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Sammanfattning 

Energi är en resurs som måste användas effektiv för att undvika onödig negativ miljöpåver-

kan och utgifter. Återmatning från nedåtgående malmtåg till uppåtgående malmtåg leder till 

en effektivisering i energiutnyttjande. Beräkningen av den återmatade energin utgår ifrån 

tågets lägesenergi och förlusterna från räls, lutning, vind och kurvor. Totalt kan återmatning 

av energi ge en besparing på 20 % för enkelspår och 20 % respektive 21 % för dubbelspår. 

Dubbelspår kan ha mer trafik än enkelspår men förhållandet mellan konsumerad och åter-

matad energi är i princip den samma. Återmatning av energi minskar järnvägens negativa 

påverkan på miljön. Företagens utgifter minskas med denna besparing då mindre energi 

behövs köpas in utifrån. 

Nyckelord 

Återmatande broms, återmatning, omformare, kontaktledning, rullmotstånd, stigningsmot-

stånd, kurvmotstånd 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

Energy is a limited recourse and the use of energy has to be as effective as possible to avoid 

harmful effects on the environment and to cut spending. Reusing the energy the ore train 

uses to climb the mountains of northern Sweden through regenerative breaking leads to a 

more effective use of energy. Calculation of energy uses the trains’ stored energy and the 

losses during its journey along Malmbanan. This results in a total power save of 20 % for 

single track and between 20 % and 21 % for double track. Traffic on double track can in-

crease but the relationship between regenerated and consumed energy will be the same. 

Regenerating energy on the railway reduces today’s negative impact on the environment 

and leads to savings in energy cost for the company. 

Keywords 

Regenerative breaking, recycled energy, converter, overhead, rolling resistance, pitch re-

sistance, curve resistance 

 

  



 
 
 
 
 

  



Förord 

Vi vill rätta en stor tack till Atkins i Västerås för möjligheten att genomföra vårt examens-

arbete hos dom. Vi vill rätta en speciellt stor tack till Thorsten Schütte for hans engage-

mang under hela processen. Hans intresse för att utbilda nya ingenjörer borde vara en före-

bild för flera i branschen. 

Vi vill tacka Christoph Domay vid LKAB för teknisk data om IORE samt positiv inställ-

ning och intresse. 

Vi vill tacka Niklas Biedermann vid Trafikverket for hans hjälp med informationsinhämt-

ning för banteknisk data för Malmbanan. 

  



 
 
 
 
 

  



 

Innehåll 

1 Inledning .......................................................................................................................... 1 

1.1 Problemformulering ................................................................................................. 1 

1.2 Målsättning ............................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar .......................................................................................................... 1 

1.4 Ordlista ..................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund ......................................................................................................................... 3 

2.1 Vad har gjorts tidigare .............................................................................................. 3 

3 Teori................................................................................................................................. 5 

3.1 Matningsfrekvenser .................................................................................................. 5 

3.2 Ekvationer för beräkning av energi .......................................................................... 5 

3.2.1 Kinetisk energi ...................................................................................................... 5 

3.2.2 Rullmotstånd ..................................................................................................... 5 

3.2.3 Stigningsmotstånd ............................................................................................. 6 

3.2.4 Kurvmotstånd .................................................................................................... 6 

3.2.5 Luftmotstånd ......................................................................................................... 6 

3.2.6 Konstant hastighet i lutning .............................................................................. 6 

3.3 Överförningsförluster ............................................................................................... 7 

3.3.1 Roterande omformare ........................................................................................... 7 

3.3.2 Kontaktledning .................................................................................................. 7 

3.3.3 Kontaktledning för dubbelspår ............................................................................. 8 

3.3.4 Statiska omriktare ............................................................................................. 9 

3.3.5 Strömavtagare ....................................................................................................... 9 

3.4 Förluster i loket ........................................................................................................ 9 

3.5 Bromsförmåga .......................................................................................................... 9 

3.6 Ekonomi ................................................................................................................... 9 

3.7 MATLAB ............................................................................................................... 10 

3.8 Excel ....................................................................................................................... 10 

3.9 Grafiska tidtabeller ................................................................................................. 10 

4 Metod ............................................................................................................................. 11 

5 Resultat .......................................................................................................................... 13 



 
 
 
 
 

5.1 Totala genererad och konsumerad energi............................................................... 13 

5.2 Konsumerad och återmatad energi enkelspår ......................................................... 14 

5.3 Konsumerad och återmatad energi dubbelspår ...................................................... 15 

5.4 AC 50Hz och DC banmatningssystem ................................................................... 16 

6 Analys och diskussion ................................................................................................... 17 

6.1 Med dagens tidtabell och enkelspår ....................................................................... 17 

6.2 Effektiviserad tidtabell och enkelspår .................................................................... 17 

6.3 Med framtida dubbelspår ....................................................................................... 18 

6.4 Ekonomi och miljö ................................................................................................. 18 

6.5 Framtida arbeten ..................................................................................................... 19 

7 Slutsats ........................................................................................................................... 21 

Källförteckning ..................................................................................................................... 23 

Bilaga 1 ................................................................................................................................. 25 

Bilaga 2 ................................................................................................................................. 40 

 

 



 
 
 
 

1  |  INLEDNING 

 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
I en värld med ökande miljöproblem är det viktigt att se miljöfrämjande lösningar i existe-

rande tekniska system. Tåg som drivs elektriskt har möjlighet att omvandla bromsenergi till 

elektrisk energi vilket kallas återmatning. Energin som kan återmatas kommer från tågets 

kinetiska energi och lägesenergi. Malmtågen är de tyngsta tågen i Sverige. Malmbanan har 

en maximal fallhöjd på 541m [1] vilket gör Malmbanan till ett bra studieobjekt för en be-

räkning av återmatad energi. Resultatet kommer att användas för att rekommendera var den 

återmatade energin effektivast kan användas (kraftnät respektive närliggande tåg). Utifrån 

dessa resultat kommer placering av nya omformarstationer, mötesstationer och planering av 

tidtabell föreslås för att utnyttjandet ska vara så effektivt som möjligt. Samma beräkning 

och analys kommer att göras även för dubbelspår. Med denna analys kan den totala energi-

konsumtionen och kostnader sänkas, något som också kan bidra positivt till miljön. 

1.2 Målsättning 
Projektets mål är att beräkna mängden energi som ett tåg kan återmata och hur effektivt det 

kan användas med tanke på förluster, återmatningseffektivitet, banans utformning och eko-

nomiska förutsättningar. I projektet ska även en analys av energieffektivitet på dagens en-

kelspåriga bana jämföras med en möjlig framtida dubbelspårig bana. I mån av tid skal en 

beräkning för återmatning med 50 Hz och likströmsmatad järnväg genomföras. 

1.3 Avgränsningar 
För att i projektet göra beräkningar på banan ska värden så som lutning, kurvradie och po-

sition hämtas från Trafikverket. Värden för förlustberäkningar i elnätet görs med omfor-

marstationers position, omformarnas effektivitet och kontaktledningsimpedans [2]. Kraftnä-

tets antas klara av att ta emot den återmatade energin. Banmatningssystemet antas också 

klara av spänningshöjningen vid återmatning, t.ex. genom att sätta tomgångsspänningen 

något lägre. Kontaktledningsspänningen antas vara 15 kV i kontaktpunkten. Beräkningen 

begränsas till området mellan Kiruna och Narvik (Malmbanans nordvästra del). Det är i 

beräkningarna förutsatt att järnvägen är torr och att det är vindstilla. Återmatningsberäk-

ningar utförs för LKAB Malmtågets IORE-lok. IORE:s omriktare kan justera fasvinkeln så 

att kontaktledningsimpedansen blir rent resistiv [3]. För beräkningarna antas det att malm-

tåget är fullastat och kör i maximalt tillåtna hastighet (60 km/h). För beräkningar av åter-

matning till andra tåg på Malmbanan används tidtabellen för de två första veckorna i janu-

ari 2015 [4]. Projektet har en tidsbudget på 800 timmar. 

1.4 Ordlista 
Kraftnätet – Det allmänna elnätet. 

Banmatningssystem – Nätet som driver järnvägen. 

Banvallen – En vall för anläggning av järnväg. 

Kilometertal – Positionsbenämning på järnvägen. Kilometertalen utgår från en nollpunkt 

och benämns som X km + Y m. 

AT – Ett system som är ett mellanting mellan kraftnät och banmatningssystem bestående av 

sparkopplade transformatorer, autotransformatorer. 
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Kontaktledning – Strömledning som hänger över spåret. 

Strömavtagare – Fjädrande mekanism som skapar kontakt mellan tåg och kontaktledning. 

Adhesionskoefficient – Beskriver hur bra friktionen är mellan hjulen och räls på järnvägen. 

Graf – Ett diagram från MATLAB med energi på Y-axeln och position/tid på X-axeln. 

IORE – Malmtågens lokomotiv. 
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2 Bakgrund 

Tåg som drivs elektriskt har under inbromsning ett behov av att göra sig av med energin 

som inbromsningen alstrar, vilket i första hand görs med hjälp av återmatande motorbroms 

där motorn agerar som generator. Den genererade energin i generatorn kan återmatas till 

andra tåg eller kraftnätet. Om återmatning till tåg och kraftnät inte är möjlig fläktas den i 

bromsmotstånd genererade energin bort med fläktar på tåget eller i omformarstationerna 

längs banan. Begränsning i återmatning till kraftnätet beror på om nätägaren tillåter den 

eller om statiska omriktarna längs banan inte klarar av återmatning. I sista hand används 

friktionsbromsar vilka genom friktion ger värme, som likaså värmen från bromsmotståndet 

inte går att utnyttja och dessutom ger mekaniskt slitage av hjul och bromsbelägg.  

