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REZUMAT: Pentru o evaluare corectă a comportării 

dinamice a vehiculelor feroviare, în special la viteze 

mari de circulaţie, se impune adoptarea unui model 

complex al sistemului vehicul-cale, model care să ţină 

seama de o serie de factori care influenţează nivelul 

vibraţiilor pe direcţie verticală. În lucrare este 

prezentat un model discret-continuu al sistemului 

vehicul-cale, care include o grindă pentru cutie, un 

sistem de corpuri rigide, respectiv osiile şi masa 

suspendată a boghiurilor şi un sistem echivalent cu 

parametri concentraţi pentru calea de rulare. Este 

analizat  regimul armonic permanent de vibraţie al 

sistemului vehicul-cale.  
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1. INTRODUCERE  
 

Evaluarea regimului de vibraţii la un vehicul 

feroviar este o cerinţă de proiectare având ca 

scop reducerea vibraţiilor la un nivel 

acceptabil pentru omologarea vehiculului din 

punct de vedere al calităţii mersului, 

siguranţei circulaţiei, confortului călătorilor şi 

solicitării căii de rulare [8, 9].  

Traversarea unei căi cu neregularităţi sau 

abateri de la geometria ideală determină 

vibraţii în plan orizontal şi vertical ale 

vehiculelor. Datorită simetriilor constructive 

ale vehiculelor aceste vibraţii sunt decuplate 

[5]. În ceea ce priveşte  vibraţiile  verticale, în  

principal, vibraţiile de săltare şi galop sunt 

determinante pentru regimul dinamic al 

vehiculului. Acestea pot fi studiate pe modele 
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1. INTRODUCTION  
 

The evaluation of the vibration behavior in a 

railway vehicle is a design requirement, with 

the clear purpose to lower vibration to an 

acceptable level for the vehicle homologation 

in terms of the rolling quality, safety, comfort 

of the passengers and the track stress [8, 9]. 

While traveling over a track with iregularities 

or having deviated from the ideal geometry, it 

will trigger vibrations of vehicle, both 

horizontally and vertically.  Due to the 

symmetries of the vehicles, these vibrations 

are decoupled [5].In regarding to the vertical 

vibrations, the   pitch  and   bounce  

vibrations    are essential for the vehicle 

dynamic behavior.  They can be studied on 

simple models, with one or two degrees of 
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simple, cu unul sau două grade de libertate, 

rezultatele obţinute cu astfel de modele fiind 

însă supraestimate, în special, la vehiculele de 

mare viteză în cazul cărora trebuie să se ţină 

seama de o serie de factori importanţi care 

influenţează nivelul vibraţiilor verticale. 

Studiile de vibraţii verticale ale vehiculelor 

feroviare au arătat că prin luarea în 

considerare a fenomenului de filtrare 

geometrică se poate explica de ce variaţia 

acceleraţiei cu viteza de circulaţie nu este 

monoton crescătoare [5]. S-a arătat, de 

asemenea, că fenomenul de filtrare 

geometrică influenţează apariţia regimului 

rezonant al vehiculului şi prin aceasta poate 

modifica ponderea influenţei diverselor 

frecvenţe de rezonanţă asupra nivelului de 

vibraţie al  vehiculului [4, 6, 7]. În 

problemele de evaluarea calităţii mersului pe 

baza acceleraţiei verticale sau în cele legate 

de optimizarea amortizării suspensiei 

vehiculelor feroviare trebuie ţinut cont de 

faptul că efectul de filtrare geometrică are o 

contribuţie diferenţiată în lungul cutiei, în 

funcţie de regimul de circulaţie [2, 3].  

Nivelul vibraţiei verticale al vehiculelor 

feroviare este influenţat de elasticitatea cutiei. 

Este vorba în principal de primul mod de 

încovoiere simetrică, celelalte moduri având 

o influenţă marginală [1]. De aceea, se poate 

adopta pentru cutie un model echivalent, 

respectiv cel al unei grinzi uniforme.  

Un alt factor important în dinamica verticală a 

vehiculului îl reprezintă sistemul de transmitere a 

eforturilor longitudinale. Planul acestui sistem nu 

se află, de regulă, nici în axa neutră a cutiei şi nici 

în dreptul centrului de greutate al boghiului. În 

plus, rezemarea boghiurilor nu se face în dreptul 

celor două noduri ale modului de încovoiere 

simetrică a cutiei. Toate acestea conduc la 

cuplarea mişcărilor de săltare şi galop cu cele de 

recul, cu  efecte  de  amplificare a regimului 

dinamic. 

