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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان با آشنايي
 و اسـتاندارد  سـازمان  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات
  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسات و مراكز نظران صاحب *سازمان كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 شـرايط  بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  بـا  همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري ليدي،تو
 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي نويس

 )رسـمي ( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از
  .شود مي منتشر و چاپ ايران
 كننـد  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط ندارداستا
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 كـدكس  كميسيون 4رابط نهات عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  قالما يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و ازمانه سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد سازمان ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي بيارزيا ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 اين وظايف ديگر از نايرا ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است سازمان

                                                 
 ايرانيصنعتتحقيقاتواستانداردسازمان *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
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  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  اميراصالني ، كوروش
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك( 

  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد تهران جنوب

   :دبير
  هاتف مختاري، داود
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واستاندارد  كيفيت بازرسي      شركت كارشناس
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  احمدي ، عباس
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  برقعي ، علي محمد
  )دكتراي ماشينهاي كشاورزي(
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  رئيس مهندسي كيفيت شركت هپكو
  
  

  استاد دانشگاه تهران
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واستاندارد  كيفيت بازرسي      شركت كارشناس
  (ISQI)ايران 

  
معاون بازرسي خودرو شركت بازرسي كيفيت 

  (ISQI)و استاندارد ايران 
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  صرافيان ، محمد رضا

  )شينهاي كشاورزيليسانس مهندسي ما(
  

  ضيايي پور ، رضا
  )ليسانس مهندسي مكانيك( 
  

  عالي نهاري، علي
  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  

  قاسمي ، حسين
  )ليسانس مهندسي مواد( 
  

  مهاجر دوست ، وحيد
  )فوق ليسانس مهندسي ماشينهاي كشاورزي(
  

  مهدي زاده ، علي
  )ليسانس مهندسي مكانيك( 
  

  نيسازپور ، علي
  )ندسي ماشينهاي كشاورزيليسانس مه(
  

  
  كارشناس مركز توسعه مكانيزاسيون

  
  

ارزشيابي خودرو شركت   مهندسي  رئيس
  (ISQI)استاندارد ايران  و كيفيت بازرسي

  
دسي ارزشيابي خودرو شركت مهن  مدير

  (ISQI)استاندارد ايران  و كيفيت بازرسي
  

  مشاور مكانيزاسيون جهاد
  
  

سازمان استاندارد و تحقيقات  كارشناس
  صنعتي ايران

  
كارشناس پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاد 

  دانشگاهي
  

  مدير فروش و كارشناس فني شركت تاكا
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  فهرست مندرجات

  صفحه                                                                                                              عنوان        
  ب  رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد سازمان با ييآشنا

            كمسيون فني تدوين  استاندارد                                                                                        د             
 و  گفتار شيپ

 1 هدف 1

 1 دامنه كاربرد 2

 1 يمراجع الزام  3

 2 فياصطالحات و تعار 4

 2 مجاز حس شده توسط راننده تراكتور يراز  صدات       5

 3 يرياندازه گ و روش طيستگاه،شراد     1فصل 

 6 يريو روش اندازه گ طيستگاه،شراد     2فصل 

 8 ينقطه مرجع صندل نييعت    3فصل 
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  پيش گفتار
 هـاي  دركميسـيون  آن نويس پيش كه "تراز صداي حس شده توسط راننده  -تراكتور –خودرو  " استاندارد

چهار صد و هفتاد و سـومين   در و شده تدوين و تهيه كت بازرسي كيفيت و استاندارد ايرانرشتوسط  مربوط
 اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 06/09/89  مورخ خودرو و نيرو محركه استاندارد ملي كميتة اجالس

 مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمانمقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در هانيج و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  بـراي  كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي ظرتجديدن آخرين از همواره بنابراين، بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه ع و ماخذيبمن
  

1- 2009/76/EC :2009: Driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors
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   تراز صداي حس شده توسط راننده -تراكتور –خودرو 

   هدف   1
 .هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگي هاي تراز صداي مجاز حس شده توسط راننده تراكتورها مي باشد

 

  دامنه كاربرد  2
، كاربرد دارد كه داراي الستيك هاي 1-4اين استاندارد در مورد كليه تراكتورها، بر طبق تعريف بند  2-1

  .است km/h 40تا  km/h 6بادي بوده و حداكثر سرعت آن ها بين 
 

 مراجع الزامي   3

بدين ترتيب . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است 
, يا تجديد نظر/ در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و. آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشوند 

