombinedWrite=1:length(AmpFuncTime)*2; 
            CombinedWrite(1:2:end)=AmpFuncTime; 
            CombinedWrite(2:2:end)=AmpD; 
 
            %Skriver ut tid och amplitud vid samma tid 
            Text= ['*Amplitude, name=AmpLoad' int2str(i) '\n' ... 
                num2str(CombinedWrite, AmpFormat) '\n']; 
 
            fprintf(WriteFile,Text); 
        end 
    end 
    MeshRForPlot=[MeshRForPlot StoreMesh']; 
end 
% <<< UTDRAG UR InpGen.m >>> 



BILAGA B. BERÄKNINGSRUTINER 

 136 

RunInfluLine.m 

Nedan presenteras Funktionen RunInfluLine.m. Den används för att beräkna töjning 
utifrån en inläst influenslinje och en angiven tågmodell. Funktionen används i 
InpGen.m där influenslinjen beräknas av Abaqus och lagras i en dat-fil. Funktionen 
använder funktionen ReadEE11.m, vilken inte återges, för att läsa in influenslinjen och 
”kör” sedan en tågmodell över denna. 

function [t EE11] = RunInfluLine(FileName,FileNameKMH,El,SecPt, ... 
    Instance, TrainType, AxleLoad,TrainCars,TrainKMH) 
%RunInfluLine beräknar töjning mot tid, för given tågtyp, utifrån given 
%dat-fil innehållande töjningsrespons av vandrande last på 1 N. 
% 
%   Input: RunInfluLine(FileName,FileNameKMH,El,SecPt,Instance, ... 
%   TrainType,AxleLoad,TrainCars,TrainKMH) 
% 
%          FileName: Namn på dat-fil innehållande töjningsrespons av 
%          vandrande punktlast på 1 N (töjning mot tid) 
% 
%          FileNameKMH: Fart vilken använts i dat-fil 
% 
%          El: Element (lokalt) av intresse, endast ett element kan åt 
%          gången anges 
% 
%          SecPt: Sektionspunkt av intresse, endast en sektionspunkt kan 
%          åt gången anges 
% 
%          Instance: Namn på instans i inp-fil innehållande angivet 
%          element. Behövs för att koppla lokala och globala element. 
% 
%          TrainType: Tågtyp, för C20 tåg ange: C20, för Cx tåg ange: 'Cx' 
% 
%          AxleLoad: Maximal axellast för tågtyp (boggilast för Cx) 
% 
%          TrainCars: Antal vagnar för tåg 
% 
%          TrainKMH: Fart på tåg 
% 
% 
%   Output: [t EE11] 
% 
%          t: Tid för töjning EE11 
% 
%          EE11: Töjning EE11 
% 
%__________________________________________________________________________ 
%Kod av Martin Mikus, student vid Kungliga Tekniska Högskolan 
% 
%Stockholm 2009-11-30 
 
%Kontrollerar att samtliga input angivits 
CheckSum=exist('FileName','var')+exist('FileNameKMH','var')+ ... 
    exist('El','var')+exist('SecPt','var')+ ... 
    exist('Instance','var')+exist('TrainType','var')+ ... 
    exist('TrainCars','var')+exist('TrainKMH','var')+... 
    exist('AxleLoad','var'); 
 
if CheckSum/9~=1 
    disp('ERROR:') 
    disp('Ange samtliga input') 
    t=0; EE11=0; 
    return 
end 
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%Förutsätter att riktning beaktats i influenslinje som skall läsas in 
AxleLoad=abs(AxleLoad); 
 
%Läser in töjningsrespons för given dat-fil 
%(Inpt = tid, Inpe = töjning) 
[Inpt Inpe]=ReadEE11(FileName,El,SecPt,Instance); 
 
%Tidssteg i dat-fil 
InfTimeStep=Inpt(2)-Inpt(1); 
 
%Omräkning av fart använd i influenslinjen, från km/h till m/s 
InfSpeed=FileNameKMH/3.6; 
 
%Skapad influenslinje: 
InfDist=Inpt*InfSpeed; 
InfEE11=Inpe; 
 
TrainSpeed=TrainKMH/3.6; 
 
%För C20-tåg 
if strcmp(TrainType, 'C20') 
    %Relativt läge för tågets axlar: 
    %(ForceDist=[Tågets främre del...   Tågets bakre del...]) 
    ForceDist=[0 ... 
        2.3 ... 
        2.3+11.44 ... 
        2.3+11.44+2.3 ... 
        2.3+11.44+2.3+9.21 ... 
        2.3+11.44+2.3+9.21+2.3 ... 
        2.3+11.44+2.3+9.21+2.3+11.44 ... 
        2.3+11.44+2.3+9.21+2.3+11.44+2.3]; 
     
    %Förhållande mellan axelkrafter: 
    Force=[10550/13800 ... 
        10550/13800 ... 
        1 ... 
        1 ... 
        1 ... 
        1 ... 
        10550/13800 ... 
        10550/13800]*AxleLoad; 
     