În fine, se menţionează faptul că evaluarea 

freedom – the results thus derived are over-

estimated, mainly at the high speed vehicles 

where a number of important factors affecting 

the level of the vertical vibrations have to be 

considered.  

The studies of vertical vibrations in the 

railway vehicles have proved that there is an 

explanation why the variation of the 

acceleration along with the velocity is not 

monotonously increasing [5], should the 

geometric filtering phenomenon is being 

looked at. Similarly, the geometric filtering 

effect is known for influencing the vehicle 

resonant behavior and, thus, it can modify the 

degree of influence of the various resonance 

frequencies on the vehicle vibration level [4, 

6, 7].  For the issues related to evaluating the 

riding quality based on the vertical 

acceleration or for those about the 

optimization of the suspension damping in 

the railway vehicles, it is a must to consider 

that the geometric filtering effect has a 

differentiated contribution along the carbody, 

in dependence on the riding [2, 3]. 

The level of the vertical vibration of the 

railway vehicles is influenced by the 

elasticity of the carbody.  It is mainly about 

the first mode of symmetrical bending, as the 

other modes have a minor influence [1]. 

Hence, an equivalent model can be adopted 

for the carbody, i.e. a uniform beam.  

Another major factor in the vehicle vertical 

dynamics is the transmission system of the 

longitudinal efforts.  The plan of this system 

is neither in the carbody neutral axle nor 

against the bogie center of gravity.  Plus, the 

leaning of the bogies is not performed against 

the two nodes of the symmetrical bending of 

the carbody. All these will lead to the 

coupling of the pitch and bounce movements 

with the return ones, turning into an 

amplification of the dynamic behavior. 

Finally, it is mentioned that the correct 

evaluation of the contact forces in the specific 

frequency interval of 0-20 Hz will require to 

pay attention to the elasticity of the track and 
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corectă a forţelor de contact în intervalul de 

frecvenţă specific 0-20 Hz, necesită luarea în 

considerare a elasticităţii căii de rulare şi pe 

cea a contactului roată-şină. 

Pentru studiul vibraţiilor verticale, în lucrare 

este prezentat un model discret-continuu al 

sistemului vehicul-cale, care include o grindă 

pentru cutie, un sistem de corpuri rigide, 

respectiv osiile şi masa suspendată a 

boghiurilor şi un sistem echivalent cu 

parametri concentraţi pentru calea de rulare. 

Aplicând o metodă originală bazată pe 

analiza modală, modelul sistemului vehicul-

cale este descris cu ajutorul a 22 ecuaţii de 

mişcare împărţite în două sisteme decuplate, 

unul pentru mişcările simetrice şi celălalt 

pentru mişcările antisimetrice. Sunt 

prezentate rezultatele simulărilor numerice 

referitoare la răspunsul vehiculului în regim 

armonic permanent de vibraţie, cu 

evidenţierea modurilor simetrice şi 

antisimetrice de vibraţie. 

 

 

 

2. MODELUL MECANIC 
 

Se consideră cazul unui vehicul pe patru osii, 

cu două etaje de suspensie, care se deplasează 

cu viteza constantă V pe o cale cu defecte de 

nivelment longitudinal de tip armonic. 

Modelul mecanic pentru studiul vibraţiilor 

verticale ale sistemului vehicul-cale este 

prezentat în figura 1. Modelul vehiculului 

cuprinde un corp cu parametri distribuiţi 

pentru cutie şi un sistem de corpuri rigide, 

respectiv osiile şi masele suspendate ale celor 

două boghiuri. Cutia vehiculului de lungime 

L şi masă mc este modelată printr-o grindă 

Euler-Bernoulli cu secţiune constantă şi masă 

uniform distribuită, având modulul de 

încovoiere EI, unde E este modulul 

longitudinal de elasticitate, iar I este 

momentul de inerţie al secţiunii transversale a 

grinzii. Se ia în calcul       şi amortizarea 

structurală   a   cutiei   prin coeficientul de 

of the wheel-rail contact.  

