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Sammanfattning 
 
STRIX är Banverkets mest moderna mätvagn. Med denna utförs bland annat mätningar av 
rälsprofilen med ett optiskt system som är monterat under vagnen. I detta examensarbete 
jämförs mätningar från STRIX och mätningar från det handhållna systemet MiniProf. Målet 
med jämförelsen är att visa om nya metoder som har utvecklats under examensarbetet leder 
till förbättringar av mätningar utförda med STRIX. 
 
En tänkbar förbättring av de mätningar som utförs med STRIX är att byta den referenspunkt 
som används vid matchning mot en referensprofil. Genom att använda rälshuvudets nedre 
ytterhörn minskas inverkan av rälens tillverkningstoleranser. 
 
För att ett byte av referenspunkt skall var möjligt måste arrangemanget med lasrar och 
kameror på STRIX modifieras. Placering av lasrar och kameror medför nämligen att delar av 
rälshuvudets undersida skuggas. För att matchning mot referensprofil ska kunna utföras på ett 
entydigt sätt, måste en större del av detta område göras tillgängligt. 
 
Bättre mätningar innebär möjligheter till nya metoder att visualisera nötningen. Syftet med 
dessa metoder är att göra det enklare att till exempel i förväg kunna avgöra när ett rälsbyte 
måste ske.
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Abstract 
 
Among others methods, Banverket is using a measuring vehicle named STRIX to carry out 
measurements on the rail profile. This thesis compares rail profile measurements taken with 
an optical system mounted underneath STRIX, and manual measurements obtained with a 
mechanical and more accurate system named MiniProf. The aim with the comparisons is to 
show if new methods developed within this thesis project can improve the STRIX 
measurements. 
 
A possible improvement with the measurements from STRIX is to change the reference point 
that is used when matching to a reference profile. By using the lower outside corner of the 
railhead, the influence of the rail’s manufacture tolerances decrease. 
 
The underside of the railhead is not present on the captured images because of the current 
location of the lasers and cameras. For this reason there must be a modification in the 
mounting of laser- and camera-equipment in order to change the reference point. A bigger 
part of that area must be available to get an unambiguous matching between the measured 
profile and the reference profile. 
 
Better measurements will give possibilities to visualize the rail wear in new ways. A purpose 
with these visualizations is to make it easier to predict when a rail has to be exchanged. 
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Nomenklatur 
 
D12 Avståndet mellan den 1:a och 2:a medelvärdesbildade mätpunkten i data från MiniProf 

[mm]   
D23 Avståndet mellan den 2:a och 3:e medelvärdesbildade mätpunkten i data från MiniProf 

[mm] 
D34 Avståndet mellan den 3:e och 4:e medelvärdesbildade mätpunkten i data från MiniProf 

[mm] 

H  Jämförbart höjdslitage [mm] 
P1 1: a medelvärdesbildade mätpunkten i data från MiniProf 
P2 2: a medelvärdesbildade mätpunkten i data från MiniProf 
P3 3: e medelvärdesbildade mätpunkten i data från MiniProf 
P4 4: e medelvärdesbildade mätpunkten i data från MiniProf 
W1 Höjdslitage [mm] 
W2 Sidoslitage [mm] 
X Lägeskoordinat för rälsens utbredning i längdled 
Y Lägeskoordinat för rälsens utbredning i sidled 
Z Lägeskoordinat för rälsens utbredning i höjdled 
h Höjdslitage [mm]  
s Sidoslitage [mm] 
x Lägeskoordinat för rälsprofilens utbredning i sidled  
y Lägeskoordinat för rälsprofilens utbredning i höjdled 
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Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning och bakgrund till detta examensarbete. Introduktion och förklaring 

till vissa begrepp ges här. 
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monterat på STRIX. Även tillhörande mjukvara samt nya metoder för 
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1 Inledning 

Genom att se på ett tvärsnitt av rälen kan slutsatser dras om en räls kondition. Tvärsnittet 
kallas rälsprofil och Banverket förfogar över flera system som utför mätningar av denna. I 
detta examensarbete har två av de system som används studerats, nämligen det handhållna 
systemet MiniProf samt det system som finns monterat i mätvagnen STRIX. I kapitel 2 ges en 
mer utförlig beskrivning av de två systemen.  
 

1.1 Bakgrund 

Det har visat sig att de mätningar som är utförda med STRIX inte är tillräckligt noggranna för 
att användas som beslutsunderlag för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot förslitningen. 
De mätningar som utförs med MiniProf har tillräckligt hög noggrannhet, men är väldigt 
tidskrävande och därmed ineffektiva och kostsamma.  
 
Det är därför önskvärt att förbättra det betydligt snabbare mätsystemet i STRIX. I och med 
detta skulle nya sätt att följa förslitningen vara möjligt och åtgärder skulle kunna göras mer 
effektivt. Eftersom rälsbyten innebär stora kostnader för Banverket är förhoppningen att bättre 
mätmetoder skall leda till ett bättre nyttjande av rälsen.  
 

1.2 Räl och rälsprofil 

Rälens profil kan se ut på olika sätt beroende på var spåret ligger och om det skall användas 
till industrispår, vägövergångar, spårvagnstrafik, järnvägstrafik etc. I spår som ägs av 
Banverket förekommer enligt föreskrift [1] i huvudsak den så kallade vignolrälen. Profilen för 
denna ses i figur 1.1 tillsammans med benämningarna fot, liv, huvud, farbana samt farkant 
markerade.  
 

 
 

Figur1.1; Vignolrälens profil 
 
I kontakten mellan hjul och räl uppstår höga tryck. Beroende på bland annat tillåten hastighet 
och den last som belastar rälsen finns olika spårklasser, där krav på rälens egenskaper 
varierar. Därför finns olika typer av räler som ges olika beteckningar. Exempel på två vanligt 
förekommande typer är BV 50 och UIC 60. Siffrorna i beteckningarna anger hur många 
kilogram en meter av den aktuella typen väger. Fler egenskaper för dessa och några andra 
rältyper finns i föreskrift [1]. Några exempel på egenskaper som direkt avspeglar sig i rälens 
profil kan ses i tabell 1.1.  
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Räl Introducerad 

vid SJ/BV år 
Vikt 

Kg/m 
Area 
mm2 

Höjd 
mm 

Fotbredd 
mm 

Huvud-
höjd 
mm 

Huvud-
bredd 
mm 

Liv-
tjocklek 

mm 

SJ 43 1924 43.2 5500 133 133 30.2 70 14 

BV 50 1940 50 6370 155 133 36 72 14 

UIC 60 1987 60 7687 172 150 37.5 74.3 16.5 

GATU56 1942 56.4 7390 187 150 32.9 52.5 11 

S54 1988 54.5 6948 154 125 43.3 70 16 

Tabell 1.1; Exempel på egenskaper för några olika typer av räl 
 

Från samma föreskrift fås uppgifterna i tabell 1.2, som bland annat visar vilken typ av räl som 
används i de olika spårklasserna. Stax betyder största tillåtna axellast, Sth betyder största 
tillåtna hastighet och Stvm är största tillåtna vikt per meter. Enheterna för dessa är ton, km/h 
samt ton/m. Förkortningen Btg står för betong. 
 

