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Καταγραφή σφαλµάτων γραµµής µε το
καταγραφικό όχηµα ΕΜ-120

1.

ΠΕΤΕΠ

07-03-01-80

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά:
• τον καθορισµό των ορίων των γεωµετρικών σφαλµάτων γραµµής σε συνάρτηση µε το
καταγραφικό όχηµα ΕΜ-120, και των δεικτών ποιότητας.
• τον τρόπο παραλαβής της γραµµής µετά την εκτέλεση έργων.
• την ερµηνεία των διαγραµµάτων καταγραφής του καταγραφικού οχήµατος ΕΜ-120.

1.1. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους - ορισµούς:
• ∆.Γ.: ∆ιεύθυνση Γραµµής
• ORE: Έκθεση του ERRI (European Railway Research Institute)
• DB: Γερµανικοί Σιδηρόδροµοι

1.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜ-120

Το αυτοκινούµενο όχηµα καταγραφής σφαλµάτων γραµµής EM-120 που διαθέτει ο ΟΣΕ,
κατασκευάστηκε το 1986 από την Αυστριακή εταιρεία Plasser & Theurer. Το έτος 1997 στο Minden
της Γερµανίας έγιναν αλλαγές και βελτιώσεις στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του οχήµατος καθώς και
στα προγράµµατα επεξεργασίας.
Σήµερα µε το καταγραφικό όχηµα καταγράφονται οι ακόλουθες παράµετροι:
• Υψοµετρικά σφάλµατα αριστερής σιδηροτροχιάς σύµµετρη/ ασύµµετρη χορδή
• Υψοµετρικά σφάλµατα δεξιάς σιδηροτροχιάς σύµµετρη/ ασύµµετρη χορδή
1

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ βασίσθηκε:
• στον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής (2000), Άρθρο 12
• στην µελέτη «ΕΜ 120 – Όχηµα Καταγραφής Σφαλµάτων Γραµµής» του Α. Καλογερόπουλου
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• Υπερύψωση
• Ανεπάρκεια υπερύψωσης
• Στρεβλότητα
• Οριζοντιογραφικά σφάλµατα αριστερής σιδηροτροχιάς και καµπυλότητα
• Οριζοντιογραφικά σφάλµατα δεξιάς σιδηροτροχιάς
• Εύρος γραµµής
• Οριζόντιες επιταχύνσεις οχήµατος
• Κάθετες επιταχύνσεις οχήµατος

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ δεν υπάρχουν υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στο έργο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΟΡΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜ-120
3.1.1.

Γενικά

1. Στα κλασικά καταγραφικά οχήµατα που καταγράφουν τα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά
σφάλµατα γραµµής µε την µέθοδο των τριών σηµείων (όπως και το ΕΜ-120) τα µετρούµενα
µεγέθη διαφέρουν εν γένει από τα πραγµατικά, ο δε λόγος τους συναρτήσει του µήκους κύµατος
του εκάστοτε µετρούµενου γεωµετρικού µεγέθους γραµµής παρουσιάζεται στις συναρτήσεις
µεταφοράς του οχήµατος.
2. Οι συναρτήσεις µεταφοράς κάθε οχήµατος εξαρτώνται άµεσα από τα µήκη χορδής αυτού.
Συνεπώς για κάθε καταγραφικό όχηµα µε µήκη χορδής που διαφέρουν σηµαντικά απ’ αυτά του
ΕΜ-120, θα πρέπει να επανεξετάζονται τα τιθέµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ όρια γεωµετρικών
σφαλµάτων γραµµής.
3. Εποµένως τα εµφανιζόµενα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά σφάλµατα στα διαγράµµατα
1:5.000 και 1:100.000 καθώς και στους πίνακες σφαλµάτων (Error list) θα πρέπει να
θεωρούνται ως ενδεικτικά για τον εντοπισµό των προβληµατικών περιοχών. Συνεπώς για την
επιβολή βραδυποριών θα πρέπει να γίνεται γενικότερη εκτίµηση από τους αρµόδιους τεχνικούς
σε συνδυασµό και µε τα υπόλοιπα σφάλµατα καθώς και µε τοπικές µετρήσεις εφ’ όσον κρίνεται
σκόπιµο να γίνουν.
4. Τα όρια που τίθενται στους αντίστοιχους πίνακες για τα γεωµετρικά σφάλµατα γραµµής που
µετρούνται µε το Καταγραφικό Όχηµα ΕΜ-120 δεν ισχύουν στις περιοχές των αλλαγών τροχιάς.
Σ’ αυτές ο έλεγχος δεν θα γίνεται µέσω του καταγραφικού οχήµατος αλλά βάσει αναλυτικών
µετρήσεων.
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3.1.2.

Κατηγορίες γραµµής από άποψη µεγίστων επιτρεποµένων ταχυτήτων

Για την θέσπιση ορίων γεωµετρικών σφαλµάτων γραµµής ορίζονται επτά (7) κατηγορίες γραµµής
από άποψη µεγίστων επιτρεποµένων ταχυτήτων, ήτοι :

3.1.3.

