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REZUMAT:  Estimarea interacţiunii dintre un vehicul 

şi cale în domeniul frecvenţelor înalte, peste 20 Hz, 

este de mare importanţă din punctul de vedere al 

câtorva aspecte practice cum ar fi zgomotul de rulare, 

formarea uzurii şinei, ori deteriorarea patului de balast 

şi creşterea neregularităţilor căii. Articolul descrie 

interacţiunea dintre un vehicul simplu şi o cale 

balastată, cu scopul de a releva proprietăţile de bază 

ale regimului de vibraţie vehicul-cale. Analiza 

numerică este dedicată răspunsului roată-şină la două 

tipuri de excitaţii: interacţiunea permanentă şi 

neregularităţile şinei. 

 
 

CUVINTE CHEIE: roată; şină; funcţii Green; 

rezonanţă parametrică; efectul Doppler  

 

1. INTRODUCERE  
 

Estimarea interacţiunii roată-şină este o 

chestiune de mare importanţă din punctul de 

vedere al unor aspecte practice cum ar fi 

zgomotul de rulare, formarea uzurii şinei sau 

deteriorarea patului de balast şi creşterea 

neregularităţilor căii de rulare. În multe 

lucrări dedicate interacţiunii roată-şină se 

pleacă de la modelul căii redus la o şină pe 

reazeme discrete care include suporţii de şină, 

inerţia traverselor şi elasticitatea balastului. 

Modelul şinei constă fie într-o grindă Euler-

Bernoulli fie dintr-o grindă Timoshenko care 

ia în considerare forfecarea şi inerţia rotaţiei 

secţiunilor transversale.  De  asemenea,   

mulţi autori au dezvoltat modele de şină 

bazate pe metoda elementului finit. 

Trebuie subliniat că receptanţa şinei între 
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ABSTRACT: Predicting the vehicle-track interaction 

within the range of high frequencies, i.e. the 

frequencies higher than 20 Hz, is of great importance 

from the viewpoint of some practical aspects such as 

the rolling noise, formation of rail corrugation or 

degradation of the ballast and increasing the track 

irregularities. The paper describes the interaction 

between a simple moving vehicle and a ballasted track, 

in order to point out the basic features of the 

vehicle/track vibration behaviour. The numerical 

analysis is dedicated to the wheel/rail response due to 

two kinds of excitations: the steady-state interaction 

and the irregularities of the rail.  
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1. INTRODUCTION  
 

Predicting wheel/rail interaction is of great 

importance from the viewpoint of certain 

practical aspects such as rolling noise, 

formation of rail corrugation or degradation 

of the ballast and increasing track 

irregularities. Many papers dedicated to 

wheel/rail interaction start from a model of 

the track reduced to a rail resting on discrete 

supports including the elastic rail pads, the 

inertia of the sleepers and the elasticity of the 

ballast. The rail model consists of either an 

infinite Euler-Bernoulli beam or a 

Timoshenko beam which takes into account 

the shear and the rotary inertia of the cross-

section. Also, many authors have developed 

rail models based on the finite element 

method. It has to be emphasized that the rail 
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traverse este supraestimată în mod sistematic 

în domeniul de frecvenţă al rezonanţei 

încovoierii şinei. Pentru a corecta rezultatele 

obţinute, modelul şinei are o amortizare 

strcuturală excesivă. Totuşi, se poate observa 

că rotaţia secţiunii transversale a şinei este 

limitată de suportul de şină şi din acest motiv 

în cele ce urmează va fi utilizat modelul 

tridirecţional al suportului de şină propus de 

autor [3]. În acest mod, răspunsul teoretic al 

şinei devine mai precis, în concordanţă cu 

rezultatele experimentale. 

Multe tratări analitice sunt bazate pe funcţiile 

Green ale căii. Nordborg [5] a aplicat metoda 

funcţiilor Green pentru a studia zgomotul de 

rulare. Wu şi Thompson  au dezvoltat mai 

multe modele echivalente ale căii cu mai 

multe grade de libertate, plecând de la 

receptanţa şinei. Aşa cum a arătat Sheng [6], 

aceste tratări cvasi-statice sunt capabile să ia 

în considerare neliniaritatea contactului roată-

şină, dar acestea pot să fie nepotrivite pentru 

a simula interacţiunea roată-şină la frecvenţa 

de rezonanţă a încovoierii şinei pentru că 

efectul Doppler nu este luat în considerare.     

