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Sammanfattning 

Spårledning används inom järnvägen för att lokalisera var tåg befinner sig. Detta examensarbete 
behandlar en modell av tonfrekvensspårledningar från Alstom. Teoridelen behandlar de båda mo-
dellerna DTC – 921 och DTC- 24 medan uträkningarna enbart behandlar den tidigare. Tonfrekvens-
spårledningar separeras med elektroniska skarvar genom förbindningar i spåret. Den förbindning 
som examensarbetet undersökt är av typ S-förbindning som idag består av en kopparkabel. Arbetet 
gick ut på att undersöka hur funktionen är uppbyggd och hur den skulle påverkas vid ett byte av 
material då koppar är stöldbegärligt. Undersökningar har gjorts på tre olika alternativ: aluminium, 
järn och safecable från safetrack.   

Genom att studera S-förbindningens funktion och hur den agerar med tillhörande tuningbox har 
materialets eventuella påverkan utvärderats. Med teoretiska uträkningar har parametrarna räknats 
ut för de olika materialen. För att bekräfta funktionen har simuleringar i Pspice utförts.   
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Abstract 

Track circuits are used to detect where the trains are along the railway. This report contains a study 
of two models of audio frequency track circuit from Alstom called DTC – 921 and DTC - 24. The 
calculations made in the result section are made on only DTC-921. The different frequencies be-
tween two track circuits are divided by an S-bond. The S-bond is made of cupper which is a material 
that is theft-prone. The purpose of the project was to investigate the functionality of the S-bond and 
how  a cable with a different kind of material would affect the function. Three different kinds of ma-
terials have been investigated: aluminum, iron and safecable from safetrack. 
 

By studying the function of the S-bond and how it interacts with the tuning box the affect off the 
different materials have been evaluated. The parameters of the materials have been calculated and 
the function has been simulated in Pspice.  
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Definitioner 

 

Tuningbox – det kretskort som digicode använder sig av för att justera kretsen för att uppnå olika 
induktanser i S-förbindningen. 

Spårledning – ett samlingsnamn för systemen att lokalisera tåg längs järnvägslinjerna. Genom att 
lägga en spänning mellan rälerna kommer hjulaxeln kortsluta dem och indikera var ett tåg befinner 
sig. 

Tonfrekvensspårledning – En variant av spårledning. 

S-förbindning – En s-formad kabel mellan rälerna som sänder/tar emot signalerna i spåret. 

Shunt – Genom kortslutning med ett lågohmigt motstånd leda strömmen en annan väg. 

Belagd spårledning – När ett tåg befinner sig på en spårledning. 

Fallet relä – När en krets bryts på grund av att spänningen är för låg. 

Digicode – Tonfrekvensspårledningssystem från Alstom. 

DTC – 24 – En modell av tonfrekvensspårledning från Alstom. 

DTC – 921 – En modell av tonfrekvensspårledning från Alstom. 

FSK – Frekvensskiftmodulering. Ett sätt att modulera en signal genom att öka respektive minska 
frekvensen inom ett intervall som då kan avkodas som ettor (1) och nollor (0), tillsammans bildar de 
bitmönster och meddelanden. 

Linjeblock – ett spåravsnitt på mellan 50 – 2000 m med en skarv i vardera änden för att med hjälp 
av spårledning kunna avgöra om det spåravsnittet är belagt eller fritt för ett tåg att köra in på. 
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1 INLEDNING 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Spårledning är ett system för att kunna lokalisera var ett tåg befinner sig på linjen. En signal sänds i 
den ena rälen och om en hjulaxel befinner sig på det spåravsnittet kommer den att kortsluta den 
signalen och systemet känner av att den delsträckan är belagd. Genom att dela upp linjen i kortare 
linjeblock kan systemet med större precision avgöra vilka delar som är belagda och vilka delar av 
spåret som är fria. Så länge den sända signalen kommer fram hålls ett relä draget men när den sig-
nalen blir kortsluten ute på linjen faller reläet och den delsträckan är upptagen och ljussignalerna 
visar stopp för övriga tåg mot det spåravsnittet.  

Roslagsbanan trafikerar Stockholms Östra station och norrut till Vallentuna- Kårsta samt Åkers-
berga -Österskär. På Roslagsbanan används en variant av spårledning som kallas tonfrekvens-
spårledning. Denna teknik innebär att spårlinjen är indelad i linjeblock, mellan 50 m vid exempelvis 
stationer och upp till 2 km ute på linjen. Den största delen som skiljer tonfrekvensspårledningen 
från annan typ av spårledning är att det inte behövs några fysiska skarvar i spåret utan att linje-
blocken delas upp med en s-formad förbindelse mellan rälerna. Vid varje skarv mellan de spårbitar-
na sitter en sändare och en mottagare som skickar samt tar emot en växelströmssignal i olika fre-
kvenser. När en hjulaxel befinner sig inom spårledningen kortsluts signalen och reläet faller.  

 

1.2 Problemformulering 
 

För att separera tonfrekvensspårledningarna används en förbindning i spåret. Dessa förbindnings-
ledningar består idag av två parallella 185 mm2 kopparkablar, vilket gör att de är mycket stöldbegär-
liga. Varje år stjäls flera förbindningsledningar vilket medför stora förseningar i trafiken samt höga 
omkostnader för företagen som underhåller Roslagsbanan.  

 

1.3 Målsättning 
 

Målet var att undersöka S-förbindningens funktion i spåret samt att få fram ett förslag på en för-
bindning av ett mindre stöldbegärligt material. Den nya förbindningen har samma egenskaper som 
den som används i dagsläget vad gäller- induktans, kapacitans och resistans. Genom att undersöka 
hur olika material påverkar signalen kunde förbindningens egenskaper säkerställas. Detta gjordes 
med hjälp av uträkningar, simuleringar och experiment.  
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1.4 Avgränsningar 
 

Arbetet kommer att avgränsas till att bara behandla frekvensspårledningen Digicode från Alstom 
med fokus på deras modell DTC921. Examensarbetet begränsas till att undersöka tre nya varianter 
av kablar: aluminium, järn samt ”safecable” från Safetrack som är en blandning av koppar och järn. 
Arbetet kommer bara att fokusera på S-förbindningen då det är den som används mellan linjeblock-
en på Roslagsbanan.   

