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نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی مکانیک
 سینماتیک روبات ها:موضوع
0821 :کد مترجم
 در صورت رضایت از.شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید
کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به
.مترجم فوق را وارد نمایید
----------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلی
Robot kinematics is the study of the motion (kinematics) of robotic mechanisms. In a kinematic
analysis, the position, velocity, and acceleration of all the links are calculated with respect to a fixed
reference coordinate system, without considering the forces or moments. The relationship between
motion and the associated forces and torques is studied in robot dynamics. Forward kinematics and
inverse kinematics are the main components in robot kinematics.
Forward kinematics (also known as direct kinematics) is the computation of the position and
orientation of a robot’s end effector as a function of its joint angles. Inverse kinematics is defined as:
given the position and orientation of a robot’s end- effector, calculate all possible sets of joint motion
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that could be used to attain this given position and orientation. From the viewpoint of robot structure,
robot can be divided into two basic types: serial robot and parallel robot. Besides, there is a hybrid
type, which is the combination of serial and parallel robots. Serial robots have open kinematic chain,
which can be further classified as either articulated or cartesian robots. In the following, the basic
mathematical and geometric concepts including position and orientation of a rigid body are presented .

ترجمه

سییماتیکمر باتی هی ،مطیلعه حرکت (سییماتیکمرم منیزم هیی باتیکی اسییتد ب ر کیلمس سییماتیکمر ،مت،عمت،
سرعت ا شتیب کتیمی اک صیال ز سبت ته ر سم ستم مخت صی مرجع ثیتت ،تدان ب زظر گرفتن زمراهی ی متینهی
میی سبه می شتزدد باتطه ممین حرکت ا زمراهی ا گ شتیابهیی مرتتطه ب ایممر باتی مطیلعه می شت د سماتیکمر
با ته جلت ا سماتیکمر معنتس مؤلفههیی اصلی ب سماتیکمر باتی هستادد
سماتیکمر با ته جلت (هتچامن ته عاتان سماتیکمر مستقمم شایخته می شت م ،مییسبه مت،عمت ا جهت ر عتلگر
زهی ی باتی ته عاتان کیتعی از زاا یی مفصس آن میتیشدد سماتیکمر معنتس تد ن شنس کعر ف می شت  :مت،عمت ا
جهت ا ه شییده ر عتلگر زهی ی باتی  ،کتیمی موتتعههیی متنن از حرکت مفصییس با که میکتازاد ترای حیصییس
شدن ا ن مت،عمت ا جهتگمری معمن استفی ه شتزد ،مییسبه میکادد از دگیه سیختیب باتی  ،باتی میکتازد ته ا
زتع پی ه کق سمم شت  :باتی

سر یل ا باتی متازید عالاه تر ا ن ،ر زتع همبر دی (پمتزدیم اجت اب که کرکمب

باتی هیی سر یل ا متازی میتی شدد باتی هیی سر یل ابای ززومره سماتیکمر تیز تت ه که میکتازاد عالاه تر ا ن ته
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شینس باتی هیی مفصیلی ی کیبک ن سیتهتادی شیتزدد ب ا امه ،مفیهمم پی ه ب یضیی ا هادسیه شییمس مت،عمت ا
جهتگمری ر جسم صلب ابائه میشتزد

ثبت سفارش ترجمه تخصصی متن و مقاله

کلیک