Cu scopul de a ţine cont de efectul Doppler, 

Sheng ş.a. [7] au aplicat metoda seriilor 

Fourier, care a fost dezvoltată şi utilizată în 

trecut de mai mulţi autori ca Kruse şi Popp 

[2] sau Belotserkovskyi [1]. Totuşi, această 

metodă se bazează pe ipoteza că sistemul 

roată-şină incluzând şi contactul este liniar şi 

neregularitatea suprafeţei de rulare a şinei 

este periodică şi perioada acesteia este 

multiplu sau submultiplu întreg al distanţei 

dintre traverse.  

Neliniarităţile contactului roată-şină sunt 

foarte importante pentru estimarea regimului 

dinamic şi acestea trebuie înglobate în 

modelul de interacţiune roată-şină.  

Problema interacţiunii roată-şină, inclusiv 

contactul neliniar de tip Hertzian, poate fi 

rezolvată cu metoda funcţiilor Green aplicată 

în maniera propusă de autor [4]. Această 

tratare se bazează pe proprietăţile căii, care 

este o strcutură periodică amortizată. Plecând 

receptance at mid span is systematically 

overestimated in the range of the pinned-

pinned resonance frequency. In order to 

correct the numerical results, one can add 

extra damping  to  the rail model. However, 

one may observe that the rotation of the rail 

cross-section is limited by the rail pad, and, 

for this reason, the three-directional rail pad 

model, proposed by the present author [3], 

will be used in the following. In this way, the 

theoretical rail response becomes more 

accurate obtaining good agreement with the 

experimental result. Many analytical 

approaches are based on the Green’s 

functions of the track. Nordborg [5] has 

applied the Green’s functions method to 

study the rolling noise. Wu and Thompson 

have developed many equivalent multiple 

degree-of-freedom models for the track 

dynamics, starting as well from the rail 

receptance calculated from a unit stationary 

harmonic load. These quasi-static approaches 

are able to take into account the nonlinearity 

of the wheel/rail contact, but they may be 

inappropriate to simulate the wheel/rail 

interaction at the pinned-pinned resonance 

frequency because the Doppler effect is not 

accounted for, as Sheng has thus shown [6]. 

In order to account for the Doppler effect, 

Sheng et al. [7] have applied the Fourier-

series approach, also explored and employed 

in the past by many authors such as Kruse 

and Popp [2] or Belotserkovskyi [1]. 

However, this method is based on the 

assumption that the wheel/rail system, 

including the contact, is linear and the rail 

head roughness is periodic and its period is 

multiple or sub-multiple of the sleeper bay. 

The nonlinearities of the wheel/rail contact 

are critical in predicting the dynamic 

behaviour and they have to be enclosed 

within the model of the wheel/rail interaction.  

The  issue  of   the  wheel/rail interaction, 

including the nonlinear Hertzian contact, may 

be solved by the Green’s functions method, 

by following the manner proposed by the 
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de la receptanţa şinei şi aplicând 

transformarea inversă Fourier, sunt calculate 

pas cu pas funcţiile Green ale şinei pentru 

domeniul timp, luând în considerare o forţă 

mobilă de tip impuls. Apoi, aceste funcţii 

sunt asamblate în aşa-numita matrice Green a 

căii. Această matrice depinde de viteză şi 

ajută la rezolvarea problemei simulării 

mişcării sistemului roată-şină pentru orice 

lungime a şinei. Nu sunt impuse condiţii 

limitative privind contactul roată-şină sau 

neregularităţile suprafeţelor de rulare. Aici, 

această metodă a fost aplicată pentru a simula 

interacţiunea dintre un vehicul simplu 

(alcătuit dintr-o roată şi masa suspendată a 

boghiului) şi şină. 

 

 

2. MODELUL MECANIC  
 

În mod normal, se presupune că vehiculul şi 

calea, incluzând de asemenea neregularităţile 

suprafeţelor de rulare şi încărcarea 

contactelor roată-şină, sunt structuri 

simetrice. În plus, flexibilitatea traverselor 

oferă celor două şine libertatea de vibra 

independent. În virtutea acestor lucruri, este 

nevoie să fie modelată numai jumătate din 

cale şi vehicul. Acum, fără a mai ţine cont de 

orice cuplaj dintre roţi prin vehicul şi şină, se 

poate defini problema de bază a interacţiunii 

vehicul-cale, luând cele mai simple modele 

pentru vehicul, un oscilator cu două sau trei 

mase sau chiar o singură roată şi reducând 

calea la o şină de lungime infinită pe reazem 

periodic. Un astfel de model al interacţiunii 

vehicul-cale este prezentat în fig. 1, unde, 

pentru vehicul a fost preferat un oscilator cu 

două mase.  

