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  چكيده
 روي بر بوژي اين  ديناميكي رفتار بررسي به ،تهران متروي اول نسل هايواگن در CCDZC42 بوژي مدلسازي با مقاله اين در

 شبيه با ابتدا در. انجام شده است) Universal Mechanism( افزار نرم در ديناميكي سازيشبيه. است شده پرداخته مستقيم خط

 هاي بوژيهاي مختلف قسمتبوژي و جرم ادوات اينرسي ممان ،بعدي سه سازي مدل افزار نرم در بوژي مختلف قطعات سازي

 ،مترو واگن ديناميكي سازيشبيه در .است و سپس بوژي به طور كامل در نرم افزار گرافيكي مونتاژ شده است آمده دسته ب

 معمول هايواگن به واگن نسبت  اين ثانويه و اوليه تعليق سيستم دو اين تفاوت به توجه با ثانويه و اوليه تعليق سيستم سازيشبيه

 و واگن مدل ديناميكي افزار نرم به قطعات كردنوارد با سپس. به شبيه سازي دقيقي دارند نياز ،برندمي بهره لول هايفنر از كه

 به توجه با .است شده بدنه عمودي هايشتاب و واگن بحراني سرعت آوردن دسته ب به اقدام سپس و است شده تكميل بوژي

 سپس ارزيابي و هوايي فنر تعليق سيستم سازيشبيه به اقدام انتها در ناوگان اين در رفته كار به ثانويه تعليق سيستم تفاوت

 مترو واگن سفر راحتي انديس . در انتهاخروجي اعمال شده بر بدنه صورت گرفته است هايشتاب و واگن ديناميكي نيروهاي

هاي مسافري مقدار دست آوردن معيار راحتي سفردر واگنه . با توجه به روش هاي مختلف بدست آورده شده استه تهران ب

 . دست آمده از شبيه سازي ديناميكي  با مقادير مجاز موجود مقايسه شده استه انديس راحتي سفر ب

 

 

  ، هانتينگواگن ،مترو، بوژي :هاي كليديواژه

  

  مقدمه-1
مهـم   يار، از جمله مطالعات بسواگن يناميكيرفتار د يمطالعه

از اهـداف   يكـي  ينكـه . با توجه به اباشديم يليدر صنعت ر

، از باشديم يمنحمل و نقل مسافر به صورت ا يليصنعت ر

 يمنـي ا يـابي واگن به منظور ارز يناميكيساز د يهشب يابزار ها

مورد اسـتفاده   يهازاراز اب يكي. شودياستفاده م يليناوگان ر

 يهـا ، اسـتفاده از نـرم افـزار   واگن يناميكيد يسازيهشب يبرا

 يناميكيد يها. از جمله نرم افزارباشديم يچند جرم يناميكد

ــرا صــنعتموجــود در  ــاميكيد يســاز يهشــب يب ــن ين   ، واگ

. باشـد يم SIMPACKو  UM  ،ADAMSيهاافزارنرم

، يازاز ملزومات مورد ن يكي ،واگن يناميكيد يساز يهشب يبرا

ـ  ي. بـرا باشديقطعات م ينرسيا يهاها و ممانداشتن جرم ه ب

، قطعات مختلـف  توانيقطعات م ينرسيا دست آوردن ممان

رسـم نمـوده و سـپس     يساز يهواگن را در نرم افزار شب يك

 يهشـب  ي. بـرا نمـود  ينرسيا يهااقدام در بدست آوردن ممان

  و جعبــه  يمفــر يســازيه، از شـب يبــوژ يــكقطعــات  يسـاز 

. استفاده شـده اسـت    Solid worksها در نرم افزار ياتاقان

، از كاتـالوگ  ها و جرممقدار ممان يصحت سنج يسپس برا

 يسـاز  يهشـب  اولين. تهران استفاده شده است يشركت مترو

 يسـاز يهمترو به منظور شـب  يهاواگن يصورت گرفته بر رو

 ينـي ب يشهـا و پـ  چـرخ  يشسا يبو استخراج ضر يناميكيد

و همكارانشـان   يانصـار  يچـرخ توسـط آقـا    يشسا يالگو

از جملـه   (Ansari et al., 2008).صـورت گرفتـه اسـت    
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واگـن متـرو صـورت     يسـاز  يهكه در ارتباط با شب يمطالعات