To study the vertical vibrations, the paper 

focuses on a discrete-continuous model of the 

vehicle-track system that includes a beam for 

the carbody, a system of rigid bodies, 

respectively the wheelsets and the bogies 

suspended mass and a system equivalent with 

concentrated parameters for the track.  Should 

an original method is applied, based on the 

modal analysis, the vehicle-track system 

model is described by means of 22 movement 

equations, divided into two decoupled 

systems, one for the symmetrical movements 

and the other one for the anti-symmetrical 

movements.  The results of the numerical 

simulations are presented, regarding the 

vehicle response in a permanent behavior of 

vibration, focusing on the symmetrical and 

anti-symmetrical modes of vibration. 

 

2. MECHANICAL MODEL 
 

The case here is of a four-axle vehicle, with 

two-stage suspension which travels at the 

constant speed V on a track with irregularities 

of longitudinal nivelment of a harmonic type.  

The mechanical model for the study of the 

vertical vibrations in the vehicle-track system 

is shown in figure 1. The model of the vehicle 

includes a body with parameters distributed 

for the carbody and a system of rigid bodies, 

respectively the wheelsets and the suspended 

masses of the two bogies. The carbody of the 

vehicle with length L and mass mc is 

modelled by an Euler-Bernoulli beam of a 

constant section and a uniformly distributed 

mass, with the bending module EI, where E is 

the longitudinal module of elasticity and I is 

the inertia moment of the beam transversal 

section. The structural analysis of the carbody 

structural.  

The suspended masses of the bogies are 

considered rigid bodies on three degrees of 

freedom, with the following movements: 

bounce zbi, forward xbi and pitch bi, where i = 

1, 2. The mass of a bogie is mb, and its inertia 
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amortizare . 

Masele suspendate ale boghiurilor sunt 

considerate corpuri rigide cu trei grade de 

libertate, având următoarele mişcări: săltare 

zbi, recul xbi şi galop bi, cu i = 1,2. Masa unui 

boghiu este mb, iar momentul său de inerţie 
2

bbb imJ  , cu ib – raza de giraţie a boghiului.  

Osiile de masă mo au două grade de libertate, 

realizând o mişcare de translaţie pe direcţie 

verticală zoj,(j+1) şi o mişcare de translaţie pe 

direcţie longitudinală xoj,(j+1), cu j = 2i-1, iar i 

= 1, 2, cu precizarea că fiecare boghiu este 

echipat cu osiile j şi j+1. 

 

momentum 2

bbb imJ  , with ib – the bogie 

gyration radius. The wheelsets of mass mo 

have two degrees of freedom, thus generating 

a vertical movement of translation zoj,(j+1) and 

a longitudinal movement of translation 

xoj,(j+1), where j = 2i-1, and i = 1, 2, where 

each bogie is equipped with the wheelsets j 

and j+1. 

 
 

Figure 1. The mechanical model of the vehicle-track system.  

Figura 1. Modelul mecanic al sistemului vehicul-cale.  

 

Neglijând, în domeniul de frecvenţă specific 

vibraţiilor verticale ale vehiculului, efectele 

de cuplaj dintre roţi cauzate de propagarea 

undelor de încovoiere prin şine, se adoptă 

pentru cale un model echivalent cu parametri 

Should we neglect the coupling effects 

between wheels derived from the propagation 

of the bending waves through rails, for the 

frequency range that is specific to the vehicle 

vertical vibrations, then a model equivalent 
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concentraţi.  

În dreptul fiecărei osii a boghiului i, calea  

este  reprezentată  de  un  sistem  oscilant cu 

un grad de  libertate care se poate mişca 

vertical, deplasarea corespunzătoare fiind 

zsj,(j+1), cu j = 2i-1 (pentru i = 1, 2).  

Modelul echivalent al căii are masa ms, 

rigiditatea kzs şi coeficientul de amortizare czs. 

Etajele de suspensie ale vehiculului, câte 

două pe fiecare boghiu, sunt modelate cu 

ajutorul unor sisteme Kelvin-Voigt. 

Suspensia primară are două sisteme Kelvin-

Voigt care lucrează la translaţie pe direcţie 

verticală şi longitudinală, iar suspensia cutiei 

are trei sisteme Kelvin-Voigt, două pentru 

translaţie (verticală şi longitudinală) şi unul 

pentru rotaţie. Elementele sistemului Kelvin-

Voigt care preiau deplasarea relativă 

unghiulară dintre cutie şi boghiu iau în 

considerare influenţa suspensiei secundare. 