En förbättrad återmatning på Malmbanan kan potentiellt stå för båda ekonomisk och mil-

jömässigt besparing. Eldrivna tåg använder 1/7 av energin jämfört med andra transportme-

del med samma mängd last [5] [6]. Malmbanan är ett gemensamt namn på flera banor [7]. 

Banorna ligger i båda Sverige och Norge. På den norska sidan heter banan Ofotbanan och 

sköts av norska Jernbaneverket. Både den svenska och den norska järnvägen drivs med 

enfas 15 kV 16 2/3 Hz. Malmbanans banmatningssytem matas direkt från kraftnätet med 

hjälp av roterande omformare. Andra delar av järnvägsnätet matas av ett högspänt 16 2/3 

Hz nät som går parallellt med järnvägen.  

Även om tåg är energieffektiva relativt andra transporter med samma last så finns det ändå 

möjligheter att spara energi [8]. Energin som alstras av ett bromsande tåg med återmatning 

kan användas direkt av andra tåg eller konsumenter kopplade till kraftnätet. Genom att åter-

använda energin ett tåg skapar vid inbromsning effektiviseras det totala energi utnyttjandet 

vilket är bra för miljön och har ekonomiska fördelar. 

2.1 Vad har gjorts tidigare 
Flera rapporter konkluderar att återmatande bromsar ger en energibesparing på upp till     

30 % för banor med pendeltågstrafik där stationerna ligger tätt [8]. Banor med stora höjd-

skillnader ger också energibesparingar då återmatande broms kan vara aktiv längre tid utan 

att tåget stannar [9]. En simulering gjord vid KTH visar att återmatning för X-2000 på 

västra stambanan ger en besparing på 11 % [10]; simulerad med hjälp av ett simulerings-

program för järnvägen ”ERTsim” och jämförd med samma simulering i ”Railsys” som kon-

troll. I tillägg till spårbunden trafik används återmatande bromsar i andra typer av fordon 

såsom bussar och bilar. Bussar i stadstrafik kan med moderna återmatande bromsar uppnå 

en bränsleeffektivisering på 30 % [11]. Mängden återmatad energi var inte bara beroende 

av tekniken i fordonet utan även av förarens kunskap att använda fordonets återmatande 

broms [12]. 
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3 Teori 

För att göra beräkningar krävs en summering av samtliga krafter som påverkar tåget. Var 

och en av dessa krafter har bakomliggande fysiskt sammanhang som kan beskrivas med 

matematiska funktioner. Beräkningar på IORE och nätets energiförlust kommer från tek-

niska specifikationer [7] [13]. 

3.1 Matningsfrekvenser 
Svenska järnvägsnätet matas med 16 2/3 Hz. I Danmark, Frankrike m.fl. drivs järnvägen 

med 50 Hz växelström [8]. I ett 50 Hz banmatningssystem matas kontaktledningen från 

kraftnätet med en fas i taget, vilket leder till att banmatningssystemet måste sektioneras upp 

för att undvika att faserna får kontakt med varandra. Som följd av detta går det bara att 

återmata till närliggande tåg på kortare sträckor eller till kraftnätet. Vid återmatning till 

kraftnätet görs detta på en fas i taget, vilket kan leda till osymmetri i nätet [14]. 16 2/3 Hz 

banmatningssystem tar effekt jämt fördelad på samtliga faser så att belastningen blir sym-

metrisk. Med detta uppstår ingen fasförskjutning och kontaktledningen behöver inte sekt-

ioneras upp lika frekvent. Överföringsförluster för 50 Hz banmatningssytem är större än för 

16 2/3 Hz eftersom den sektionerade matningen har högre impedans och för att den med 

frekvensen ökande reaktansen ökar spänningsfallet [15]. Roterande omformare och statiska 

omriktare kan därför placeras med större avstånd på ett 16 2/3 Hz banmatningssystem än på 

ett 50 Hz banmatningssystem. DC-banmatningssystem används i Östeuropa, Italien, Spa-

nien och delar av Frankrike [8]. DC-system har lägre spänning 1,5 kV eller 3 kV. Lägre 

spänning leder till kortare överföringsavstånd. Matningsstationer för DC-system har ofta 

diodlikriktare. Diodlikriktare hindrar regenererad energi att återmatas till kraftnätet. För att 

återmata till kraftnät krävs det en helstyrd diodbrygga [8]. 

3.2 Ekvationer för beräkning av energi 
För att beräkna varje delsträckas energiinnehåll används ekvationerna 1 till 9 nedan. 

3.2.1 Kinetisk energi 

Den potentiella energin till en massa i rörelse är proportionerligt med hastigheten i kvadrat. 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2               (1)   

3.2.2 Rullmotstånd 

Rullmotstånd är beroende av banans kvalité, motstånd i tågets axlar och ojämnheter i hjulen 

[8]. Det antas att axelvikten är stor och att banvallen fjädrar maximalt. Med dessa värden 

räknas ett högt värde för rullmotstånd något som gör att beräkningen av återmatad energi 

blir lägre. 

𝐷𝑟 = 𝑚(𝑐1 + 𝑐2𝑣)                                    (2) 

Där Dr är energiförlusten; c1 är ett mått på spårets elasticitet; c2 är ett värde beskriver for-

don och banans gångegenskaper. 
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3.2.3 Stigningsmotstånd 

Om tåget kör enligt hastighetsbegränsningen på plan mark kommer tåget bromsa vid nega-

tiv lutning för att inte överskrida hastighetsbegränsningen. Enligt föreskrifter från tågopera-

tören ska inte hastigheten överstiga 60 km/h om tåget är fullastat och 70 km/h om tåget är 

olastat [3]. Om lutningen överstiger 3 ‰ börjar tåget rulla se figur 1 [8]. 

𝐷𝑔 = 𝑚𝑔 sin 𝛼 = 𝑚𝑔
𝑆

1000
 , 𝑆 = 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒              (3) 

 

Figur 1: Figuren visar vid vilken lutning tåget börjar återmata energi till elnätet 

3.2.4 Kurvmotstånd 

Tåget förlorar energi i kurvor beroende på boggie, axeltyp samt kurvans radie. Formeln 

stämmer bra överens för kurvor med en större radie än 150 m [8]. Värdena som står nedan 

är för stel boggie som malmvagnarna har. En radialstyrd boggie har lägre motstånd och ett 

lägre värde på 2.0 istället för 6.5 [8]. 

𝐷𝑘 = 𝑚
6.5

𝑟−55
              (4) 

3.2.5 Luftmotstånd 

Vid hastigheter under 100 km/h är luftmotståndet försumbart [8]. En uträkning gjordes i 

MATLAB. Kraften från luftmotståndet var försumbart liten relativt de andra krafterna i 

hastigheter under 100km/h. 

𝐷𝑎 =
1

2
𝜌𝑣2𝐴(𝐶𝐷𝑝 + 𝐶𝐷𝑓)              (5) 

3.2.6 Konstant hastighet i lutning 

Om tåget ska hålla en konstant hastighet vid en lutning måste det finnas en konstant kraft åt 

motsatt håll som motverkar accelerationen. Det är denna inbromsning som ger återmatad 

energi i nedförsbacke eller tillagd energi vid konstant hastighet i uppförsbacke [8]. 

𝐷𝑡𝑜𝑡 = 𝐷𝑟 + 𝐷𝑎 + 𝐷𝑘 + 𝐷𝑔              (6) 

𝑃 =  𝐷𝑡𝑜𝑡𝑣                      (7) 
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3.3 Överföringsförluster 
När energi transporterats försvinner det alltid en del i form av förluster. Det är fysikaliskt 

omöjligt att energi som transporterats en distans via ett medium utan att förluster uppkom-

mer. Förlusterna är beroende på materialets impedans. På Malmbanan är det intressant att 

ha kännedom om förlusterna från omformare via kontaktledning till tågets strömavtagare. 

3.3.1 Roterande omformare 

Malmbanan matas direkt från det allmänna elnätet och inte från ett dedikerat nät för järnvä-

gen. För att mata tågen med 15 kV 16 2/3 Hz spänning används roterande omformare som 

är en trefasmotor kopplad till en enfas generator. Motorerna kan ha sex eller tolv poler och 

generatorerna två eller fyra poler (alla omformare i Sverige har 12/4 poler). Roterande om-

formare kan kompensera för spänningsfall i kontaktledningen genom att kontrollera magne-

tiseringsströmmen [8]. Roterande omformare belastar nätet symmetriskt [16]. Omformare 

längs Malmbanan har en förlust på 12 % från kraftnät till banmatningssystemet [17] [18]. 

Tåg har med tiden blivit kraftigare och behöver mera effekt, vilket har höjt kraven på ban-

matningssystemet. För att undvika stora investeringar i fler omformarstationer har investe-

ringarna istället gjorts i AT-system. AT-system ökar kapaciteten på det befintliga banmat-

ningssystemet utan att behöva installera fler omformare [19]. På samma sätt som de flesta 

elektriska roterande maskiner återmatar roterande omformare automatiskt effekt när effekt-

riktningen byts. För att undvika återmatning till kraftnätet byggs regulatorer in i omfor-

mare. 