 
Sliprar Dimensionerade 

riktvärden 
 

Spår-
klass 

 

Räler 
Material Avst. i 

cm 
Stax Sth Stvm 

 

I 

 

UIC 60 

 

Btg 

 

60-65 

25 
22.5 
20 
18 

50  
120  
160 

>160 

12.0 
8.1  
8.1  
8.1 

 

II 

 

BV 50 

 

Bok,Btg 

 

50-65 

25 
22.5 
20 
18 

50  
100  
160 

>160 

12.0 
8.1  
8.1  
8.1 

III BV 50 Bok,Furu 65 22.5 
20 

90  
130 

8.1  
8.1 

IV SJ 43 Furu 65-75 22.5 
20 

70    
90 

8.1  
8.1 

Tabell 1.2; Olika spårklasser 
 

1.3 Förändring av rälsprofil 

I och med att rälsen blir nött så kommer rälsprofilen att ändras vilket i sin tur innebär 
försämrad hållfasthet och ändrad spårvidd med mera. I en forskningsrapport av Nilsson [2] 
visas att nötningen på rälsprofilen beror av flera faktorer, bland annat temperatur, fukt och om 
smörjning av rälsen förekommer. Denna rapport visar också att den största nötningen uppstår 
i kurvor, samt att nötningen är omvänd proportionellt mot kurvans radie.  
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Nötningen som sker kommer att bli olika på inner- och ytterräl. Detta beror delvis på att hjulet 
har en viss konicitet, se schematisk bild i figur 1.2. På ytterrälens insida kommer i huvudsak 
farkanten att nötas, medan innerrälen mestadels nöts på farbanan som då ”plattas” till. 
 

 
Figur 1.2; Schematisk bild på kontakt mellan hjul och räl  

 

1.4 Kvalitetstal för bedömning av rälens kondition  

För att bedöma rälens kondition används ett kvalitetstal som anger ett förhållande mellan 
höjdslitage (h) och sidoslitage (s). Kvalitetstalet kallas jämförbart höjdslitage, har 
benämningen H samt definition enligt ekvation 1.1. 
 

2

s
hH +=                         (Ekvation 1.1) 

 
h och s är storheter som beräknas utifrån jämförelser mellan uppmätt profil och en 
referensprofil. h mäts på rälens lodlinje medan s mäts 14 mm nedanför den uppmätta profilens 
farbana enligt figur 1.3.   
 

 
Figur 1.3; Definitioner på höjd och sidoslitage 
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Det är väldigt viktigt att den uppmätta profilen matchas rätt mot referensprofilen för att h och 
s skall bli entydiga. Detta görs genom att använda en referenspunkt som skall ligga så fix som 
möjligt. Referenspunkten är olika för profiler uppmätta med MiniProf och STRIX, se figur 
1.4.  
 

 
Figur 1.4; Referenspunkter för MiniProf och STRIX 

 
Hur stort H tillåts vara innan byte av rälen anses vara nödvändigt varierar med typ av räl och 
vilken spårklass som är aktuell. I tabell 1.3 (från föreskrift [1]) ses exempel på största tillåtna 
värde på H för några olika fall.  
 

Största tillåtet slitage H på linjer av spårklass 

I II III IV 

 

Räl 

Stvm=12.0 Stvm=8.1 Stvm=12.0 Stvm=8.1 Stvm=8.1 Stvm=8.1 

UIC 60 14 16     

SJ 50 /  BV50   11 13 15  

SJ 43      15 

Tabell 1.3; Största värdet på H för olika typer av räl och spårklasser 
 
Vid tillverkning tillåts vissa toleranser på rälens geometri. Tillverkningstoleranserna innebär 
bland annat att måtten på rälshuvudet kan variera något. Dessutom påverkas hela huvudets 
position i förhållande till övriga delar av rälen. Eftersom uppmätta rälsprofiler av samma typ 
matchas mot samma referensprofil innebär tillverkningstoleranserna ett ytterligare problem. 
 
För att exemplifiera detta antas två rälsprofiler av samma typ vara tagna i bruk samtidigt. 
Båda är godkända för leverans, men kommer från olika tillverkningstillfällen. Vidare antas att 
exakt samma mängd material nöts bort från samma ställe på de båda rälerna. Ändå visar det 
sig att mätningar av h och s som utförs enligt figur 1.3 blir olika. Eftersom H bildas enligt 
ekvation 1.1 kommer gränsen för tillåtet slitage att nås olika fort för de två profilerna, trots att 
den egentliga materialavnötningen är densamma.   
 
För att minimera den osäkerhet som uppstår vid framtagandet av H bör därför 
tillverkningstoleranserna mellan referenspunkt och det intressanta område på huvudet (där h 
och s mäts) vara så små som möjligt. Samtidigt måste referenspunkten väljas på sådant sätt att 
den inte utsätts för nötning. 
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Toleranser mellan referenspunkt och intressant område har större inverkan då profiler 
uppmätta med STRIX skall matchas mot en referensprofil än vad som är fallet med MiniProf. 
Anledningen är att toleranser för livets höjd och bredd är relativt stora. Dessa har ingen 
inverkan då profiler uppmätta av MiniProf matchas, eftersom huvudets nedre ytterhörn 
används som referenspunkt.  
 
För mätningar med STRIX är det därför en tänkbar förbättring att flytta referenspunkten så att 
den blir densamma som för MiniProf. Algoritmer och program för att göra detta beskrivs i 
kapitel 2.  
 

1.5 Åtgärder mot förändrad rälsprofil 

När rälen blir allt för nött måste den bytas. Eftersom kostnaden för sådana åtgärder är väldigt 
hög vill man skjuta på bytet så länge som möjligt, så att till exempel slipers och befästningar 
kan bytas vid samma tidpunkt. Om sprickbildning och vågigheter uppstår i rälen innebär det 
att hållfastheten försämras. Dessutom ökar de dynamiska krafterna på grund av vibrationerna, 
med ökat slitage på fordon och banbyggnad samt störande ljud för passagerare och boende 
som följd [3].  
 
Detta behöver inte betyda att rälen måste bytas ut, utan slipning kan vara ett alternativ för att 
återställa rälsgeometrin. Till ändamålet används speciella sliptåg. Bättre och enklare kontroll 
på kvaliteten för en sådan slipning skulle kunna utföras om mätningarna från STRIX blir 
noggrannare och säkrare.  
 

1.6 Positionering 

Anläggningsobjekt som till exempel vägövergångar och kurvor har alla en viss fastställd 
position längs spåret. Denna position anges i ett linjekoordinatsystem med kilometrar plus 
metrar och markeras i spåret av kilometertavlor. Som namnet anger finns dessa utplacerade 
efter varje kilometer. Positionen längs spåret anges från Stockholm Central med stigande 
kilometrar. Mellan dessa anges sedan en position som antal meter efter en tavla. Detta innebär 
att flera objekt kan ha samma position med avseende på kilometrar plus metrar. Eftersom hela 
järnvägsnätet i Sverige är indelat i mindre sektioner som kallas bandelar, anges även 
positionen för ett objekt med aktuell bandel. 
 
Om till exempel en position på bandel 119 anges som 1179+994 betyder det att denna 
återfinns 994 meter efter kilometertavla 1179, det vill säga Luleå Centralstation. På grund av 
ändrad linjegeometri kan avstånden mellan tavlorna förändras. Detta kan till exempel bero på 
linjerätning eller att anläggningar byggs om. 
 
I stället för att flytta varenda tavla som finns mellan Stockholm Central och den aktuella 
platsen görs bara nya inmätningar efter den sist oberörda tavlan. Det får till följd att avståndet 
mellan kilometertavlorna inte nödvändigtvis är en kilometer. För att hitta ett visst objekt längs 
spåret måste man därför alltid mäta framåt från en kilometertavla. 
 
Då positionen för en mätning som utförs med det handhållna mätinstrumentet MiniProf skall 
anges är detta inget stort problem. Däremot är mätningar som utförs med STRIX svårare att 
positionera. För att detta skall vara möjligt korreleras mätningar på kurvaturer med 
anläggningsregistrets projekterade kurvatur. Aktuellt och uppdaterat anläggningsregister finns 
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i databasen BIS (BanInformationsSystemet). Databasen innehåller information om positioner 
för näst intill alla objekt som finns längs spåret.   
 