Kατηγορία Γραµµής

Για ταχύτητα V [km/h]

0

160 < V ≤ 200

1

140 < V ≤ 160

2

120 < V ≤ 140

3

100 < V ≤ 120

4

80 < V ≤ 100

5

60 < V ≤ 80

6

V ≤ 60

Επίπεδα κατάστασης γραµµής

Για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες γραµµής ορίζονται τρία (3) επίπεδα κατάστασης της
γραµµής (A,B,C), από άποψη συντήρησής της, για τα οποία θα αντιστοιχούν συγκεκριµένα
ανώτατα όρια µεµονωµένων γεωµετρικών σφαλµάτων γραµµής:
• Επίπεδο Α: Είναι το επίπεδο των νεοκατασκευασµένων γραµµών µόλις δίδονται σε κυκλοφορία,
στις οποίες θα πρέπει τα µετρούµενα γεωµετρικά σφάλµατα να ευρίσκονται κάτω των
προτεινοµένων ορίων ανά κατηγορία γραµµής.
• Σε περίπτωση που αυτό δεν συµβαίνει, θα πρέπει να εξετασθούν και διερευνηθούν οι λόγοι
στους οποίους οφείλεται αυτό, ώστε να αρθούν και να αποδοθεί η γραµµή στην σωστή
κατάσταση που θα πρέπει να βρίσκεται.
• Είναι αυτονόητο ότι µια νέα γραµµή που αποδίδεται σε κυκλοφορία χωρίς να πληρεί τα
ανωτέρω όρια ″Α″ θα περιπέσει πολύ ταχύτερα στα όρια ″C″ δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει
κατασκευασθεί για την προβλεφθείσα γι’ αυτή κατηγορία ταχύτητας.
• Επίπεδο Β: Είναι το επίπεδο συντήρησης της γραµµής κάτω των ορίων του οποίου δεν
απαιτείται καµία επέµβαση επί της γραµµής. Απαιτείται όµως διερεύνηση αν διαπιστωθεί
δυσανάλογη µε τα διελθόντα φορτία από της στρώσεως ή της τελευταίας συστηµατικής
ανακαίνισης επιδείνωση κάποιων σφαλµάτων.
• Όταν τα µετρούµενα σφάλµατα αρχίσουν να ξεπερνούν τα όρια του επιπέδου «Β», πρέπει να
µελετηθεί και να προγραµµατισθεί συστηµατική συντήρηση ή ανακαίνιση της γραµµής. Αυτό
βέβαια πρέπει να γίνει αρκετά πριν τα σφάλµατα πλησιάσουν τα όρια του επιπέδου ″C″.
• Επίπεδο C: Είναι το επίπεδο του οποίου τα όρια µεµονωµένων γεωµετρικών σφαλµάτων
δείχνουν την ανάγκη ταχείας τοπικής επέµβασης στις περιοχές όπου παρατηρείται υπέρβαση
των ορίων αυτών.

3.1.4.

Όρια των γεωµετρικών σφαλµάτων ανά κατηγορία και επίπεδο
κατάστασης γραµµής

Σύµφωνα µε τους ανωτέρω ορισµούς των κατηγοριών και επιπέδων γραµµής τα τιθέµενα
αντίστοιχα όρια των γεωµετρικών σφαλµάτων εµφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα 1:

ΠΕΤΕΠ:07-03-01-80
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Πίνακας 1:

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ
(± mm)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
(± mm)
ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ
(± mm)
ΣΤΡΕΒΛΟΤΗΤΑΣ
(mm/m)
ΕΥΡΟΥΣ
(mm)

3.1.5.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΕ∆Α

ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΟΡΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΜ-120
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α A, B, C
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ
0

1

2

3

4

5

6

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ [km/h]
161-200

141-160

121-140

101-120

81-100

61-80

≤ 60

A

5

5

5

7

7

-

-

B

-

8

10

11

13

16

-

C

-

11

13

15

18

20

22

A

3

3

3

5

5

-

-

B

-

6

7

9

10

12

-

C

-

9

10

12

14

17

20

A

3

4

4

5

5

-

-

B

-

6

7

8

9

10

-

C

-

7

9

10

12

14

16

A

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

-

-

B

-

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

-

C

-

3,0

3,0

3,3

4,0

5,0

6,0

A

-2/+3

-2/+3

-2/+3

-3/+4

-3/+5

-

-

B

-

-3/+6

-3/+6

-3/+8

-4/+10

-4/+15

-

C

-

-4/+8

-5/+10

-5/+15

-5/+20

-5/+25

-5/+30

Επιβολή βραδυποριών

Ειδικότερα για τα υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά σφάλµατα ισχύει και ο Πίνακας 2, µε περιοχές
τιµών των σφαλµάτων αυτών στις οποίες όταν φθάσουν οι µετρούµενες τιµές των σφαλµάτων
επιβάλλονται οι συγκεκριµένες βραδυπορίες που φαίνονται στον Πίνακα αυτό, λαµβανοµένων
υπόψη και των αναφεροµένων στο κεφάλαιο 3.1.1.
Τονίζεται ότι όταν τα αντίστοιχα σφάλµατα έχουν υπερβεί τα όρια του επίπεδου C (βραχυχρόνια
επέµβαση) θα πρέπει, εφ’ όσον δεν γίνουν οι απαραίτητες επεµβάσεις εντός µέγιστου διαστήµατος
30 ηµερών, να γίνεται επανέλεγχος της περιοχής των σφαλµάτων αυτών µε καταγραφικό όχηµα ή
και µε τοπικές µετρήσεις εφ’ όσον πρόκειται για εντελώς µεµονωµένα σφάλµατα.
Αυτή η καταγραφή θα πρέπει να επαναλαµβάνεται ανά 30 ηµέρες µέχρι να γίνουν οι απαραίτητες
επεµβάσεις.
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Πίνακας 2:
ΟΡΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖ/ΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ
ΒΡΑ∆ΥΠΟΡΙΩΝ
ΤΙΜΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