3.3.2 Kontaktledning 

Kontaktledningen har en impedans/km som variera beroende på vilken kontaktledningssy-

stem som används. Den totala impedansen i kontaktledningen är beroende av avståndet till 

omformarstationen eller till närliggande tåg. På Malmbanan används tre typer av matnings-

system, se figur 2 [2]. Dessa tre system 100 2AT Fö J, 100 2Å Fö och 80 2Å Fö har olika 

impedanser/km se tabell 1 [2]. 

 
Figur 2: Matningsledningar och omformarstationer på Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen 

[18]. 

Med tågets rörelse ändras längden på kontaktledning mellan lokets position och omformare 

och andra tåg. Som följd av längden på kontaktledningen ändras impedansen. Vid överfö-

ring av återmatad energi från lok till omformare eller tåg längs kontaktledningen försvinner 

effekt som följd av impedansens storlek. Strömmens styrka förändras kontinuerligt och är 
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beroende av tågets återmatade energi och kontaktledningens konstanta spänning på 15 kV. I 

verkligheten varierar kontaktledningens spänning mellan 13,5 kV – 16,5 kV men i projektet 

har detta förenklats. Uträkningarna är förenklade så att varje delsträcka har en konstant 

ström beroende på den delsträckans återmatade energi. 

𝐼𝐿 =
𝑃

𝑈𝐿
                                                                                                                        (8) 

𝑃𝑓 =  𝑅𝐿𝐼𝐿
2                                                                                                                  (9) 

Tabell 1 Impedansvärden för kontaktledningssystem på Malmbanan [2] 

Kontaktlenings- 

standard 

Impedans [Ω/km] Kapacitans ktl-jord 

[nF/km] 

80 mm2, 2Å FÖ 0,15 + j 0,16   

100 mm2 2Å FÖ 0,14 + j 0,16 11.1 

      

100mm2, 2AT, 

FÖ 

utan jordlina 

(AT-system) 

Initalt vid varje  

matningspunkt; 

0,215 + j 0,343 Ω 

sedan per km bana: 

0,034 + j 0,060 

Ω/km  

11,9 

3.3.3 Kontaktledning för dubbelspår 

Kontaktledning på dubbelspårig järnväg kan konstrueras på följande sätt se figur 3: 

 Parallellkopplad enbart vid matningsstation (högst upp i figur 3). 

 Parallellkopplad med koppling halvvägs mellan och vid matningsstation (mitten i figur 

3). 

 Parallellkopplad kontaktledning med kopplingarna på korta inbördes avstånd (längst ned 

i figur 3).  

Parallellkoppling av kontaktledningens resistans innebär att den parallellkopplade resistan-

sen är lägre än den minsta resistansen längs ledarna. Lägre resistans i kontaktledningen ger 

mindre överföringsförluster.   

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Parallellkoppling av kontaktledningar på dubbelspår. 
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3.3.4 Statiska omriktare 

Statiska omriktare är omformare fast med direktomriktare eller självkommuterad växelrik-

tare. Statiska omriktare har inga rörliga delar som roterande omformare och använder sig av 

kraftelektronik. Fördelarna är att de är billigare, har kortare starttid, lägre installationskost-

nader, lägre underhållskostnader och 6 % lägre förluster än motsvarande roterande omfor-

mare [8] [17]. Statiska omriktare kan föra över återmatad energi på kraftnätet beroende på 

konfiguration. På Malmbanan finns det inga statiska omriktare utan bara roterande omfor-

mare [18]. 

3.3.5 Strömavtagare 

För att driva tåget elektrisk måste det finnas en koppling mellan elnätet och tåget. Kontakt-

ledningar hänger på en konstant höjd ovanför spåret. För att få energi till tåget trycker 

strömavtagaren med ett konstant tryck mot kontaktledningen. Flera strömavtagare på 

samma tåg skapar problem med kontakten mellan strömavtagare och kontaktledning. Detta 

beror på svängningar som uppstår. Svängningarna är beroende av tåghastighet och kontakt-

ledningens höjd över marken [8]. 

3.4 Förluster i loket 
Enligt Järnvägs Näts Beskrivningen (här efter kallad JNB) har IORE ett påslag på 1,16 vid 

debitering av effekt. Detta gör att IORE betalar för 1,16 gånger så mycket energi som tåget 

förbrukar. Ett antagande är då att förlusten från kraftproducent till tåg är 16 %. IORE:s 

likriktabrygga kan justera fasvinkeln och därmed kompensera för kontaktledningens kon-

duktans [3]. Förlusten från strömavtagaren till IORE:s dragkrok är 13.7 % [13]. 

3.5 Bromsförmåga 
Tågets inbromsning är en stor påfrestning på räls och hjul, för att undvika hjulplattor brom-

sar tågen med låga friktionsvärden α=0,15 jämfört med α=0,3-0,4 vid acceleration. α=0,15 

motsvarar en negativ acceleration på 1,4m/s2. Detta leder till längre bromssträckor [8]. 

Bromskraften är beroende på adhesion, som är beroende på rälstyp, väder, klimat och tå-

gens hastighet [8]. Ett tågs adhesionskoefficient beror på adhesionsvikten som är summan 

av axelvikten för drivande axlar. Bromsarnas återmatningsförmåga beror på antal återma-

tande drivaxlar [8]. Malmtågen har som lokdragna tåg få drivaxlar i förhållande till antalet 

axlar jämfört med motorvagnar. 

3.6 Ekonomi 
Trafikverket debiterar för den el som tågen använder. Varje tåg har en egen elmätare som 

mäter hur mycket som konsumeras. Tåg som har trafikverkets mätare har GPS och betalar 

enligt tariff för de områden som tågen konsumerar el [7]. Tåg som inte har elmätare debite-

ras enligt Trafikverkets tabell se figur 4 [7]. Alla tåg i Sverige inklusive IORE har en elmä-

tare [7]. Energi som återmatas till andra tåg minskar konsumtionen av energi från kraftnätet 

och blir då en form av nettodebitering. Återmatad energi till konsumenter på kraftnätet net-

todebiteras på Malmbanan men kan vara förbjudet eller gå under andra ekonomiska be-

stämmelser beroende på bana [20].  
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Figur 4: Förlustpåslag per fordonstyp [7]. 

3.7 MATLAB 
MATLAB är ett dataprogram som används för att göra beräkningar. I examensarbetet 

kommer det att användas för att beräkna fysikaliska modeller. 

3.8 Excel 
Excel är ett program som används för att sammanställa stora mängder data till matriser. I 

examensarbetet kommer det att användas till att sammanställa delsträckors, kurvradie, lut-

ning och geografisk position. 

3.9 Grafiska tidtabeller 
Grafiska tidtabeller visar tid och position för tåg i ett diagram mellan två geografiska punk-

ter. Grafiska tidtabeller är skalenliga och går därför att mäta i. Med tabellen går det att     

analysera på vilket kilometertal och tid som tåget borde befinnas sig med hänsyn till max 

genererad effekt och lägst avstånd till närliggande tåg se figur 5.  

 

 
Figur 5: Grafisk tidtabell 
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4 Metod 

För att göra beräkningar på återmatning på Malmbanan simulerades banan i MATLAB.  

Malmbanan delas upp i delsträckor som är beroende på ändringar i lutning eller kurvradie. 

Vid en ny kurvradie eller lutning börjar en ny delsträcka. Varje delsträckas lutning, längd, 

kurvkarakteristik och impedans till närmsta tåg eller omformare kommer från trafikverket 

och har sammanställts i Excel. MATLAB hämtar in informationen från Excel för att be-

räkna den återmatade energin för varje enskild delsträcka med ekvationerna 2-6. Ekvation 

2-6 beskriver tågets energiförluster och ekvation 7 beskriver den tillförda effekt som tåget 

behöver för att hålla en konstant hastighet. För projektet är delsträckor som producerar 

energi intressanta. För producerande delsträckor är värdet från ekvation 7 negativt och har 

inverterats till positivt i rapporten så att det blir enklare att läsa av. 

Förluster i IORE och omformarstationer är konstanta medan de för varje delsträcka föränd-

ras förlusten i kontaktledningen beroende på position då kontaktledningens längd och typ 

ändras. Kontaktledningens energiförlust beskrivs med ekvation 9 där strömmen och im-

pedansen varierar för varje delsträcka medan spänningen är konstant på 15 kV. Strömmens 

variation beroende på delsträcka fås genom ekvation 8. Med förändrad energiförlust i kon-

taktledning beroende på position kommer det att skilja mellan vilket system (kraftnät eller 

andra tåg) som det är mest effektivt att återmata till från den delsträckan som uträkningen 

gjordes. 

I projektet är det intressant att se konsumerad energi, återmatad energi (oavsett kraftnät 

eller tåg), återmatad energi till kraftnät och återmatad energi till närliggande tåg för varje 

delsträcka. MATLAB sammanställer alla delsträckor och plottar de olika värdena med olika 

färger, samt räknar ut den totala summan (integralen). Med dessa värden går det att ta reda 

på mängden energi som går att spara. 

För att effektivisera användandet av återmatad energi kan förlusterna minskas genom att 

anpassa tidtabellen så tågen möts på gynnsamma ställen där återmatningen är stor och im-

pedansen mellan tågen liten. Förslag på ändringar kommer utförs på ett representativt tåg 

under de två första veckorna i 2015. I denna tidtabell valdes Tåg 9902 från 1 januari 2015. 