Korrelering av kurvaturer sker i efterhand, det vill säga då mätningarna med STRIX är 
genomförda. Detta innebär att långa mätserier kan användas, som i sin tur leder till att 
mätningarnas position väldigt väl stämmer överens med positioner angivna i BIS.   
 



 14 

2 Mätsystem och databehandling 

I detta kapitel beskrivs de två mätutrustningarna STRIX och MiniProf samt den mjukvara 
som idag används för att behandla respektive profilmätning. Dessutom beskrivs några nya 
program och algoritmer som har tagits fram för att bestämma h och s. 
 

2.1 STRIX  

STRIX är Banverkets mest moderna mätvagn. Med denna utförs mätningar på huvuddelen av 
Banverkets spår några gånger per år. Banverket utför även mätningar med STRIX i Danmark 
och i viss mån i Norge. Vid mätningar är högsta tillåtna hastighet 160 km/h, medan det 
normala är att vagnen dras med det aktuella spårets linjehastighet. En bild på STRIX ses i 
figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1;  STRIX mätvagn 

 
Vagnen innehåller utrustning för att utföra olika typer av mätningar och uppgifter, se nedan. 

• Spårets relativa läge 
• Ojämnheter på rälens överyta (vågor och räfflor) 
• Kontaktledningens relativa läge 
• Rälens profil och slitage 
• Varmgångsdetektorernas funktion 
• Videosystem för bana och strömavtagning 

 
Den utrustning som mäter rälsprofilen heter LaseRailSystem (LRS) och är ett optiskt system 
som har levererats av amerikanska E.H. Reeves and Associates, Inc.  
 
2.1.1 Beskrivning av systemet 

Figur 2.2 visar ett blockdiagram över ingående delar. För varje räl finns två lasrar och två 
kameror som är monterade på inbördes exakta positioner i en låda under STRIX. Varje laser 
projicerar ett strålknippe över rälen. För att tillräcklig intensitet på ljuset ska fås måste 
effekten på lasrarna vara hög, vilket i sin tur betyder att kylning av dessa är nödvändigt. 
 
Smalbandiga optiska filter används för att minimera interferenser med solljus. Det finns 
skärmar monterade på STRIX som förhindrar direkta reflektioner in i kamerorna. Eftersom 
lasrarna och kamerorna, som är monterade under vagnen, är riktade mot rälen snett uppifrån, 
innebär det att ett litet område av livet samt huvudets undersida kommer att skymmas av 
huvudet.  
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Kamerorna är digitala med snabba slutartider. Alla fyra kameror är synkroniserade och varje 
kamera har motorer och linser för att kontrollera exponeringen. För att få en korrekt mätning 
av profilen finns kompensering för störningar som kommer från optiken.  
 
De bilder som tas på den laserbelysta rälen skickas sedan till bildbehandlingsenheten som 
består av två mikroprocessorer. De behandlade bilderna skickas sedan till en dator som 
transformerar bilderna till x/y-planet. Därefter kan de visas på skärm, sparas på disk eller 
behandlas vidare.  
 
Manuell kalibrering av systemet behöver enligt tillverkaren endast göras var annan eller var 
tredje vecka om inget oförutsett inträffar. Anledningen är att systemet till stor del har 
självkalibrerande mjukvara. 
 

 
Figur 2.2; Blockschema över LRS 

 
2.1.2 Mjukvara för behandling av STRIX data 

Pals2 är namnet på det program som används idag. Programmet körs under DOS. Innan de 
filer som innehåller rådata från mätningarna kan läsas in i Pals2, måste man först kontrollera 
att de är av typen ”ascend”. Det innebär att mätningarna är utförda i riktningen med ökande 
kilometrar. I annat fall är de av typen ”descend” och måste inverteras med hjälp av ett 
tilläggsprogram. När väl detta är gjort kan bilder på de uppmätta profilerna ses på skärmen 
och stegas fram för hela den aktuella sträckan som är uppmätt.  
 
För att jämföra dessa med en referensprofil måste rätt rälstyp (UIC60 eller BV50 för att 
nämna två) väljas. Profilerna matchas mot referensprofiler genom att använda området mellan 
liv och fot som referenspunkt, se figur 1.4. Uppgifter på bland annat h och s fås med en 
decimals noggrannhet. Det som är vänster profil i programmet behöver nödvändigtvis inte 
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vara vänster profil i verkligheten, utan beror på hur vagnen var vänd vid tillfället för 
mätningen. Detta måste givetvis också kontrolleras. I Pals2 finns möjligheter att spara och 
skriva till olika typer av filer. Det kan till exempel vara ASCII-filer med uppgifter på 
förslitningsmåtten h och s.  
 
All databehandling med Pals2 görs normalt av personal vid Mätenheten på Banverket 
Produktion Maskin (PMM), som bland annat förfogar över STRIX. Nödvändiga och 
färdigbehandlade uppgifter kan sedan beställas av personal på andra enheter inom Banverket.    
 

2.2 MiniProf 

Denna mätutrustning kommer från ett danskt företag som heter Greenwood engineering. 
Mäthuvudet som visas i figur 2.3 kopplas till en bärbar dators parallellport via ett så kallat 
MiniProf Interface. Medföljande mjukvara möjliggör databehandling av mätningarna. 
 

 
Figur 2.3; Bild på MiniProf 

 
2.2.1 Beskrivning av systemet 

Själva mäthuvudet fästs på rälen med hjälp av magneter. Det är viktigt att enheten riggas på 
ett riktigt sätt och som hjälp används ett stag som placeras på motstående räl. För att mäta upp 
rälsprofilen rullas ett magnethjul tvärs över rälen (se figur 2.5). Hjulet som har en diameter på 
cirka 12 mm sitter fast på en arm som är ledad på två ställen. I lederna sitter noggranna 
optiska avkodare som läser av vinkelutslaget. De olika vinklarna beskriver hjulets centrum i 
polära koordinater. Dessa transformeras sedan om till kartesiska koordinater med en 
upplösning på 1/1000 mm. Genom medelvärdesbildning reduceras mätpunkterna, vilket 
medför att profilmätningarna blir mindre brusiga.  
 
Hur medelvärdesbildningen går till beskrivs av tillverkaren med hjälp av figur 2.4. Punkterna 
kommer från rådata av mätningarna, och kryssen med benämningarna P1, P2, P3 etcetera 
motsvarar de medelvärdesbildade mätpunkterna. Hur många av punkterna som skall ingå i 
varje medelvärdesbildning bestäms av de omgivande rektanglarna A, B, C och så vidare. 
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Figur 2.4; Medelvärdesbildning i MiniProf 

 
För att till exempel få storleken på rektangel D adderas punkter till nästa medelvärdespunkt P4 
till dess att avståndet D34 är större eller lika med 0,25 mm. Detta innebär i praktiken en 
reducering av mätpunkter med cirka 10 gånger. 
 
En typisk mätning illustreras i figur 2.5. Mätningen går till så att man mäter ovansidan och 
insidan av rälens huvud (steg 1-2). Efter detta dras hjulet tillbaka en liten bit (steg 3). Därefter 
lossas hjulet (steg 4) och armen vänds. Sedan mäts utsidan och ovansidan med viss 
överlappning (steg 5-6). Mätningen avslutas med att dra tillbaka hjulet en aning (steg 7). 
 
 

 
Figur 2.5; Principskiss på Miniprof-mätning 

 
Då operatören har godkänt mätningarna sparas all data i en ASCII-fil för att kunna analyseras 
vid senare tillfällen. Filen innehåller uppgifter på var och när mätningarna utfördes. 
 