 

1.5 Författarnas bidrag till examensarbetet  
 

Under examensarbetet har teorin kring tonfrekvensspårledningar studerats samt en genomgång om 
vad som skulle kunna påverka funktionen vid ett byte av material i kabeln. Arbetet har genomförts i 
tätt samarbete och de båda författarna har varit lika delaktiga i samtliga moment genom arbetet. 
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2 Teori och bakgrund 

I det här kapitlet förklaras tonfrekvensspårledningens funktion och uppbyggnad samt vad som 
gjorts tidigare inom området tonfrekvensspårledning.   

2.1 Tidigare studier inom området 
 

Litteratur från en grupp ingenjörer i Pittsburgh 1908 har studerats där de redan då beskriver skarv-
fria spårledningar [23]. Denna bok behandlar tonfrekvensspårledning men fokus ligger på hur im-
pedanserna ska balansera upp för återmatningen men den går inte in på det teoretiska kring spår-
ledningen och dämpningen av signalerna i rälerna.  

Artikeln ”A user-friendly simulator for modelling audio frequency track circuit operation” beskriver 
hur en tonfrekvensspårledning kan påverkas vid elektromagnetiska störningar. I det här arbetet tas 
det upp hur den ömsesidiga induktansen och impedansen kan komma att påverkas [24]. 

I artikeln ”Fail safe operation of Audio Frequency Track Circuits for railway signalling” har en grupp 
undersökt hur tonfrekvensspårledning påverkas vid spårbrott. I artikeln ges en övergriplig bild över 
systemets funktioner. Mätningar har gjorts på spänningsnivåerna hos mottagaren beroende på hur 
långt bort spårbrottet skett [25].   
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2.2 Tonfrekvensspårledning 
 

I stora drag går tonfrekvensspårledningar ut på att detektera om ett spårburet fordon befinner sig 
inom ett bestämt område på spåret. Detta görs genom att man skickar ut en signal från en sända-
renhet till en mottagarenhet och om signalen mottas är inte spåret belagt. Systemet består av för-
bindningar i spåret, tuningbox och reläställverk som övervakar och styr ljussignalerna.  

Systemet består av flera funktioner för att garantera säkerheten. Bland annat använder den sig av en 
FSK-modulering vilket betyder att signalen i sig är kodad [1]. Denna rapport behandlar överföring-
en av signalen från sändarenhet till mottagarenhet och dess förbindning i spåret. Systemets full-
ständiga funktion innefattar flera delar som inte tas upp i denna rapport med bland annat kodning 
av signaler, de kan ses i blockschemat nedan i figur 1. De delar som rapporten behandlar är inring-
ade i rött.  

 

  

Figur 1. Blockschema över hela systemet [1]. 
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2.3 Överblick över funktionen 
 

Tonfrekvensspårledning med DTC-921 bygger på att en mottagardel tar emot en signal från en sän-
dardel inom ett givet linjeblock. En spårledning som är fri ska ha minst 500 mV på mottagarsidan 
medan spårledningen ska indikera belagd om spänningen sjunker under 290 mV.  Om man ser tå-
get som en hjulaxel som rör sig över spåret kommer den spårledning som hjulaxeln befinner sig i att 
vara kortsluten och därmed indikera belagd. När hjulaxeln sedan åker in i S-förbindningen kommer 
spänningen från den spårledning som man befinner sig i att börja stiga medan spänningen i nästa 
spårledning sjunker. Så länge axeln befinner sig inom S-förbindningen kommer spåret att indikera 
belagt för båda spårledningarna tills axeln lämnar spårledningsskarven och den föregående spår-
ledningen åter blir fri, se figur2.  

 

 

 

 

 
 

Figur 2. I figuren syns hur spänningsnivåerna sjunker respektive stiger för 
spårledningarna beroende på hjulaxelns position. 
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2.4 Digicode DTC 24 och DTC 921 
 

DTC 24 och DTC 921 är de två olika frekvensspårledningstyperna från Alstom som används på Ro-
slagsbanan. De bygger på samma teknik men skiljer sig åt på några punkter. DTC 24 använder sig av 
lägre frekvenser och används vid längre spårledningssektioner medan DTC 921 använder sig av 
högre frekvenser och används vid kortare sektioner. I tabell 1 ses de huvudsakliga skillnaderna mel-
lan de olika modellerna. 

 

Tabell 1: Skillnader mellan DTC 921 och DTC 24 [1]. 

 DTC 921 DTC 24 

Max spårisolationslängd 400m 2000m 

Min spårisolationslängd 50m 100m 

S-Bond längd 7,2 m Max 27 m 

Frekvensspann 9,5- 20,7 kHz 2,1- 4,1 kHz 

Antal kanaler 8 6 

Effektförbrukning 50- 150 VA 50- 150 VA 

 

I DTC 921 ligger frekvenserna som man använder med 1600 Hz avstånd från varandra. Detta bety-
der att frekvenserna som de åtta kanalerna använder är 9.5, 11.1, 12.7…20.7 kHz. På samma sätt 
fungerar DTC 24 fast här ligger frekvenserna på ett avstånd av 400 Hz från varandra. För att skilja 
signalen åt mellan mottagar- och sändarsidan måste man alltid ha två olika frekvenser på vardera 
sida om skarven. För att risken för störningen ska minskas används inte två intilliggande kanaler 
vid två block efter varandra utan det är minst en kanals mellanrum, dvs. om en sträcka exempelvis 
använder kanal F1 har nästa linjeblock F3 [1].    
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2.5 S-förbindningens funktion 
 

För att inte behöva ha fysiska skarvar i spåret används en elektronisk skarv som består av en S-
förbindning och tuningbox. Denna S-förbindning består av två stycken 185 mm2 kopparkablar som 
ligger längs med spåret mellan de två rälerna. Den förbindningen är kopplad med tre stycken 25 
mm2 kopparkablar som skickar och mottar signalen mellan rälerna och tuningboxen, se figur 3 [8].  