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين . بعدي اين مدارك مورد نظر نيست اصالحيه ها و تجديد نظرهاي 
در . استاندارد امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند

ه يا تجديد نظر آن مدارك ارجاع داده شد/ آخرين چاپ و, يا تجديد نظر / مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و
  . مورد نظر است 

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است
3-1 Publication 179,1st edition(1965) of International Electrotechnical Commission 
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  اصطالحات و تعاريف   4
  :رود در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

 
  )كشاورزي يا جنگل داري(ورتراكت   4-1

دو محور يا چرخ زنجير بوده ، حداقل  الستيكي موتوري گفته مي شود كه داراي چرخ خودرويبه هر نوع 
و داراي طراحي خاصي است تا قادر به يدك كشيدن،هل  بودهتوان كششي بر  مبتنيداشته و وظيفه اصلي آن 

كشاورزي يا جنگل  در معيني باشد كه هاي )پي نورد(تريلر يا ها يا تامين توان ابزارها،ماشيندادن،حمل كردن 
 .داري كاربرد دارند

  تراز  صداي مجاز حس شده توسط راننده تراكتور    5
تراز صداي حس شده توسط راننده يك تراكتور در صورتي قابل قبول محسوب مي شود كه در يكي از حدود 

  : زير واقع شود
- dB(A) 90  1فصل بر طبق روش اندازه گيري 

- dB(A) 86  2بر طبق روش اندازه گيري فصل 
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 1فصل 

  ،شرايط و روش اندازه گيريدستگاه

  يكا و دستگاه اندازه گيري    1
  يكاي اندازه گيري  1-1

  .بيان مي شود dB(A)نماد   اندازه گيري شده و با Aبايد به صورت دسي بل وزني  LAتراز صداي 

  دستگاه اندازه گيري   1-2
تراز صداي حس شده توسط راننده بايد توسط نوعي از تراز سنج صدا  اندازه گيري شود كه در ويرايش اول 

 .تشريح شده است   1المللي الكتروتكنيك كميسيون بين 1965/179نشريه شماره 

  .گرفته شود در مواقعي كه نتايج خوانده شده متغير است ميانگين مقادير حداكثر بايد در نظر
  

  گيري شرايط اندازه    2
  :اندازه گيري بايد در شرايط زير انجام شود

تراكتور بايد بارگذاري نشده باشد،يعني بدون متعلقات اختياري ولي همراه با سيال خنك    2-1
 بهتر.راننده نبايد هيچ لباس كلفت غيرمعمول،شال يا كاله داشته باشد. كن،مخزن سوخت پر،ابزار و راننده

  .است چيزي كه موجب اختالل در تراز صدا مي شود بر تراكتور نصب نباشد
الستيك ها بايد تا فشار توصيه شده توسط سازنده تراكتور باد شده ؛موتور،سيستم انتقال نيرو و   2-2

محورهاي محرك بايد در دماي كاركرد عادي بوده و در صورت نصب ،گرفتگي هاي رادياتور  بايد در حين 
  .گيري باز باشنداندازه 

توان بوده يا توان خود را از موتور مي -در صورت تاثير بر تراز صدا،تجهيزات اضافي كه خود   2-3
گيرند،مثل برف پاك كن ها،فن بخاري و محور توان دهي مي توانند در هنگام اندازه گيري غيرفعال 

ي كنندبايد در هنگام اندازه گيري فعال قطعاتي ،مثل پروانه، كه در حالت عادي همزمان با موتور كار م.باشند
  .   باشند

 mبراي مثال اين محل مي تواند يك فضاي باز به شعاع . آزمون بايد باز و كامالً آرام باشد  محل   2-4
كامالً تراز بوده يا بخش ترازي دارد كه داراي مسير هموار  m 20باشد كه قسمت مركزي آن به شعاع  50

اين مسير بايد تا حد امكان تميز و خشك .تعداد كمي شيار نيز داشته باشدمسطحي است كه مي تواند 
وجود شيب و دست انداز تنها تا آنجايي قابل قبول است كه ).يعني عاري از سنگريزه،برگ ، برف و غيره(باشد

  .   شداثر آنها بر روي تغييرات تراز صدا، در محدوده رواداري هاي مربوط به خطاي اندازه گيري تجهيزات با
  . مسير بايد چنان باشد كه صداي اضافي از الستيك ها ايجاد نشود سطح   2-5

                                                 
1- International Electrotechnical Commission  



4 

  