2.2.2 Mjukvara för behandling av MiniProf data 

MiniProf for Windows version 2.3 (mpw23) är namnet på den mjukvara som används för att 
behandla de mätningar som görs med MiniProf. Här kan uppmätta profiler jämföras med 
varandra eller med teoretiska profiler. En profil sätts som referens och sedan kan anpassning 
av andra profiler ske automatiskt eller manuellt.  
 
Det finns flera olika automatiska metoder att välja bland. Det innebär att matchning mellan 
profiler kan ske med olika val av referenspunkter. I de försök som har utförts och beskrivs i 
denna rapport har uteslutande metoden Align rail använts, vilket innebär att nedre hörnet på 
huvudet används som referenspunkt. Även metoden Align rail kan påverkas genom att justera 
olika parametrar. Eftersom beräkningarna skall kunna upprepas har alltid samma inställningar 
använts. På skärmbilden i figur 2.6 syns vilka parametrar som använts. 
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Figur 2.6; De parametrar som har använts vid matchning av profiler 

 
Dessa värden är förinställda och har visat sig ge bra resultat vid tidigare mätningar. 
 
När anpassningen har utförts kan bland annat höjd och sidoslitage beräknas på det sätt som 
visades i figur 1.3. I mpw23 motsvaras höjdslitaget (h) av W1 och sidoslitaget (s) av W2. 
Förutom dessa kan en mängd olika mått tas fram. En exempelbild på hur en uppmätt profil 
har matchats mot en referensprofil i mpw23 syns i figur 2.7. 
 

 
Figur 2.7;  Exempelbild på mpw23 

 
2.2.3 Undersökning av MiniProfs förmåga att beräkna höjd och 
sidoslitage 

Olofsson [11] beskriver i ett försök MiniProfs noggrannhet. Den utreds genom att utföra 
mätningar på en speciell testräl. Sedan jämförs dessa med mätningar gjorda med en treaxlig 
koordinatmätmaskin av märket ALTO MC 700. Vid mätningar med ALTO MC 700 förs en 
spets mot rälen och väldigt exakta rumskoordinater för spetsen position kan avläsas. Detta 
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upprepas på täta avstånd runt rälens huvud till dess att profilen kan återges. Eftersom spetsens 
area är väldigt liten och förflyttningarna mellan mätpunkterna är korta, blir även små 
variationer på rälens yta registrerade.  
 
Olofsson konstaterar bland annat att MiniProfs relativt stora magnethjul medför att de små 
förändringar som upptäcks med ALTO MC 700 filtreras bort, och att den jämförelse som 
gjorts endast påvisar små avvikelser.  
 
Trots detta anses mätningar med MiniProf enligt Ramstedt [12] ha så liten avvikelse från 
verkligheten att de i sammanhanget kan försummas.  
 

2.3 Nya metoder att matcha profiler med varandra  

Man kan dela in mätningarna av rälsprofilen som utförs med STRIX i tre olika delar. Den 
första är själva laserbelysningen och fotograferingen av rälen. Den andra är bildbehandlingen 
som sker för att transformera profilbilderna till x/y-planet. Dessa två delar motsvarar 
blockdiagrammet som visas i figur 2.2. I detta examensarbete görs ingen förändring eller 
närmare analys av dessa delar.  
 
Den tredje delen består i att behandla profilbilderna på ett lämpligt sätt. Denna del kan i sin 
tur delas in i två grupper, dels metoden att utföra själva matchningen och dels metoden för 
beräkningarna av h och s. Den tredje delen motsvaras idag av Pals2 som både matchar de 
uppmätta profilerna med en referensprofil samt beräknar höjd och sidoslitage. 
  
Inom detta examensarbete har två nya metoder utvecklats för att matcha profiler med 
varandra. Båda använder rälens nedre ytterhörn som referenspunkt då matchning med 
referensprofiler utförs. Namnen på metoderna är profileMatch och alignprof.  
 
För att beräkna förslitningsmåtten har även en ny metod för beräkningar av h och s utvecklats 
i MatLab. Metoden har fått namnet calculateHochS.    
 
Dessutom behandlas en redan framtagen men ej utvärderad metod. Metoden heter RPM 
(RälsProfilMätning) och utför både matchning mellan uppmätt profil och referensprofil samt 
beräkning av slitaget.   
 
Avsikten med de nya metoderna är att få tillförlitligare beräkningar av h och s utifrån de 
mätningar som är utförda med STRIX.  
 
2.3.1 RPM 

RPM är ett program som körs under Windows. Detta program använder rälshuvudets nedre 
ytterhörn som referenspunkt. Beräkning av h och s utförs och presenteras i fönstret. För att 
lättare se vilka eventuella skillnader som blir då denna referenspunkt används istället för 
området liv/fot, presenteras även h och s beräknade på samma sätt som i Pals2. I figur 2.8 
visas en skärmbild på RPM. Höjd och sidoslitage för vänster räl markeras av pilar. Med 
gamla referenspunkten avses liv/fot och med nya referenspunkten huvudets nedre ytterhörn 
(enligt figur 1.4). Placeringen av uppgifterna på h och s för höger räl är densamma. 
Programmet lämnar även andra uppgifter, till exempel position och rälstyp. 
 
Det finns även möjlighet att spara ASCII-filer med koordinater för de av STRIX uppmätta 
profilerna.  
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Figur 2.8; Skärmbild på RPM 

 
2.3.2 profileMatch 

Funktionen profileMatch är skriven i MatLab. Som inargument tas x- och y-koordinater från 
både uppmätt profil och referensprofil. Koordinaterna för de uppmätta profilerna tas från de 
ASCII-filer som fåtts med hjälp av programmet RPM (se ovan). För att veta om rälen är den 
högra eller vänstra kräver även funktionen en parameter i form av ett heltal. Anledningen är 
att referenspunkten (det nedre ytterhörnet på rälshuvudet) återfinns på olika sidor beroende på 
om mätningen är utförd på vänster eller höger räl.    
 
Om heltalet är en etta betyder det att den uppmätta profilen kommer från vänster räl, medan 
en tvåa betyder höger räl. Det finns dock ett undantag, nämligen profiler som är uppmätta 
med MiniProf. I MiniProfs mjukvara vänds alla uppmätta profiler så att huvudets nedre 
ytterhörn alltid finns till vänster oavsett om profilmätningen är utförd på höger eller vänster 
räl. Då en profil som är uppmätt med MiniProf skall behandlas med profileMatch, måste en 
etta alltid skickas till profileMatch i dessa fall. 
 
Figur 2.9 visar principen för hur profileMatch fungerar. I steg 1 söks minsta x-koordinat för 
både referensprofil och uppmätt profil. Dessa antas vara gemensamma eftersom rälshuvudets 
bas är något bredare än resten av huvudet, se figur 1.1 i kapitel 1. När sökta koordinater för 
referensprofil och uppmätt profil har hittats placeras dessa på varandra i origo genom att 
translatera uppmätt profil. Detta kan ske i både x- och y-led.  
 
Uppmätt profil kan i detta läge vara vridet i förhållande till referensprofilen. Därför sker i steg 
2 (se figur 2.9) en transformation till polära koordinater. Sedan söks ett 0,2 mm långt område 
på både referens och uppmätt profil. Området skall ligga mellan 9,8 och 10 mm upp från den 
gemensamma punkten som finns i origo. Medelvärdet av de vinklar som respektive område 
bildar i förhållande till origo i det polära koordinatsystemet tas fram. Hur mycket den 
uppmätta profilen skall vridas bestäms av differensen mellan dessa vinklars medelvärde. 
 
I steg 3 (se figur 2.9) vrids den uppmätta profilen rätt, samtidigt som transformationen tillbaka 
till kartesiska koordinater sker.   
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Figur 2.9; Matchning av vänster räl med profileMatch 

 
Funktionen returnerar koordinater för referensprofilen samt den translaterade och vridna 
(uppmätta) profilen. Även värden på h och s returneras. Dessa förslitningsmått bestäms på 
exakt samma sätt som i funktionen calcutateHochS som beskrivs nedan. 
 