Oscilatorul se deplasează cu viteza constantă 

V de-a lungul căii. Parametrii vehiculului sunt 

masa M1 pentru masa  suspendată a  

boghiului,  masa M2  pentru roată, iar pentru 

suspensie constanta elastică k şi constanta de 

amortizare c.   

present author [4]. This approach relies on the 

track properties, which is a damped periodic 

structure. Starting from the rail receptance 

and applying the inverse Fourier transform, 

the time-domain Green’s functions of the rail 

are calculated step by step taking into account 

the moving impulse force and assembled in 

the so-called Green’s matrix of the track. This 

matrix depends on speed and helps to solve 

the issue of simulating the dynamic of the 

wheel/rail system for any rail length. No 

limitative condition regarding the wheel/rail 

contact or the irregularities of the rolling 

surfaces is required. This method has been 

applied here to simulate the interaction 

between a moving simple vehicle (the wheel 

and the bogie suspended mass) and a rail.   

 

2. MECHANICAL MODEL 

 

Usually, one presumes that the vehicle and 

the track, including the irregularities of the 

rolling surfaces and the wheel/rail contacts 

loading as well, are symmetric structures. 

Moreover, the flexibility of the sleepers gives 

the two rails the freedom to vibrate 

independently. In virtue of these, only half of 

the track and vehicle needs to be modelled. 

Now, disregarding any coupling between the 

wheels via both vehicle structure and rail, one 

defines the basic issue of vehicle/track 

interaction, by taking the most simple vehicle 

models, as two or three-mass oscillator or 

even the wheel alone, and reducing the track 

to an infinite periodically supported rail. Such 

a model of vehicle/track interaction is 

presented in fig. 1, where the two-mass 

oscillator model has been preferred for the 

vehicle. 

The two-mass oscillator moves at constant 

speed V along the track. The parameters for 

the vehicle are: the lumped mass M1 for the 

bogie suspended mass, the lumped mass M2 

for  the wheel and the elastic constant k and 

viscous damping factor c for the suspension.   
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Figure 1. Mechanical model of railway vehicle on track: (1) rail; (2) rail-pad (3) semi-sleeper; 

(4) ballast; (5) bogie; (6) wheel; (7) contact stiffness. 

Figura 1 Modelul mecanic al vehiculului feroviar şi al căii de rulare: (1) şina; (2) suportul de 

şină; (3) semitraversă; (4) balast; (5) boghiu; (6) roată; (7) rigiditatea contactului. 

 

Plecând de la observaţia că în dreptul 

suportului de şină, atât mişcarea verticală cât 

şi rotaţia secţiunii şinei nu sunt libere, 

modelul grinzii Timoshenko pe suporţi 

discreţi este utilizat pentru cale. Parametrii 

pentru şină sunt după cum urmează: masa pe 

unitatea de lungime m, aria secţiunii 

transversale S, momentul de inerţie I, distanţa 

dintre fibra neutră şi talpa şinei h0, densitatea 

, modulul lui Young E, modulul de forfecare 

µ şi coeficientul de forfecare .  Amortizarea 

structurală este neglijată.  

Mişcarea şinei este descrisă de vectorul 

coloană q(x,t) = [w(x,t) (x,t)]T, unde w(x,t) şi 

(x,t) reprezintă deplasarea verticală, 

respectiv rotaţia secţiunii transversale; x 

reprezintă coordonata de-a lungul şinei, iar t 

este timpul.   

Suportul de şină este modelat ca trei sisteme 

Kelvin-Voigt corespunzătoare mişcărilor   

Starting from the observation that both 

vertical and rotation dynamics of the cross-

section of the rail are not free at rail pad, the 

infinite Timoshenko beam on discrete pad 

model is used for the track. The parameters 

for the rail are as follows: the mass per length 

unit m, the cross-sectional area S, the area 

moment of inertia I, the distance between the 

cross-section neutral fibre and the rail foot h0, 

the density , the Young’s modulus E, the 

shear modulus µ and the shear coefficient . 

The structural damping of the rail is 

neglected. The dynamics of the rail is 

described by the column vector q(x,t) = 

[w(x,t) (x,t)]T, where w(x,t) and (x,t) stand 

for the vertical displacement, respectively the 

rotation of the cross-section; x stands for the 

coordinate along the rail and t for time. The 

rail pad is modelled as three Kelvin-Voigt 

systems corresponding to the relative 

displacements between the rail cross-section 
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relative   dintre     secţiunea transversală a 

şinei şi suportul de şină. Constantele elastice 

sunt krx , krz şi kr, iar cele de amortizare,  crx, 

crz şi cr. 

Balastul este redus la două sisteme Kelvin-

Voigt pentru deplasările longitudinale şi 

verticale. Balastul are rigidităţile kbx, kb şi 

constantele de amortizare cbx, cbz.  