Sistemul Kelvin-Voigt pe direcţie 

longitudinală dintre cutie şi boghiu 

modelează sistemul de transmitere a forţelor 

longitudinale, aflat la distanţa hc de fibra 

medie a cutiei şi la distanta hb2 de centrul de 

greutate al masei suspendate a boghiului. 

Sistemul longitudinal Kelvin-Voigt poziţionat 

în planul osilor, la cota hb1 de centrul de masă 

a părţii suspendate a boghiului, modelează 

conducerea elastică a osiilor. 

Caracteristicile legăturilor elastice ale 

suspensiei secundare, aferente unui boghiu, 

sunt reprezentate de constantele elastice pe 

direcţie verticală 2kzc, respectiv longitudinală 

2kxc şi rigiditatea unghiulară de galop 2kc, 

precum şi de constantele de amortizare 2czc, 

2cxc şi 2cc.  

În etajul primar de suspensie, corespunzător 

unei osii, constantele elastice sunt notate cu 

2kzb – pe direcţie verticală şi cu 2kxb – pe 

direcţie longitudinală, iar cele de amortizare 

cu 2czb, respectiv 2cxb.  

 

 

 

 

with concentrated parameters will be adopted. 

Against each wheelset in the bogie i, the track 

is represented by an oscillatory one- degree 

of freedom system that can move vertically, 

and the appropriate bounce is  zsj,(j+1), where j 

= 2i-1 (for i = 1, 2).  The track equivalent 

model has the mass ms, stiffness kzs and the 

damping coefficient czs. The vehicle 

suspension, two levels on each bogie, are 

modelled by means of the Kelvin-Voigt 

systems. The primary suspension has two 

Kelvin-Voigt systems that operate on 

translation, vertically and longitudinally; on 

the other hand, the carbody suspension has 

three Kelvin-Voigt systems, two for 

translation (vertical and longitudinal) and one 

for rotation.  The elements of the Kelvin-

Voigt system that take over the angular 

relative travelling between the carbody and 

bogie take into account the influence of the 

secondary suspension. The Kelvin-Voigt 

system on the longitudinal direction between 

the carbody and the bogie models the system 

of transmission of the longitudinal forces, 

located at distance hc from the carbody 

neutral fiber and at distance hb2 from the 

center of gravity of the bogie’s suspended 

mass.  The longitudinal Kelvin-Voigt system 

located in the axle plan, at distance hb1 from 

the mass center of the bogie suspended mass, 

models the elastic steering of the wheelsets. 

The features of the elastic connections of the 

secondary suspension, related to a bogie, are 

represented by the elastic constant values on 

vertical direction 2kzc, longitudinal 2kxc and 

the pitch angular stiffness 2kc, as well as the 

damping constant values 2czc, 2cxc and 2cc.  

For the primary level of suspension, 

corresponding to an wheelset, the elastic 

constant values are noted with 2kzb – on 

vertical direction and with 2kxb – on 

longitudinal direction, while the damping 

ones are 2czb, and 2cxb respectively. 

longitudinal direction, while the damping 

ones are 2czb, and 2cxb respectively. 
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3. APLICATIE NUMERICĂ 
 

În această secţiune sunt prezentate rezultatele 

simulărilor numerice  realizate pe baza 

modelului expus în secţiunea anterioară. Este 

analizat răspunsul vehiculului în regim 

armonic permanent. Parametrii de simulare 

numerică au fost definiţi corespunzător unui 

vehicul de călători echipat cu boghiuri Y 

32R, având viteza maximă de circulaţie de 

200 km/h. Pentru a uşura analiza regimului de 

vibraţii al vehiculului se introduc gradele de 

amortizare ale celor două etaje de suspensie 

(b şi c). 