  واگـن متـرو بـا در نظـر گـرفتن       ازيسـ  يه، شـب گرفته اسـت 

و   يانحاصـل  يواگـن توسـط آقـا    يبدنـه   يچشيپ يهامود

ــت   ــوده اســ ــان بــ   Haselian and)..همكارانشــ

molatefi,2013)  در نظـر   ابـ  يسـاز يهشـب  يـن در ا يشانا

آن بـا واگـن    يسـه ، بـه مقا بدنه واگـن  يريگرفتن انعطاف پذ

مطالعات صورت گرفته در ارتبـاط   يگر. از داندصلب پرداخته

 يسـاز  يه، شـب مترو صورت گرفته است واگن يساز يهبا  شب

 يسـتم س يعرضـ  يهادست آوردن شتابه ب يواگن مترو برا

ـ  يپـژوهش بـرا   ين. اباشديچرخ ومحور م آوردن دسـت   هب

و همكارانشـان   يواگن توسط صادق يزنو ياثرات خط بر رو

ــه (Sadeghi et al.,2014)انجــام شــده اســت  . از نمون

، واگـن  سـازي  يهصورت گرفتـه در شـب   يساز ينهبه يكارها

در نــرم افــزار  يبــوژ ي يــهاول يــقتعل يســتمس يســاز ينــهبه

SIMPACK  ــ ــا   يم ــط آق ــه توس ــد ك ــوكبرب يباش و  ي

ــورت كهم ــان ص ــتارانش ــه اس  Berbyuk and). گرفت

Enelund,2010).   ــر ــرو در شــكل زي ــوژي مت نمــايي از ب

 مشهود است . 

 
  نمايي از بوژي مترو تهران .1شكل 

 در گرفت خواهد صورت مقاله اين طول در كه اقدامات روند

  .باشدمي مشاهده قابل نمودار اين

 
  فرآيند صورت گرفته در شبيه سازي  .2شكل 

  

  سازي قطعات واگنشبيه -2
 فريم سازي شبيه از ،واگن قطعات سازي شبيه براي ابتدا در  

 افزار نرم در بوژي فريم سازيشبيه. شده است شروع بوژي

Solid Works فريم مشخصات شكل. است شده انجام 

 در اينرسي ممان مقدار. باشدمي مشاهده قابل زير در بوژي

  . است مشهود زير شكل در بوژي فريم براي شده گرفته نظر

  

  

 

  ممان اينرسي فريم بوژي .3شكل 

 سيستم سازيشبيه به بوژي فريم سازي شبيه از پس

 اين چرخ شعاع. شودمي پرداخته هابوژي اين محور و چرخ

 . است بوده متر ميلي  860 هابوژي

 و چرخ سيستم در اصلي قطعات سازيشبيه اتمام از پس   

  بوژي كردناسمبل و مذكور قطعات مونتاژ ،محور

 ديناميكي هايافزارنرم در اينكه به باتوجه. انجام گرديده است

 اسمبلي تصور به و مجزا صورت به اجزا ورود قابليت

 فرآيند اسمبل صورت به اجزا كردن وارد با ،دارد وجود

 محيط از نمايي. گرددناوگان ريلي تسهيل مي سازيشبيه

 .است مشهود زير شكل در بوژي اسمبلي

 
  بوژي واگن متروي تهران در حالت مونتاژ شده .4شكل 

  

 به اقدام ،بوژي قطعات سازيشبيه فرآيند اتمام از پس

  .شده است ديناميكي افزار نرم در قطعات كردن وارد
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  وارد كردن بخش هاي واگن در نرم افزار ديناميكي  -3      
 شبيه افزار نرم در واگن قطعات سازيشبيه اتمام از پس   

   ديناميكي افزارنرم در آن سازيشبيه به اقدام ،سازي

 نقش كه سيستم دو ديناميكي هايافزار نرم در. شده است

 و اوليه تعليق سيستم ،دارند واگن رفتار سازيشبيه در مهم

 دو اين گيريقرار محل. باشدمي ثانويه تعليق سيستم ديگري

 .است مشهود زير شكل در سازيمدل در سيستم

 
  جانمايي سيستم تعليق اوليه و ثانويه .5شكل 

  

  از سيستم تعليق اوليه الستيكي فنر اين سازي شبيه براي

 استفاده علت. شده است استفاده دمپر يك از و لول فنر يك

 هافنر اين در اينكه به توجه با كه باشدمي امر اين دمپر از

 با ،شودمي انجام الستيك توسط انرژي استهالك عمليات

 معادل دمپر مقدار الستيك هيزترسيس منحني به توجه

 فنر سفتي مشخصات بيان به 1 جدول. شودمي استخراج

  . پردازدمي اوليه تعليق سيستم

 