L

Α

V = 140 km/h

18-19 mm

15-16 mm

V = 120 km/h

20-22 mm

17-18 mm

V = 100 km/h

23-24 mm

19-21 mm

V = 80 km/h

25-26 mm

22-24 mm

V = 60 km/h

27-29 mm

25-27 mm

V = 40 km/h

≥ 30 mm

≥ 28 mm

ΒΡΑ∆ΥΠΟΡΙΑΣ

Όσον αφορά τα υπόλοιπα σφάλµατα γραµµής για µεν τα της υπερύψωσης δεν τίθεται όριο άµεσης
επιβολής βραδυπορίας για δε τα της στρεβλότητας και του εύρους ως όρια άµεσης επιβολής
βραδυπορίας θα ισχύουν τα αντίστοιχα του πίνακα 1 που αφορούν όρια βραχυχρόνιας επέµβασης.

3.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Ως δείκτης ποιότητας γραµµής για κάποιο γεωµετρικό σφάλµα αυτής και για ένα συγκεκριµένο
µήκος αυτής ορίζεται το µαθηµατικό µέγεθος της τυπικής αποκλίσεως όλων των αριθµητικών τιµών
του γεωµετρικού αυτού σφάλµατος µετρουµένων ανά ίσα διαστήµατα στο µήκος αυτό2.
Οι δείκτες ποιότητας δίδουν αξιόπιστες πληροφορίες για την γενικότερη κατάσταση της γραµµής
και του προγραµµατισµού επεµβάσεων σ’ αυτήν.
Στον κατωτέρω πίνακα 3 δίδονται τα τιθέµενα όρια των τυπικών αποκλίσεων για τα
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά σφάλµατα καθώς και για τα σφάλµατα υπερύψωσης.
Tα αναγραφόµενα επίπεδα Ο και Ι ορίζονται ως εξής:
• Eπίπεδο O: Είναι το επίπεδο των νεοκατασκευασµένων γραµµών και των γραµµών επί των
οποίων έγινε ανακαίνιση.
Οι τιµές του επιπέδου αυτού θα είναι τα όρια παραλαβής των γραµµών αυτών.
• Επίπεδο Ι: Είναι το επίπεδο στο οποίο όταν υπάρχει υπέρβαση των ορίων αυτού σε κάποια
τµήµατα γραµµής θα πρέπει σε βραχυχρόνιο ορίζοντα να προγραµµατίζεται συστηµατική
επέµβαση στα τµήµατα αυτά .

2

Οι τυπικές αποκλίσεις υπολογίζονται από τα µηκοτοµικά σφάλµατα (se-leveling), σφάλµατα υπερύψωσης
(se-superelevation) και οριζοντιογραφικά σφάλµατα (se-alignment). Ο υπολογισµός γίνεται σ’ ένα µήκος
250m, δηλαδή για κάθε σηµείο λαµβάνεται υπ’ όψη η τυπική απόκλιση των τιµών σε µήκος 125m πριν και
125m µετά το θεωρούµενο σηµείο. Επειδή στο διάγραµµα του καταγραφικού οχήµατος παρουσιάζονται
τιµές ανά µήκος 25m, ο υπολογισµός της τυπικής απόκλισης γίνεται από τις διακυµάνσεις και τους µέσους
όρους των αντιστοίχων τιµών των 10 επιµέρους τµηµάτων µήκους 25m και οι αντίστοιχες στατιστικές τιµές
της απόκλισης προκύπτουν από τις τιµές αυτές.

ΠΕΤΕΠ:07-03-01-80
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Πίνακας 3:

ΕΠΙΠΕ∆Α

ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΜ-120 ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α Ο ΚΑΙ I
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ
0

1

2

3

4

5

6

ΤΑΧΥΤΗΤΑ [km/h]
160-200

140-160

120-140

100-120

80-100

60-80

≤ 60

0

1,5

1,8

1,8

1,8

2,0

-

-

Ι

-

2,8

3,4

4,0

5,0

5,5

6,0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

0

1,0

1,2

1,2

1,2

1,5

-

-

(± mm)

Ι

-

2,2

2,8

3,0

3,5

4,0

4,5

0

1,0

1,2

1,2

1,2

1,5

-

-

Ι

-

2,2

2,8

3,0

3,5

4,0

4,5

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ
L
(± mm)

ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ
C
(± mm)

3.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Οι νεοκατασκευαζόµενες γραµµές θα παραλαµβάνονται βάσει των ορίων των γεωµετρικών
σφαλµάτων της γραµµής των πινάκων 1 και 3.

3.4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Τα στοιχεία της γεωµετρίας της γραµµής αποτυπώνονται σε διάγραµµα 1:5000 συνεχούς ροής
αναλόγου της ταχύτητας του οχήµατος και τα όρια των παραµέτρων που εκτυπώνονται είναι του
επιπέδου C για κάθε κατηγορία γραµµής.
Υπάρχουν δύο είδη διαγραµµάτων:
• τύπου ΟΣΕ και
• τύπου DB αντίστοιχο αυτού που χρησιµοποιούν οι Γερµανικοί Σιδηρόδροµοι.
Πληροφορίες για όλα τα πιθανά γεωµετρικά σφάλµατα σε είδος, µέγεθος και αριθµό δίνουν:
• ο Κατάλογος Σφαλµάτων (Error List),
• ο Πρόσθετος Κατάλογος (Extra List) και
• η Συγκεντρωτική Αναφορά (Summary Report).
Τέλος το διάγραµµα 1:100.000 δίδει πληροφορίες και αξιολογεί την γραµµή κατά τον Γερµανικό
Κανονισµό Επιδοµής (DB) DS 820.01.
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3.4.1.