În figura 2 este prezentat răspunsul în 

frecvenţă al deplasării cutiei la mijlocul 

acesteia (fig. 2, a) şi în dreptul celor două 

boghiuri (fig. 2, b) la viteza de 200 km/h, 

pentru cazul neamortizat şi pentru valorile de 

referinţă ale gradelor de amortizare (b = 

0.22, c = 0.12). La mijlocul cutiei, răspunsul 

acesteia este datorat numai modurilor 

simetrice de vibraţie. Pentru cazul 

neamortizat, se observă vârfurile frecvenţelor 

de rezonanţă ale următoarelor modurilor 

simetrice: săltarea joasă la 1.17 Hz şi săltarea 

înaltă la 6.61 Hz, încovoierea simetrică a 

cutiei la 8,2 Hz, reculul boghiului la 3.76 Hz 

şi galopul boghiului la 9.63 Hz. Pe lângă 

vărfurile de rezonanţă, apar şi frecvenţele de 

antirezonanţă datorate filtrării geometrice 

introduse de ampatamentele vehiculului 

(ampatamentul cutiei şi ampatamentul 

boghiului). Introducerea amortizării reduce 

nivelul vibraţiei în dreptul frecvenţelor de 

rezonanţă, dar estompează într-o anumită 

măsură efectul filtrării geometrice.  

Deasupra boghiurilor, vibraţia cutiei se 

compune atât din modurile de vibraţie 

simetrice, cât şi din cele antisimetrice, iar 

acest fapt poate conduce în anumite condiţii 

la o intensificare a regimului de vibraţie. 

Aşadar, pentru cazul neamortizat, pe lângă 

vârfurile frecvenţelor de rezonanţă ale 

mişcărilor simetrice, evidenţiate anterior, apar 

şi cele ale mişcărilor antisimetrice, respectiv: 

3.NUMERICAL APPLICATION  
 

This section focuses on the results of the 

numerical  simulations achieved from the 

model presented earlier.  The response of the 

vehicle is analyzed in steady-state harmonic 

behaviour.  The parameters of the numerical 

simulation have been properly defined for a 

passengers car equipped with bogies Y 32R, 

with the maximum velocity of 200 km/h. In 

order to facilitate the analysis of vehicle 

vibrations behaviour, the damping ratio of 

each suspension level is introduced   (b and 

c). 

In figure 2, the frequency response of the 

carbody at its centre (fig. 2, a) and against the 

two bogies (fig. 2, b) at speed of 200 km/h is 

shown, for the undamped case and for the 

reference values of the damping ratio (b = 

0.22, c = 0.12). At the centre of the carbody, 

its response is triggered by solely the 

symmetrical modes of vibration.  For the 

undamped case, the peaks of the resonance 

frequencies can be noticed for the following 

symmetrical modes: the low bounce at 1.17 

Hz and the high bounce at 6.61 Hz, the 

symmetrical carbody bending at 8.2 Hz, the 

bogie forward at 3.76 Hz and the bogie pitch 

at 9.63 Hz.  Besides the resonance peaks, the 

anti-resonance frequencies are present, due to 

the geometric filtering derived from the 

distance between the bogies and the axle 

base. The introduction of damping lowers the 

level of vibrations against the resonance 

frequencies, but levels off, to a certain extent, 

the effect of the geometric filtering.   

Above the bogies, the carbody vibration is 

made up of both the symmetrical vibration 

modes and anti-symmetrical, thus leading to 

an intensification of the vibration behaviour, 

under certain conditions.  In other words, for 

the undamped case, the peaks of the 

resonance frequencies for the symmetrical 

movements, already mentioned, are 

accompanied by the ones for the anti-

symmetrical movements, namely: the low 
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frecvenţa joasă a galopului la 1.46 Hz şi 

frecvenţa înaltă a galopului la 9.61 Hz, 

frecvenţa săltării antisimetrice la 6.66 Hz, 

încovoierea antisimetrică a cutiei la 22.25 Hz 

şi reculul boghiului la 3.81 Hz. Se remarcă 

faptul că, în lipsa amortizării, răspunsul cutiei 

deasupra celor două boghiuri este simetric. 

 

frequency of the pitch at 1.46 Hz and the high 

frequency of the pitch at 9.61 Hz, the 

frequency of the anti-symmetrical bounce at 

6.66 Hz, the anti-symmetrical carbody 

bending at 22.25 Hz and the bogie forward at 

3.81 Hz. The lack of damping will make the 

carbody response above the two bogies 

symmetrical.  

 

 

Figure 2. Influence of damping on carbody response : (a) in the center , ∙ ∙ ∙ ∙, c b = 0;  

—— c b = 0.22; (b) above the two bogies,  ∙ ∙ ∙ ∙, c b = 0;  

—— c b = 0.22. 