 پارامترهاي سيستم تعليق ثانويه .1 جدول

  مشخصه  پارامتر

Kx 4/5e6(N/m)  

Ky  3/5e6(N/m)  

Kz  9/3e6(N/m)  

Cz 54131(N.s/m)  

  

 زير شكل در تعليق سيستم در دمپر و فنر قرارگيري محل

 ،مترو يثانويه تعليق سيستم سازيشبيه براي .است مشهود

 فنر سفتي مقادير. دارد قرار واگن بدنه و فريم مابين هواي فنر

 فنر 1 نيشيمورا مدل از ،بوژي اين در استفاده مورد هوايي

 صفحه در هوايي فنر مدل شكل. است شده استفاده هوايي

 .است مشهود

  

 

 
 جانمايي سيستم تعليق اوليه .6شكل 

 

 
 مدل فنر هوايي نيشيمورا .7شكل 

 

ي مقدار سفتي و دمپر استفاده شده از براي محاسبه

 nهاي زير فرمول در. هاي زير استفاده شده استفرمول

 فنر هواي مخزن استاتيكي فشار  P0 ،هوا تروپيك پلي ضريب

 حجم با برابر  Va , Vb ،محيطفشار با برابر Patm ،هوايي

 و معادل دمپينگ اصالحي ضريب G ،هوايي فنر هواي مخزن

0ρ سازي پس از شبيه .باشدمي رفته كار به هواي چگالي

كردن واگن سيستم تعليق ثانويه و اتصال آن با واگن به وارد

  .پرداخته شده استافزار ديناميكي در نرم
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. مشخصات مي باشدمتر  12/ 6ي مابين اين دو بوژيفاصله

  .جرمي و ممان اينرسي واگن مد نظر در جدول مشهود است
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 جرم واگن مشخصات .2 جدول                      

   مشخصه  زير بخش واگن

 t 28 جرم واگن 

Ixx 56800(kg/m^2) 

Iyy 1970000(kg/m^2) 

Izz 1970000(kg/m^2) 

  

  سازي ديناميكي واگنشبيه - 4     
 در واگن ديناميكي مشخصات سازيشبيه اتمام از پس

 رفتار سازيشبيه به بخش اين در ،UM input بخش

 رفتار سازيشبيه براي. پرداخته شده است واگن ديناميكي

 شده استفاده UM Simulation ازار نرم از واگن ديناميكي

 مشهود 3 جدول در وريل چرخ هندسي مشخصات. است

 تئوري از ريل و چرخ تماس معادالت حل منظور به.  است

 الگوريتم يوسيله به كه است شده استفاده كالكر خطي غير

 هندسي پارامترهاي يمحاسبه به FASTSIM يكننده حل

 پروفيل بررسي مورد چرخ پروفيل. پردازدمي وريل چرخ

S1002  نظر مورد ريل پروفيل UIC54 باشدمي .  

  

 مشخصات جرم واگن .3جدول 

  مشخصه  پارامتر

 S1002  پروفيل چرخ

 UIC60  پروفيل ريل

  20/1  شيب زير ريل

 مترميلي 1435  گيج خط

  مستقيم  نوع خط

  

  

 

 ريل  همخواني پروفيل چرخ و .8 شكل

، همخواني و انطباق با توجه به نوع پروفيل چرخ وريل

  . مشهود است 8پروفيل چرخ و ريل در شكل 

 دست آوردن رفتار ديناميكي سيستم چرخ وه به منظور ب  

 محور واگن الزم است تا معادالت ديناميكي سيستم چرخ و

بدين منظور معادالت ديناميكي سيستم  .گرددمحور استخراج 

) و همچنين در نظر yمحور با در جهت عرضي ( چرخ و

) ي ياوگرفتن زاويه
ψ
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 يضرائب اصالح f33و f11 ،f12  ،f22در معادالت باال 