På ett framtida dubbelspår kan tåg mötas oberoende var de befinner sig längs banan. Detta 

medför att tidtabellen kan anpassas så att tåg korsar varandra på de mest gynnsamma åter-

matningsområdena, se tabell 2. För Malmbanan beräknas två olika kontaktledningssystem 

för dubbelspår med olika impedans se figur 3. Den kontaktledning högst upp i figur 3 är 

parallellkopplad i omformarstationerna och kontaktledningen längst ned i figur 3 har fler 

parallellkopplingar mellan omformarstationerna. Kontaktledningssystemet med fler paral-

lellkopplingar har lägst impedans. Beräkningar ska utföras för båda dessa system för ett 

maximalt och minimalt återmatningsvärde. Med en anpassad tidtabell kan nya återmat-

ningsberäkningar göras på samma sätt som med enkelspår. 
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5 Resultat 

5.1 Totala genererad och konsumerad energi 
Vid simulering av alla delsträckor räknades energin ut för varje delsträcka som gav åter-

matning. Alla delsträckor som gav återmatning summerades ihop till ett totalt återmat-

ningsvärde. Samma sak gjordes för konsumtion av energi. Energin som produceras genom 

regenerativ bromsning på Malmbanan var 3,23 MWh energin som konsumeras var         

15,21 MWh. Under ett dygn, oberoende av veckodag, går det 10 malmtåg från Kiruna till 

Riksgränsen vilket resulterar i att 30,23 MWh genereras varje dygn. Figur 6 visar mängden 

energi och inom vilka kilometertal som återmatning är möjlig och figur 7 visar samma upp-

ställning fast med konsumerad energi. 

 
Figur 6: Graf över återmatning beroende på kilometertal med förluster i loket 

 
Figur 7: Graf över konsumtion beroende på kilometertal med förluster i loket 

Tabell 2: Områden med potential för återmatning av energi. 

Område Områdets start 

Kilometertal 

Områdets slut 

Kilometertal 

Mötesplats 

1  1417 1422  

2 1429 1432 +500  

3 1450 1468 +500 Bergfors 

Torneträsk 

4 1481 +500 1487 Kaisepakte 

5 1493 1498 Stordalen 

6 1501 +500 1508 +200 Abisko östra 

7 1534 +500 1540 Vassijaure 
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5.2 Konsumerad och återmatad energi enkelspår 
Konsumerade energin för malmtåget var på 15,21 MWh och 3,23 MWh återmatades till 

kontaktledningen. Efter förluster kunde 3,02 MWh totalt återmatad energi konsumeras. Då 

energin nettodebiteras resulterar det i besparingar på 20 %. 

Återmatningseffektiviteten var på 93 %, det vill säga att 93 % av den producerade energin 

kunde konsumeras. Totala återmatade energin utgår ifrån det mest gynnsamma återmat-

ningsvärdet till kraftnät och andra tåg för varje delsträcka. Återmatning till andra tåg var 

2,96 MWh och kraftnät var 2,77 MWh vilket resulterar i att det var 6,5 % mer effektivt att 

återmata till tåg än till kraftnätet. För de flesta delsträckor är det mer gynnsamt att återmata 

till andra tåg även om avståndet till tågen är längre än avståndet till närmaste omformare, 

detta beror på att förluster i omformaren är större än i kontaktledningen. Figur 10 visar 

återmatad energi till kraftnät och figur 9 visar återmatad energi till andra tåg beroende på 

kilometertal. Från figur 6 avläses områden som ger återmatning vilket redovisas i tabell 2. 

 
Figur 8: Graf över återmatning till kraftnät och andra tåg beroende på kilometertal enkelspår 

 
Figur 9: Graf över återmatning beroende på kilometertal till andra tåg enkelspår 
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Figur 10: Graf över återmatning beroende på kilometertal till kraftnät via omformare enkelspår 

5.3 Konsumerad och återmatad energi dubbelspår 
I figur 3 visas de tre olika systemen för kontaktledning på dubbelspår. Den med högst im-

pedans mellan tågen är den överst utan parallellkoppling mellan ledningarna förutom i om-

formarstationerna. Den med lägst impedans mellan tågen är den längst ned i figur 3 med 

fler än en parallellkoppling mellan omformarstationerna. Beräkningar gjordes på det minst 

och mest gynnsamma förhållandet. Figurerna i kapitel 5.3 visar det mest gynnsamma åter-

matningsvärdena hos kontaktledning med fler än en parallellkoppling mellan omformarstat-

ionerna. Med konstant rörelse på båda tågen och möten i de mest återmatnings gynnsamma 

områden är den totalt återmatade energin som mest 3,22 MWh se figur 11 och lägst 3,12 

MWh. Med samma energikonsumtion som ovan resulterar detta i en besparing på max      

21 % och minst 20 % vilket som mest var en förbättring på 1 % relativt enkelspår. Det var 

alltid mer gynnsamt för varje delsträcka att återmata till andra tåg än att återmata till kraft-

nätet för dubbelspår se figur 12. Figur 11 och figur 12 var lika då båda visar återmatning till 

andra tåg som alltid är det mest gynnsamma alternativet på dubbelspår. 

 
Figur 11: Graf över återmatning till kraftnät eller andra tåg beroende på kilometertal dubbelspår. 
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5.4 AC 50 Hz och DC banmatningssystem 
Beräkningar av återmatning på 50 Hz banmatningssystem är svårare till följd av sektioner-

ingen mellan de statiska omriktarna. I motsättning till 16 2/3 Hz och DC banmatningssy-

stem är kontaktledningen obruten. Av hänsyn till projektens begränsade resurser genomför-

des inte beräkningar på återmatning för banmatningssystem med 50 Hz AC eller            

DC-system. 

  

Figur 12: Graf över återmatning beroende på kilometertal till andra tåg dubbelspår. 

Figur 13: Graf över återmatning beroende på kilometertal till kraftnät via omformare på dubbelspår. 
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6 Analys och diskussion  

Från resultat ser vi att återmatning var mest effektivt till andra tåg jämfört med till kraftnät 

på en enkelspårig Malmbanan med undantag för enstaka delsträckor. För dubbelspår kan vi 

se att det alltid var mest gynnsamt med återmatning till andra tåg. Mer återmatad energi når 

andra tåg då avståndet var mindre mellan tågen på de gynnsamma återmatningsområdena. 

Detta resulterar i en bättre total återmatning och ett mer effektivt utnyttjande av energin än 

vid enkelspår.  En del av målsättningen i examensarbetet var att bestämma placering av fler 

omformare, denna frågeställning blir till stor del utan betydelse som följd av att Malmba-

nans banmatningssytem har små förluster se tabell 1. Även om avståndet mellan tågen är 

kortare vid återmatning på dubbelspår så är ökningen i återmatad energi relativt låg. Med 

detta kan vi dra slutsatsen att placering av fler omformare inte skulle ge en förbättring som 

är proportionerlig mot kostnaden att bygga ny omformare. 

6.1 Med dagens tidtabell och enkelspår 
Med dagens tidtabell går det att återmata 20 % av den konsumerade energin. Då energin 

nettodebiteras betyder det att det går att spara 20 % av dagens utgifter på energi.  

Analysen av grafiska tidtabellen se figur 14 och områden med återmatningspotential se 

tabell 2. På Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen är det 7 områden med bra återmat-

ningspotential. Med undantag av område 1 och 2 i tabell 2 är det en mötesstation i varje 

område. I dagsläge finns det fortfarande möjlighet att förbättra tidtabellen för att åstad-

komma en högre återmatningseffektivitet.  

 
Figur 14: Grafisk tidtabell för Malmbanan där områden med återmatningspotential är markerade. 

6.2 Effektiviserad tidtabell och enkelspår 
Mötesplatser kan användas för att uppnå bra återmatningseffektivitet. Dock innebär ett stop 

på en mötesplats att återmatning till andra tåg går förlorad under den tid det mötande tåget 

står stilla. Om tidtabellen anpassas så att tågen möts på dessa mötesstationer samtidigt 

minskas tiden tåget står stilla och återmatningen effektiviseras. Alternativt kan tidtabellen 

anpassas så att tågen är i område 6 och 7 i tabell 2 då avståndet mellan dessa områden är 

litet och överföringsförlusterna små. 
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6.3 Med framtida dubbelspår  
Om Malmbanan i framtiden blir dubbelspårig går det att återmata minimalt 20 % och max-

imalt 21 % av den konsumerade energin, det är 1 % förbättrad återmatningsutnyttjande än 

för enkelspår. Fördelarna med dubbelspår är att kapaciteten ökas och fler tåg kan trafikera 

sträckan varje dag, samt att de gynnsamma återmatningsområdena kan planeras in i tidta-

bellen som mötespunkter utan att behöva ta hänsyn till var det finns mötesplatser. Detta 

leder till att avståndet mellan tågen på de gynnsammaste återmatningsområdena blir litet 

och med det impedansen mellan tågen låg. Den valda kontaktledningskonfigurationen för 

dubbelspår med parallellkoppling (längst ned i figur 3) är den mest optimala i figur 3 med 

lägst impedans och energiförlust mellan tågen. Den stillastående tiden som kan uppkomma 

vid enkelspår försvinner på dubbelspår då tågen inte behöver ta hänsyn till mötesplatser.  