∆ιάγραµµα κλίµακας 1:5.000 τύπου ΟΣΕ

Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα καταγραφής 1:5000 σε εκτύπωση κατά ΟΣΕ
ΠΕΤΕΠ:07-03-01-80
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Θέση 1: Πραγµατική ηµεροµηνία και ώρα εκτύπωσης του διαγράµµατος. Στο Σχήµα 1 έχουµε: 16
Sep 03 time scale 10:46:38, δηλαδή η εκτύπωση έγινε στις 16 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα
10:46:38.
Θέση 2: Εµφάνιση του ονόµατος αρχείου αποθήκευση στο PC ανά 500m. Το όνοµα του αρχείου
έχει την µορφή HHMMEE, ΑΡΧΗ - ΤΕΛΟΣ, F/R δηµιουργείται πριν εκκινήσει η καταγραφή και
προσδιορίζει την ηµεροµηνία καταγραφής, το τµήµα γραµµής που καταγράφηκε και από ποιο
θάλαµο έγινε η καταγραφή.
Στην Σχήµα 1 έχουµε: 160903Sfe-AvloR που δηλώνει ότι κατεγράφη το τµήµα γραµµής από την
Σφενδάλη προς τον Αυλώνα, στις 16/09/03, από το οπίσθιο (Rear) θάλαµο. Η θέση των ονοµάτων
των σταθµών ή των χιλιοµετρικών σηµείων προσδιορίζει την διεύθυνση της καταγραφής, π.χ. TithLia από Τιθορέα προς το Λειανοκλάδι. Σε τµήµατα διπλής γραµµής προσδιορίζει την άνοδο ή την
κάθοδο, π.χ. Dom - Pal από το ∆οµοκό προς τον Παλαιοφάρσαλο γραµµή ανόδου ενώ Pal- Dom
είναι από Παλαιοφάρσαλο προς το ∆οµοκό γραµµή καθόδου.
Εάν συγκρίνουµε της ηµεροµηνίες των θέσεων 1 και 2 έχουµε τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) θέση 1: 16 Sep 03
θέση 2: 160903Sfe-AvloR
Έχουµε την πρωτότυπη εκτύπωση της καταγραφής Σφενδάλης – Αυλώνα που έγινε στις 16
Σεπτεµβρίου 2003 από τον οπίσθιο θάλαµο.
β) θέση 1: 16 Sep 03
θέση 2: \160903Sfe-AvloR
Έχουµε αντίγραφο (copy) του αρχείου της ανωτέρω καταγραφής που εκτυπώθηκε στις 16
Σεπτεµβρίου 2003
γ) θέση 1: 08 Nov 03
θέση 2: 160903Sfe-AvloR
Έχουµε µία επεξεργασµένη (play back) εκτύπωση της ανωτέρω καταγραφής µέσω του server
(VMEX system) που εκτυπώθηκε στις 8 Νοεµβρίου 2003. Το πρωτότυπο όνοµα ενός αρχείου
δεν αλλάζει όταν γίνεται play back, ανεξάρτητα από µία πιθανή µετονοµασία του στο PC.
Θέση 3: L. Level [1:1]. Υψοµετρικά σφάλµατα απεικονισµένα σαν ύψη βελών της αριστερής
σιδηροτροχιάς κλίµακα 1:1.
Θέση 3α: Θετικό όριο των ανωτέρω σφαλµάτων, εδώ 18 mm.
Θέση 3β: Αρνητικό όριο των ανωτέρω σφαλµάτων, εδώ -18 mm.
Θέση 4: R.LEVEL [1:1] Υψοµετρικά σφάλµατα δεξιάς σιδηροτροχιάς, κλίµακα 1:1.
Θέση 4α: Θετικό όριο των ανωτέρω σφαλµάτων.
Θέση 4β: Αρνητικό όριο των ανωτέρω σφαλµάτων.
Θέση 5: TWIST [5mm ‰] Στρεβλότητα για βάση µήκους 3 m, µόνο σε θετικές τιµές, κλίµακα 5:1.
Θέση 5α: Όριο σφαλµάτων στρεβλότητας, εδώ 4 mm.
Θέση 6: GAUGE[1:1] Αποτύπωση αποκλίσεων εύρους, κλίµακα 1:1.
Θέση 6α: Θετικό όριο αποκλίσεων εύρους, εδώ 20 mm.
Θέση 6β: Αρνητικό όριο αποκλίσεων εύρους, εδώ -5 mm.
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Θέση 7: Χαρακτηριστικά σηµεία της γραµµής :
BRIDGE: Γέφυρα
CROSS (CROSSING): Αλλαγή τροχιάς
LEVEL (LEVELCROSSING): Ισόπεδη διάβαση
SIGNAL: Σήµα καλύψεως σταθµού
TUNNEL: Σήραγγα
STATION: Σταθµός
OVER (OVERBRIDGE): Ανισόπεδη διάβαση, Αερογέφυρα
Θέση 8: Χιλιοµέτρηση
Θέση 9: ∆είκτες ποιότητας µε παλαιούς αλγόριθµους ΕΜ120
Θέση 10: CROSS [1:5 ] (CROSSLEVEL). Απεικονίζεται η υπερύψωση σε κλίµακα 1:5. Στο
διάγραµµα αυτό φαίνονται οι απόλυτες τιµές υπερύψωσης στις περιοχές των καµπύλων καθώς και
τα σφάλµατα υπερύψωσης µεγάλου µήκους.
Θέση 11: CROSS Hp [1:1]. Σφάλµατα υπερύψωσης3.
Στο διάγραµµα εµφανίζονται τα όρια των σφαλµάτων υπερύψωσης σαν ευθείας γραµµές
παράλληλες στο µηδενικό άξονα.
Θέση 11α:

Θετικό όριο σφαλµάτων υπερύψωσης, εδώ 12 mm.