Figura 2. Influenţa amortizării asupra răspunsului cutiei: (a) la mijloc, ∙ ∙ ∙ ∙, c b = 0;  

—— c b = 0.22; (b) deasupra celor două boghiuri,  ∙ ∙ ∙ ∙, c b = 0;  

——, deasupra boghiului din faţă;  −  − , deasupra boghiului din spate c b = 0.22. 

 

Deasupra boghiurilor, efectul filtrării 

geometrice este sensibil diminuat datorită 

faptului că aici se manifestă practic numai 

efectul de filtrare al distanţei dintre osiile 

boghiului. Filtrarea datorată distanţei dintre 

boghiuri nu operează în acest caz.  Când 

amortizarea este însă luată în calcul apar 

diferenţe sensibile între răspunsul cutiei de la 

un boghiu la altul. Aceste diferenţe explică de 

ce nivelul vibraţiei cutiei nu este acelaşi 

deasupra celor două boghiuri.  

O ultimă observaţie este legată de faptul că 

prin introducerea amortizării se obţine o 

reducere a nivelului de vibraţie la frecvenţe 

de până la cca. 12 Hz, în special în zonele de 

rezonanţă, în timp ce în domeniul 

frecvenţelor mari regimul de vibraţie se 

intensifică în mod semnificativ datorită 

amortizării.  

 

Above the bogies, the effect of the geometric 

filtering is less visible, since this place only 

the filtering effect of the axle base is present. 

The filtering due to the distance between the 

bogies does not operate in this case.  When 

damping is considered, differences between 

the carbody response from one bogie to the 

other are quite significant.  Such differences 

explain why the level of carbody vibration is 

not the same above the two bogies.   

A final observation regards the fact that, 

when damping is introduced, the level of 

vibration for frequencies of up to circa 12 Hz 

is lower – mainly for the resonance areas – 

and significantly intensifies at high 

frequencies.  

The figure 3 shows the frequency response of 

the carbody via those three reference points 

(in the center and above the two bogies) at 
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În figura 3 este prezentat factorul de răspuns 

al deplasării cutiei în cele trei puncte de 

referinţă (la mijlocul şi în dreptul celor două 

boghiuri) la vitezele de  

100 km/h şi 200 km/h. Răspunsul 

vehicululuieste  influenţat  de  efectul de  

filtrare geometrică care, la rândul lui, depinde 

de viteza de circulaţie [3]. Astfel, modificarea 

vitezei de circulaţie conduce la deplasarea 

frecvenţelor de filtrare geometrică, respectiv 

a frecvenţelor de antirezonanţă din diagrama 

factorului de răspuns. Dacă aceste frecvenţe 

ajung să coincidă cu frecvenţa proprie a unui 

mod de vibraţie, atunci influenţa acestuia este 

mult diminuată. Spre exemplu, la mijlocul 

cutiei, influenţa săltării joase este redusă la 

200 km/h, comparativ cu situaţia în care 

vehiculul rulează cu viteza de 100 km/h. La 

fel se petrec lucrurile în ceea ce priveşte 

încovoierea cutiei. 

the speeds of 100 km/h and 200 km/h. The 

vehicle response is influenced by the 

geometric filtering  effect  that,  in  its  turn, 

depends  on   the velocity [3]. Thus, the 

change in speed leads to the moving of the 

geometric filtering frequencies and of the 

anti-resonance frequencies in the frequency 

response diagram.  Should these frequencies 

will come to coincide with the natural 

frequency of a vibration mode, then its 

influence is much diminished.  For instance, 

in the center of the carbody, the influence of 

the low bounce is taken down to 200 km/h, 

compared to when the vehicle travels at speed 

of 100 km/h. Same thing happens for the 

carbody bending.   

 
 

Figure 3. Influence of velocity on the carbody response: (a) in the center; (b) above the front 

bogie; (c) above the rear bogie;   ∙ ∙ ∙ ∙, V = 100 km/h; ——, V = 200 km/h. 

Figura 3. Influenţa vitezei de circulaţie asupra răspunsului cutiei: 

(a) la mijloc; (b) deasupra primului boghiu; (c) deasupra boghiului din spate; 
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∙ ∙ ∙ ∙, V = 100 km/h; ——, V = 200 km/h. 