  . هوا بايد خوب و خشك، توام با نسيم يا بدون وجود باد باشد   2-6
از تراز صداي تراكتور  dB(A) 10تراز صداي حس شده توسط راننده در اثر باد يا ساير منابع صدا بايد حداقل 

  .پايين تر باشد
اگر از خودرويي براي اندازه گيري استفاده مي شود بايد براي جلوگيري از اختالل ،يدك كشيده   2-7

متري از طرفين  20در طي اندازه گيري نبايد در فاصله .شده يا به اندازه كافي به دور از تراكتور هدايت شود
ل ايجاد كرده يا سطوح متر از جلو وعقب تراكتور، هيچ چيزي كه اختال 20مسير آزمون يا در كمتر از 
اگر تغييرات تراز صدا در محدوده رواداري هاي مربوط به خطا قرار گيرد اين .بازتابنده اي وجود داشته باشد

شرايط برآورده محسوب مي شوند؛ در غير اين صورت در مدت زمان اختالل بايد از اندازه گيري خودداري 
  .شود

  .ي معين بايد در يك مسير آزمون انجام شودكليه اندازه گيري هاي مربوط به يك سر  2-8

  روش اندازه گيري   3
از صفحه مركـزي صـندلي قـرار گيرد،منظـور از جانـب       mm 250ميكروفن بايد در فاصله جانبي    3-1

  .سمتي است كه بيشترين تراز صدا را دارد
از جلـو   mm 150بـاال و   از mm 790ديافراگم ميكروفن بايد رو به جلو بوده و مركز ميكروفن بايد در فاصـله  

از ارتعاش بيش از حـد ميكـروفن بايـد اجتنـاب     .قرار داشته باشد 3نقطه مرجع صندلي تعريف شده در فصل 
  .گردد

  :بايد به صورت زير تعيين شود dB(A)حداكثر تراز صدا بر حسب    3-2
دار بايد در طـي اولـين    تراكتورهاي توليد انبوه اتاق) مثل درها و پنجره ها(كليه راه هاي ورودي    3-2-1

  .سري اندازه گيري ها بسته باشند
ولي در طي دومين سري اندازه گيري ها بايد،بدون اين كـه موجـب مخـاطراتي شـوند، راه هـاي        3-2-1-1

  .شيشه هاي جلوي تاشو بايد در وضعيت بسته باقي بمانند.ورودي فوق باز بمانند
،در بار مربوط به حداكثر صـدا،طي  1صدا با پاسخ كند جرازسناندازه گيري صدا بايد با استفاده از ت   3-2-2

  .را مي دهد صورت گيرد km/h 5/7دنده جلويي كه سرعت نزديك به 
راه اندازي بايد بدون بار صورت گرفتـه و ميـزان بـار بايـد تـا نيـل بـه        .اهرم كنترل گاورنر بايد كامالً باز باشد

افزايش بار،بايد قبل از اندازه گيري ،يك زمان كافي براي تثبيت پس از هر دفعه .حداكثر تراز صدا افزايش يابد
  .تراز صدا در نظر گرفت

اندازه گيري صدا بايد با استفاده از ترازسنج صداي با پاسخ كند،در بار مربوط به حداكثر صدا،طي   3-3
 dB(A)حداقل  صورت گيرد به طوري كه تراز صداي ثبت شده 2-2-3هر دنده به عير از دنده مذكور در بند 

  . باشد 2-2-3باالتر از مقدار ثبت شده در بند  1

                                                 
1 -slow sound -level meter response 
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راه اندازي بايد بدون بار صورت گرفتـه و ميـزان بـار بايـد تـا نيـل بـه        .اهرم كنترل گاورنر بايد كامالً باز باشد
تثبيت  پس از هر دفعه افزايش بار،بايد قبل از اندازه گيري ،يك زمان كافي براي.حداكثر تراز صدا افزايش يابد

 .تراز صدا در نظر گرفت

  .اندازه گيري تراز صدا بايد در حداكثر سرعت طراحي تراكتور بارگذاري نشده انجام گيرد  3-2-4
  :گزارش آزمون بايد شامل اندازه گيري هاي تراز صدا در شرايط زير باشد  3-3
  را مي دهد km/h 5/7در دنده اي كه نزديك ترين سرعت به    3-3-1
  .برآورده شده باشد 3-2-3ر دنده ،اگر شرايط بند در ه   3-3-2
  در حداكثر سرعت طراحي   3-3-3

  معيار ارزيابي   4
اين  5نبايد از مقادير مذكور در بند  4-2-3و  3-2-3،  2-2-3، 1-2-3اندازه گيري هاي مشروح در بندهاي 