2.3.3 alignprof 

Även funktionen alignprof är skriven i MatLab. I figur 2.10 syns en schematisk bild över hur 
alignprof fungerar.  
 

 
Figur 2.10; Schematisk bild över alignprof 

 
Till denna funktion skall x- och y-koordinater för referensprofil (Xref och Yref) och uppmätt 
profil (Xprof och Yprof) skickas. Koordinater för de uppmätta profilerna fås från ASCII-filer 
som sparats med hjälp av RPM (se ovan). Dessutom skall parametrar för translation i x- och 
y-led (dx och dy) samt rotation (dφ) finnas som inargument till alignprof. Funktionen kräver 
att referensprofil och uppmätt profil skall ha ungefär lika många punkter (koordinater). Därför 
är dessa interpolerade till samma längd innan de skickas till alignprof. Dessutom måste 
uppmätt profil och referensprofil placeras på ungefär samma höjd i y-led. Detta görs innan 
alignprof anropas genom att placera de minsta x-koordinaterna för respektive profil på 
varandra med en hjälpfunktion som fått namnet grovanpassning. Här tas ingen hänsyn till hur 
den uppmätta profilen är vriden i x/y-planet. 
 
Funktionen alignprof använder i sin tur två andra funktioner, coordTransf och sqerr. 
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Som inargument skall coordTransf ha x- och y-koordinater för en uppmätt profil. Dessutom 
skall en önskad translation i både x- och y-led, samt rotation för profilen finnas som 
inargument. I funktionen coordTransf utförs sedan den önskade translationen och rotationen 
av den uppmätta profilen. Den omflyttade profilens x/y-koordinater returneras av 
coordTransf. 
 
Funktionen sqerr jämför delar av en uppmätt profil med motsvarande del av referensprofilen. 
Som inargument till funktionen sqerr skickas därför koordinater för referensprofil och 
uppmätt profil samt två heltal (startIndex och stopIndex). Med startIndex och stopIndex väljs 
vilka delar av profilerna (positioner i x- och y-vektorerna) som skall jämföras och felet inom 
detta område beräknas. Det område som väljs vid jämförelsen mellan uppmätt profil och 
referensprofil ligger på rälshuvudets yttersida och på ett visst avstånd från referensprofilens 
topp.  
 
Inom detta examensarbete har de punkter (koordinater mellan startIndex och stopIndex) som 
ligger på yttersidan nedanför en tänkt linje 20 mm under referensprofilens högsta y-värde 
utgjort området. Det är inom detta område som felet mellan profilerna beräknas. I figur 2.11 
visas principen för hur felberäkningen går till.  
 

 
Figur 2.11; Beräkning av felet i funktionen sqerr 

 
För varje y-värde på referensprofilen inom området för jämförelse söks motsvarande y-värde 
på den uppmätta profilen. Skillnaden mellan x-koordinaterna som tillhör respektive y-värde 
för de båda profilerna tas fram. I figur 2.11 visas principen med tre koordinater där skillnaden 
kallas deltaX1, deltaX2 och deltaX3. Det totala felet inom området som returneras av 
funktionen sqerr benämns err och kan definieras enligt ekvation 2.1. 
 

( )
2

∑
=

=
stopIndex

startIndexi
ideltaXerr                                                  (Ekvation 2.1) 
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I MatLab finns en färdig funktion som heter fminsearch, vars namn syftar på Function 
Minimum Search (=sök funktionsminimum). Detta är en iterativ funktion. Som argument 
skall fminsearch ha den funktion vars minimum söks, samt de parametrar som den funktionen 
kräver. Som svar returnerar fminsearch de parametrar som ger funktionsminimum.  
 
Genom att anropa fminsearch med alignprof, en startgissning på translation och rotation samt 
referens och uppmätt profil som argument kommer det fel som alignprof beräknar att 
minimeras. Det leder till att den (med avseende på minsta felet enligt ekvation 2.1) optimala 
förflyttningen och vridningen av hela den uppmätta profilen sker. Parametrarna för translation 
i x- och y-led samt den rotation som ger funktionsminimum för alignprof returneras av 
fminsearch.  
 
Parametrarna skickas till coordTransf tillsammans med uppmätt profil. I och med det kommer 
hela profilen att vridas, och höjd samt sidoslitage kan beräknas med calculateHochS enligt 
nedan. 
 
2.3.4 calculateHochS 

Funktionen calculateHochS är också skriven i MatLab. Denna funktions uppgift är att givet 
två profiler (uppmätt och referens) beräkna förslitningsmåtten h och s på det sätt som visas i 
figur 1.3 i kapitel 1. I calculateHochS tas ingen hänsyn till hur den mätta profilen har 
matchats mot referensprofilen. För att h och s skall bli entydiga krävs därför att anpassningen 
har skett på ett korrekt sätt, innan koordinaterna för uppmätt profil och referensprofil skickas 
till calculateHochS.  
 
Figur 2.12 visar principen för hur h och s tas fram i calculateHochS på en uppmätt profil som 
matchats mot en referensprofil. 
 

 
Figur 2.12; Principen för framtagande av h- och s-måtten med calculateHochS 

 
För att beräkna h söks det maximala y-värdet på referensprofilen, det vill säga toppen på 
huvudet (punkt 1 i figur 2.12). Tillhörande x-koordinat för denna punkt tas fram. 
 
På den uppmätta profilen söks samma x-koordinat som på referensprofilen, det vill säga 
lodrätt under referensprofilens topp (under förutsättning att profilerna har matchats korrekt 
mot varandra). Eftersom den uppmätta profilen består av ett antal punkter och inte är 
kontinuerlig, är det troligt att den sökta x-koordinaten inte exakt finns representerad. Genom 
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att interpolera fås tätare steg mellan varje profils mätpunkter. Detta gäller både uppmätt profil 
och referensprofil. Sedan eftersöks x-koordinaten inom ett område som ligger ±0,05 mm från 
den önskade koordinaten (punkt 2 i figur 2.12). Tillhörande y-koordinat tas fram (medelvärdet 
om flera finns inom intervallet).  
 
Höjdslitaget beräknas som skillnaden mellan y-koordinaterna på referensprofilen respektive 
uppmätt profil. 
 
På liknande sätt bestäms s. En y-koordinat på den uppmätta profilens insida söks. Denna 
ligger 14 mm under den y-koordinat som ingår i h. Även här sker sökningen inom ett område 
som ligger ±0,05 mm från den önskade koordinaten (punkt 3 i figur 2.12). Tillhörande x-
koordinat (medelvärdet om flera finns inom intervallet) tas fram. 
 
Samma y-koordinat som hittades på den uppmätta profilen insida söks nu på referensprofilen 
(punkt 4 i figur 2.12). Tillhörande x-koordinat (medelvärdet om flera finns inom intervallet 
±0,05 mm från den önskade koordinaten) tas fram. 
 
Sidoslitaget beräknas som skillnaden mellan x-koordinaterna på referensprofil respektive 
uppmätt profil. 
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3 Försöksuppställning 

Att jämföra verkliga mätningar utförda av STRIX med MiniProf medför vissa problem. 
Eftersom STRIX mäter var femte meter och det normala med MiniProf är att mäta på enstaka, 
i förväg valda punkter är det troligt att mätpunkterna sällan sammanfaller. Detta noterades 
även av Ramstedt [12].  
 
I det försök som genomfördes av Ramstedt gjordes en mätning med MiniProf i 48 olika 
kurvor med varierande radier. Avvikelser i avstånd uppges i rapporten [12] till i medeltal 0,4 
meter med en standardavvikelse på 1,7 meter.  Istället för att titta på en punkt i en kurva 
kommer här flera punkter att mätas med MiniProf. Utifrån dessa mätningar kan sedan 
slutsatser om nötningens utseende i kurvan dras. 
 