 

Modificarea ponderilor modurilor de vibraţie 

ale vehiculului cu viteza de circulaţie datorită 

efectului de filtrare geometrică explică de ce 

regimul de vibraţii nu  se  intensifică  

continuu  odată cu creşterea vitezei. Pe de 

altă parte, distanţa dintre frecvenţele de 

antirezonanţă creşte odată cu viteza şi acest 

aspect contribuie la mărirea nivelului de 

vibraţie al vehiculului. Deasupra boghiurilor, 

aşa cum s-a arătat, influenţa filtrării 

geometrice datorită ampatamentului 

vehiculului se manifestă în mai mică măsură 

şi de aceea, prin creşterea vitezei, regimul de 

vibraţie devine în general mai intens.     

Amortizarea suspensiei joacă un rol 

important în ceea ce priveşte regimul de 

vibraţii al cutiei. În figura 4 este prezentat 

răspunsul în frecvenţă al acceleraţiei la 

mijlocul cutiei şi în dreptul celor două 

boghiuri pentru vitezele de referinţă de 100 şi 

200 km/h, când sunt luate în calcul 

următoarele valori ale gradelor de amortizare: 

b = 0,22, c = 0,12 – valorile de referinţă şi, 

respectiv, b = 0,44, c = 0,24. Amortizarea 

are efecte contrare care depind atât de 

modurile de vibraţie cât şi de viteza de 

circulaţie. Spre exemplu, prin mărirea 

amortizării se obţine o reducere a răspunsului 

cutiei la frecvenţa joasă de rezonanţă a 

săltării. Pe de altă parte, creşterea amortizării 

duce la amplificarea răspunsului la mijlocul 

cutiei în domeniul de frecvenţă al rezonanţei 

de încovoiere, lucru observat la viteza de 100 

km/h, în timp ce la 200 km/h amortizarea mai 

mare reduce nivelul de vibraţie. La frecvenţe 

mari, creşterea amortizării conduce la o 

intensificare a regimului de vibraţie. 

Diagramele din figura 4 mai relevă faptul că 

la vitezele considerate răspunsul vehiculului 

este dominat de săltarea joasă a cutiei şi de 

încovoierea simetrică a acesteia. De aceea, 

este interesant de analizat în detaliu cum 

anume amortizarea suspensiei influenţează 

răspunsul vehiculului la cele două moduri de 

The change in the vehicle vibration modes at 

the specified velocity due to the geometric 

filtering effect explains why the vibrations 

behaviour will not continuously intensify 

along with  the speed increase. On the other 

hand, the distance between the anti-resonance 

frequencies goes up along with the speed, 

which contributes to the increase of the 

vehicle vibration level.  As shown earlier, the 

influence of the geometric filtering due to the 

distance between bogies manifests to a 

smaller extent above the bogies – hence, a 

higher speed will lead to the vibration 

behaviour intensify more and more.      

The suspension damping plays an important 

role in terms of the carbody vibrations 

behaviour.  Figure 4 shows the frequency 

response of the acceleration in the centre of 

carbody and against the two bogies for the 

reference speeds of 100 and 200 km/h, when 

considering the following values of the 

damping degrees: b = 0.22, c = 0.12 – the 

reference values and b = 0.44, c = 0.24, 

respectively.  The damping has opposite 

effects that depend on both the vibration 

modes and velocity.  For examples, a higher 

damping will lower the carbody response at 

the low resonance bounce frequency.  On the 

other hand, a higher damping will trigger an 

ampler response in the centre of the carbody 

within the bending resonance frequency 

range, which is noticed at 100 km/h; on the 

contrary, at 200 km/h, a higher damping 

reduces the vibration level.  For high 

frequencies, a higher damping leads to 

intensification in the vibrations behaviour. 

The diagrams in figure 4 also present the fact 

that, at the velocities there, the vehicle 

response is dominated by the carbody low 

bounce and by its symmetric bending.  This is 

why it should be interesting to see in detail 

how the suspension damping influences the 

vehicle response for the two modes of 

vibrations (see figure 5).  It can be noticed 
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vibraţie (v. figura 5). Se observă că la 

creşterea amortizării nivelul de vibraţie 

datorat săltării joase scade continuu pe 

domeniul de valori considerate (fig. 5, a). În 

ceea ce priveşte influenţa amortizării asupra   

vibraţiei   cutiei   la     frecvenţa modului 

propriu de încovoiere (fig. 5, b) se constată 

un aspect interesant şi anume acela că în 

domeniul amortizărilor mici nivelul vibraţiei 

scade odată  cu  creşterea amortizării până 

când se ajunge la o valoare minimă. 

that, for a higher damping, the vibration level 

from the low bounce will continuously lower 

for the values being taken into account (fig 5, 

a).  As for the influence of damping on the 

carbody vibration at the natural bending 

mode frequency (fig 5, b), it is quite  

interesting to see that for the small damping, 

the vibration level decreases along with the 

increase in damping, until it reaches a 

minimum value. 