Semitraversele sunt aşezate echidistant la 

distanţa d; semitraversa i este plasată la 

distanţa s de sistemul de referinţă. Fiecare 

semitraversă este privită ca un corp rigid cu 

trei grade de libertate, iar deplasările sale pot 

fi încapsulate în vectorul coloană 
T

iii
s
i ttvtxt ])()()([)( q , incluzând 

translaţia laterală (de-a lungul şinei) xi(t), 

translaţia verticală vi(t) şi rotaţia i(t) 

(transversală pe şină).  Parametrii pentru 

semitraversă sunt: masa Ms, momentul de 

inerţie  Js şi distanţele dintre centrul 

semitraversei şi cele două reazeme elastice 

(care modelează suportul de şină şi balastul) 

h1 and h2. 

Ecuaţiile de mişcare ale modelului sunt  
TtQQ ])(0[ 0  KzzCzM  ;         (1)            

  QqBqAqL  


i
i

s

itittx sxttstx )()(),(),(,
 

),()( T tst it

s

it qBqC  ;                             (3) 

)([)()]([ 3/2 tztztQCH   .                   (4) 

 

unde z = [z1(t) z2(t)]
T este vectorul deplasare, 

M este matricea de inerţie, C este matricea 

amortizării, K este matricea rigidităţii şi [0  

Q0-Q(t)]T este vectorul coloană al forţelor 

care acţionează asupra vehiculului, cu Q0 ca 

sarcină statică şi Q(t) forţa de contact roată-

şină; vectorul coloană qi = q(si, t) conţine 

deplasările şinelor deasupra traversei ‘i’ şi 

Lx,t, At, Bt şi Ct sunt pentru matricele 

diferenţiale, iar Q = [Q(t)(x – Vt)  0]T este 

vectorul coloană al forţelor pe şină, CH 

reprezintă constanta lui Hertziană, [.] este 

funcţia Heaviside şi zeste deflecţia roată-

şină. 

 

and the rail pad. The elastic constants are krx , 

krz and kr and the viscous damping constants 

are crx , crz and cr. The ballast is reduced to 

two Kelvin-Voigt systems for the 

longitudinal and vertical displacements. The 

ballast has the stiffnesses kbx, kbz and the 

viscous damping constants cbx, cbz. The semi-

sleepers are equidistant by the sleeper bay of 

the d length; the semi-sleeper i is placed at 

the si distance from the reference frame. Each 

semi-sleeper is regarded as rigid body with 

three d.o.f.’s and its displacements may be 

encapsulated in the column vector 
T

iii
s
i ttvtxt ])()()([)( q , including the 

lateral translation (along the rail) xi(t), the 

vertical translation vi(t) and the rotation i(t) 

(across the rail). The parameters for semi-

sleeper are: the mass Ms, the mass-moment of 

inertia Js and the distances between the semi-

sleeper centroid and the two elastic layers 

(modelling the rail pad and the ballast) h1 and 

h2.   

The equations of motion of the model are  

 
TtQQ ])(0[ 0  KzzCzM  ;         (1)        

  QqBqAqL  


i
i

s

itittx sxttstx )()(),(),(,
 

),()( T tst it

s

it qBqC  ;                             (3) 

 

)([)()]([ 3/2 tztztQCH   .                   (4) 

 

where z = [z1(t) z2(t)]
T is the displacement 

vector, M is the mass matrix, C is the viscous 

damping matrix, K is the stiffness matrix and 

[0  Q0-Q(t)]T is the column vector of forces 

on the vehicle, with Q0 as the static load and 

Q(t) the wheel/rail contact force; the column 

vector qi = {q(si, t)} contains the rail 

displacements above the sleeper ‘i’ and Lx,t, 

At, Bt, and Ct stand for the matrix differential 

and Q = [Q(t)(x – Vt)  0]T is the column 

vector of forces on the rail; CH represents the 

Hertzian constant, [.]  

is the Heaviside  function. 
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3. APLICAŢIE NUMERICĂ  
 

În această secţiune, rezultatele sunt obţinute 

prin utilizarea metodei matricei Green a căii 

pentru un anumit vehicul care se deplasează 

uniform de-a lungul unei căii balastate. 

Parametrii modelului pentru vehicul şi cale 

sunt listate in referinţa [4].  