3.1 Testförhållande  

Försöket har utförts på bandel 119 mellan position 1153+245 och 1153+359. Rälen är av 
typen UIC60 och en kurva som anses vara så pass nött att den inom kort skall bytas har valts. 
Kurvan svänger åt vänster i färdriktningen och den cirkulära delen har radien 480 meter. 
Största tillåtna hastighet är 90 km/h. 
 
Eftersom mätdata från STRIX skall jämföras med mätdata från MiniProf måste positionerna 
för respektive mätning sammanfalla. För att underlätta kontroll av detta är det därför önskvärt 
om det slitage som skall mätas har någon form av trend. Av denna anledning har positionen 
för den första mätningen lagts i en övergångskurva, medan den sista mätningen sker i den 
påföljande cirkulärkurvan. Radien minskar successivt i en övergångskurva för att till slut 
övergå till cirkulärkurvans konstanta radie. Detta innebär enligt Nilsson [2] att slitaget 
successivt ökar i övergångskurvan för att bli maximalt (och i viss mån konstant) i den 
cirkulära delen.  
 

3.2 Mätningar utförda med STRIX 

Mätningarna har utförts i samband med STRIX ordinarie mätningar på bandel 119 
eftermiddagen den 30/9 2003. Eftersom mätvagnen vid tiden för provning kom söder ifrån 
startade mätningarna på Boden Centralstation och avslutades på Luleå Centralstation.  
 
Då STRIX mäter kontinuerligt var femte meter har mätningar fåtts på hela bandel 119. Från 
dessa väljs sedan mätdata från den intressanta sektionen av kurvan.  
 

3.3 Mätningar utförda med Miniprof 

I tabell 3.1 visas positionen för första mätningen, längd mellan mätningar samt position för 
sista mätning. I kurvan har tjugo mätningar på vardera räl utförts. För att underlätta 
mätningarna och minska tiden på spåret väljs intervallet till 6 meter eftersom sliprarna ligger 
på avståndet 60 cm. Tidpunkten för mätningarna var förmiddagen den 17/10 2003. Den tid 
som förflutit från mätningarna med STRIX försummas eftersom ingen mätbar skillnad på 
förslitningen sker på denna tid.  
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Position 1: a 
mätning 

Intervall 
(m) 

Position 20: e mätning 

1153+245 6 1153+359 

Tabell 3.1; Position för mätningar med Miniprof 
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4 Försöksresultat  

De mätningar som utförts har behandlats med de program och algoritmer som beskrevs i 
kapitel 2. För att göra jämförelser har h- och s-måtten som beräknats sammanställts för de 
olika metoderna. I bilaga A finns tabeller som visar denna sammanställning för mätningar 
med STRIX respektive MiniProf. 
 
Det första antagandet som i enighet med Ramstedt [12] görs, är att mätningar och beräkningar 
som gjorts med MiniProf är korrekta. Det innebär att alla andra mätningar och beräkningar 
jämförs med dessa, samt att eventuella avvikelser anses vara fel.  
 
Mätningar som utförs med MiniProf sker på avståndet 6 meter, medan avståndet normalt är 5 
meter för STRIX. Detta innebär att antalet avbildningar av rälsprofilen är olika för de två 
metoderna. För att underlätta vid jämförelsen mellan STRIX och MiniProf interpoleras värden 
på h och s fram för varje meter på teststräckan. Detta gäller båda systemens mätserier.   
 
Genom att titta på måtten för slitaget fås en uppfattning om hur nötningen i det aktuella 
området ser ut. Figur 4.1 och figur 4.2 visar höjd och sidoslitaget för ytterrälsen i testkurvan 
tillsammans med medelvärdet för respektive mått. 
 

    
      Figur 4.1; h-mått beräknat av MiniProf          Figur 4.2;  s-mått beräknat av MiniProf 
 
Som det framgår av figurerna 4.1 och 4.2 ökar slitaget i övergångskurvan för att sedan 
stabiliseras i den cirkulära delen. Medelvärdet är större för sidoslitaget än vad som är fallet för 
höjdslitaget.  
 
Mätningar som utförts med STRIX och slitaget beräknat med Pals2 visas i figur 4.3 och figur 
4.4.  En korrigering av positionen har skett i plottarna eftersom korreleringen med BIS visade 
att STRIX ligger ca 6 meter före de positioner som anges i BIS. Positionerna för mätserierna 
verkar sammanfalla om man jämför trenden för s-måttet i figur 4.2 med trenden för s-måttet i 
figur 4.4. Däremot är det svårare att urskilja trender på h-måttet i figur 4.3.  
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   Figur 4.3; h-mått beräknat i Pals2                  Figur4.4; s-mått beräknat i Pals2 
 
Medelvärde är 2,25 mm för höjdslitaget och 5,58 mm för sidoslitaget. För att få en 
uppfattning om noggrannheten på måtten som Pals2 beräknar utifrån mätningarna utförda 
med STRIX jämförs dessa med de framtagna av MiniProf. Eftersom MiniProf antas ge de 
korrekta värdena plottas felet som differensen mellan mätningar från de två systemen i figur 
4.5 och 4.6.  
 

  
   Figur 4.5; Felet på h-måttet beräknat             Figur 4.6; Felet på s-måttet beräknat  
                   av Pals2                                                            av Pals2 
 
Felets medelvärde ± standardavvikelse är -0,26 ± 0,32 mm och 0,30 ± 0,45 mm för höjd 
respektive sidoslitaget. 
 
Figurerna tyder på att mätningarna utförda med STRIX och behandlade i Pals2 kan ge bild av 
hur nötningen ser ut längs spåret. Däremot är inte resultatet tillräckligt bra för att kunna säga 
hur lång tid den aktuella sträckan kan användas innan åtgärder måste sättas in. Då spridningen 
på felet är några tiondels millimeter kan detta motsvara flera års nötning.  
 
Bytet av referenspunkten syftar till att minska denna spridning, se kapitel 1.4. Figur 4.7 till 
och med figur 4.12 visar felet (avvikelser från slitaget givet av MiniProf) på slitagemåtten 
från mätningar av STRIX som anpassats av RPM, profileMatch samt alignprof som finns 
beskrivna i kapitel 2. 
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   Figur 4.7; Felet på h-måttet beräknat               Figur 4.8; Felet på s-måttet beräknat  
                   av RPM                                                               av RPM    
 
 

     
  Figur 4.9; Felet på h-måttet beräknat                Figur 4.10; Felet på s-måttet beräknat 
                   av ProfileMatch                                                    av ProfileMatch 
 

  
  Figur 4.11; Felet på h-måttet beräknat              Figur 4.12; Felet på s-måttet beräknat  
                     av alignprof                                                         av alignprof 
 
Figurerna visar att standardavvikelsen för h-måttet framtaget av RPM och profileMatch ligger 
omkring ±0,3 mm. För s-måttet är det omkring ±0,4 mm. I fallet där alignprof använts är 
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motsvarande mått ±0,7 mm respektive ±0,5 mm. I samtliga fall är medeltalet mindre än noll, 
vilket innebär att förslitningsmåtten generellt är för höga.   
 
Det intressanta är dock inte medelvärdet utan spridningen på felet som ger en fingervisning 
om eventuella brister för antingen mätningarna eller hur dessa behandlas för att bestämma 
förslitningen.  
 
Samma analys av mätdata på innerrälen har genomförts. Figurerna 4.13 och 4.14 visar felet på 
h respektive s för data behandlat med RPM. Även mätningar på innerrälen har 
standardavvikelser i samma storleksordning som för ytterrälen. Sammantaget kan det sägas att 
mätningar utförda med STRIX har samma brister oberoende av sida. 
 