 

 

Figure 4. Influence of suspension damping on the response factor of the carbody acceleration: 

(a) in the center; (b) above the front bogie; (c) above the rear bogie; 

—, b = 0,22, c = 0,12; ∙ ∙ ∙ ∙, b = 0,44, c = 0,24. 

Figura 4. Influenţa amortizării suspensiei asupra factorului de răspuns al acceleraţiei  
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cutiei: (a) la mijloc; (b) deasupra primului boghiu; (c) deasupra boghiului din spate; 

—, b = 0,22, c = 0,12; ∙ ∙ ∙ ∙, b = 0,44, c = 0,24. 

 

 

Mai departe, nivelul vibraţiei creşte odată cu 

creşterea amortizării datorită rigidizării  

suspensiei. Acest aspect reprezintă premisa 

existenţei celei mai bune amortizări care 

minimizează vibraţia vehiculului la vitezele 

la care încovoierea cutiei domină regimul de 

vibraţii al acestuia. 

 

Further, the level of vibration goes up with 

the increase of damping, due to the fact that 

the suspension dynamic stiffness is 

increasing.  This aspect is the prerequisite of 

the existence of the best damping that 

minimizes the vehicle vibration at the 

velocities where the carbody bending 

dominates the vibrations behaviour. 

 

 

Figure 5. Influence of the suspension damping on the response factor of carbody acceleration 

in the center: (a) at the low resonance bounce frequency (1.17 Hz);  

(b) at the resonance frequency of carbody symmetrical bending (8.2 Hz). 

Figura 5. Influenţa amortizării suspensiei asupra factorului de răspuns al acceleraţiei cutiei la 

mijloc: (a) la frecvenţa joasă de rezonanţă a săltării (1.17 Hz);  

(b) la frecvenţa de rezonanţă a încovoierii simetrice a cutiei (8.2 Hz). 

 

4. CONCLUZII 
 

Estimarea regimului de vibraţii reprezintă o 

etapă importantă în proiectarea vehiculelor 

feroviare. În acest articol este prezentat un 

model complex pentru simularea regimului 

de vibraţii verticale al unui vehicul feroviar 

care ia în considerare elasticitatea cutiei, 

cuplajul dintre mişcările de săltare şi galop cu 

cele de recul, efectul de filtrare geometrică şi 

elasticitatea căii de rulare. Modelul este 

folosit pentru analiza în frecvenţă a 

sistemului vehicul-cale de rulare. 

Răspunsul în frecvenţă al cutiei este 

4. CONCLUSIONS 
 

The estimation of the vibrations behaviour is 

indeed an essential stage in designing the 

railway vehicles.  This article presents a 

complex model for the simulation of vertical 

vibrations in a railway vehicle that considers 

the carbody elasticity, coupling between the 

bounce and pitch with the forward 

movement, the geometric filtering effect and 

the track elasticity. The model is used for the 

frequency analysis of the vehicle-track 

system.  

The frequency carbody response is influenced 
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influenţat de frecvenţele proprii ale 

sistemului şi de efectul de filtrare geometrică 

care poate estompa la anumite viteze 

rezonanţa de încovoiere a cutiei.  

Amortizarea suspensiei reduce răspunsul 

cutiei la frecvenţele joase şi îl amplifică la 

frecvenţe înalte. De asemenea, răspunsul 

cutiei este asimetric de-o parte şi de alta a 

centrului său datorită efectului amortizării.  

În fine, s-a demonstrat posibilitatea existenţei 

celei mai bune valori a amortizării care 

minimizează regimul de vibraţii al cutiei.    
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by the natural frequencies of the system and 

by the geometric filtering effect that can 

lower the carbody bending resonance at 

certain speeds.  

The suspension damping will reduce the 

carbody response at low frequencies and 

intensifies it at high frequencies.  Likewise, 

the carbody response is asymmetrical on 

either side of its centre, due to the damping 

effect.   
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