În cele ce urmează sunt analizate regimul 

permanent roată-şină şi interacţiunea roată-

şină datorată rugozităţii. Figura 2 prezintă 

deplasările roţii şi şinei în punctul de contact 

în timpul interacţiunii permanente la viteza de 

28 m/s. De asemenea, este prezentată şi 

deplasarea boghiului. Regimul permanent 

roată-şină este cauzat numai de excitaţia 

parametrică a căii datorită traverselor. Ca o 

consecinţă, vibraţia este periodică şi perioada 

sa este dată de timpul de trecere peste de-a 

lungul distanţei dintre traverse. Deplasarea 

roţii este mai mare decât a şinei datorită 

elasticităţii contactului roată-şină. Deplasările 

roţii şi şinei sunt asemănătoare şi ating 

valorile minime la puţin timp după trecerea 

peste traverse. De fapt, roata are tendinţa de a 

se desprinde de şină. Amplitudinea deplasării 

boghiului este mult mai mică datorită 

efectului suspensiei. 

Evoluţia în timp a forţei de contact şi specrele 

sunt prezentate în figura 3 pentru două viteze, 

28 şi 14 m/s. Se poate nota că valorile 

minime ale forţei de contact sunt atinse 

deasupra traversei sau la o mică distanţă după 

traverse. Variaţia cea mai mare a forţei de 

contact se produce deasupra traversei, 

datorită variaţiei rigidităţii dinamice produsă 

de prezenţa suportului discret. În multe 

cazuri, acest aspect explică de ce uzura şinei 

pleacă din zona traversei. Valorile particulare 

de 28 m/s au fost alese pentru că frecvenţa 

excitaţiei parametrice (raportul dintre viteză 

şi distanţa dintre traverse) este egală cu 

frecvenţa naturală a vehiculului pe cale (în jur 

de 46 Hz). Datorită acestui fapt, se produce 

rezonanţa parametrică    şi   spectrul   forţei   

este   dominat   de componenta fundamentală. 

3.NUMERICAL APPLICATION 
 

In this section, results are derived by using 

the track’s Green matrix method for a 

particular vehicle that uniformly moves along 

a ballasted track. 

The model parameters for the vehicle and 

track are listed in ref. [4].  

Next, the wheel/rail steady-state behaviour 

and the wheel/rail interaction due to 

roughness are analyzed.      

Fig. 2 shows the displacements of wheel and 

rail at the contact point during the steady-

state interaction, at the speed of 28 m/s. The 

bogie displacement is presented as well. The 

wheel/rail steady-state behaviour is caused 

only by the parametric excitation of the track 

due to sleepers.  As a consequence, the 

vibration is periodic and its period is given by 

the passing time over a sleeper bay. The 

displacement of the wheel is higher than the 

rail’s, because the wheel/rail contact is 

elastic. The wheel and rail displacements are 

similar and reach their minimum values 

shortly after passing over the sleeper. In fact, 

the wheel has the tendency to take off. The 

amplitude of the bogie displacement is much 

lower due to the suspension effect.   

Time history of the contact force and the 

spectra are displayed in Fig. 3 for two speed 

values, namely 28 m/s and 14 m/s. One may 

notice that the minimum values of the contact 

force are recorded above sleepers or at a short 

distance after sleepers. The highest variation 

of the contact force occurs above the sleeper, 

as well, owing to the variation of the dynamic 

stiffness produced in the presence of the 

discrete support. In many cases, this aspect 

explains why rail corrugation starts in the 

sleeper zone. The particular speed values of 

28 m/s has been chosen because the 

frequency of the parametric excitation (the 

ratio between speed and span length) equals 

the natural frequency of the vehicle/track 

system (about 46 Hz). Due to this, the 

parametric resonance occurs and the force 
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spectrum is dominated by the fundamental 

component. 

 
Figure 2. Displacement of vehicle and rail at the contact point in steady-state interaction  

at 28 m/s: —, rail displacement; ― ―, wheel displacement; − − −, the displacement of  

the bogie suspended mass; □, sleeper position. 

Figura 2. Deplasarea vehiculului şi a şinei în punctul de contact în regimul permanent de 

interacţiunii la 28 m/s: —, deplasarea şinei; ― ―, deplasarea roţii; − − −, deplasarea masei 

suspendate a boghiului; □, poziţia traversei. 

 

 

 
Figure 3. Wheel/rail contact force in steady-state interaction at 14 m/s and 28 m/s:  

(a) —, contact force history at 14 m/s; − − −, contact force at 28 m/s; □, sleeper position; (b) 

contact force spectra, ●, at 14 m/s; × at 28 m/s. 

Figura 3. Deplasarea vehiculului şi a şinei în punctul de contact în regim permanent de 

interacţiune la 28 m/s: —, deplasarea şinei; ― ―, deplasarea roţii; − − −, deplasarea  

masei suspendate a boghiului; □, poziţia traversei. 
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 La viteza de 14 m/s, a doua 

componentă spectrală a excitaţiei parametrice 

atinge frecvenţa naturală a sistemului 

vehicul-cale          de   rulare  este  

înregistrată   rezonanţa naturală a sistemului 

vehicul-cale de rulare şi este înregistrată 

rezonanţa parametrică ½.  