Θέση 11β:

Αρνητικό όριο σφαλµάτων υπερύψωσης, εδώ -12 mm.

Θέση 12: CURV [cm=1/km]. Απεικονίζεται η καµπυλότητα του άξονα της γραµµής. Για τιµή στο
διάγραµµα 1cm έχουµε ακτίνα 1.000m, για 2 cm ακτίνα 500 m, κλπ.
Θέση 13: L.ALIGN Hp 1:1. Απεικονίζονται τα οριζοντιογραφικά σφάλµατα της αριστερής
σιδηροτροχιάς. Για ευκρινέστερη παράσταση των οριζοντιογραφικών σφαλµάτων γίνεται, µέσω
υπολογιστικού αλγορίθµου, φιλτράρισµα των µετρούµενων απολύτων τιµών. Η µέθοδος είναι ίδια
αυτής των σφαλµάτων υπερύψωσης. Έτσι, αφού αφαιρεθεί η επιρροή των καµπυλών (βέλη) είναι
δυνατή η παράσταση του διαγράµµατος µε κλίµακα 1:1 µε εµφάνιση των δυο γραµµών-ορίων
παράλληλων προς τον µηδενικό άξονα.
Θέση 13α:

Θετικό όριο οριζοντιογραφικών σφαλµάτων αριστερής σιδηροτροχιάς, εδώ 14 mm.

Θέση 13β:

Αρνητικό όριο οριζοντιογραφικών σφαλµάτων αριστερής σιδηροτροχιάς, εδώ -12 mm.

Θέση 14: R.ALIGN
σιδηροτροχιάς.

3

Hp

1:1.

Απεικονίζονται

τα

οριζοντιογραφικά

σφάλµατα

της

δεξιάς

Για ευκρινέστερη παράσταση των σφαλµάτων υπερύψωσης γίνεται µέσω υπολογιστικού αλγόριθµου
φιλτράρισµα των µετρούµενων απόλυτων τιµών. Έτσι αφαιρείται η επιρροή των καµπύλων και
εµφανίζονται µόνο τα σφάλµατα από µία µέση γραµµή η οποία πλέον µπορεί να ταυτιστεί µε τον µηδενικό
άξονα. Γίνεται κατ’ αρχήν µία συνεχής εξαγωγή µέσου όρου τιµών απλών σφαλµάτων (SE) για κάθε θέση
µέτρησης. Ο υπολογισµός της µέσης τιµής γίνεται µεταξύ τιµών συνολικού µήκους 40m (20m εκατέρωθεν
του θεωρητικού σηµείου µέτρησης) και µε συντελεστές βαρύτητας για κάθε τιµή που προκύπτουν από
τριγωνικό διάγραµµα µε κορυφή τη µετρούµενη θέση. Η τιµή της υπερύψωσης είναι φιλτραρισµένη από
φίλτρο διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων (SE Lp). Στη συνέχεια υπολογίζεται η τιµή της υπερύψωσης από
φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (SE Hp) µε τον αλγόριθµο: SE Hp = SE – SE Lp.
Αυτή η τιµή υπερύψωσης απεικονίζεται στην Σχήµα 1 µε κλίµακα 1:1. Έτσι στο διάγραµµα 1:5000
απεικονίζονται µε τον ίδιο άξονα αναφοράς οι αφιλτράριστες τιµές υπερύψωσης µε κλίµακα 1:5 καθώς και
οι τιµές υπερυψώσεων που προκύπτουν από φιλτράρισµα µέσω φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων
µε κλίµακα 1:1.

ΠΕΤΕΠ:07-03-01-80
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Θέση 14α:

Θετικό όριο οριζοντιογραφικών σφαλµάτων δεξιάς σιδηροτροχιάς.

Θέση 14β:

Αρνητικό όριο οριζοντιογραφικών σφαλµάτων δεξιάς σιδηροτροχιάς.

Θέση 15: Γραφική απεικόνιση ταχύτητας οχήµατος καταγραφής. Η κλίµακα απεικόνισης της
ταχύτητας είναι 1 mm=10km/h.
Θέση 16: Εµφάνιση της κατηγορίας της γραµµής ανά χιλιόµετρο, εδώ Level 4.
Θέση 17: Αποτύπωση υπερβάσεων ορίων για τα επίπεδα Α, B, C.
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3.4.2.

∆ιάγραµµα κλίµακας 1:5.000 τύπου DB

Σχήµα 2: ∆ιάγραµµα καταγραφής 1:5000 σε εκτύπωση κατά DB
ΠΕΤΕΠ:07-03-01-80
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Το διάγραµµα διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά Σχήµα 2. Μέχρι και τη θέση 8 οι
πληροφορίες είναι αντίστοιχες µε αυτές του Σχήµατος 1.
Θέση 9:

Ανά 500 m περίπου εµφανίζεται το λογότυπο DB AG - DS820- OUTPUT.

