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نمونه ترجمه تخصصی فرانسوی به فارسی مهندسی مکانیک

موضوع: آزمایش مکانیکی صندلی خودرو

634:کد مترجم

 در صورت رضایت از.شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی متن فرانسوی به فارسی ذیل را مطالعه نمایید
 در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد،کیفیت ترجمه
ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید
------------------------------------------------------------------------------------------ --------

متن اصلی
Principe de I’essai et criteres d’acceptation
Le principe de l’essai est d’appliquer une sollicitation dynamique a un ensemble siege, ceinture et
mannequin afin d’evaluer les blessures occasionnees a un occupant suite a un choc arriere haute
vitesse.
Cet essai doit permettre de valider la tenue du siege ainsi que son apport en terme de protection
de l’occupant.
Ces essais sont realises sauf indications contraires a temperature ambiante (23°C +/- 5‘C).

Criteres d’acceptation:
Resultats a obtenir apres essai :




Pas de deverrouillage des differents mecanismes du siege, ni d’ejection ni de rupture
d’element au cours ou apres l'essai,
Pas d’ejection, ni de descente de l’appui tete,
La fonction « basculement de dossier » pour l’acces aux places arriere doit rester
verrouillee au cours de l’essai et etre fonctionnelle manuellement au moins une fois apres
essai,
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Inclinaison maximale en dynamique du cote le plus ouvert du dossier inferieure a la valeur
preconisee par le projet par rapport a l’angle de reglage du dossier avant essai (les
mesures sont prises par rapport a la verticale passant par l’axe d’articulation du dossier :
L’inclinaison correspond a la difference entre la mesure initiale et la mesure maxi relevee
en dynamique au niveau du haut de dossier),
Respect des criteres biomecaniques preconises par le projet.





ترجمه
قوانین حاکم بر آزمایش و معیارهای پذیرش
قانون حاکم بر این آزمایش شامل آزمودن مجموعه صندلی ،کمربند و مانکن است جهت ارزیابی میزان آسیب و
جراحاتی که پس از ضربه از پشت ماشین با سرعت باال برای سرنشین پیش می آید.
با انجام این آزمایش می بایست میزان حفاظت صندلی از سرنشین در حین تصادف ارزیابی شود.
این آزمایش ها در دمای محیطی ( 32درجه سانتیگراد  )5 ±تحقق می یابد مگر آنکه خالف آن در جائی ذکر شده
باشد.
معیارهای پذیرش:
نتایج حاصله پس از آزمایش:
 عدم از هم گسستگی بخش های مختلف صندلی ،چه از لحاظ باز شدن یا شکستگی در طی یا پس از
آزمایش
 عدم پرتاب یا افتادن پشت سری صندلی
 عملکرد "جابجایی پشتی صندلی" جهت دسترسی به فضای عقب ماشین می بایست در طی آزمایش محکم
باشد و برای حداقل یکبار پس از انجام آزمایش به صورت دستی امکانپذیر باشد.
 خم شدن تا بیشترین درجه ممکن از نقطه ای که پشتی صندلی بیشترین امکان جابجایی را دارد ،که بسیار
کمتر از ارزش مشخص شده در پروژه است به نسبت زاویه تنظیم پشتی صندلی پیش از انجام آزمایش
(اندازه گیری ها بر اساس خط عمودی عبوری از محور اتصاالت پشتی صندلی در نظر گرفته شده است:
خم شدگی مربوط به تفاوت میان اندازه گیری اولیه و بیشینه اندازه قابل حرکت سطح باالی پشتی صندلی
است).


رعایت معیارهای بیومکانیک توصیه شده توسط پروژه