  
 Figur 4.13; Felet på h-måttet för innerrälen      Figur 4.14; Felet på s-måttet för innerrälen 
 
I tabell 4.1 syns en sammanställning på standardavvikelserna för det fel som beräknas när 
olika algoritmer används till matchningen.   
 

 

Metod 

Standardavvikelse 
på felet för h        

(mm) 

Standardavvikelse 
på felet för s        

(mm) 

MiniProf 0 0 

Pals2 0,32 0,45 

RPM 0,27 0,38 

profileMatch 0,30 0,45 

alignprof 0,70 0,54 

Tabell 4.1; Standardavvikelse för h och s-måtten enligt olika metoder 
 
Tabell 4.1 visar att ingen nämnvärd förbättring har uppnåtts med referensbytet eftersom 
spridningen på felet är av samma storleksordning som med gamla referenspunkten. I fallet 
med alignprof är felet till och med betydligt större.  
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Det finns tre tänkbara anledningar till varför spridningen inte minskat vid bytet av 
referenspunkt. 
 

1. Det finns brister i funktionen calculateHochS som används till att beräkna höjd och 
sidoslitage.  

2. Det finns brister i de funktioner och program (profileMatch, alignprof och RPM) som 
med hjälp av ny referenspunkt matchar uppmätt profil mot referensprofilen.  

3. Det finns brister i de avbildningar av rälsprofilen som fås från LRS (se blockdiagram i 
figur 2.2). 

 
Funktionen alignprof, som matematiskt sett är den bästa av metoderna, visar sig vara den 
sämsta när det gäller att matcha referensprofil och profil uppmätt av STRIX. För att utreda de 
två första orsakerna använder jag alignprof och calculateHochS på profiler uppmätta med 
MiniProf. Detta resultat jämförs med de mått som fås från MiniProfs egna programvara. Felet 
bildas på samma sätt som tidigare och plottas i figur 4.15 och 4.16. 
 

  
Figur 4.15; Felet på h-måttet för                       Figur 4.16; Felet på s-måttet för  
                   MiniProf i MatLab                                               MiniProf i MatLab 
 
Även här tycks måttens medeltal vara för höga. Standardavvikelsen för h och s är ±0,07 mm 
respektive ±0,01 mm. Den förhållandevis lilla spridningen tyder på att matchningen med 
alignprof och beräkningarna med calculateHochS fungerar för profiler uppmätta med 
MiniProf.   
 
Figur 4.17 och figur 4.18 visar hur en av STRIX respektive MiniProf uppmätt profil ser ut. I 
båda fallet har alignprof använts för att anpassa profilerna med referensprofilen. 
 



 32 

  
    Figur 4.17; Profil uppmätt med STRIX.             Figur 4.18; Profil uppmätt med MiniProf. 
 
Det finns en väsentlig skillnad mellan dessa uppmätta profiler. I mätningarna från MiniProf 
syns betydligt mer av undersidan på rälshuvudet än vad som är fallet med mätningarna från 
STRIX. Detta syns tydligare då de nedre vänstra hörnen zoomas in i figur 4.19 och figur 4.20. 
 

 
Figur 4.19; Förstorat hörn på profil från STRIX 
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Figur 4.20; Förstorat hörn på profil från MiniProf 

 
 
 
I figur 4.19 syns en anledning till varför profileMatch fungerar dåligt. På grund av det 
brusliknande fenomen som uppstår vid hörnet kan den minsta x-koordinaten som antas 
gemensam för referensprofil och uppmätt profil återfinnas i detta brus. Detta leder till fel i 
både höjd och sidled, med felberäkning av höjd och sidoslitage som följd.  
 
Anledningen till varför funktionen alignprof fungerar dåligt kan också förklaras med hjälp av 
figur 4.19. Det fel som alignprof returnerar beräknas bara i x-led för en del av yttersidan (se 
figur 2.11). Eftersom inte tillräckligt stor del av huvudets undersida finns med, kan inte felet 
på ett tillförlitligt sätt minimeras med avseende på rotation eller translation i y-led. 
 
Då det är omöjligt att används rälshuvudets övre ytterhörn (eftersom denna kan vara nött), är 
det nödvändigt att få med koordinater för tillräckligt stor del av huvudets undersida för att 
alignprof skall ge entydiga profilmatchningar.  
 
Med de mätningarna som gjorts med MiniProf fås tillräckligt stor del av undersidan med, se 
figur 4.20. För att simulera hur stor del av rälshuvudets undersida som måste finnas med har 
en mätpunkt tagits bort från denna på profiler uppmätta med MiniProf. Detta har upprepats till 
dess att antingen h eller s har ändrats med 0,05 mm från de ursprungsmått som erhölls med 
alla mätpunkter. Samma procedur har gjorts på 80 olika profiler.  
 
När kraven inte längre har uppfyllts mäts längden på undersidan på rälshuvudet från den 
minsta x-koordinaten. Resultatet av simuleringen tillsammans med medelvärde, 
standardavvikelse samt max och min värde syns i figur 4.21. 
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Figur 4.21; Simulering av hur stor del av hörnet som måste vara synligt 

 
Detta visar att den synliga delen av rälshuvudets undersida i medeltal måste vara 0,90 mm 
mätt från den minsta x-koordinaten. I figur 4.22 visas histogrammet för simuleringen. 
 

 
Figur 4.22; Histogram från simulering av huvudets synliga undersida  

 
 
En skattning på hur stor avvikelse från medelvärdet den (från minsta x-koordinat) synliga 
delen av rälshuvudets undersida får vara för att uppfylla ovan nämnda krav görs med hjälp av 
ekvation 4.1 

N

St
StP x

x

•
=•= −                                                                                                  (Ekvation 4.1) 

där Sx  är standardavvikelsen som ges av MatLab till ±0,25 mm. Med N lika med 80 fås t ur 
tabell till 2,0 vid 95 procentigt konfidensintervall.  
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Insättning i ekvation 4.1 ger att P=±0,06 mm. Detta innebär att om (den från minsta x-
koordinat) synliga delen av rälshuvudets undersida är 0,90±0,06 mm, kan man med 95 
procents säkerhet säga att h och s framtagna av MiniProf inte försämrats mer än 0.05 mm. 
 
Resultatet går dock inte att direkt översätta till fallet med STRIX. Detta skall bara ses som en 
fingervisning på hur mycket av rälshuvudets undersida som bör göras synligt för att ett byte 
till den föreslagna referenspunkten skall leda till någon förbättring. 
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5 Fortsatt arbete och förslag på förbättringar 

 
För att förbättra mätningarna av rälsprofilen med STRIX bör det utredas om arrangemanget 
av lasrar och kameror går att flytta. Om till exempel lasrarna hamnar för långt från rälen kan 
kvaliteten på mätningarna försämras. Det finns även begränsningar i form av vägövergångar 
och liknande som gör att arrangemanget inte kan placeras för lågt.  
 
Om det är möjligt att förbättra mätningarnas tillförlitlighet och noggrannhet öppnar sig nya 
möjligheter att visualisera förslitningen. Profilerna kan tänkas befinna sig i ett 
tredimensionellt koordinatsystem där X, Y och Z pekar i spårets längdriktning, sidled 
respektive höjdled. När uppmätta profiler jämförs med referensprofiler kan man titta på 
avvikelser för hela profilen istället för att bara titta på h och s-måtten. Detta kan sedan 
presenteras med till exempel färger eller gråskalor där en viss färg motsvarar ett visst mått av 
nötning.  
 