Θέση 12: CANTDEF [1:5] Αντί της καµπυλότητας απεικονίζεται η υστέρηση υπερύψωσης σε
κλίµακα 1:5.
Θέση 15: Απεικονίζεται η καµπυλότητα του άξονα των οριζοντιογραφικών σφαλµάτων δεξιάς
σιδηροτροχιάς.
Θέση 17: ENTIRE.S Απεικονίζει σε ποσόστωση το σύνολο των εκτιµώµενων τυπικών αποκλίσεων
(δείκτες ποιότητας) και υψοµετρικών, οριζοντιογραφικών και σφαλµάτων υπερύψωσης, οι οποίοι
υπολογίζονται για τµήµατα µήκους 250m, συνεχόµενα µε βήµα 25 m.
Οι ακραίες τιµές ποσοστοποιούνται σε σχέση µε τις οριακές τιµές της κατηγορίας SR100
(υποεπίπεδο C). Η τιµή αυτή εκφράζει πόσο µεγάλο είναι το µέγεθος βαθµολόγησης σε σχέση µε
το υποεπίπεδο C.

Μ έτρο βαθµολόγησης (%) =
3.4.3.

Μέγεθος βαθµολόγησης
× 100
Οριακό µέγεθος υποεπιπέδου C

Κατάταξη και πρόσηµο των τιµών

Για τον χαρακτηρισµό δεξιά ή αριστερά λαµβάνεται υπ΄ όψη η κύρια κατεύθυνση της γραµµής και
όχι η θέση ή η κατεύθυνση του καταγραφικού οχήµατος.
Κύρια κατεύθυνση ονοµάζεται η διαδροµή στη δεξιά γραµµή ενός τµήµατος διπλής γραµµής ή η
διαδροµή στην κατεύθυνση της αύξουσας χιλιοµέτρησης µίας µονής γραµµής.
Ο χαρακτηρισµός αριστερά χαρακτηρίζει, µε άξονα αναφοράς την κύρια κατεύθυνση της γραµµής,
την αριστερή σιδηροτροχιά.
Θετική καµπυλότητα σηµαίνει, µε άξονα αναφοράς την κύρια κατεύθυνση της γραµµής, µια
καµπύλη προς τα δεξιά. Η υπερύψωση είναι θετική όταν, µε άξονα αναφοράς την κύρια
κατεύθυνση, η αριστερή σιδηροτροχιά ευρίσκεται υψηλότερα από την δεξιά.
Στο όχηµα καταγραφής σφαλµάτων γραµµής ο χαρακτηρισµός αριστερά χαρακτηρίζει την οδήγηση
του οχήµατος από τον εµπρόσθιο θάλαµο (front)4. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε από ποιόν
θάλαµο γίνεται η καταγραφή (εµφανίζεται στο όνοµα του αρχείου) για να δούµε εάν το αριστερό
µέρος του οχήµατος συµπίπτει µε την αριστερή σιδηροτροχιά ή αντίθετα. Στην περίπτωση που δεν
συµπίπτουν, τα δεδοµένα των υψοµετρικών, οριζοντιογραφικών σφαλµάτων, η διαγραφή
καµπυλών, κ.λπ., είναι αντίθετα δηλαδή όπου L.Level → R.Level και αντιστοίχως όπου L.Align
→R.Align, θετική καµπύλη → αρνητική καµπύλη, θετική υπερύψωση →αρνητική υπερύψωση.
Επίσης µπορεί να υπάρξει µια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Προγραµµατισµένη κίνηση µε αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας στη διπλή γραµµή.
• Αλλαγή από ένα τµήµα µονής γραµµής µε φθίνουσα χιλιοµέτρηση σε ένα τµήµα µονής γραµµής
µε αύξουσα στη δεξιά γραµµή ενός τµήµατος διπλής γραµµής.
• Αλλαγή από µονή γραµµή σε διπλή ή από διπλή σε µονή εντός ενός τµήµατος µε φθίνουσα
χιλιοµέτρηση.

4
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Ο χαρακτηρισµός αριστερή / δεξιά σιδηροτροχιά που εµφανίζεται στα διαγράµµατα και τους καταλόγους
σφαλµάτων (βλ. παρακάτω) αντιστοιχούν πάντα στην αριστερή/ δεξιά πλευρά του καταγραφικού
οχήµατος.
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Ο υπολογισµός της στρεβλότητας κατά ORE και οι δείκτες ποιότητας της γραµµής δεν
επηρεάζονται από τα ανωτέρω.

3.4.4.

∆είκτες ποιότητας

Στο πρόγραµµα έχουµε τους δείκτες LINE, TAMP, GAGE και TQI.
• LINE: αναφέρεται στην οριζοντιογραφία της γραµµής.
• TAMP: αναφέρεται στην υπογράµµιση της γραµµής.
• GAGE: αναφέρεται στις µεταβολές του εύρους.
• TQI: συνολική αξιολόγηση της γραµµής.

3.4.5.