 

At the speed of 14 m/s, the second spectral 

component of the parametric excitation 

reaches the vehicle/track’s natural frequency 

and the ½ sub-harmonic parametric resonance 

is registered. 

  

 
Figure 4. Wheel/rail contact force in steady-state interaction at 14 m/s and 28 m/s:  

(a) —, contact force history at 14 m/s; − − −, contact force at 28 m/s; □, sleeper position; (b) 

contact force spectra, ●, at 14 m/s; × at 28 m/s. 

Figura 4. Forţa de contact roată-şină în regim permanent de interacţiune la 14 m/s şi 28 m/s: 

(a) —, forţa de contact la 14 m/s; − − −, forţa de contact la 28 m/s; □, poziţia traversei; (b) 

spectrul forţei de contact, ●, la 14 m/s; × la 28 m/s. 

 

Evoluţia în timp are tendinţa de a avea o 

oscilaţie dublă, şi a doua componentă a 

spectrului forţei de contact are influenţa cea 

mai mare.  

Pentru a completa tabloul regimului 

permanent roată-şină, figura 4 prezintă forţa 

eficace de contact în funcţie de viteză. Sunt 

prezentate şi rezultatele de la modelul roţii. 

Rezonanţa parametrică apare ca cel mai mare 

vârf la viteza de 28 m/s. De asemenea, se 

poate vedea prezenţa rezonanţei subarmonice 

½ la 14 m/s. Pe de altă parte, dacă numai 

roata este luată în considerare în loc de 

întregul vehicul, rezultatele obţinute de la 

simularea numerică supraestimează forţa de 

contact în jurul rezonanţei parametrice  cu 

până la 20 %.  

Când roata rulează de-a lungul şinei în 

prezenţa neregularităţilor suprafeţelor de 

rulare (rugozitate, ondulaţii), sistemul roată-

şină are două surse de excitaţie: prima este 

dată de caracterul parametric al sistemului, 

The time history presents the tendency to 

have a double oscillation and the second 

component of the contact force spectrum has 

an influence over it. 

In order to complete the picture of the 

wheel/rail steady-state behaviour, Fig. 4 

displays the effective contact force versus 

velocity. The results from the wheel alone 

model are also presented. The parametric 

resonance appears as the highest peak at a 

speed of 28 m/s. Also, one may see the trace 

due to ½ sub-harmonic parametric resonance 

at 14 m/s. On the other hand, if the wheel 

only is accounted instead of the entire 

vehicle, the results derived from the numeric 

simulation significantly overestimate the 

contact force around parametric resonances, 

which is up to 20 % in this case.  When the 

wheel rolls along a rail in the presence of the 

irregularities of the running surfaces 

(roughness, waviness), the wheel/rail system 

has two excitation sources: the former is 
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datorită suportului periodic  

al şinei, şi al doilea vine de la neregularităţi. 

Rezultatul depinde de  raportul dintre 

lungimea de undă a neregularităţii şi distanţa 

dintre traverse. De exemplu, când lungimea 

de undă a neregularităţii este mai scurtă decât 

distanţa dintre traverse, mişcarea are aspectul 

unei vibraţii modulate în amplitudine, unde 

frecvenţa undei purtătoare este dată de 

neregularitate şi şi modulaţia este dată de 

excitaţia parametrică de la traverse. Pentru a 

ilustra acest regim dinamic, este prezentat 

mai jos cazul unei roţi care rulează peste o 

şină cu uzură ondulatorie. După cum se ştie, 

uzura ondulatorie a şinei este un defect tipic 

care avea două forme diferite: cu lungime de 

undă mare şi mică. Şina cu uzură ondulatorie 

scurtă, obişnuit între 30 şi 100 mm, este cea 

mai periculoasă şi induce vibraţii de frecvenţe 

înalte. Figura 5 prezintă rezultatele numerice 

de la o roată care se deplasezp cu 42 m/s 

peste o rugozitate sinusoidală cu lungimea de 

undă de 80 mm şi amplitudinea de 20 m. 

Vibraţia modulată are frecveţa purtătoare la 

525 Hz, care corespunde vitezei roţii şi 

lungimii de undă a rugozităţii, şi frecvenţa 

modulată la 70 Hz (componenta 

fundamentală) dată de excitaţia parametrică a 

traverselor. De fapt, mişcarea este periodică 

cu perioada 1,2/42 s ceea ce corespunde unei 

frecvenţe de 35 Hz.  

Amplitudinea roţii este mult mai mică decât a 

şinei în punctul de contact, datorită inerţiei 

sale. Diagrama forţei de contact oferă o mai 

bună înţelegere a naturii vibraţiei modulate. 