  .استاندارد بيشتر باشند
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 2فصل 

  اندازه گيري،شرايط و روش دستگاه

  يكا و دستگاه اندازه گيري    1
  يكاي اندازه گيري   1-1

  .بيان شود dB(A)اندازه گيري شده و با  Aبايد به صورت دسي بل وزني  LAتراز صداي 
  دستگاه اندازه گيري   1-2

ل تراز صداي حس شده توسط راننده بايد توسط نوعي از تراز سنج صدا  اندازه گيري شود كه در ويرايش او
 .المللي الكتروتكنيك تشريح شده است  كميسيون بين 1965/179نشريه  شماره 

  .در مواقعي كه نتايج خوانده شده متغير است ميانگين مقادير حداكثر بايد در نظر گرفته شود

  گيري شرايط اندازه  2
  :اندازه گيري بايد در شرايط زير انجام شود

ني بـدون متعلقـات اختيـاري ولـي همـراه بـا سـيال خنـك         تراكتور بايد بارگذاري نشده باشد،يع   2-1
بهتـر  .راننده نبايد هيچ لباس كلفت غيرمعمول،شال يا كـاله داشـته باشـد   . كن،مخزن سوخت پر،ابزار و راننده

  .است چيزي كه موجب اختالل در تراز صدا مي شود بر تراكتور نصب نباشد
تراكتور باد شده ؛موتور،سيستم انتقـال نيـرو و   الستيك هابايد تا فشار توصيه شده توسط سازنده    2-2

محورهاي محرك بايد در دماي كاركرد عادي بوده و در صورت نصب ،گرفتگي هاي راديـاتور  بايـد در حـين    
  .اندازه گيري باز باشند

تـوان بـوده يـا تـوان خـود را از موتـور مـي        -در صورت تاثير بر تراز صدا،تجهيزات اضافي كه خود   2-3
برف پاك كن ها،فن بخاري و محـور تـوان دهـي مـي تواننـد در هنگـام انـدازه گيـري غيرفعـال          گيرند،مثل 

قطعاتي ،مثل پروانه، كه در حالت عادي همزمان با موتور كار مي كنندبايد در هنگام اندازه گيري فعـال  .باشند
  .   باشند

 mند يك فضاي باز بـه شـعاع   براي مثال اين محل مي توا. آزمون بايد باز و كامالً آرام باشد  محل  2-4
كامالً تراز بوده يا بخش ترازي دارد كـه داراي مسـير همـوار     m 20باشد كه قسمت مركزي آن به شعاع  50

اين مسير بايـد تـا حـد امكـان تميـز و خشـك       .مسطحي است كه مي تواند تعداد كمي شيار نيز داشته باشد
شيب و دست انداز تنها تا آنجايي قابل قبول است كـه  وجود ).يعني عاري از سنگريزه،برگ ، برف و غيره(باشد

  .   اثر آنها بر روي تغييرات تراز صدا، در محدوده رواداري هاي مربوط به خطاي اندازه گيري تجهيزات باشد
  . مسير بايد چنان باشد كه صداي اضافي از الستيك ها ايجاد نشود سطح   2-5
  . بدون وجود باد باشد هوا بايد خوب و خشك ،توام با نسيم يا   2-6

از تراز صداي تراكتور  dB(A) 10تراز صداي حس شده توسط راننده در اثر باد يا ساير منابع صدا بايد حداقل 
  .پايين تر باشد
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اگر از خودرويي براي اندازه گيري استفاده مي شود بايد براي جلوگيري از اختالل ،يدك كشـيده    2-7
متـري از طـرفين    20در طي اندازه گيري نبايد در فاصله .ز تراكتور هدايت شودشده يا به اندازه كافي به دور ا

متر از جلو وعقب تراكتور، هيچ چيـزي كـه اخـتالل ايجـاد كـرده يـا سـطوح         20مسير آزمون يا در كمتر از 
ايـن  اگر تغييرات تراز صدا در محدوده رواداري هاي مربوط به خطا قرار گيـرد  .بازتابنده اي وجود داشته باشد

شرايط برآورده محسوب مي شود؛ در غير اين صورت در مدت زمان اختالل بايـد از انـدازه گيـري خـودداري     
  .شود

  .كليه اندازه گيري هاي مربوط به يك سري معين بايد در يك مسير آزمون انجام شود   2-8

  روش اندازه گيري   3
لي قـرار گيرد،منظـور از جانـب    از صفحه مركـزي صـند   mm 250ميكروفن بايد در فاصله جانبي    3-1