För att illustrera detta har 20 profiler valts från testkurvan. Dessa har sedan behandlats i 
MatLab där de med hjälp av alignprof (se kapitel 2.3.3) har matchats mot samma 
referensprofil. Sedan ritas dessa profiler efter varandra med hjälp av kommandot surface i 
MatLab. Med surface möjliggörs plottar på ytor, vilket innebär att profilerna kan beskådas 
från vilket håll som helst. Eftersom ett tvärsnitt av rälsen är oändligt tunn, måste värden 
mellan de aktuella rälsprofilerna interpoleras fram för att figuren skall bli meningsfull. 
 
Det fel som finns mellan uppmätt profil och referensprofil beräknas och tilldelas en färg. I 
figur 5.1 syns ett exempel på hur det kan se ut. I verkligheten kan denna vridas och beskådas 
från vilket håll man vill. Siffrorna vid färgskalan i detta exempel motsvarar millimeter i 
avvikelse från referensprofil. 
 

 
Figur 5.1; Alternativt sätt att visualisera profilmätningar 
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I figuren kan man se att förslitningen är obefintlig längs den vänstra sidan av rälshuvudet. 
Detta indikerar att matchningen mellan uppmätta profiler och referensprofilen är bra.  
 
Profilen på position 0 på X-axeln är ingen uppmätt profil utan referensprofilen. Denna har 
jämförts med sig själv, vilket innebär att förslitningen är noll och samma färg fås för hela 
profilen.  
 
Vid en slipning av rälen vill man kunna se resultatet för den aktuella sträckan. Genom att 
mäta och jämföra profiler som är nyslipade med varandra avslöjas direkt om slipningen är bra 
utförd. 
 
I stället för att jämföra profilerna med modeller som referensprofiler kan man tänka sig att 
jämföra en sektion från år till år. Då skulle förslitningen kunna följas över tiden. Eftersom 
man då får tillgång till historiken kan man med hjälp av denna avgöra förslitningstakten. I och 
med det kan man prediktera den tidpunkt då rälen anses vara så nött att den måste bytas ut.   
 
Detta kan visualiseras på samma sätt som i figur 5.1, men en färg får då motsvara den tid som 
återstår innan åtgärder måste vidtas.  
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6 Slutsatser 

Att använda mätningar på rälsprofilen från STRIX som beslutsunderlag till åtgärder är idag 
väldigt osäkert. Däremot kan mätningar med STRIX ge en grov uppfattning om hur nötningen 
ser ut. 
 
Den tänkbara förbättringen med att flytta referenspunkten till huvudets nedre ytterhörn visade 
sig i dagsläget vara fruktlös på grund av att mätningarna från STRIX inte tar med tillräckligt 
stor del av detta område. 
 
Området på profilhuvudets undersida som måste vara synligt för laser och kameror bör vara 
omkring 1 mm mätt från huvudets yttersta hörn. Detta för att de uppmätta profilerna skall 
kunna matchas mot referensprofilen på ett tillförlitligt sätt. 
 
För att det skall vara möjligt att få med tillräckligt stor del av huvudets undersida måste 
anordningen med lasrar och kameror modifieras.  
 
En djupare utredning bör göras innan eventuella modifieringar utförs. Denna skall visa om till 
exempel en flytt av anordningen kan ske på ett säkert sätt. Med detta menas dels fysiska 
begränsningar i form av hinder längs spåret, men även mättekniska. Exempel på mättekniska 
begränsningar kan vara att lasrar och kameror kommer för långt ifrån rälen vilket kan 
resultera i brusigare bilder.  
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Bilaga A 

 
 

Tabell A.1; Sammanställning av mätdata från mätningar med STRIX 

Km m h med 
Pals2 
(mm) 

s med 
Pals2 
(mm) 

h med 
RPM 
(mm) 

s med 
RPM 
(mm) 

h med 
profileMatch 

(mm) 

s med 
profileMatch 

(mm) 

h med 
alignprof 

(mm) 

s med 
alignprof 

(mm) 

1153 243 1.7 3.3 2.7 5.5 3.1447 4.0301 NaN NaN 

1153 249 2.0 4.0 2.6 6.2 2.2366 4.495 3.7346 4.5215 

1153 254 2.9 4.5 2.8 6.2 2.6017 5.0074 NaN NaN 

1153 260 2.0 4.3 2.8 6.2 2.2973 4.782 NaN NaN 

1153 265 1.9 5.8 3.0 7.6 2.3644 6.2816 2.1398 6.2023 

1153 271 1.9 5.1 3.5 6.8 2.437 5.6252 NaN NaN 

1153 276 2.0 6.2 3.1 8.3 3.4731 6.7431 NaN NaN 

1153 281 2.4 5.8 3.1 7.9 2.8092 6.3885 4.1708 6.4853 

1153 287 2.6 5.2 3.5 6.7 2.911 5.4475 NaN NaN 

1153 292 2.3 5.9 3.1 8.1 2.3996 6.3916 NaN NaN 

1153 298 2.2 5.9 3.2 7.7 3.2878 6.4283 NaN NaN 

1153 303 1.9 6.4 3.2 7.7 3.3117 7.0383 NaN NaN 

1153 309 1.7 5.5 3.1 7.7 2.6939 6.0652 NaN NaN 

1153 314 2.1 5.1 2.8 7.4 2.8384 5.6461 NaN NaN 

1153 320 1.9 6.1 2.8 8.4 3.3076 6.6082 3.6574 6.6574 

1153 325 3.1 5.6 4.0 7.9 2.9564 6.1013 1.4404 5.9957 

1153 331 2.1 6.0 3.5 8.2 2.9768 6.5351 4.1968 6.6266 

1153 341 2.3 6.0 3.0 8.1 3.2879 6.4488 2.5808 6.4035 

1153 346 2.4 6.3 3.1 8.4 2.8864 6.7122 2.4069 6.6462 

1153 352 3.1 6.4 3.1 8.3 2.437 6.7829 3.7524 6.8364 

1153 358 2.2 5.8 3.0 8.1 2.7862 6.2644 3.4758 6.3008 

1153 363 2.4 5.9 3.0 8.4 3.4229 6.4132 NaN NaN 
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Eftersom alignprof iterativt minimerar felet mellan uppmätt profil och referensprofil kräver 
denna funktion att mätningarna inte är för dåliga. I de fall då detta inträffar konvergerar inte 
iterationen och inga mått på höjd och sidoslitage erhålles. Detta markeras i tabell A.1 med 
NaN (Not a Number). 
 
 

Km m h med MiniProf 
for Windows  

(mm) 

s med MiniProf 
for Windows 

(mm) 

h med 
MatLab 
(mm) 

s med 
MatLab 
(mm) 

1153 245 1.620 3.817 3.4577 4.0398 

1153 251 1.799 3.997 3.4705 4.2114 

1153 257 1.761 4.279 3.4512 4.491 

1153 263 1.892 4.593 3.5405 4.8092 

1153 269 1.776 5.225 3.665 5.4624 

1153 275 1.941 6.369 3.5957 6.581 

1153 281 2.071 6.305 3.7751 6.5189 

1153 287 2.010 5.483 3.8881 5.7111 

1153 293 1.952 5.994 3.5959 6.2148 

1153 299 2.014 6.110 3.8915 6.3374 

1153 305 1.902 6.491 3.7685 6.7262 

1153 311 1.979 6.298 3.7108 6.5131 

1153 317 2.112 6.435 3.7842 6.6436 

1153 323 2.064 7.110 3.7957 7.3271 

1153 329 2.098 6.262 3.7801 6.478 

1153 335 2.103 6.529 3.9774 6.7579 

1153 341 1.964 6.254 3.6305 6.4625 

1153 347 2.109 6.585 3.9399 6.8082 

1153 353 2.201 6.580 3.9173 6.792 

1153 359 2.218 6.031 3.8676 6.2364 

 
Tabell A.2; Sammanställning av mätdata från mätningar med MiniProf 
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