 
Figur 15: Analys av grafisk tidtabell för förslag på gynnsamma mötespunkter vid dubbelspår 

6.4 Ekonomi och miljö 
Tågen på Malmbanan köper el via Trafikverket och den energi som återmatas nettodebite-

ras. Med denna återmatade energi kan malmtågens ägare gynnas med 20 % för enkelspår 

och som mest 21 % lägre energiutgifter för dubbelspår. Miljömässigt blir det samma bespa-

ring. Denna lägre konsumtion bidrar till att det på kraftnätet blir lägre efterfrågan på energi 

hos andra producenter. Om den återmatade energin på Malmbanan inte kan konsumeras av 

tåg längs banan går den till konsumenter på kraftnätet. Det finns problem i överföreningen 

av energi mellan norra till södra Sverige då det inte finns kapacitet, det blir en flaskhals 

[21]. För återmatning på Malmbanan kan det medföra att producerad energi till kraftnätet 

inte kan nå konsumenter som det skulle kunna ha gjort om kapaciteten inte varit ett hinder. 

Effektivare energiutnyttjande testas i Kalifornien där vindkraftverk och solceller lagrar 

energi genom att lyfta upp tåg med tyngder på kullar som sedan återmatar energi via lagrad 

lägesenergi. Återmatningen från lägesenergin sker då produktionen från vindkraftverken 

och solcellerna avstannat [22]. Denna idé skulle kunna användas på Malmbanan med energi 

som inte används vid återmatningstillfället, samt att energi hålls i Norrland till följd av be-

gränsning i energiöverföring till södra Sverige. Vattenfalls pressmeddelande om att stänga 

reaktor 1 och 2 i Ringhals innan 2020 [23] kan leda till att svensk elförsörjning inte har 

samma förutsättningar för att leverera tillräckligt med energi till kraftnätet i framtiden. För 

att täck energibehovet måste energin importeras från länder utanför Sverige, energi som 

möjligtvis produceras med fossila bränslen. En effektivisering av energitillgångar på järn-
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vägen och i detta fall på Malmbanan kan leda till att mindre energi från fossila bränslen 

används och utsläpp av växthusgaser minskar. Nätägare kan förbjuda återmatad energi till 

kraftnätet då den energin anses oren och orsaka mer störningar än nytta på nätet [14]. Det 

finns nät som förbjuder återmatning till följd av detta. Vindkraft fungerar på samma sätt 

som ett återmatande tåg, produktionen av energi förändras på sekundbasis. Med att vind-

kraftparker blivit fler och en mer pålitlig källa för energi så har tekniken förbättrats så att 

det går att få ut energin på kraftnätet utan störningar. Det går inte längre att förbjuda åter-

matning genom att hänvisa till att det stör nätet, dessa problem har nu lösts. 

6.5 Framtida arbeten 
Ett förslag till framtida arbete är att utveckla ett enkelt digitalt sätt att överföra tidtabeller 

till ett format som MATLAB kan läsa av. Med detta skulle det gå att beräkna en individuell 

återmatningsprognos för varje enskilt tåg beroende på tågets tidtabell. Det skulle även vara 

intressant att använda energiberäkningarna tillsammans med ett dynamiskt tågko-

ordineringssystem för att säkerhetsställa att tågen möts på de mest gynnsamma återmat-

ningsområdena. 
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7  Slutsats 

Förlusterna i kontaktledningen mellan omformare är försumbar och konstruktion av nya 

omformare ger inte förbättring i överföring proportionerligt med kostnaden att konstruera 

nya omformare. Procentuellt återmatad energi vid en optimering av tidtabell för enkelspår 

blir nästan samma som vid dubbelspår men trafikmängden går inte att öka. Beräkningen av 

återmatad energi på järnvägen ger besparingar 20 % för enkelspår och lägst 20 % respek-

tive max 21 % för dubbelspår, jämfört med värden från litteratur och andra arbeten stämmer 

beräkningen bra överens. Projektet var tänkt att beräkningar hela malmbanan från Kiruna 

till Narvik men då vi aldrig fick värden för sträckan Riksgränsen Narvik blev beräkningen 

enbart för sträckan Kiruna till Riksgränsen. Återmatning av energi är ett enkelt och effek-

tivt sätt att minska det negativa avtrycket på miljön genom att återanvända energin som 

malmtågen lagrar. Den återmatade energin nettodebiteras mot den använda energin därmed 

blir den ekonomiska besparingen idag runt 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

23  |  KÄLLFÖRTECKNING 

Källförteckning 

 

[1]  C. Engström, ”Nationalencyklopedin Malmbanan,” Stockholm, 2015. 

[2]  Banverket, Impedanser för KTL och 132kV, 30kV och 15kV ML, E. Friman, Red., Stockholm: 

CBKE, 2006.  

[3]  C. Domay, Interviewee, E-postintervju angåande Malmbanan. [Intervju]. 25 03 2015. 

[4]  Trafikverket, ”Trafikverket - Dagliga grafer 2015,” 2015. [Online]. Available: 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/Att-skapa-

tidtabeller-for-tag/Tagplan-2015/Dagliga-grafer-2015/. [Använd 22 04 2015]. 

[5]  C. Engström, ”NE.se,” 2015. [Online]. Available: 

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/malmbanan,. [Använd 28 03 2015]. 

[6]  M. B. Evert Andersson, Spårtrafik och spårfordon Del 1 Spårtrafiksystem, Stockolm: 

Järnvägsgruppen KTH, 2007.  

[7]  Trafikverket, ”Järnvägsnätsbeskrivning 2015,” Trafikverket, Stockholm, 2013. 

[8]  S. Östlund, Elektrisk Traktion, Stockholm: Järnvägsgruppen KTH, 2002.  

[9]  S. Nydegger, ”Analysis of energy-saving measures on DC railways through sailway systems 

simulation,” Elektrische Bahnen, vol. 112, nr 8-9, pp. 462-267, 2014.  

[10]  E. A. Piotr Lukaszewicz, ”Green Train energy consumption,” KTH railway Group , Storckholm, 

2009. 

[11]  N. K. Y. T. E. a. T. N. Nakazawa, ”Development of a Braking Energy Regeneration System for 

City Buses,” 11, 01, 1987. 

[12]  C. e. a. Walsh, ”Electric vehicle driving style and duty variation performance study,” University 

of Sheffield, Sheffield, 2010. 

[13]  B. Rytting, Interviewee, E-postintervju angående effektfaktor i IORE. [Intervju]. 28 04 2015. 

[14]  L. Abrahamsson, T. Schütte och S. Östlund, ”Use of Converters for Feeding of AC Railways for 

All Frequencies,” Energy for Sustainable Development, vol. 16, pp. 368-378, 2012.  

 



 
 

 
 
24  |  KÄLLFÖRTECKNING 

[15]  T. S. Uwe Behmann, ”Niederfrequenz – nicht nur für Bahnen,” Bull. SEV, nr 4, pp. 39-42, 

2015.  

[16]  L. S. Lars Abrahamsson, ”Railway power supply investment decisions considering the voltage 

drops - assuming the future traffic to be known,” Royal Institute of Technology, Stockholm, 

2009. 

[17]  N. Biedermann, ”Järnvägens Elmatning,” KTH, Kista, 2002. 

[18]  Banverket, ”BVS 543.19300 Kraftförsörjningsanläggningar,” 02, 05, 2010. 

[19]  M. N. T. S. Frank Martinsen, ”A new type of autotransformer systen for the railway in Norway,” 

Electriche Bahnen, vol. 108, nr 8-9, pp. 334-344, 2010.  

[20]  B. Ryttting, Interviewee, Telefonintervju angåande debitering av återmatad energi. 

[Intervju]. 28 04 2015. 

[21]  Dalakraft, ”Dalakraft.se,” Dalakraft AB, 01 11 2011. [Online]. Available: 

https://www.dalakraft.se/elmarknaden/sveriges-elomraden. [Använd 31 05 2015]. 

[22]  C. v. Schultz, ”Nyteknik.se,” 25 05 2015. [Online]. Available: 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3910235.ece. [Använd 29 05 

2015]. 

[23]  Vattenfalls pressavdelning, ”Vattenfall.se,” 21 05 2015. [Online]. Available: 

http://corporate.vattenfall.se/press-och-media/pressmeddelanden/2015/vattenfall-andrar-

inriktning-for-drifttid-for-ringhals-1-och-2/. 

 

 

  



 
 
 
 

25  |  BILAGA 1 

Bilaga 1 

MATLAB kod för beräkning av energi på Malmbanan 
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%Adam Bruce----- 

%Tele: 070-4741622 , Mail:adambru@kth.se 

%Ole Martin Indreeide----- 

%Tele: 072-3248503 , Mail:omin@kth.se 

%Denna kod är för Examensarbete på KTH Elektroteknik i Haninge. Koden 

%beräknar varje delsträcka på Malmbanan och räknar ut hur mycket energi som 

%behövs för att hålla tåget i en konstant hastighet på 60Km/h. På negativt 

%lutande delsträckor kommer energi att genereras och på delsträckor med 

%positiv lutning kommer energi att konsumeras. 