  .سمتي است كه بيشترين تراز صدا را دارد
از جلـو   mm 150از بـاال و   mm 790ديافراگم ميكروفن بايد رو به جلو بوده و مركز ميكروفن بايد در فاصـله  

از ارتعاش بيش از حـد ميكـروفن بايـد اجتنـاب     .قرار داشته باشد 3نقطه مرجع صندلي تعريف شده در فصل 
  .دگرد

  :تراز صدا بايد به صورت زير تعيين شود  3-2
تراكتور بايد طي سرعت آزمون مشابه ،حداقل سه بار به مـدت حـداقل ده ثانيـه در امتـداد جلـو         3-2-1

  .حركت كند
تراكتورهاي توليد انبوه اتاق دار بايد در طـي اولـين   ) مثل درها و پنجره ها(كليه راه هاي ورودي    3-2-2

  .ها بسته باشند سري اندازه گيري
ولي در طي دومين سري اندازه گيري ها بايد،بدون اين كـه موجـب مخـاطراتي شـوند، راه هـاي        3-2-2-1

  .شيشه هاي جلوي تاشو بايد در وضعيت بسته باقي بمانند.ورودي فوق باز بمانند
يعني طـي دنـده   ،rpmاندازه گيري صدا بايد با استفاده از ترازسنح صداي با پاسخ كند،در حداكثر   3-2-3

در هنگام اندازه گيري .ارزيابي شده مي دهد ، صورت گيردrpm را در km/h 5/7جلويي كه سرعتي نزديك به 
  .بايد تراكتور بدون بار باشد

  

  معيار ارزيابي   4
اين استاندارد بيشـتر   5نبايد از مقادير مذكور در بند  3-2-3و  2-2-3اندازه گيري هاي مشروح در بندهاي  

  .باشند
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  3فصل 

  تعيين نقطه مرجع صندلي
  

  تعريف    1
بايد نقطه اي در صفحه طولي مركزي صندلي، در جايي باشد كه صفحه مماسـي  )S(نقطه مرجع صندلي 1-1

  .پشتي پاييني با يك صفحه افقي همديگر را قطع مي كنند

  تعيين نقطه مرجع صندلي    2
اين فصل،كه بـار ناشـي    2و  1ده شده در شكل هاي نقطه مرجع بايد با استفاده از وسيله نشان دا  2-1

  . از يك سرنشين انساني را شبيه سازي مي كند، به دست آيد
صندلي بايد در نقطه مياني محدوده مجاز مربوط به تنظيم عمودي قرار گيرد،اين تنظيم مسـتقل    2-2

نقطـه   ، صندلي بايد در 2و  1فصول   3براي تعيين موقعيت ميكروفن اشاره شده در بند .از تنظيم افقي است
  .يا تا حد امكان نزديك به نقطه مياني مربوط به محدوده تنظيم افقي خود قرار گيرد مياني

  تشريح وسيله     3
اين فصل بايد شـامل يـك صـفحه كفـه صـندلي و دو صـفحه پشـتي         1-2وسيله مذكور در بند   3-1

  .صندلي باشد

از نظر  Bمتصل شود،محل اتصال ) B(و كمر) A(نگاهصفحه پشتي پاييني بايد در ناحيه نشيم   3-2
  .). رجوع شود 2به شكل (ارتفاع قابل تنظيم است

  استقرار دستگاه   4
  :وسيله بايد به صورت زير آماده كار شود

  .ر گيردراوسيله بايد بر روي صندلي ق   4-1

يله اعمال شده و بر وس  N 550، نيروي )A(از محل اتصال  mm 50سپس در نقطه اي در فاصله    4-2
  .دو صفحه پشتي بايد به ماليمت به صورت مماسي بر پشتي فشرده شوند

اگر براي سطح پاييني پشتي ،تعيين يك نقطه تماس معين امكان پذير نيست،بايد صفحه پشـتي    4-3
  . پاييني در موقعيت عمودي به ماليمت بر پشتي فشرده شود

ليت تنظيم نسبت به وزن راننده، سيستم تعليـق بايـد   در حالت صندلي هاي با سيستم تعليق قاب  4-4
  . طوري تنظيم شود كه صندلي در نقطه اي هم فاصله از دو موقعيت حدي خود قرار گيرد
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  وسيله تعيين نقطه مرجع صندليشماي -1شكل 
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  روش تعيين نقطه مرجع صندلي شماي -2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


