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Trimbles GEDO CE-system är ett snabbt och 
effektivt verktyg för att mäta, samla in och 
dokumentera detaljerad information om 
existerande spår. Med Trimble GEDO kan du 
snabbt mäta in ett spår för dokumentation, eller 
inför spårriktning mot projekterad väglinje. I ett 
moment fångar GEDO-systemet upp den 
absoluta koordinaten för spåret, tillsammans 
med spårvidd och rälsförhöjning. Vid 
kombination med projekterad geometri, så kan 
Trimble GEDO ge bax- och lyftvärden, samt 
avsteg från spårvidd och rälsförhöjning, i realtid. 

TRIMBLES GEDO-SYSTEM 
Trimble GEDO CE är en uppsättning av verktyg 
för spårmätning, datainsamling och analys, 
under järnvägens alla faser, projektering, 
konstruktion och underhåll. Trimble GEDO CE 
är speciellt skräddarsydd för spårprocesser, 
och effektiviserar allt arbete, i både fält och på 
kontoret. Systemet använder sig av etablerade 
teknikstandarder och format inom 
spårprojektering och underhållsarbete.  

PROJEKTERING PÅ BEFINTLIGT 
SPÅRLÄGE
Dagens krav på relationshandlingar för 
spårkvalitet, hastighetshöjning eller planerade 
spårriktningsarbeten höjer standarden för 
geometrins konsistens och kvalitet. Detta 
inkluderar spårelementsdefinitioner och 
sammankopplingen till ett geodetiskt 
referenssystem. 

Men ofta på grund av oregelbundet underhåll 
eller ofullständigt förvaltningsdata, så 
påverkas spåret av deformationer och 
sättningar. Detta leder till en situation där 
spåret måste omprojekteras, och optimeras 
för att passa med hur det befintliga spåret 
ligger.  

Trimble GEDO-systemets teknologi kommer 
med snabba och effektiva lösningar på 
problemet. Trimble GEDO kan inhämta 
detaljerad information om befintliga spår. I det 
fortsatt naturliga, och intuitiva, arbetsflödet så 
analyserar och bearbetar GEDO NovaTrack 
automatiskt, inmätt spårdata; koordinater, 
spårvidd och rälsförhöjning, och skapar den 
bäst passande spårgeometrin. 

SMARTA FUNKTIONER 
Beräkningsmotorn i Trimble                    
GEDO NovaTrack, innehåller flera 
avancerade algoritmer för 
spårjusteringselementrepresentation           
och approximation. Detta inkluderar 
elementpositions approximation med 
kröknings- och riktningsmetoder, plus 
automatisk sekvensbildning av 
inriktningsdesignelement - övergångskurvor, 
cirkelbågar och raka linjer. 

Automatisk process 
Trimble GEDO NovaTracks statistiska 
beräkningsmotor omfattar regressionsanalys 
av spårmätningsdata och omvandling till 
inriktningselement. Den erbjuder flera scenarier 
för justering av inriktningselement för att 
matcha det befintliga spårläget. Med hjälp av 
robusta regressionsmetoder, optimal 
geometrikalibreringsprocess för parametrar av 
individuella geometrielement. 
Interaktiva verktyg som Geometri-via-Diagram, 
ett intuitivt hjälpmedel för fullständig 
elementjusteringsprocess. För 
kvalitetsbedömning och resultatacceptans 
beräknas beräknade data kontinuerligt, med 
konsekvens och kvalitet, i olika vyer. 
Beräknade geometrielementdefinitioner och 
sekvenser återförs automatiskt till spåret 
absoluta position. 

Datautbyte 
Ny spårgeometri, horisontell, vertikal och 
rälsförhöjning exporteras direkt till GEDO-
geometrifilformat. Detta förenklar direkt 
dataimport av geometriinformation till GEDO 
Office, såväl som Trimble GEDO Scan Office, 
och fältprogramvarorna Trimble GEDO Track 
and Trimble GEDO Vorsys. 

Huvudegenskaper: 

 Full kompabilitet med Trimbles GEDO  
spårmätningssystem. 

 Automatisk och halvautomatisk omvänd       
beräkning av spårgeometri.  

 Avancerad mätningsanalys och 
felfiltrering, med hjälp av heuristiska                 
regressionsmetoder.  

 Skapande av geometrielement ifrån kurvkort. 

 Grafik och beräkningar uppdateras i realtid. 

 Beräkning av rälsförhöjnings- och   
hastighetsparametrar för varje                             
enskilt element. 

 Stödjer användardefinierade regler för 
geometri, hastighet och skevning. 

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS 
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Mer information: 

För mer information om Trimble GEDO spårmätmnings- och 
skanningslösningar besök www.trimble-railway.com eller 
https://www.trimtec.se/produkter/speciallosningar/trimble-gedo/

Beräknad och användardefinierad hastighet och rälsförhöjning 

Definiering av geometrielement med hjälp av riktningsdiagram 

Definiering av geometrielement med hjälp av kurvaturdiagram 

INTELLIGENT SPÅRPROJEKTERING

*beroende på miljö, instrument och etablering
Specifikationer kan komma att ändras utan meddelande  
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Finlandsgatan 48
164 74 Kista
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