 

Genom att använda sig av kapacitansen och den ställbara induktansen i tuningboxen, se figur 5, 
tillsammans med den induktans som uppstår i förbindningen utgör de en parallell resonanskrets, se 
figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. S-förbindningen i spåret samt kopplingen mellan förbindningen och tuningboxen. 

Figur 4. Ekvivalent kretsschema över S-förbindning och tuningbox. 
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Målet med resonanskretsen är att få högst impedans vid kanalens frekvens. Detta uppnås genom att 
i tuningboxen ställa in induktansen så att den tillsammans med induktansen i S-förbindningen blir 
lika gentemot kapacitansen. Värdena på komponenterna beror på vilken frekvens signalen använder 
sig av, se kapitel 2.6. Utöver parallellresonanskretsen mellan spår och tuningbox finns det en serie-
resonanskrets i tuningboxen som är fabriksinställd mot den aktuella resonansfrekvensen. 

 

2.6 Tuningbox 
 

Tuningboxens uppgift är att separera olika frekvenser från intilliggande spårledningar från 
varandra. Den består av en sändarenhet och en mottagarenhet. Mottagardelen och sändardelen av 
tuningboxen är identiskt uppbyggda och skiljer sig endast genom värdena på komponenterna som 
beror på vilken frekvens den använder sig av. Nedan följer ett kretsschema över tuningboxens upp-
byggnad och dess komponenter, se figur 5. 

Punkterna A och C är kopplade till vardera räl. Punkten B är kopplad till mitten av S-förbindningen 
belägen mitt i spåret, se figur 3. Till höger på kopplingsschemat är anslutningarna som leder till 
kuren med relästationer och ställverk. Punkt 1 symboliserar sändardelen medan punkt 2 är den del 
som går vidare till ställverket. Både punkt 1 och 2 kan användas som mottagar- respektive sända-
renhet. Det som avgör vilken del som agerar sändar- eller mottagarenhet bestäms av vilken kanal de 
använder sig av. Man har bestämt att den kanalen som använder den högsta frekvensen alltid ska 
använda sig av koppling B och C.  

 

 

 

Figur 5. Ett förenklat kretsschema över tuningboxen i Pspice. 



 
 
 
 

9 TEORI OCH BAKGRUND 

• RV1 & RV2  

RV1 och RV2 är varistorer på mottagarsidan respektive sändarsidan. Varistorn fungerar som en resi-
stans där värdet på resistansen varierar beroende på spänningsnivån över den. I elektriska kretsar 
används varistorn för att skydda elektroniken från överspänningar genom att varistorns resistans 
minskar vid ökad spänning.  

• L5 & L6 

L5 och L6 är mottagarsidan respektive sändarsidans ställbara induktanser. Med hjälp av de båda 
induktorerna kalibreras den parallella resonanskretsen som bildas mellan S-förbindning och tu-
ningbox till respektive kanalfrekvens. DTC-921 trimmas genom att en ferritkärna skruvas in olika 
mycket i induktorn vilket påverkar spolens induktans och ställs in till rätt värde beroende på fre-
kvens. I DTC-24 ändras induktansen genom att man kan koppla in olika antal varv på en så kallad 
pupiniseringsspole och låter på så vis induktorn få olika många lindningsvarv [2, 6].  

• C 77 – C 79 & C 80 – C 82 

Kapacitanserna är olika beroende på vilka frekvenser kortet är anpassat för. Dessa kapacitanser är 
fabriksinställda och varierar från kort till kort. Det är de kapacitanserna som induktanserna ställs in 
mot för att nå samma impedans mellan dem [3, 5]. 

• C 85 – C 83 & L3 

I tuningboxen kommer induktansen L3 och kapacitanserna C 85, C 84 och C 83 fabriksin-
ställda beroende på vilken kanal som används för sänd eller mottagen signal. Dessa kom-
ponenter bildar en seriell resonanskrets vilken har i uppgift att filtrera ut signalen genom att 
ge lägst impedans vid den önskade frekvensen i den mottagande kretsen.   
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2.7 Resonanskretsar 
 

Beroende på vilka värden som används på induktanserna och kapacitanserna i tuningboxen kan den 
parallella resonanskretsen tillsammans med den seriella resonanskretsen filtrera ut önskade inter-
vall av frekvenser.  Med hjälp av resonanskretsarna kan linjeblocken på vardera sida om skarven 
urskiljas.  

Spolen ger större positiv reaktans ju högre frekvens, kondensatorn fungerar tvärtom och ger större 
negativ reaktans ju lägre frekvens. Genom att antingen parallell- eller seriekoppla dessa komponen-
ter kan resonans uppstå. Vid parallellkoppling adderas komponenternas admittanser och när de är 
beloppsmässigt lika stora blir admittansen nära noll, dvs impedansen blir stor. Vid seriekoppling 
adderas istället reaktanserna vilet ger låg impedans vid resonans, se figur 6. 

 

 

Formlerna för reaktansen hos de båda komponenterna ser ut som följer, se ekv 1 och 2. 

   Xl  =  jωL    (1) 

 Xc  = !
!!  !

        (2) 

L är den totala induktansen som bildas i S-förbindningen samt den intrimmade induktansen i tu-
ningboxen och C är kapacitansen hos kondensatorerna.  

Resonansfrekvensen är den frekvens då Xl och Xc är lika, det innebär att frekvensen kan fås ut ge-
nom ekv 3. 

 2  𝜋  𝑓  𝐿 = !
!  !  !  !

    (3) 

 

 

Figur 6. Graferna över induktanser och kapaci-
tansers karaktäristik [21]. 
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Vilket ger ekv 4: 

 𝑓! =
!