Spectrul forţei de contact are două feluri de 

componente, de la excitaţia parametrică şi 

componentele de la purtătoare. De fapt, 

vibraţia este neliniară datorită contactului 

roată-şină care include efectul contactului 

Hertzian şi influenţa razei roţii. Purtătoarea 

are mai multe componente armonice cu 

frecvenţele kfc, unde  fc reprezintă frecvenţa 

purtătoare şi k este un număr întreg. 

Componentele spectrale modulate au 

frecvenţele kfc ± pf0, unde f0 este frecvenţa 

given by the parametric character of the 

system, due to the periodic support of the rail, 

and the latter comes from irregularities. The 

result depends on the ratio between the 

wavelength of irregularity and the sleeper 

bay.  

For instance, when the irregularity 

wavelength is shorter than the sleeper bay, 

the motion has the aspect of the modulated-

amplitude vibration, where the carrier 

frequency is caused by irregularity and the 

modulation is given given by the parametric 

excitation from the sleepers. In order to 

illustrate this dynamic behaviour, the case of 

one wheel running over a corrugated rail is 

presented below. As known, rail corrugation 

is a specific rail defect that can have two 

different patterns: long wavelength and short 

wavelength. The rail corrugation of short 

wavelength, typically of 30-100 mm, is the 

most dangerous and induces high frequencies 

vibrations. Fig. 5 shows the numeric results 

from a wheel moving at 42 m/s over a 

sinusoidal roughness with wavelength 80 mm 

and amplitude 20 m. The modulated 

vibration has the carrier frequency of 525 Hz, 

which corresponds to wheel velocity and 

roughness wavelength, and a 70 Hz 

modulation frequency (the fundamental 

component), given by the sleepers-derived 

parametric excitation. In fact, the motion is 

periodic with the period of 1.2/42 s, 

corresponding to the frequency of 35 Hz.  

The wheel amplitude is much smaller than 

the rail’s at the contact point, due to its high 

inertia. The time history of the contact force 

provides a better understanding of the 

modulated vibration nature. The spectrum of 

the contact force has two kinds of 

components, from the parametric excitation 

and from the carrier with modulated 

components. Actually, vibration is non-linear 

due to wheel/rail contact, including the 

Hertz’s contact effect and the influence of the 

wheel radius. The carrier has many harmonic 

components with the frequencies of kfc , 
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excitaţiei parametrice şi p este un alt număr 

întreg. Cele două feluri de comnponente 

spectrale se pot suprapune sau nu. În cazul de 

faţă, componentele spectrale de la excitaţia 

parametrică nu se suprapun pe componentele 

spectrale modulate date de purtătoare sau pe a 

treia componentă a purtătoarei, dar acestea se 

suprapun peste componentele spectrale 

modulate date de a doua componentă a 

purtătoarei. Explicaţia este simplă: frecvenţa 

celei de a doua componentă a purtătoarei este 

multiplu al frecvenţei excitaţiei parametrice, 

în timp ce frecvenţele altor componente nu 

sunt. 

 

 

where fc stands for the carrier frequency and k 

stands for an integer number. The modulated 

spectral components have the frequencies of 

kfc ± pf0 , where f0 stands for the parametric 

excitation frequency and p stands for another 

integer number. The two kinds of spectral 

components may or not overlap. For the 

present case, the spectral components from 

the parametric excitation are not overlapped 

on the modulated spectral components given 

by the carrier or the third component of the 

carrier, but they overlap on the modulated 

spectral components given by the second 

component of the carrier. The explanation is 

simple: frequency of the second carrier 

component is multiple of the parametric 

excitation frequency, while frequencies of the 

other components are not.   
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Figure 5. Wheel/rail response due to harmonic excitation by the wavelength of 80 mm  

and the amplitude of 20 m, wheel speed V = 42 m/s:  

(a) —, wheel displacement; − − −, rail displacement at contact point; □, sleeper position; (b) 

contact force; (c) contact force spectrum, +, parametric excitation components and modulated 

components from the second component of the carrier; ●, modulated components from the 

carrier and its third component. 

Figura 5. Răspunsul roată-şină datorat excitaţiei armonice cu lungimea de undă de 80 mm şi 

amplitudinea de 20 m, viteza roţii V = 42 m/s: (a) —, deplasarea roţii; − − −, deplasarea 

şinei în punctul de contact; □, poziţia traversei; (b) forţa de contact; (c) spectrul forţei de 

contact, +, componentele excitaţiei parametrice şi cele modulate de la a doua componentă a 

purtătoarei; ●, componentele modulate de la purtătoare şi cea de a treia componentă. 