برابر با  V. باشنديم يتماس يروهاين يدر محاسبه كالكر

   يمبرابر ن x ،a يچرخ ومحور در راستا يستمسرعت س

 يتبرابر مخروط λ چرخ ومحور و يستمطول س يفاصله

 يرويبرابر با ن  WAين. همچنباشديچرخ م يلمعادل پروف

وگشتاور  يرو، نFsy ،Mszو  ورمح چرخ و يستموزن س

  چرخ ومحور  يستمبه س يقتعل يستمس يقاز طر ياعمال

 يك ،واگن ناپايداري سرعت آوردن دسته ب براي. باشديم

 گرفته نظر در ثانيه بر متر 80 الي 20 مابين سرعت يبازه

 سرعت آوردن دسته ب هايروش از يكي. است شده

هنگام  خط به موضعي ناهمواري يك اعمال ،ناپايداري واگن

        .باشدشبيه سازي واگن در خط صاف مي

(Polach,2008) به منظور ارزيابي رفتار ديناميكي واگن ،

  محور در  جايي عرضي سيستم چرخ وپارامتر جابه

. براي را مورد بررسي قرار داده است هاي مختلفسرعت

سرعتي ي ، در بازهشبيه سازي سرعت ناپايداري خط واگن

  متري ميلي 20در خط صاف ناهمواري عرضي  ،ذكر شده

خط ذكر شده در  هموارينمايي از نا. شده استسازي شبيه

  . مشهود است 9شكل 
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    ناهمواري اعمال شده خط .9شكل 

 
هچرخ ومحور با اعمال ناهمواري پل نتايج شتاب عرضي سيستم .10شكل

نتايج حاصل از اعمال اين ناهنجاري در تحليل ديناميكي در 

مشهود  10متر بر ثانيه در شكل  80الي 20ي سرعتبازه

ي جابه جايي عرضي سيستم . نمودار زير بيان كنندهاست

  محور در بازه سرعتي ذكر شده در خط مورد نظر  چرخ و

متر بر ثانيه با توجه به  40سرعت، طبق نمودار باال. باشدمي

به عنوان سرعت بحراني  ي بيش از حد شتابدامنه افزايش

ر كه در شكل باال قابل مشاهده . همانطوآمده است دسته ب

جايي جابه مقدار موثر ،متر بر ثانيه 40باشد در سرعت مي

نسبت به  سازي شدهدرمسيرشبيهعرضي سيستم چرخ و محور

گيري داشته است كه اين افزايش چشم و بعد هاي قبلسرعت

 . البتهشودان سرعت  بحراني در نظر گرفته ميسرعت به عنو

گيري در متر بر ثانيه هم داراي افزايش چشم 35سرعت 

، اما محور داشته است ي سيستم چرخ وجابجايي عرض

هاي قبل و بعد از متر برثانيه نسبت به سرعت 40سرعت 

 جايي عرضي چرخ وجابهگيري درخود داراي افزايش چشم

  باشد. محور مي

ي سيستم چرخ ومحور اول قبل و ي حملهبررسي زاويه   

هاي مورد توجه در بررسي از پارامتربعد از سرعت بحراني 

. اين تحليل را در خط صاف و طبق باشدپايداري واگن مي

شده براي سيستم چرخ ومحور انجام  ناهمواري در نظر گرفته

ي حمله چرخ تحليل مقدار زاويه در راستاي اين. گرفته است

سرعت بحراني و  برابر بامتر بر ثانيه كه 40اول  در سرعت 

، باشدمتر بر ثانيه كه كمتر از سرعت بحراني مي 35سرعت 

. همانطور كه در شكل زير قابل مشاهده صورت گرفته است

ي ي حمله، نوسان زاويهمتر بر ثانيه 35، در سرعت باشدمي

كه نوسانات آن در  چرخ چپ اول ميرا شده است در حالي

با توجه به  ،اينبنابر .باشدمتر بر ثانيه ناميرا مي 40سرعت

، ناپايداري سيستم ، با افزايش سرعتپارامتر زاويه ي حمله

  .تر شده استمحور بيش چرخ و

 
  ي سيستم چرخ ومحوري حملهزاويه .11شكل 

   متر بر ثانيه 35 در سرعت

 
  محور ي سيستم چرخ وي حملهزاويه .12شكل 

  متر بر ثانيه 40در سرعت 
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  راحتي سفر دست آوردن انديسه ب       
 شبيه سرعت ،بدنه عمودي هايشتاب بررسي براي

 مترو ناوگان برداري بهره معمول سرعت يبازه در را سازي

. است شده گرفته نظر در ممكن سير سرعت ترينبيش تا

 از سازيشبيه براي اعمالي خط هاناهنجاري اعمال براي

 شده استفاده UM افزار نرم در خوب و معمول هاناهنجاري

راستاي عمودي و   خط بر اعمالي هايناهنجاري شكل. است

  .است مشهود زير در عرضي

  

  

 
  ناهنجاري خط بر اساس استاندارد . 13شكل 

  