A_lutning = xlsread('varden','MatlabVarden','A3:A1507');                            

%värden för lutning(L) (0%) 

B_kurvor = xlsread('varden','MatlabVarden','B3:B1507');                             

%Värden for kurva(r)    (m) 

C_delta = xlsread('varden','MatlabVarden','C3:C1507');                              

%värden för distans(d)  (m) 

D_avtsand= xlsread('varden','MatlabVarden','E3:E1507');                             

%Avstånd från start 

E_possition= xlsread('varden','MatlabVarden','F3:F1507');                           

%KM-tal 

F_Tiden_possition= xlsread('varden','MatlabVarden','G3:G1507');                     

%Tiden från 0-punkt 
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G_imp_delstracka= xlsread('varden','MatlabVarden','I3:I1507');                      

%Impendans på delsträcka 

H_imp_narmsta_omformare= xlsread('varden','MatlabVarden','M3:M1507');               

%Impendans från Malmtåget till närmaste omformare 

I_imp_narmsta_omformare_dubbelspar= 

xlsread('varden','MatlabVarden','AA3:AA1507');  %Impendans från Malmtåget till 

närmaste omformare dubbelspår 

J_imp_narmaste_tag= xlsread('varden','MatlabVarden','O3:O1507');                    

%Impendans från malmtåget till närmaste tåg 

K_avst_omformar= xlsread('varden','MatlabVarden','J3:J1507');                       

%Avstånd till närmste omformare 

L_imp_narmaste_tag_dubbelspar= xlsread('varden','MatlabVarden','Z3:Z1507');         

%Impendans från malmtåget till närmaste tåg dubbelspår 

%---------------------Värden------------------------- 

Antal_delstrackor=1505;         %Antal delsträckor som ska plottas 

V=60;                           %Tågets hastighet                                

(km/h) 

v=V/3.6;                        %Tågets hastighet                                 

(m/s) 

m=8160000;                      %Tågets vikt                                       

(kg) 

g=9.82;                         %Tyngdacceleration                                  

(N) 

c_1=0.02;                       %Energiforluster som funktion av banunderlaget   

(N/kg) 

                                %och tåget axelvikt (mellan 0.01-0.02) 

c_2=0.0003;                     %Beroende på hur bra hjulen och skinnegången är  

(s^-1) 

                                %(mellan 0.00015 - 0.0003) 
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roh=1.3;                        %Luftens densitet                              

(kg/m^3) 

w=2.95;                         %Tågets bredd                                       

(m) 

h=4.465;                        %Tågets höjd                                        

(m) 

A=w*h;                          %Tågets frontarea                                 

(m^2) 

C_dp=0.3;                       %Tryckmotstånd beroende på tågens utforming 

C_df=0.015;                     %Friktionsmotstånd beroende på tågtypen 

C_dv=1;                         %Vindmotståndsberäkning då vi anntat att det är 

                                %vindstilla kommer inte denna påverka tåget 

Banmatning_spanning=15000;      %Tågets spänning konstant 

r=B_kurvor;                     %Kurvans radie från Excel 

L=A_lutning;                    %Lutnigar för delsträckor på banan från Excel 

D=C_delta;                      %Avstånd från en ändring till nesta ändring från 

Excel 

Total_tid_timmar=2.098          %Total tid i timmar för en färd i 60km/h Kiruna-

>Riksgränsen 

Total_tid=7554;                 %Total tid i Sekunder för en färd i 60km/h Ki-

runa->Riksgränsen 

Mega=1000000;                   %För eventuell föränkling 

Kilo=1000;                      %För eventuell föränkling 

%-----------------Forluster----------------- 

Forlust_lok= 0.863;     %Lokets forlust från julen till srömavtagare 

Forlust_omformare= 0.88;%Omformares forlust från kontaktledning till kraftnätet 
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%---------Allokaerar plats till arrayer----- 

D_k=zeros(1,Antal_delstrackor); 

D_g=zeros(1,Antal_delstrackor); 

D_r=zeros(1,Antal_delstrackor); 

D_a=zeros(1,Antal_delstrackor); 

P_prod=zeros(Antal_delstrackor,1); 

P_sann=zeros(Antal_delstrackor,1); 

P_konsumerad=zeros(Antal_delstrackor,1); 

T_delstracka=zeros(Antal_delstrackor,1); 

E_ideal_delstracka_prod=zeros(Antal_delstrackor,1);                     %Varje 

delsträckas ideala energi, om negativ = 0 

E_ideal_delstracka_sann=zeros(Antal_delstrackor,1);                     %Varje 

delsträckas ideala energi, både negativ och possetiv 

E_ideal_delstracka_kons=zeros(Antal_delstrackor,1);                     %Varje 

delsträckas konsumerade energi, endast negativ 

P_konsumerad_lok_delstracka=zeros(Antal_delstrackor,1);                 %Konsume-

rad W/delsträcka lok (Med förluster i lok) 

E_konsumerad_lok_delstracka=zeros(Antal_delstrackor,1);                 %Konsume-

rad energi/delsträcka lok (Med förluster i lok) 

P_lok_delstracka=zeros(Antal_delstrackor,1);                            %Den ge-

nererade W/delsträcka lok (Efter förluster i lok) 

E_lok_delstracka=zeros(Antal_delstrackor,1);                            %Den ge-

nererade energin/delsträcka lok (Efter förlust i lok) 

E_kraftnat_delstracka=zeros(Antal_delstrackor,1);                       %Den 

återmatade enering/delsträcka (Som kommer ut på kraftnätet) 

E_kraftnat_delstracka_dubbelspar=zeros(Antal_delstrackor,1);            %Denn 

återmatade energin/delsträcka dubbelspår (Som kommer ut på kraftnätet) 
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E_andra_tag_delstracka=zeros(Antal_delstrackor,1);                      %Den 

återmatade energin/delsträcka (Som kommer till andra tåg) 

E_total_atermat_delstracka=zeros(Antal_delstrackor,1);                  %Den to-

tala återmatade energin/delsträcka (Det som är mest gynnsamt Tåg/Kraftnät) 

E_andra_tag_delstracka_dubbelspar=zeros(Antal_delstrackor,1);           %Den 

återmatade energin/delsträcka dubbelspår (Som kommer till andra tåg) 

E_total_atermat_delstracka_dubbelspar=zeros(Antal_delstrackor,1);       %Den to-

tala återmatade energin/delsträcka dubbelspår (Det som är mest gynnsamt 

Tåg/Kraftnät) 

P_forlust_till_narmst_omform=zeros(Antal_delstrackor,1);                %Förlus-

ter i återmatning W/delsträcka till närmste omformare 

P_forlust_till_narmst_omform_dubbelspar=zeros(Antal_delstrackor,1);     %Förlus-

ter i återmatning W/delsträcka till närmste omformare dubbelspår 

P_forlust_till_narmst_tag=zeros(Antal_delstrackor,1);                   %Förlus-

ter i återmatning W/delsträcka till närmste tåg 

P_forlust_till_narmst_tag_dubbelspar=zeros(Antal_delstrackor,1);        %Förlus-

ter i återmatning W/delsträcka till närmsta tåg vid dubbelspår 

E_forlust_till_narmst_omform=zeros(Antal_delstrackor,1);                %Förlus-

ter i återmatning energi/delsträcka till närmste omformare 

E_forlust_till_narmst_omform_dubbelspar=zeros(Antal_delstrackor,1); 

E_forlust_till_narmst_tag=zeros(Antal_delstrackor,1);                   %Förlus-

ter i återmatning energi/delsträcka till närmste tåg 

E_forlust_till_narmst_tag_dubbelspar=zeros(Antal_delstrackor,1);        %Förlus-

ter i återmatning energi/delsträcka till närmsta tåg vid dubbelspår 

I_Strom_delstracka=zeros(Antal_delstrackor,1);                          

%Ström/delsträcka beroende på delsträckans genererade P_tot och U. (P varierar 

och U konstant) 

%-----Initsierade värden----- 

E_ideal_total_prod=0; 

E_ideal_total_sann=0; 
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E_ideal_total_kons=0; 

E_kraftnat_total=0; 

E_kraftnat_dubbelspar_total=0; 

E_andra_tag_total=0; 

E_andra_tag_total_dubbelspar=0; 

E_toatl_atermatning=0; 

E_toatl_atermatning_dubbelspar=0; 

E_lok_prod_total=0; 

E_lok_kons_total=0; 

for X = 1:1:Antal_delstrackor 

D_k(X)=m*(6.5/(r(X)-55));               %Formel---------------------------------- 

D_g(X)=(L(X)/1000)*m*g ;                %Formel---------------------------------- 

D_r(X)=m*(c_1+c_2*v);                   %Formel---------------------------------- 

D_a(X)=0.5*roh*v^2*A*(C_dp+C_df)*C_dv;  %Formel---------------------------------- 

T_delstracka(X,1)=C_delta(X,1)/v;       %Beräkning av tiden det tat att åge 

sträckningen i 60 km/h fins också i Excel värdena stämmer överens 

end 

D_k=D_k'; 

D_g=D_g'; 

D_r=D_r'; 

D_a=D_a'; 

%-----------------storlekskontroll------------------ 

size(r); 
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size(L); 

size(D); 

size(D_k); 

size(D_g); 

size(D_r); 

size(D_a); 

T_delstracka; 

D_tot=(-1)*(D_g+D_k+D_a+D_r);        %Totala energiåtgången 

                                     %Positivt värde betyder återmatad 

for Y =1:1:Antal_delstrackor 

P_prod(Y,1)=D_tot(Y,1)*v;            %Energipotensial/delsträcka/sekund 

P_sann(Y,1)=D_tot(Y,1)*v; 