 

Figura 6 prezintă deplasarea traversei 32 

situată la 18,6 m de sistemul de referinţă şi 

deplasarea şinei deasupra acestei traverse, 

denumit punct fix – când roata rulează cu 80 

m/s peste o şină cu   uzură ondulatorie cu 

lungimea de 75 mm şi amplitudinea de 20 

m. Pentru comparaţie, deplasarea şinei în 

punctul de contact este prezentată (denumit 

punct mobil). 

 

Fig. 6 presents the displacement of the 

sleeper #32 situated at 18.6 m from the 

reference frame and the rail displacement 

above this sleeper, called fixed point, and this 

while the wheel rolls at 80 m/s over the 

corrugated rail of a 75 mm wavelength and a 

20 m amplitude. 

 
Figure 6. The track response due to harmonic excitation by the wavelength of 75 mm and the 

amplitude of 20 m, wheel speed V = 80 m/s:  

—, rail displacement at contact point; ― ―, rail displacement above sleeper # 32; − − −, the 

displacement of the sleeper; □, sleeper position. 

Figura 6. Răspunsul căii datorită unei excitaţii armonice cu lungimea de undă de 75 mm şi 

amplitudinea de 20 m, viteza roţii V = 80 m/s:  

—, deplasarea şinei la punctul de contact; ― ―, deplasarea şinei deasupra traversei # 32; − − 

−, deplasarea traversei; □, poziţia traversei. 

 

Pentru comparaţie, deplasarea şinei în punctul 

de contact este prezentată (denumit punct 

mobil). Evoluţia punctului fix este întârziată 

în comparaţie cu punctul mobil, exceptând 

momentul de întâlnire datorită vitezei de 

propagare a undelor de încovoiere care este 

For comparison, the rail displacement at 

contact point is displayed (called the moving 

point). The history of the fixed point is 

delayed compared to the moving point, 

except for the joining moment, due to a finite 

value of the bending wave propagation 
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finită. Întârzierea creşte de la momentul de 

întâlnire spre stânga şi spre dreapta, pe 

măsură ce distanţa dintre cele două puncte 

creşte. Din această cauză punctul fix are o 

frecvenţă mai mare decât cel mobil înainte de 

întâlnire, dar după aceasta, este invers – 

efectul Doppler. Deplasarea traversei este mai 

mică decât a şinei datorită efectului de 

filtrarea a suportului de şină.  

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUZII 
 

Regimul permanent de interacţiune vehicul-

cale prezintă fenomenul de rezonanţă 

parametrică. De asemenea, rezonanţa 

parametrică la ½ poate fi sesizată atunci când 

viteza vehiculului este jumătate din valoarea 

corespunzătoare vitezei de rezonanţă 

parametrică. Dacă roata rulează peste o şină 

cu uzură ondulatorie, vibraţia devine 

modulată în amplitudine. Purtătoarea are mai 

multe armonice care pot să se suprapună, 

astfel încât nivelul vibraţiei să crească.  

Metoda matricei Green a căii utilizată în 

această lucrare este un instrument de 

investigare a interacţiunii dintre un vehicul şi 

calea de rulare prin care se poate ţine seama 

de neliniarităţile contactului şi se pune în 

evidenţă efectul Doppler.  

 

 

REFERINTE 
 

[1] Belotserkovskiy, P.M., The interaction of 

an infinite wheel/train with a constant 

spacing between the wheels moving 

uniformly over a rail track, J. Applied 

Math. Mech. 68, 2004. 

[2]  Kruse, H., Popp, K., A modular algorithm 

for linear, periodic train-track models, 

velocity. The delay increases from the joining 

moment to the left and to the right, as the 

distance between the two points increases. 

Because of that, the fixed point has a higher 

frequency than the moving point’s before the 

joining, but after that, this trend reverses – the 

Doppler effect. The sleeper displacement is 

smaller than the rail’s, as the rail pad filter 

effect is obvious.  

 

4. CONCLUSIONS 
 

The vehicle/track steady-state interaction 

exhibits the parametric resonance when the 

frequency of the parametric excitation due to 

sleepers equals the natural frequency of the 

vehicle/track system. Also, the ½ sub-

harmonic parametric resonance may be 

recorded if the vehicle velocity equals ½ of 

the value corresponding to the parametric 

resonance velocity. If the wheel runs over the 

corrugated rails, the wheel/rail vibration 

becomes amplitude-modulated. The carrier 

has many harmonics, which may be 

overlapped, thus increasing the vibration level. 

The Green’s matrix of the track method used 

in this paper is an efficient tool to investigate 

the interaction between vehicle and track, 

including the wheel/rail nonlinear contact and 

the Doppler effect. 
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