!  !   !  !
    (4) 

Sambandet visar att om impedansen ändras kommer en annan frekvens bli resonansfrekvensen[11, 
12]. 
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2.8 Riktning och dämpning 
 

I detta kapitel förklaras hur tuningboxen tillsammans med S-förbindningen dämpar och styr 
riktningen på signalerna. Sändar- respektive mottagardelen kommer förklaras separat och eftersom 
de alltid är två olika kanaler med olika frekvenser i varje tuningbox kommer förklaringarna utgå 
från en frekvens i taget. Där det står 0 V gäller det potentialen för den signalen som tuningboxen ska 
hantera med en specifik resonansfrekvens. Den kanalen nästkommande spårledningen använder 
sänder fortfarande signalen vidare med dess spänning och frekvens. 

 

2.8.1 Sändardelen i S-förbindningen 
 

Spårledningen matas över punkterna A och B, se figur 7. I och med S-förbindningens utformning 
kommer den att ge upphov till två olika kretsar. Den ena kretsen bildas mellan en S-förbindnings 
sändarenhet och närliggande S-förbindnings mottagarenhet. Den andra kretsen är den parallella 
resonanskrets som bildas med hjälp av S-förbindningens ena halva och tuningboxen. En signals 
riktning är styrd av två grundprinciper. Den ömsesidiga induktansen som sker mellan spår och räl 
samt intrimning av de parallella resonanskretsarna. I figur 7 visas en S-förbindning när  
tuningboxen agerar sändare.   

Figur 7. Signalens riktning och spänningar i sändarenheten. 
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När spänningen U matas över punkt A och B i S-förbindningen kommer den att spänningssätta 
krets 1 med spänningen U. Om induktansen mellan kabel och spår samt rälen på motsatt sida är lika 
kommer en spänning på U halva ligga över respektive induktans i krets 1. Genom att det induceras 
en motriktad elektromagnetisk kraft mellan kabel och räl enligt Faradays induktionslag samt Lenz 
lag induceras en lika stor spänning över det intilliggande spåret fast med motriktad polaritet.  På 
samma sätt kommer det att bildas en motriktad spänning mellan spår och kabel i krets 2.  

I och med att den ömsesidiga induktansen motriktar signalen uppstår inte någon potentialskillnad 
mellan rälerna som ligger till höger om S-förbindningen och spänningen däröver blir då lika med 
noll. På liknande sätt kan man undersöka den ömsesidiga induktansen mellan spår och kabel i krets 
2. Skillnaden här är att det uppstår en negativ polaritet i förhållande till den halva sända signalen 
vilket gör att det i vänster riktning fås en potentialskillnad på totalt spänning U mellan rälerna[2].  

 

2.8.2 Mottagardelen i S-förbindningen 
 

Figur 8 visar motsvarande S-förbindning som agerar mottagare. En signal matas från den intillig-
gande S-förbindningen från höger.  

Även på mottagarsidan är den ömsesidiga induktansen central för funktionen. Genom att det upp-
står en inducerad motriktad spänning mellan kabel och spår i krets 1 betyder det att halva insigna-
len U ligger över vardera sida om induktanserna med en fasskillnad på 180˚. Det faktum att det 
uppstår en potentialskillnad på halva U över punkt B och C i figur 8 gör att vi får ut totala spänning-
en U på mottagarsidan. Likt sändardelen gör den ömsesidiga induktansen i krets 2 att signalen inte 
får någon potentialskillnad mellan rälen till vänster om S-förbindningen[2].   

  

Figur 8. Spänningar och riktning i mottagardelen. 
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2.9 Induktion som uppstår i S-förbindningen 
 

2.9.1 Induktansen i halva S-förbindningen 
 

S-förbindningen bildar en spole som är lindad ett lindningsvarv genom dess förbindning med spå-
ret. Det är den här induktansen som man med hjälp av tuningboxen kompenserar mot för att uppnå 
max impedans för den kanalfrekvens som man använder sig av. Formeln för en spole säger att in-
duktansen är förändring av flöde genom förändring i ström, se ekv 5.  

L  =  -‐  !ɸ
!"
      (5) 

Om man förutsätter att den magnetiska flödestätheten är lika fördelad över hela arean kan flödet 
approximeras enligt ekvation 6: 

ɸ  =  B  •  A    (6) 

B = magnetisk flödestäthet 

A = tvärsnittsarean 

Formeln för magnetiska flödestätheten i spolens centrum ger ekv 7:  
  

B  =  µμ0  •  !∗!!!       (7) 

µ0 = Permeabilitetskonstant för vakuum (4•𝜋•10-7). 

N = Antal varv  

I = Strömmen i kretsen  

r = Radien  

Om uttrycket skrivs om och konstanterna bryts ut fås resultatet att induktansen i kretsen beror end-
ast på hur slingan rent geometriskt är utformad, se ekv 8. 

L  =  !ɸ
!"
  =  A  •  !"

!"
  =  !!•!•!

!!
  •  !"
!"
    =    !!•!•!

!!
  (8) 

 

I och med att formel (8) visar induktansen för en cirkelformad spole och loopen som bildas genom 
förbindningen i spåret är i form av en rektangel räknas radien i ekv 8 om till area och vi får den slut-
giltiga formeln, se ekv 9. 

L  =  !!•!•!
!   •  (A/π)-‐1/2    (9) 



 
 
 
 

15 TEORI OCH BAKGRUND 

2.9.2 Ömsesidig induktans 
 

Den ömsesidiga induktansen uppstår mellan S-förbindning och räl. Ömsesidiga induktansen mellan 
två parallella ledare kan räknas ut genom ekvation 10 då d << l som i fallet med kabeln mellan S-
förbindningen och rälen [15]. Den ömsesidiga induktansen är per definition lika vilket betyder att vi 
får en lika stor induktans mellan S-förbindning och räl. Den ömsesidiga induktansen mellan två 
parallella ledare kan approximeras enligt ekv 10.  

 

M  ≈  2•l  (ln  !  !
!
  –  1  +  !

!
) µH/m.   (10) 

 

l = Kabelns längd. 

d = Avståndet mellan centrum på kabel och centrum av räl i m. 