Κατάλογος σφαλµάτων (error list)

Ο Κατάλογος σφαλµάτων περιλαµβάνει όλα τα πιθανά σφάλµατα της γεωµετρίας της γραµµής τα
οποία αποτυπώνονται στα διαγράµµατα 1:5.000, µε πληροφορίες για την χιλιοµετρική θέση, τη
µέγιστη τιµή σφάλµατος και το νέο επίπεδο που προκύπτει βάση της µέγιστης τιµής σφάλµατος.
Ο κατάλογος σφαλµάτων εκτυπώνεται κατά τη διάρκεια της καταγραφής. Σε κάθε σελίδα υπάρχει
επικεφαλίδα µε το όνοµα του καταλόγου, το όνοµα του αρχείου καταγραφής και ο αριθµός της
σελίδας, π.χ. Error List 180200Kar-PalR.w40 – Page 2 - καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία η
επεξήγηση των οποίων δίδεται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 4
Επεξήγηση των πληροφοριών που παρέχει ο κατάλογος σφαλµάτων (Error List).
Error

From Km

To

Peak

At

Όνοµα/ είδος
σφάλµατος

Από χιλ/κη

έως χιλ/κη

θέση

θέση

Επίπεδο
καταγραφής

Κορυφή
σφάλµατος

Max

Lim

Ok

Μέγιστη
τιµή
σφάλµατος

Οριακή τιµή
βάσει
επιπέδου

Νέο επίπεδο
βάσει µέγιστης
τιµής
2

WIDE.GAUGE

27.562

.559

C1

.560

(27.559)

(Επίπεδο 1)

(27.560)

4.2

3.0

(Επέµβαση/
βραδυπορεία
140 km/h)
-

TIGHT.

6.785

GAUGE

3.4.6.

.780

C1

.783

-6.0

-2.0

(δεν υπάρχει
χαµηλότερο
επίπεδο
κατάταξης)

Πρόσθετος κατάλογος (extra list)

Περιλαµβάνει σφάλµατα µεταβολής εύρους ανά 75 cm (DQQ75) και ανά 1.500 cm (D1500) καθώς
επίσης σφάλµατα στρεβλότητας που πιθανόν θα προκύψουν από την µέτρηση της για όλες τις
προβλεπόµενες βάσεις (από 1,5 m έως και 19,5 m, βήµα 1,5 m).
Ο Πρόσθετος κατάλογος δεν εκτυπώνεται κατά την διάρκεια της καταγραφής, υπάρχει όµως στο
αρχείο και µπορεί να εκτυπωθεί όταν ζητηθεί. Σε κάθε σελίδα υπάρχει επικεφαλίδα µε το όνοµα του
καταλόγου, το όνοµα του αρχείου καταγραφής και ο αριθµός της σελίδας π.χ. Extra List 261099StrProR.w40 – Page 1 καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία η επεξήγηση των οποίων δίδεται στους
Πίνακες 5 και 6.
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Πίνακας 5
Error

From Km

To

Peak

At

Max

Lim

Ok

D1500.GAUGE

0,227

.227

C5

.227

14.0

12.0

-

D0075.GAUGE

1.533

.534

C5

.533

3.9

3.0

-

Παρατηρείται ότι η παρουσίαση των σφαλµάτων µεταβολής εύρους είναι ίδια µε των υπολοίπων
σφαλµάτων του καταλόγου σφαλµάτων (error list).
Τα σφάλµατα στρεβλότητας διαφόρων βάσεων µέτρησης, παρουσιάζονται ως:
Πίνακας 6
Είδος/ όνοµα

Χιλιοµ. θέση

Ποσόστωση

Μέγεθος σφάλµατος

ΒΟ150 TWIST

0.075

ORE: 108%

8.5 . (βάση 1.5 m)

BO300 TWIST

0.278

ORE: 105%

8.27 . (βάση 3 m)

3.4.7.

Συγκεντρωτική αναφορά (summary report)

Παρουσιάζει για κάθε χιλιόµετρο και για τα τρία επίπεδα (Α, Β, C) την ποσότητα σφαλµάτων που
έχουν καταµετρηθεί καθώς και τους συντελεστές ποιότητας ανά 500 m. Η συγκεντρωτική αναφορά
δεν εκτυπώνεται κατά την διάρκεια της καταγραφής, υπάρχει στο αρχείο και µπορεί να εκτυπωθεί
όταν ζητηθεί.
Σε κάθε σελίδα υπάρχει επικεφαλίδα µε το όνοµα του καταλόγου, το όνοµα του αρχείου
καταγραφής και ο αριθµός της σελίδας. Κάθε σελίδα περιέχει δύο αναφορές. Με το κλείσιµο της
κατηγορίας δίνεται συγκεντρωτική αναφορά αριθµού σφαλµάτων όλου του µήκους που κατεγράφη.
Σε κάθε αλλαγή επιπέδου ή χιλιοµέτρησης εµφανίζεται νέα αναφορά άσχετα εάν δεν ολοκληρωθεί
ένα (1) χιλιόµετρο. Στις περιπτώσεις αυτές ή στο κλείσιµο της καταγραφής εάν δεν έχουν
συµπληρωθεί τουλάχιστον 500 m από την προηγούµενη αναφορά δεν εµφανίζονται δείκτες
ποιότητας .
Κάθε αναφορά αριθµείται, αναφέρει το όνοµα του αρχείου, τα χιλιοµετρικά σηµεία και το επίπεδο
καταγραφής, π.χ.:
Αναφορά #9 για 261099Str-ProR µεταξύ km10.0-11.0 / LEV5
Στη συνέχεια ένας πίνακας εµφανίζει τρεις στήλες για τα τρία υποεπίπεδα A, B, C όπου “m” είναι τα
µέτρα στα οποία µετρήθηκαν σφάλµατα και # ο αριθµός των σφαλµάτων. Μία τέταρτη στήλη
καταγράφει τα είδη των σφαλµάτων και στην τελευταία γραµµή δίδεται ο συνολικός αριθµός των
σφαλµάτων και των µέτρων στα όποία αυτά µετρήθηκαν.
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3.4.8.