 بيانگر مقدار بي نظمي خطوط نجاري خط اعمال شدههنا

. اين مقدار باشدن مترو مياگبهره برداري هنگام عبور سير ناو

نسبت  بيانگر اختالف ارتفاع و عرض خط در نقاط مختلف

. پس از اعمال ناهنجاري اعمال باشدآن مي به مقدار مرجع

هاي موجود در جهت عرضي و ، مقدار مقدار شتابشده

س راحتي سفر مورد ارزيابي قرار عمودي براي حصول اندي

. با توجه به اينكه در واگن متروي تهران به جاي گرفت

استفاده از سگ دست و فنر لول از فنر هوايي استفاده شده 

ها با مقادير سيستم تعليق است ممكن است كه مقدار شتاب

. از مزاياي فنر هوايي قابليت تنظيم متفاوت باشدفنر لول 

اما طبق  ،باشدايط بهره برداري مختلف ميارتفاع آن در شر

، فنر هوايي در جهت عرضي داراي نظر كارشناسان واگن

. نتايج باشدسفتي و مقاومت كمتري نسبت به فنر لول مي

براي  UMافزار هاي بدست آمده بر روي واگن در نرمشتاب

  . مشهود است 14واگن مترو در شكل 

  

 
  بدنه در شبيه سازي و عمودي شتاب عرضي. 14شكل 

 

تر، وجود هاي بيشآمدن شتابيكي از علل پديد

ي شتاب ها باشد كه منجر به افزايش دامنهناهمواري خط مي

هاي ارزيابي راحتي مسافران . يكي از شاخصشده است

پارامتر  ،هاي مختلفشدن بر قطار و اعمال شتابهنگام سوار

ي راحتي . اين پارامتر تعيين كنندهباشدراحتي سفر مي

هاي به وجود آمده هنگام سير مسافران هنگام اعمال شتاب

ي شاخص راحتي سفر . براي محاسبهباشدواگن بر مسافر مي

استفاده شده  [3]هاي متروي تهران از معيار اسپرلينگدر واگن

گيري . اسپرلينگ يك دانشمند آلماني است كه با اندازهاست

شتاب بر روي بدنه ي واگن به معرفي پارامتر راحتي سفر 

ي انديس راحتي سفر براي يك به منظور محاسبه. پرداخت

 .شودطيف فركانسي شتاب از فرمول زير استفاده مي

)5( 

1
30 6.67

2

0.4

2 ( ). ( ).zW G f B f df
 

=  
 
∫  

ي چگالي طيفي توان براي بيان كننده G(f)در فرمول باال 

، عرضي و عمودي ي طوليراستاي واگن در سه شتاب بدنه

ي تابع وزن دهي فركانس كنندهبيان B(f)همچنين  .باشدمي

. مقدار ضريب فركانس اثر گذاري در دو راستاي مي باشد

كه تفاوت اين دو   باشدعمودي و عرضي با هم متفاوت مي

 Garg and) مقدار توسط آقاي دوكيپاتي و همكارش

Dukkipati,1982) شرح داده شده است.  
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تابع وزن دهي فركانس مورد بررسي در انديس راحتي 

سفر طوري بدست آمده است كه ضريب اثر دهي فركانس آن 

. هرتز بر روي مسافر بيش تر است 7الي  3هاي در فركانس

هي طبق معادله ي زير مشهود است ددهي وزنتابع ضريب اثر

.(Kumaret al),2017)  مقدار ضريبk=0.73  در جهت

  . در جهت عمودي مي باشد k=0.58عرضي و 

)6( 

1
2 2 2

2 2 3 2

1.91 (0.25 )
( )

(1 0.27 ) (1.56 0.036 )

f f
B f k

f f f

 +
=  − + − 

  

 

سازي با توجه به خروجي استخراج شده از شبيه 

  هاي خروجي بر روي بدنه طبق ، شتابديناميكي واگن

در جهت عرضي و در جهت عمودي  15و  14هاي شكل

مقدار انديس راحتي  دادن فرمول باال. با مبنا قرارموجود است

 . يدآسفر طبق فرمول زير به دست مي

   )7( 0.34.42.( )wrms

zW a=  

بيانگر جذر ميانگين مربعات شتاب  wrmsaدر فرمول باال

. حال با توجه به باشدفيلتر شده بر اساس فركانس مي

مقدار انديس راحتي  UMمحاسبات انجام شده در نرم افزار 

متر بر  15سفر در جهت عمودي براي واگن مترو در سرعت 

  . بدست آمده شده است 55/1ثانيه برابر با 

  