    %Axelavstånd mellan vagnars axlar: 
    ConnectDist=2.61*2; 
     
    %Sätter ihop tågmodell 
    BForceDist=[]; 
    BForce=[]; 
    for i=1:TrainCars 
        if i==1 
            BForceDist=ForceDist; 
        else 
            BForceDist=[BForceDist max(BForceDist)+ConnectDist+ForceDist]; 
        end 
        BForce=[BForce Force]; 
    end 
     
    %Lägen för axlar 
    ForceDist=BForceDist; 
    %Förhållande mellan kraften för varje axel: 
    Force=BForce; 
end 
 
%För Cx-tåg 
if strcmp(TrainType, 'Cx') 
    %Sätter ihop tågmodell 
    d = [11.0 6.32]; 
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    tag=[0 d(1) d(1)+d(2)]; 
     
    for i=1:TrainCars-1; 
        tag=[tag tag(end) + [d(1) d(1)+d(2)]]; 
    end 
     
    tag=tag(1:end-1); 
     
    %Lägen för axlar: 
    ForceDist=tag; 
    %Förhållande mellan axelkrafter: 
    Force=repmat(1,1,length(tag))*AxleLoad; 
end 
 
%Tidsstegvärde: 
TrainTimeStep=InfTimeStep/2; 
 
%Stegvärden för tågmodell (avstånd och tid): 
XVal=0:TrainTimeStep*TrainSpeed:max(InfDist)+max(ForceDist)+ ... 
    TrainTimeStep*TrainSpeed; 
tVal=XVal/TrainSpeed; 
 
%Placerar tågmodellen med första axeln på startnod (den nod vilken tåget 
%först passerar) 
%(ForceDist=[Tågets främre del...   Tågets bakre del...]) 
ForceDist=sort(abs(ForceDist-max(ForceDist)))-max(ForceDist); 
 
%% Linjär interpolation av töjning för inläst influenslinje 
t=[]; 
EE11=[]; 
for i=1:length(XVal) 
    %Beräknar läge för tåg: 
    CForceDist=ForceDist+XVal(i); 
    %Töjning för aktuellt steg lagras i: 
    CEE11=0; 
    %För varje axel: 
    for j=1:length(CForceDist) 
        %Kontrollerar om axel befinner sig på influenslinjen. Om så 
        %är fallet ökas töjning för steget med bidraget från axeln 
        if any(CForceDist(j)>=min(InfDist) && ... 
                CForceDist(j)<=max(InfDist))~=0 
 
            %Kontrollvariabler 
            Check1=0;Checkend=0; 
             
            %EE11 beräknas med något av följande tre block, beroende på 
            %aktuell axels position 
             
            %% Block 1 
            %Check1. Om aktuell axel har samma position som första värdet 
            %i positionsvektorn för influenslinjen 
            if CForceDist(j)==InfDist(1); 
                %EE11 för aktuellt steg ökas på med bidrag från aktuell 
                %axel 
                CEE11=CEE11+InfEE11(1)*Force(j); 
                Check1=1; 
            end 
             
            %% Block 2 
            %Checkend. Om aktuell axel har samma position som sista värdet 
            %i positionsvektorn för influenslinjen 
            if CForceDist(j)==InfDist(end); 
                %EE11 för aktuellt steg ökas på med bidrag från aktuell 
                %axel 
                CEE11=CEE11+InfEE11(end)*Force(j); 
                Checkend=1; 
            end 
             



B.2. MATLAB-RUTINER TILL ABAQUS 

 139 

            %% Block 3 
            %Då axel befinner sig mellan första och sista värdet i 
            %avståndsvektorn för influenslinjen 
             
            %Kontrollerar aktuell axelposition mot motsvarande position 
            %i positionsvektorn för influenslinjen, InfDist 
            PositionArray=CForceDist(j)./InfDist; 
            GetStartFrom=find(PositionArray<1 & PositionArray>0); 
             
            if ~isempty(GetStartFrom) 
                %Start för intervall innehållande aktuell axelposition 
                Start=GetStartFrom(1)-1; 
                %Slut för intervall innehållande aktuell axelposition 
                End=Start+1; 
                if Start~=length(InfDist) 
                    %Förhållande från start till slut i intervall 
                    RatioFromStart=1-abs(InfDist(End)-CForceDist(j))/ ... 
                        abs(InfDist(End)-InfDist(Start)); 
                     
                    %Delta EE11 för intervall 
                    EE11Delta=InfEE11(End)-InfEE11(Start); 
                    %Delta EE11 från start till aktuell axelposition 
                    EE11AddToStart=EE11Delta*RatioFromStart; 
                     
                    %EE11 för aktuellt steg ökas på med bidrag från aktuell 
                    %axel 
                    CEE11=CEE11+(InfEE11(Start)+EE11AddToStart)*Force(j); 
                end 
                if Check1==1 
                    disp('ERROR:') 
                    disp('Fel vid Check1') 
                    return 
                end 
                if Checkend==1 
                    disp('ERROR:') 
                    disp('Fel vid Checkend') 
                    return 
                end 
            end 
        end 
    end 
    %Spar aktuell tid och töjning för steg till t och EE11 
    t=[t tVal(i)]; 
    EE11=[EE11 CEE11]; 
end 
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C  
 
Utökade resultat 

C.1 Resultat från FEM 

I detta avsnitt redovisas brons mängdfördelning, största töjning vid olika 
elementlängder samt jämförelsegrafer för dynamisk och statisk töjningsrespons från 
givare och FE-modell. 