Συνοπτικό ∆ιάγραµµα 1:100.000

Σχήµα 3: Συνοπτικό ∆ιάγραµµα 1:100.000
ΠΕΤΕΠ:07-03-01-80
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Από πάνω προς τα κάτω έχουµε :
Α: Όνοµα αρχείου καταγραφής, τύπος οχήµατος, κλίµακα, ηµεροµηνία και ώρα.
Β: Χιλιοµέτρηση της γραµµής (ακέριοι αριθµοί). Όταν γίνονται διορθώσεις χιλιοµέτρησης, κατά την
διάρκεια της καταγραφής, εµφανίζονται είτε µε παχύτερη γραµµή κάτω από τον αριθµό είτε η
απόσταση των αριθµών, µεταξύ τους, είναι µεγαλύτερη.
C: Ενδείξεις χαρακτηριστικών σηµείων της γραµµής (αλλαγές, γέφυρες, κλπ).
I: V allowed: Μέγιστη ταχύτητα, κατηγορία γραµµής.
V act: Ταχύτητα οχήµατος κατά την καταγραφή.
Gauge: Οι µέγιστες κι’ ελάχιστες τιµές εύρους.
Superelevation: Υπερύψωση.
Cant deficiency: Υστέρηση υπερύψωσης.
Curvature: Καµπυλότητα.
II: Single error (se) evaluation. Αποτίµηση απλών σφαλµάτων.
Στη συνοπτική αποτίµηση απλών σφαλµάτων συµµετέχουν τα µεγέθη που είναι καθοριστικά για τις
εργασίες υπογόµωσης και τακτοποίησης της γραµµής, δηλαδή υψοµετρικά (se-leveling),
οριζοντιογραφικά (se-alignment), υπερύψωσης (se-superelevation) και σφάλµατα στρεβλότητας
κατά ORE (se-twist).
Το µέγεθος se είναι ένα στατιστικό µέγεθος που εκφράζει την µέγιστη τιµή κάθε σφάλµατος σε ένα
τµήµα µήκους 25 m. Η θέση των τµηµάτων µήκους 25 m δεν συνδέεται µε την χιλιοµέτρηση. Η
σκιασµένη περιοχή προσδιορίζει τα όρια των σφαλµάτων (C) εκάστης κατηγορίας γραµµής. Στο
γράφηµα για τα υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά σφάλµατα λαµβάνονται οι µέγιστες τιµές της
αριστερής και δεξιάς σιδηροτροχιάς. Ειδικά για την στρεβλότητα η αποτίµηση γίνεται κατά τον
Γερµανικό κανονισµό επιδοµής, ο οποίος προβλέπει τη µέτρησή της σε 13 διαφορετικές βάσεις ανά
1,5 m. Επίσης προβλέπει τα ακόλουθα:
• SR0: Τιµή µέχρι την οποία το απόθεµα χρήσης της γραµµής είναι τόσο µεγάλο ώστε δεν
απαιτείται αξιολόγηση.
• SRA: Τιµή µετά την υπέρβαση της οποίας απαιτείται µία λεπτοµερής αξιολόγηση.
• SR100: Τιµή µετά την υπέρβαση της οποίας απαιτείται άµεση συντήρηση - αποκατάσταση της
γεωµετρικής θέσης της γραµµής ή επιβολής βραδυπορίας.
• SRLIM: Αφορά γραµµές υψηλών ταχυτήτων >160 Km/h και είναι η τιµή µετά την υπέρβαση της
οποίας απαιτείται η επιβολή τοπικών βραδυποριών µε σύγχρονη υποβάθµιση της γραµµής σε
ταχύτητα < 160 Km/h. Τέλος όλα τα απλά σφάλµατα ποσοστοποιούνται σαν ποσοστά των
οριακών τιµών SR100 (entire error value % of SR100) και απεικονίζονται οι οριακές τιµές σαν
ευθείες.
ΙΙΙ: 250 m section evaluation. Αποτίµηση τµήµατος 250m. Τυπικές αποκλίσεις.
Οι τυπικές αποκλίσεις υπολογίζονται από τα µηκοτοµικά σφάλµατα (se-leveling), σφάλµατα
υπερύψωσης (se-superelevation) και οριζοντιογραφικά σφάλµατα (se-alignment). Ο υπολογισµός
γίνεται σ’ ένα µήκος 250 m, δηλαδή για κάθε σηµείο λαµβάνεται υπ’ όψη η τυπική απόκλιση των
τιµών σε µήκος 125 m πριν και 125 m µετά το θεωρούµενο σηµείο. Επειδή στο διάγραµµα αυτό
παρουσιάζονται τιµές ανά µήκος 25 m, ο υπολογισµός της τυπικής απόκλισης γίνεται από τις
διακυµάνσεις και τους µέσους όρους των αντιστοίχων τιµών των 10 επιµέρους τµηµάτων µήκους
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25 m και οι αντίστοιχες στατιστικές τιµές της απόκλισης προκύπτουν από τις τιµές αυτές. Στο
κεφάλαιο 3.2 αναφέρονται τα όρια τυπικών αποκλίσεων επιπέδων 0 και Ι, όπου:
• Ι: Είναι το επίπεδο βραχυπρόθεσµης προετοιµασίας συστηµατικής επέµβασης (C/SR100).
• 0: Είναι το επίπεδο παραλαβής νέων γραµµών.
Στο τέλος του διαγράµµατος απεικονίζεται η ποσόστωση των ακραίων τιµών των τυπικών
αποκλίσεων.
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