För att ta reda på avståndet mellan räl och S-förbindning måste radien på kablarna räknas fram. 
Detta görs genom att kasta om formeln för att räkna ut arean på en cirkel, se ekv 11. 

 

R  =   !
!
	 	 	 	 	 (11) 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
16  |  TEORI OCH BAKGRUND 

2.9.3 Skineffekt 
 

Skineffekt är ett begrepp inom elektronik som innebär att strömtätheten är högre ut mot kanterna 
på ledaren vid växelström med höga frekvenser. Detta medför att ledaren får en högre resistans 
eftersom det är en liten del av hela tvärsnittet som utnyttjas. Det kan innebära att ledaren kan be-
höva dimensioneras om och en ledare med större tvärsnitt måste användas för att uppnå rätt resi-
stans[13, 20]. 

Ekvation 12 visar hur inträngningsdjupet hos kabeln beräknas: 

    

δ = !  !  
!  !!  !!    

 = !  
!  !  !!  !!  

   (12) 

 

δ = inträngningsdjupet i ledaren i mm. 

ρ = resistiviteten hos materialet mätt i ΩΩm.     

f = frekvensen. 

µr = permeabiliteten hos materialet som undersöks.  

µ0 = 4  π 10-7 [H/m] 
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2.10 Funktionstest innan idrifttagning 
 

Innan systemet tas i bruk genomförs mätningar på tuningboxen för att säkerställa funktionerna.   

Kretsen innefattande tuningbox och S-förbindning ska vara konstruerad så att reläet för belagd 
spårledning ska falla om man shuntar en meter utanför S-förbindningen. Detta görs med hjälp av 
ett resistivt motstånd med ett värde av 0,5 ΩΩ som symboliserar en hjulaxel. En liknande mätning 
utförs i S-skarven med ett motstånd på 0,2 ΩΩ och ska då fälla de båda intilliggande spårledningarna, 
även denna shuntning görs med ett rent resistivt motstånd. För att säkerställa att en spårledning 
som är belagd inte påverkar en intilliggande spårledning kortsluter man spåren en meter utanför S-
förbindningen och en mätning utförs på mottagarsidan där spänningen inte får understiga ett värde 
på 440 mV för DTC-921 respektive 460 mV för DTC-24[4].  

Vid intrimning av den ställbara induktorn i tuningboxen ska den totala induktansen mellan tu-
ningbox och spår vara lika med kapacitansen i tuningboxen. Om den totala impedansen studeras i 
förhållande till frekvensen syns ett maximalt impedansvärde (Z) vid kanalfrekvensen.  Impedans-
värdet ligger på ett värde mellan 0,75 - 1,2 ΩΩ för DTC-921. För DTC-24 varierar intervallet på im-
pedansen beroende av vilken kanal som används. Detta värde ligger på mellan 2,20 - 3 ΩΩ. Dessa 
intrimningar sker då spårsträckan inte är belagd[21, 22].  
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3 Metoder och resultat 

Det här kapitlet behandlar tillvägagångsättet för framtagningen av en ny kabel. Genom simuleringar 
har funktionen bekräftats och genom uträkningar har de olika alternativa materialen undersökts. 

 

3.1 Teoretisk uträkning av de elektriska egenskaperna på S-förbindningen 
 

3.1.1 Resistans i ledaren 
 

För att förbindningen ska klara av en eventuell återledning av traktionsströmmen som driver tåget 
har en undersökning för dimensionerna vid likström gjorts. Resistansen för den befintliga koppar-
kabeln räknades ut och därefter har den resistansen använts för att få ut dimensionerna för motsva-
rande resistans i de alternativa kablarna. 

Enligt safetracks egna datablad över safecable ska dess ledningsförmåga motsvara 55 % av en kop-
parkabel vilket gör att resistiviteten kan räknas ut på kabeln [18]. Resistiviteten hos de behandlade 
materialen är:  

 𝜌!" = 0,018 ΩΩm 
 𝜌!"  = 0,105 ΩΩm 
 𝜌!" = 0,027 ΩΩm 
 ρ Safecable = 0,0327 ΩΩm 
 

I nuläget använder Roslagsbanan en 185 mm2 kopparkabel, förbindningen består av två parallellt 
liggande kablar med en längd på 12 m, se figur 9.  



 
 
 
 
20  |  METODER OCH RESULTAT 

 
 

Ledaregenskaperna hos en kabel avgörs i det här fallet främst av resistansen som beror av vilken 
resistivitet materialet har. Om skineffekten inte tas hänsyn till kan resistansen i ledaren räknas ut 
på följande vis, se ekv 13:  

𝑅 = !•!
!

    (13) 

  

R = resistans 

ρ = materialets resistivitets (har hämtats från tabell) 

l = ledarens längd, 12 m 

a = ledarens tvärsnittsarea 

Rcu = 0,0012 ΩΩ 

Den resistansen används för att få ut motsvarande area hos de alternativa materialen, ekv 
14: 

a = !•!
!

    (14) 

  

  

Figur 9. En S-förbindning vid Österskär station. 
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Motsvarande kabelareor i de alternativa materialen blir följande: 

AFE = 1079,2 mm2 

AAl = 277,5 mm2  

ASafecable = 336 mm2  
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3.1.2 Inträngningsdjup 

 
Vid höga frekvenser kan skineffekten komma att påverka resistansen så en undersökning angående 
om det måste tas med i dimensioneringen har utförts. För att få fram det lägsta möjliga inträng-
ningsdjup med de parametrar i det här sammanhanget används den högsta möjliga frekvensen, 
vilket är 20,7 kHz. Formel 15 används och ser ut som följer[12, 13]: 

δ = !  
!•  !•  !!•  !"    

    (15) 

 

Resultaten för de olika materialen blir: 

δ!": 0,575 mm.  

 δ!": 0,08 mm.  

 δ!"#$%"&'$: Saknas. 

De kan jämföras med koppar som har:  

δ!" = 0,469 mm. 
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3.1.3 Skinneffekt 
 

De små inträngningsdjupen hos materialen gör att uträkningar av resistansen med hänsyn till skin-
effekten gjorts.  