 
  عموديانديس راحتي سفر در جهت  .15شكل 

  

مقدار انديس راحتي سفر در جهت عرضي براي واگن 

بدست آمده  1,3با متر بر ثانيه در برابر  15مترو در سرعت 

. شكل نمودار راحتي سفر در جهت عرضي در شكل است

با استفاده از فنر هوايي با توجه به خاصيت . زير مشهود است

 گرديدهتامين خاصيت ذكر شده تنظيم ارتفاع نه تنها عملكرد 

است بلكه باعث حصول راحتي سفر در جهت عمودي و 

بيان شده . طبق شاخص ارزي در حد مطلوبي شده است

ه هاي بمقدار شاخص و همكارانشان توسط آقاي گاندراهان

 ORE)  دست آمده در جدول زير قابل مالحظه است.

Report, 1978)  همانطور كه در جدول زير قابل مشاهده

طبق معيار اسپرلينگ در حد مقادير استخراج شده باشد مي

 . قرار دارد مطلوب

  

 
  انديس راحتي سفر در جهت عرضي .16شكل             

  

  

 معيار راحتي سفراسپرلينگ .4 جدول    

 راحتي سفر انديس راحتي سفر

 خيلي خوب 1

 خوب  2

 راضي 3

 كامالً راضي 4
 

  

  گيري نتيجه -5
 و وريل چرخ سازيمدل توان با UM چون افزارهايي نرم   

  آزمايشي هايهزينه كاهش براي ابزاري آسانناوگان ريلي 

 قابليت UM افزار نرم. باشندميشبيه سازي ناوگان ريلي 

  . دندار را گرافيكي هايافزارنرم با تريبيش ارتباط

 واگن ديناميكي مشخصات شده ذكر افزارنرم از استفاده با

و  اوليه تعليق سيستم اينكه به توجه با. است شده استخراج

رايج در  تعليق هايسيستم ديگر به نسبت مترو بوژي ثانويه

 مسافري ناوگان بحراني سرعت مقدار ،است متفاوت ايران

ه ب بحراني سرعت استخراج به توجه با. است شده استخراج

 واگن اين برداري بهره ايمن سرعت مقدار آمده دست

 ناوگان سفر راحتي شاخص همچنين. شودمي مشخص

 بتوان تا گرددمي استخراج محاسبات اساس بر مسافري

 محاسبات طبق. داشت مترو ناوگان سفر راحتي بر ارزيابي

 يمحدوده در مترو واگن سفر راحتي مقدار گرفته صورت

 مسافر براي خستگي حصول باعث و داشته قرار مجاز
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  ياوليه تعليق سيستم سفتي وجود علت به. شد نخواهد

 شعاع با هايقوس از عبور خاطر به مترو بوژي در تربيش

 هاناپايداري كنترل در در تريبيش توانايي بوژي اين كمتر

 .دارد

      

 هانوشتپي -6      

1. Nishimura 

2. Kalker Coefficient 

3. Sperling 

  مراجع -7

  اثرات بررسي" ،)1392( ،.حاصليان، ا و .ح مالطفي، -

 سومين ،"مترو واگن ديناميكي رفتار بر بدنه پذيريانعطاف
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ABSTRACT 

In this article with simulation of Tehran subway second type rolling stock, dynamic 

performance of this train has been studied. Dynamic simulation of Tehran subway has been 

simulated in UM (universal mechanism) package. At first train bogie parts has been drawn 

in 3D software package Solid works and moment of inertia and mass of each part has been 

extracted. In Solid works software the bogie part has been attached and complete model of 

bogie imported to Dynamic simulation software. In Dynamic simulation of Tehran subway 

rolling stock, primary and secondary suspensions were differ from conventional bogies that 

has been used in Iranian railway and simulation should be done exactly. After this work 

dynamic simulation has been done for hunting speed of wagon and acceleration of wagon 

body has been obtained in vertical and lateral directions. with the result that has been 

extracted from dynamic performance of train, the effect of hunting speed on lateral 

wheelset lateral displacement and angle of attack in left wheel of first wheelset has been 

comprised .ride index criteria for calculation of Tehran subway has been explained .for 

simulation of train, track irregularity inputted in UM software for ride index has been 

calculated in lateral and vertical directions. According to secondary suspension of Tehran 

subway train body acceleration and ride comfort of this train simulated. According to ride 

comfort result of this train , the result of Tehran subway rolling stock has been compared 

with standard value. 
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