P_konsumerad(Y,1)=D_tot(Y,1)*v; 

    if P_prod(Y,1)<0 

        P_prod(Y,1)=0; 

    end 

    if P_konsumerad(Y,1)>0 

        P_konsumerad(Y,1)=0; 

    end 

%------------------Återmatad energi/delsträcka--------------- 

E_ideal_delstracka_prod(Y,1) = P_prod(Y,1) * T_delstracka(Y,1);            %Total 

energi/delsträcka om negativt = 0 

E_ideal_delstracka_sann(Y,1) = P_sann(Y,1) * T_delstracka(Y,1);             %To-

tal energi/delsträcka med negativt & possetivt 
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E_ideal_delstracka_kons(Y,1) = P_konsumerad(Y,1) * T_delstracka(Y,1);       %To-

tal energi/delsträcka om positiv = 0 

%------------------Total återmatad energi/banan--------------- 

E_ideal_total_prod = E_ideal_total_prod + E_ideal_delstracka_prod(Y,1);     %Hela 

banans ideal totala återmatningspotential utan förluster 

E_ideal_total_sann = E_ideal_total_sann + E_ideal_delstracka_sann(Y,1);     %Hela 

banans ideal totala energi summerad både kons och prod 

E_ideal_total_kons = E_ideal_total_kons + E_ideal_delstracka_kons(Y,1);     %Hela 

banans ideal totala konsumerad energi 

%------------------Återmatad energi/delsträcka med förlust i lok---- 

P_lok_delstracka(Y,1) = P_prod(Y,1) * Forlust_lok;                          %Ge-

nererad W/delsträcka med förlusyer i lok 

E_lok_delstracka(Y,1) = E_ideal_delstracka_prod(Y,1) * Forlust_lok;         %Ge-

nerarad energi/delsträcka med förluster i lok 

%------------------Strömstyrkan/återmataddelsträcka----------- 

I_Strom_delstracka(Y,1) = P_lok_delstracka(Y,1)/Banmatning_spanning;        

%Strömmen som produceras/delsträcka beroende av W/delsträcka och U/delsträcka 

%------------------Konsumerad energi/delsträcka med förluster i lok---- 

P_konsumerad_lok_delstracka(Y,1) = P_konsumerad(Y,1) / Forlust_lok;         %Kon-

sumerad W/delsträcka med förluster i lok 

E_konsumerad_lok_delstracka(Y,1)=E_ideal_delstracka_kons(Y,1)/Forlust_lok;  %Kon-

sumerad energi/delsträcka med förluster i lok 

%------------------Total återmatad energi/lok----------------- 

E_lok_prod_total = E_lok_prod_total + E_lok_delstracka(Y,1);                %Pro-

ducerad energi total med förluster i lok 

E_lok_kons_total = E_lok_kons_total + E_konsumerad_lok_delstracka(Y,1);     %Kon-

sumerad energi total med förluster i lok 

%------------------Förlust till närmsta omformare------------- 
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P_forlust_till_narmst_omform(Y,1) = H_imp_narmsta_omformare(Y,1) * 

(I_Strom_delstracka(Y,1))^2;           %Förlust i banmatningssystem beroende på 

avstånd till Omformare Pf=R*I^2 W/delsträcka 

E_forlust_till_narmst_omform(Y,1) = P_forlust_till_narmst_omform(Y,1) * 

T_delstracka(Y,1);                %Energiforluster/delsträcka närmaste omformare 

%------------------Förlust till närmsta omformare dubbelspår------------- 

P_forlust_till_narmst_omform_dubbelspar(Y,1) = 

I_imp_narmsta_omformare_dubbelspar(Y,1) * (I_Strom_delstracka(Y,1))^2;           

%Förlust i banmatningssystem beroende på avstånd till Omformare Pf=R*I^2 

W/delsträcka dubbelspår 

E_forlust_till_narmst_omform_dubbelspar(Y,1) = 

P_forlust_till_narmst_omform_dubbelspar(Y,1) * T_delstracka(Y,1);                

%Energiforluster/delsträcka närmaste omformare dubbelspår 

%------------------Återmatad energi Kraftnät/delsträcka-------- 

E_kraftnat_delstracka(Y,1) = (E_lok_delstracka(Y,1) - 

E_forlust_till_narmst_omform(Y,1)) * (Forlust_omformare) ;     %Energi/delsträcka 

som kommer fram till kraftnät 

    if E_kraftnat_delstracka(Y,1)<0 

        E_kraftnat_delstracka(Y,1)=0;                    %Om en delsträckas för-

luster är större än produktionen blir svaret 0 istället för negativt 

    end 

%------------------Återmatad energi Kraftnät/delsträcka dubbelspår-------- 

E_kraftnat_delstracka_dubbelspar(Y,1) = (E_lok_delstracka(Y,1) - 

E_forlust_till_narmst_omform_dubbelspar(Y,1)) * (Forlust_omformare) ;     

%Energi/delsträcka som kommer fram till kraftnät 

    if E_kraftnat_delstracka_dubbelspar(Y,1)<0 

        E_kraftnat_delstracka_dubbelspar(Y,1)=0;                    %Om en del-

sträckas förluster är större än produktionen blir svaret 0 istället för negativt 

    end 

%------------------Total återmatad energi/Kraftnät------------- 
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E_kraftnat_total = E_kraftnat_total + E_kraftnat_delstracka(Y,1);           %To-

tal energi som når ut på kraftnätet 

%------------------Total återmatad energi/Kraftnät dubbelspår------------- 

E_kraftnat_dubbelspar_total = E_kraftnat_dubbelspar_total + 

E_kraftnat_delstracka_dubbelspar(Y,1);           %Total energi som når ut på 

kraftnätet 

%------------------Förluster till närmsta Tåg------------------ 

P_forlust_till_narmst_tag(Y,1) = J_imp_narmaste_tag(Y,1) * 

(I_Strom_delstracka(Y,1))^2; %Förlust i banmatningssystem beroende på avstånd 

till Tåg Pf=R*I^2 W/delsträcka 

E_forlust_till_narmst_tag(Y,1) = P_forlust_till_narmst_tag(Y,1) * 

T_delstracka(Y,1);    %Energiforluster/delsträcka närmaste Tåg 

%------------------Förluster till närmsta Tåg dubbelspår------------------ 

P_forlust_till_narmst_tag_dubbelspar(Y,1) = L_imp_narmaste_tag_dubbelspar(Y,1) * 

(I_Strom_delstracka(Y,1))^2;   %Förlust i banmatningssystem beroende på avstånd 

till Tåg Pf=R*I^2 W/delsträcka dubbelspår 

E_forlust_till_narmst_tag_dubbelspar(Y,1) = 

P_forlust_till_narmst_tag_dubbelspar(Y,1) * T_delstracka(Y,1);      %Energifor-

luster/delsträcka närmaste Tåg dubbelspår 

%------------------Återmatad energi Tåg/delsträcka------------- 

E_andra_tag_delstracka(Y,1) = (E_lok_delstracka(Y,1) - 

E_forlust_till_narmst_tag(Y,1)); %Energi/delsträcka som kommer fram till andra 

Tåg 

    if E_andra_tag_delstracka(Y,1)<0 

        E_andra_tag_delstracka(Y,1)=0;                                              

%Om en delsträckas förluster är större än produktionen blir svaret 0 istället för 

negativt 

    end 

%------------------Återmatad energi Tåg/delsträcka dubbelspår------------- 
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E_andra_tag_delstracka_dubbelspar(Y,1) = (E_lok_delstracka(Y,1) - 

E_forlust_till_narmst_tag_dubbelspar(Y,1)); %Energi/delsträcka som kommer fram 

till andra Tåg dubbelspår 

    if E_andra_tag_delstracka_dubbelspar(Y,1)<0 

        E_andra_tag_delstracka_dubbelspar(Y,1)=0;          %Om en delsträckas 

förluster är större än produktionen blir svaret 0 istället för negativt 

    end 

%------------------Total återmatad energi/andra_tåg------------- 

E_andra_tag_total = E_andra_tag_total + E_andra_tag_delstracka(Y,1);    %Total 

energi som når andra Tåg 

%------------------Total återmatad energi/andra_tåg dubbelspår------------- 

E_andra_tag_total_dubbelspar = E_andra_tag_total_dubbelspar + 

E_andra_tag_delstracka_dubbelspar(Y,1); %Total energi som når andra Tåg dubbel-

spår 

%------------------Total återmatad energi/andra_tåg & energi/kraftnät------ 

    if E_andra_tag_delstracka(Y,1) < E_kraftnat_delstracka(Y,1) 

        E_toatl_atermatning = E_toatl_atermatning + E_kraftnat_delstracka(Y,1); 

        E_total_atermat_delstracka(Y,1) = E_kraftnat_delstracka(Y,1); 

    else 

        E_toatl_atermatning = E_toatl_atermatning + E_andra_tag_delstracka(Y,1); 

        E_total_atermat_delstracka(Y,1) = E_andra_tag_delstracka(Y,1); 

    end 

%------------------Total återmatad energi/andra_tåg & energi/kraftnät dubbelspår-

----- 

    if E_andra_tag_delstracka_dubbelspar(Y,1) < 

E_kraftnat_delstracka_dubbelspar(Y,1) 
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        E_toatl_atermatning_dubbelspar = E_toatl_atermatning_dubbelspar + 

E_kraftnat_delstracka_dubbelspar(Y,1); 

        E_total_atermat_delstracka_dubbelspar(Y,1) = 

E_kraftnat_delstracka_dubbelspar(Y,1); 

    else 

        E_toatl_atermatning_dubbelspar = E_toatl_atermatning_dubbelspar + 

E_andra_tag_delstracka_dubbelspar(Y,1); 

        E_total_atermat_delstracka_dubbelspar(Y,1) = 

E_andra_tag_delstracka_dubbelspar(Y,1); 

    end 

end 

%------------------Totala återmatningsvärden/banan Joule ------------------ 

'-----------Värdena är i Joule-----------' 