I Tabell C.1 redovisas långa och korta spannets längd och massa per meter samt 
tvärsnittsarea, total längd, densitet, och total massa för respektive konstruktionsdel. 

Tabell C.1: Mängdfördelning för brokonstruktion för spår ”a”, mellan stöd 3S och 4, 
L=13.1 m. 

konstr. del 
area snitt 

 (cm2) 
tot. längd 

(m) 
densitet 
(kg/m3) 

massa 
(kg) 

DIP 50-balk 255.3 52.4 7850 10503 
räl 67.4 52.8 7850 2794 
sliper 400.0 99.0 470 1861 
tvärbalk 94.0 12.9 7850 952 
kabelränna 720.0 12.4 686 612 
U-balk 28.9 24.8 7850 563 
DIP 12-balk 33.8 18.0 7850 478 
     
   massa: 17763 

   
massa per 

meter: 1356 
 

 

 

 

 

Bilaga 
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Tabell C.2: Mängdfördelning för brokonstruktion för spår ”a” mellan stöd 2 och 3N, 
L=8.0 m. 

konstr. del 
area snitt 

(cm2) 
tot. längd 

(m) 
densitet 
(kg/m3) 

massa 
(kg) 

DIP 32-balk  171.3 32.2 7850 4330 
räl 67.4 32.4 7850 1714 
sliper 400.0 60.0 470 1128 
tvärbalk 77.6 8.6 7850 524 
kabelränna 720.0 7.4 686 365 
U-balk 28.9 14.8 7850 336 
DIP 12-balk 33.8 10.6 7850 281 
     
   massa: 8679 

   
massa per 

meter: 1079 
 

I Figur C.1 och Figur C.2 visas störst töjning vid olika elementlängder vid position för 
töjningsgivare 1 till 11. Samtliga resultat är baserade på ett C20-tåg med tre vagnar 
vilket färdas i 60 km/h. Dess maximala axellast är 146 kN. Observera att 
töjningsskalan kan skilja sig åt mellan graferna. 
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Figur C.1: Störst töjning vid olika elementlängder, vid position för töjningsgivare 1 
till 8. Resultaten baseras på ett C20-tåg (max axellast 146 kN) med 3 
vagnar vilket färdas i 60 km/h. 
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Figur C.2: Störst töjning vid olika elementlängder, vid position för töjningsgivare 9 
till 11. Resultaten baseras på ett C20-tåg (max axellast 146 kN) med 3 
vagnar vilket färdas i 60 km/h. 

I Figur C.3, Figur C.4 och Figur C.5 jämförs dynamisk töjningsrespons från givare och 
modell. Jämförelsen sker för töjningsgivare 1 till 11 och deras positioner. Samtliga 
resultat är baserade på ett tomt C20-tåg med tre vagnar vilket färdas i 60 km/h. 
Dynamisk analysmetod tillämpas. Observera att samtliga grafer har gemensam 
töjningsskala. 
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Figur C.3: Dynamisk töjningsrespons för ett tomt C20-tåg med tre vagnar vilket 
färdas i 60 km/h, töjningsgivare 1 till 4 och deras position i FE-modellen. 
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Figur C.4: Dynamisk töjningsrespons för ett tomt C20-tåg med tre vagnar vilket 
färdas i 60 km/h, töjningsgivare 5 till 8 och deras position i FE-modellen. 
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Figur C.5: Dynamisk töjningsrespons för ett tomt C20-tåg med tre vagnar vilket 
färdas i 60 km/h, töjningsgivare 9 till 11 och deras position i FE-modellen. 

I Figur C.6, Figur C.7 och Figur C.8 jämförs statisk töjningsrespons från givare och 
modell. Jämförelsen sker för töjningsgivare 1 till 11 och deras positioner. Samtliga 
resultat är baserade på ett tomt C20-tåg med tre vagnar. För givare färdas tåget i 3-5 
och för modell i 60 km/h. Statisk analysmetod tillämpas varför responserna blir 
jämförbara. Observera att samtliga grafer har gemensam töjningsskala. 
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Figur C.6: Statisk töjningsrespons för ett tomt C20-tåg med tre vagnar, töjnings-
givare 1 till 4 och deras position i FE-modellen. 
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Figur C.7: Statisk töjningsrespons för ett tomt C20-tåg med tre vagnar, töjnings-
givare 5 till 8 och deras position i FE-modellen. 
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Figur C.8: Statisk töjningsrespons för ett tomt C20-tåg med tre vagnar, töjnings-
givare 9 till 11 och deras position i FE-modellen. 
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