Resistansen hos den befintliga kopparkabeln blir då enligt formel 16: 

 R  =   !
!  !
   !  !  !  !  !

!
    (16) 

 

Rcu  =  0,00079  Ω 

 

Det är den resistans som därefter används för att hitta motsvarande tvärsnittsarea för samma mot-
stånd i de andra materialen. Eftersom det vid S-förbindningarna finns ljussignaler/stopplyktor går 
inte längden på kabeln att korrigera. Längden l är 12 m och genom diametern i formeln kan tvär-
snittsarean undersökas genom att skriva om ekvation 16 till ekvation 18 följt av ekvation 19 för att få 
ut arean.  

D  =   !
!  !
   !  !  !  !  !

!
   (18) 

 

A = (!
!
)! •   𝜋     (19) 

  

AAl  =  281,34 mm2  

AFe  =  218819 mm2  (µμr = 200 i denna uträkning) 

ASafeCable  =  Saknas  
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3.1.4 Induktansen i S-förbindning 
 

Induktans i S-förbindningens loop 

Räknar man ut den induktans som uppstår i S-förbindningens loop för DTC-921 enligt formeln för 
en stor spole med ett varv från ekv 20 får man följande uträkning: 

L = !!•!•!
!  • (A/π)

-1/2   (20) 

A = area = Halva S-förbindningens längd • spårvidden. 

Roslagsbanan har en spårvidd på 0.891m och S-förbindningen har en längd på 7.2 m i DTC-921. 
Detta ger en area på totalt 3,2076 m2.  

Med insatta värden i formeln: 

L = !!•!,!"#$•!
!  • (3,5316/π)

-1/2 ≈ 2µH   (21) 

Som formeln visar beror induktansen av en stor spole endast på dess geometriska utformning. Det 
betyder att induktansen i loopen kommer att ha samma induktans oberoende av vilket material som 
används i S-förbindningen.  

 

3.1.5 Ömsesidig induktans  
 

Den ömsesidiga induktansen räknas ut enligt ekv 10. Genom att använda sig av ekv 11 fås följande 
längd på radien för de olika areorna som har räknats ut. Genom att addera radien till hälften av 
bredden för en räl fås parameter d fram i m, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Kablarnas olika dimensioner som har använts för att beräkna parameter d utan hänsyn 
till skineffekt. 

Ledare Radie (mm) Halva bredden räl (mm) Parameter d (m) 

Koppar 7,67 66,5 0,07417 

Järn 18,658  66,5 0,085158 

Aluminium 9,46 66,5 0,076 

Safecable 10,41 66,5 0,080 
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Parameter l är längden på förbindningen mellan kabeln och räl. För DTC-921 är det en fast längd på 
3,6m.  

 

Med givna värden räknas den ömsesidiga induktansen för befintlig kopparkabel ut enligt formel 10. 

 

M ≈ 2•3,6• (ln !•!,!
!,!"#$" – 1 + !.!"#$"!.! ) = 25,9 μH/m.  (22)

  

 

På samma sätt beräknas den ömsesidiga induktansen fram för de andra ledarna vilket ger följande 
induktanser [15, 16]: 

Järn = 25 μH/m 

Aluminium = 25,7 μH/m 

Safecable = 25,4 μH/m 
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3.2 Simulering 
 

I simuleringsmiljön Pspice har modeller för tonfrekvensspårledningen tagits fram. Inledningsvis 
har simuleringar över hur dämpningszonerna dämpar ut signalen genomförts. 

3.2.1 Mottagare 
 

Som teoriavsnittet visade ska en signal som skickats från närliggande S-förbindning sändas i rälen. 
Genom resonanskretsen och S-förbindningens utformning ska då signalen inte fortsätta på motsatt 
sida om skarven. Fenomenet simuleras med hjälp av Pspice, se figur 10. 

  

 

Matningen är placerad till höger och ska symbolisera en inkommande signal från en S-förbindning 
vid intilliggande spårledning. Två spänningsprober är utmarkerade. Den gröna proben visar spän-
ningen som tuningboxen ska ta upp och den rödmarkerade proben visar spänningen över spåret på 
andra sidan S-förbindningen där signalen inte ska finnas. Resultaten visar att spänningen som in-
kommer från spårledningen till höger finns hos tuningboxen medan den röda proben inte visar nå-
gon spänning på den sidan som blir nästa linjeblock, se figur 11.   

Figur 10. Simuleringsmodell över tuningboxens mottagardel. 

Figur 11. Graf som visar att signalen dämpas ut (röd) till vänster om förbindningen 
samtidigt som signalen mottas på mottagarsidan(grön). 
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3.2.2 Sändaren 
 

På motsvarande vis som mottagaren fungerade ska då en sänd signal från tuningboxen ge en spän-
ning åt ena hållet i rälen medan det i den andra riktningen inte finns någon spänning av samma 
frekvens. Simuleringsmodellen har korrigerats och matningen sker nu från tuningboxen, se figur 12. 

 

I denna simulering är tre spänningsprober utmarkerade. Den röda visar spänningen ut på rälsen i 
den riktningen signalen ska sändas, den gröna visar spänningsfallet i den riktning dit signalen ska 
dämpas ut. Den blåa proben visar att spänningsfallet dämpats till U/2 genom den motriktade indu-
cerade spänningen som bildas av den ömsesidiga induktansen mellan kabel och räl. Resultaten visas 
i graferna nedan, se figurerna 13.   

   

 

Figur 12. Simuleringsmodell över tuningboxens sändardel. 