 E_lok_kons_total 

 E_ideal_total_kons 

 E_ideal_total_prod 

 E_lok_prod_total 

 E_toatl_atermatning 

 E_toatl_atermatning_dubbelspar 

 E_andra_tag_total 

 E_andra_tag_total_dubbelspar 

 E_kraftnat_total 

 E_kraftnat_dubbelspar_total 

%------------------Totala återmatningsvärden/banan MWh ------------------- 

 '-----------Värdena är i MWh-------------' 
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 E_lok_kons_total=(E_lok_kons_total/Total_tid)*Total_tid_timmar 

 E_ideal_total_kon=(E_ideal_total_kons/Total_tid)*Total_tid_timmar 

 E_ideal_total_prod=(E_ideal_total_prod/Total_tid)*Total_tid_timmar 

 E_lok_prod_total=(E_lok_prod_total/Total_tid)*Total_tid_timmar 

 E_toatl_atermatning=(E_toatl_atermatning/Total_tid)*Total_tid_timmar 

 

E_toatl_atermatning_dubbelspar=(E_toatl_atermatning_dubbelspar/Total_tid)*Total_t

id_timmar 

 E_andra_tag_total=(E_andra_tag_total/Total_tid)*Total_tid_timmar 

 

E_andra_tag_total_dubbelspar=(E_andra_tag_total_dubbelspar/Total_tid)*Total_tid_t

immar 

 E_kraftnat_total=(E_kraftnat_total/Total_tid)*Total_tid_timmar 

 

E_kraftnat_dubbelspar_total=(E_kraftnat_dubbelspar_total/Total_tid)*Total_tid_tim

mar 

%-------------Olika possitionering, Tid, Km-tal, Avstånd (Km)------- 

 E_possition; 

 D_avtsand; 

 F_Tiden_possition; 

%plot(F_Tiden_possition,P_delstracka) 

%plot(D_avtsand,P_delstracka) 

stairs(E_possition,E_lok_delstracka,'b') 

hold on 

stairs(E_possition,E_total_atermat_delstracka,'g')                  %bästa på 

enkeltspår (minst förluster) 
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hold on 

stairs(E_possition,E_kraftnat_delstracka,'y') 

hold on 

stairs(E_possition,E_andra_tag_delstracka,'y') 

hold on 

stairs(E_possition,E_konsumerad_lok_delstracka,'r') 

hold on 

%----- Graf Dubbelspår----- 

stairs(E_possition,E_total_atermat_delstracka_dubbelspar,'g') 

hold on 

stairs(E_possition,E_andra_tag_delstracka_dubbelspar,'y') 

hold on 

stairs(E_possition,E_kraftnat_delstracka_dubbelspar,'y') 

hold on 

%Text till grafer 

title('Energiåtermatning på Malmbanan/delsträcka') 

ylabel('Energi (W)') 

xlabel('Kilometertal (km)') 

text(1405.066,0,'X') 

text(1405.066,-10000000,'CS=Rsi') 

text(1474.000,0,'X') 

text(1474.000,-10000000,'CS=Sbk') 

text(1520.230,0,'X') 
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text(1520.230,-10000000,'CS=Tha') 

legend('Återmatad energi vid strömavtagare','Användbar återmatad 

energi','Återmatad energi till kraftnät','Återmatad energi till andra 

tåg','Konsumerad energi','Användbar återmatad energi på dubbelspår','Återmatad 

energi till andra tåg på dubbelspår','Återmatad energi till kraftnät på dubbel-

spår') 

%text(1562.100,0,'X') 

%text(1562.100,10000000,'CS=Rom') 

%text(1433.300,0,'\X Rensjö mötesplats') 

%text(1453.700,'\X Bergfors mötesplats') 

%text(1483.300,0,'\X Kaiserpakte mötesplats') 

%text(1495.500,0,'\X Stordalen mötesplats') 

%text(1505.900,0,'\X Abisko Ö mötesplats') 

%text(1535,0,'\X Vassljaure mötesplats') 

 

Published with MATLAB® R2014b 
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Bilaga 2  

Utvalda värden från Excel. 

Värden för lutning, kurvradie, kilometertal, resistans i kontaktledning kommer från Trafikverket, 

mötande tågs placering i förhållande till malmtåget utläses från grafiska tidtabellen. Resterande 

värden beräknas utifrån värden som nämndes ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sträcka från

 matningsstation (m)

Sträcka från 

matningsstation (m)

Resistans till 

närmaste omformar (Ω)

Avstånd till 

närmste tåg

Resistans till 

närmste tåg

Resistans i 

ledningen (km)

Närmaste system att 

återmata till

Effektfaktorn for 

närmste system

0 67934 0,215 89,8 3,0532 0,034 0 0,88

10345 57589 0,56673 89,60066667 3,046422667 0,034 3,046422667 0,88

10437 57497 0,569858 89,22366667 3,033604667 0,034 3,033604667 0,88

10611 57323 0,575774 88,721 3,016514 0,034 3,016514 0,88

10843 57091 0,583662 88,47183333 3,008042333 0,034 3,008042333 0,88

10958 56976 0,587572 88,33316667 3,003327667 0,034 3,003327667 0,88

11022 56912 0,589748 88,23566667 3,000012667 0,034 3,000012667 0,88

11067 56867 0,591278 88,17933333 2,998097333 0,034 2,998097333 0,88

11093 56841 0,592162 88,00816667 2,992277667 0,034 2,992277667 0,88

11172 56762 0,594848 87,88033333 2,987931333 0,034 2,987931333 0,88

11231 56703 0,596854 87,86733333 2,987489333 0,034 2,987489333 0,88

11237 56697 0,597058 87,85866667 2,987194667 0,034 2,987194667 0,88

11241 56693 0,597194 87,58783333 2,977986333 0,034 2,977986333 0,88

11366 56568 0,601444 85,9 2,9206 0,034 2,9206 0,88

11399 56535 0,602566 85,85233333 2,918979333 0,034 2,918979333 0,88

11421 56513 0,603314 85,79816667 2,917137667 0,034 2,917137667 0,88

11446 56488 0,604164 85,5425 2,908445 0,034 2,908445 0,88

11564 56370 0,608176 85,47533333 2,906161333 0,034 2,906161333 0,88

11595 56339 0,60923 85,4515 2,905351 0,034 2,905351 0,88

11606 56328 0,609604 85,35183333 2,901962333 0,034 2,901962333 0,88

11652 56282 0,611168 85,26083333 2,898868333 0,034 2,898868333 0,88

11694 56240 0,612596 85,21316667 2,897247667 0,034 2,897247667 0,88

11716 56218 0,613344 85,081 2,892754 0,034 2,892754 0,88

11777 56157 0,615418 85,03333333 2,891133333 0,034 2,891133333 0,88

11799 56135 0,616166 84,60866667 2,876694667 0,034 2,876694667 0,88

Lutning Radie Delta (m) Delta (km) Avstånd (m) Geografisk possition (km) Tiden sek från start (s) Tid delsträcka (s)

Impedans (Ω)

delsträcka

Kortaste avstånd till 

matningsstation (km)

0 99999 10345 10,345 -10345 1406,066 -620,724829 620,7 0,351730 0

-2 99999 92 0,092 0 1416,411 0 5,52 0,003128 10,345

-2 1210 174 0,174 92 1416,503 5,520220809 10,44 0,005916 10,437

-2 1210 232 0,232 266 1416,677 15,96063843 13,92 0,007888 10,611

-7 1210 115 0,115 498 1416,909 29,88119525 6,9 0,003910 10,843

-12 584 64 0,064 613 1417,024 36,78147126 3,84 0,002176 10,958

-12 1210 45 0,045 677 1417,088 40,62162486 2,7 0,001530 11,022

-12 584 26 0,026 722 1417,133 43,32173287 1,56 0,000884 11,067

-12 588 79 0,079 748 1417,159 44,88179527 4,74 0,002686 11,093

-10 588 59 0,059 827 1417,238 49,62198488 3,54 0,002006 11,172

-9 588 6 0,006 886 1417,297 53,16212649 0,36 0,000204 11,231

-9 588 4 0,004 892 1417,303 53,52214089 0,24 0,000136 11,237

-12 584 125 0,125 896 1417,307 53,76215049 7,5 0,004250 11,241

-9 588 33 0,033 1021 1417,432 61,2624505 1,98 0,001122 11,366

-10 588 22 0,022 1054 1417,465 63,2425297 1,32 0,000748 11,399

-10 588 25 0,025 1076 1417,487 64,5625825 1,5 0,000850 11,421

-10 99999 118 0,118 1101 1417,512 66,06264251 7,08 0,004012 11,446

-11 99999 31 0,031 1219 1417,63 73,14292572 1,86 0,001054 11,564

-11 1468 11 0,011 1250 1417,661 75,00300012 0,66 0,000374 11,595

-12 1468 46 0,046 1261 1417,672 75,66302652 2,76 0,001564 11,606

-11 1468 42 0,042 1307 1417,718 78,42313693 2,52 0,001428 11,652

-10 1468 22 0,022 1349 1417,76 80,94323773 1,32 0,000748 11,694

-10 1468 61 0,061 1371 1417,782 82,26329053 3,66 0,002074 11,716

-10 1468 22 0,022 1432 1417,843 85,92343694 1,32 0,000748 11,777

-10 1468 196 0,196 1454 1417,865 87,24348974 11,76 0,006664 11,799