Figur 13. Graf som visar att spänningen är dämpad till hälften tack vare den 
inducerade spänningen av ömsesidiga induktansen, graferna visar även att 
spänningen bara finns åt det ena hållet i kretsen. 
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Matningen i dessa simuleringar är inställda på frekvensen 20,7 kHz istället för 9,5 kHz som var i de 
simuleringarna över mottagaren. I de här graferna syns då hur den röda signalen sänds ut på linje-
blocket mot nästa S-skarv. Den gröna ger ingen spänning vilket visar att ingen signal sänds tillbaka 
mot den föregående spårledningen. Den blåa grafen visar hur den inducerade spänningen har däm-
pat signalen till halva värdet.  
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3.2.3 Samverkan mellan Sändare – Mottagare 
En simulering har även gjorts där både sändare och mottagare får agera tillsammans för att under-
söka så signalen tas upp hos en mottagare samtidigt som en ny signal skickas mot nästkommande S-
förbindning, se figur 14.  

 

 

 

I figuren ska spänningskällan V6 symbolisera en tuningbox som sänder en signal i kanal F1, det vill 
säga 9,5 kHz. Den övre S-förbindningen är avstämd för att ta upp den signalen och därefter ska den 
signalen inte fortsätta vidare. Spänningsskällan V2 sänder en signal med frekvensen 12,7 kHz. Vid 
den sista S-förbindningen finns spänningsskällan V4 som i sin tur skickar en signal med frekvensen 
15,9 kHz vidare åt vänster som mäts mellan de lila spänningsproberna som ska symbolisera näst-
kommande tuningbox mottagarenhet.  

När resultatet av de två första simuleringarna visar att sändar- och mottagarenhet fungerar separat 
ska denna modell visa på att systemet kan särskilja på tre olika signaler med motsvarande tre styck-
en S-förbindningar, se figurerna 15 och 16. 

  

Figur 14. En simuleringsmodell som visar tre olika signaler som sänds för att sedan mottas 
på rätt ställen i kretsen. 
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Alla de tre kurvorna finns plottade i graferna med olika frekvenser. Den gula är F1 – 9,5 kHz, den 
lila är F3 – 12,7 kHz samt den blå som är F5 – 15,9 kHz.  

 

3.2.4 Induktansen 
 

Vidare gjordes simuleringar på hur signalerna skulle ändras om självinduktansen i kabeln skulle 
ändras. Samma modell som visar simuleringar på den sändande delen har använts. Först gjordes 
simuleringar med ändrade förhållande på induktanserna på transformator A, därefter transforma-
tor B, se figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Graf som visar de tre olika signalerna i tre olika 
frekvenser. 

Figur 16. Graf som visar de 
tre signalerna i frekvenspla-
net. 
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Med nya förhållande där induktansen inte är inställda likadant mot varandra i transformator A. 
visar resultatet att skarven inte längre dämpar ut signalen utan en spänning finns mellan rälerna i 
fel riktning, se figur 17. 

 

 

Transformatorn som symboliserar den ömsesidiga induktansen var tidigare inställd på lika induk-
tans på båda lindningarna. I den här simuleringen ändrades det förhållandet till 1:2 och en spänning 
finns på den sidan av skarven. Det visas som den gröna signalen i grafen på figur 17. 
  

Figur 17. Graf som visar att signalen inte dämpar ut spänningen om den ömsesidiga 
induktansen ändras.  
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3.3 Laborationer på S-förbindningens dämpning 
 

3.3.1 Mätning 1: Spänningsdämpningen över S-förbindningen 
 

Mätningar har utförts för att säkerställa dämpningarna i S-förbindningen. Mätningarna utfördes på 
ändstationen Österskär. Inledningsvis undersöktes spänningarna mellan rälerna på åtta mätpunkter 
för att se hur spänningen dämpades ut, se figur 18. 

 

 

Mätningarna gjordes med den sändande spårledningen på ena sidan om S-förbindningen avslagen 
så bara den signalen som skulle mottas i den aktuella tuningboxen fanns i rälerna. Mätresultaten 
visade en signal på 100 mV en meter utanför S-förbindningen inuti spårledningen (mätpunkt 1. I 
figur 18). Spänningen avtog succesivt för att sedan vara ner på 29 mV utanför S-förbindningen på 
andra sidan. Se resultatet som graf i figur 19.  
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Figur 18. Figuren mätpunkterna över spänningsdämpningen över S-
förbindningen. 

Figur 19. Resultatet av spänningsdämpningen över S-förbindningen. 
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Önskvärt hade varit att få ett slutresultat på 0 V men med tanke på störningar som kan ske genom 
tåg som åkte på intilliggande spår och strömmar som då går genom växlarna anses resultatet tydligt 
nog visa hur spänningen dämpas ut. 
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3.3.2 Mätning 2: Shunttest 
 

Det andra testet som utfördes var ett shunttest liknande de som banpersonalen gör innan de får 
sätta en ny tuningbox eller S-förbindning i drift, se kapitel 2.8. Detta sker genom att ett motstånd på 
0,2-0,5 ΩΩ på olika positioner kring S-förbindningen och då se hur spänningsnivåerna ska ligga inom 
vissa intervall.  

Ett motstånd positionerades mellan rälerna längs med S-förbindningen för att symbolisera en hju-
laxel. En voltmeter mäter över Channel 4 i tuningboxen, dvs utgången mot ställverket från den spår-
ledningen, se figur 20. 

 

 

Första mätningen var på en fri spårledning, resultatet visade då en spänning på 315 mV. Med mot-
ståndet placerat inuti spårledningen visade mätningarna en spänning på 177,7 mV (mätpunkt 2. I 
figur 20). Spänningen steg därefter ju närmre S-förbindningens mitt motståndet positionerades för 
att tillslut utanför spårledningen på andra sidan visa 315 mV  igen (mätpunkt 6. I figur 20), se figur 
21. 
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Figur 20. Figuren visar mätpunkterna över S-förbindningen för shunt-
testet. 

Figur 21. Resultatet av spänningarna under shunttestet. 
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3.4 Resultat 
 

Genom uträkningar samt simuleringar har det konstaterats att funktionen styrs av den ömsesidiga 
induktansen som uppstår mellan kabel och spår samt resonanskretsarna mellan tuningbox och s-
förbindning. Den avgörande parametern vid val av material är resistans då skillnaderna i induktan-
serna är förhållandevis små och de kompenseras för med hjälp av den ställbara induktansen i tu-
ningboxen. Det syns även att skineffekten har en påverkan som kan vara värd att ta hänsyn till vid 
dimensionering av kabeln. Skineffekten påverkar beroende på vilken permeabilitetskonstant 
materialet har. Som kapitel 3.1.3 påvisar kommer inte aluminium påverkas nämnvärt av skineffek-
ten medan järn med dess höga permeabilitetskonstant får en för stor tvärsnittsarea för motsvarande 
motstånd. 

För att de alternativa kablarna ska ha samma egenskaper som den befintliga har följande dimens-
ioner räknats ut, se tabell 3. 

Tabell 3. De olika kablarnas tvärsnittsarea som motsvarar den befintliga förbindningen. 

Material Kabelarea (mm2) 

Järn 1079,2 

Safecable 336 

Aluminium 277,5 

 

Den kabeln som ger samma ledaregenskaper som kopparkabeln med minst ökning av tvärsnittsa-
rean är en aluminiumkabel som därför anses vara det bästa alternativet ur funktionssynpunkt.  
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4 Analys och diskussion 

För att överhuvudtaget kunna ta fram en alternativ kabel så har det stora arbetet varit att förstå 
funktionen av tonfrekvensspårledningar. Informationen som gått att ta del av har mestadels varit 
inriktad mot servicetekniker med mycket information om ”hur” och lite om ”varför”.   

För uträkningar av hur en safecable påverkas av skineffekten hade en permeabilitetskonstant varit 
nödvändig. Denna har eftersökts från safetrack utan resultat.   

Förhoppningen var från början att kunna få fram en prototyp men på grund av kostnaderna för en 
sådan stor kabel har det varit svårt att genomföra laborationer i verklig miljö.  

Denna rapport har fokuserat på att bibehålla den teoretiska funktionen och behandlar inte materi-
alets egenskaper vid kontaktering mellan kabel och spår. Antagligen skulle en kabelsko av ett 
material som har mindre benägenhet att oxidera vara nödvändigt. Om kabeln ska vara ett alternativ 
krävs det även att den är lätt att hantera för banpersonalen.  

Beroende på om det är signalen eller återledningen som är dimensionerande för kabeln behöver 
hänsyn tas till skineffekten vid material med hög permeabilitetskonstant. Är det återledningen ka-
beln är dimensionerad för påverkar inte skineffekten funktionen då tågen på Roslagsbanan drivs av 
likspänning. Det finns även sätt att kompensera för skineffekten genom att använda en kabel med 
flerkadeliga ledare som är tvinnade. Genom att kompensera för skineffekten och genom att istället 
för två kablar lägga tre stycken parallellt skulle även järn kunna vara ett alternativ.  

 

 

4.1 Fortsatt arbete 
 

Projektarbetet har gått ut på att ta fram en kabel med liknande egenskaper som den befintliga. Det 
skulle vara intressant att undersöka huruvida det går att ändra area på den befintliga kabeln istället 
för att byta material. Troligtvis medför det att en ökning av signalspänningen skulle behöva göras. 
Noggrannare tester i verklig miljö skulle behövas för att säkerställa materialvalet. Även andra alter-
nativ på kabel skulle vara av intresse att göra vidare undersökningar på. En annan kombination av 
två material skulle kunna fungera bra. Eventuellt en koppar- eller aluminiumkärna med ett yttre 
hölje av stål och vad det då skulle få för dimensioner borde undersökas.  

Vidare undersökningar huruvida S-förbindningen är dimensionerad för återledningen eller för sig-
nalen skulle vara nödvändiga för att kunna minska kabelarean på förbindningen. 

Tonfrekvensspårledning är ett ämne som tidigare varit dåligt dokumenterat inom svensk litteratur 
vilket har gjort det svårt att genomföra studier på tidigare forskning inom området.  
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4.2 Samhälleliga aspekter 
 

Miljöfrågan fortsätter att vara en viktig fråga både politiskt och samhälleligt. Genom ett pålitligt 
alternativt färdmedel till bilen kan man få folk att välja ett mer miljövänligt sätt att färdas. Där är 
tåget ett bra alternativ men det ställer höga krav på en hög punktlighet och tillförlitlighet utan för-
seningar. Om kabeln i S-förbindningen kan göras mindre stöldbegärlig innebär det färre stopp i 
trafiken. Detta leder inte bara till att förseningarna undviks utan även att fokus kan läggas på andra 
delar av systemet.  

Även ur ett ekonomiskt perspektiv kan ett byte av kabel leda till mindre omkostnader för under-
hållspersonalen samt för alla resenärer som slipper påverkas av förseningar.  
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5 Slutsatser 

För att kunna minska stölderna av S-förbindningarna som används i tonfrekvensspårledningarna på 
Roslagsbanan har förslag på en alternativ kabel tagits fram. Med hjälp av litteraturstudier och simu-
leringar har tonfrekvensspårledningens funktion identifierats. Studien visade att det var den ömse-
sidiga induktansen mellan spår och ledning samt de parallellresonanskretsar som systemet ger 
upphov till som var centrala för funktionen.  

Då induktansen snarare bestäms av dess utformning än vilket material kabeln har ger det en liten 
skillnad vid byte av kabel. Den skillnaden som uppstår beror på att kabelarean blir större för ett nytt 
material vilket leder till att avståndet mellan kabel och spår ökar. I och med att man kan kompen-
sera för induktansen med hjälp av tuningboxen får det ingen påverkan på systemet i slutändan.  

Att kabelarean blir större beror på att den nya kabeln har dimensionerats för att ha samma egen-
skaper som den befintliga. I och med att man kompenserar för induktansen mellan spår och tu-
ningbox är det resistansen i slutändan som är dimensionerande. Detta är av stor vikt då för hög 
resistans i kabeln gör att signalen inte har för låg spänningsnivå när den kommer till mottagaren-
heten vilket kan leda till att spårledning visar belagd när så inte är fallet.  

Då Roslagsbanan drivs av likspänning måste hänsyn tas till skineffekten endast om det är signalen 
som dimensionerar kabeln.  
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