
Wiadomo, ¿e w przypadku przemieszczania obiektów
w przestrzeni nieraz korzystamy z kilku operacji
przekszta³caj¹cych, np. obrót -> translacja,

translacja -> obrót itp. W zawi¹zku z tym trzeba wykonaæ
kilka dzia³añ na macierzach, jednak nale¿y pamiêtaæ 
o naszej zasadzie numer trzy. Dla tych, którzy nie czytali
poprzedniego artyku³u, przypominam j¹ tutaj:

Zasada trzecia

Przy wykonywaniu z³o¿onych transformacji (np. jed-
noczesnym obracaniu i przesuwaniu obiektu) najpierw
wykonujemy przesuniêcie, a dopiero potem obrót.

Zasada ta jest istotna ze wzglêdu na transformacje
uk³adu wspó³rzêdnych obiektu podczas obrotu obiektu, 
kiedy to obraca siê z nim lokalny uk³ad wspó³rzêdnych. 
W zwi¹zku z tym przesuniêcie obiektu po jego obróceniu
bêdzie siê odbywaæ ju¿ w przekszta³conym uk³adzie
wspó³rzêdnych, a co za tym idzie, obiekt wyl¹duje nie tam,
gdzie byœmy chcieli.

Z³o¿onoœæ przekszta³ceñ przestrzennych opiera siê na tych
dzia³aniach, które by³y omówione w poprzednich artyku³ach,
czyli na mno¿eniu macierzy. W celu zademonstrowania
samej istoty przekszta³cenia z³o¿onego pos³u¿ymy siê
przyk³adami z poprzednich odcinków. Aby dokonaæ translacji
obiektu, wystarczy³o pomno¿yæ aktualne wspó³rzêdne obiektu
w postaci macierzy jednokolumnowej przez macierz 
przekszta³cenia. To samo dotyczy³o przypadku obracania
obiektu. Mno¿yliœmy bie¿¹ce wspó³rzêdne obiektu przez
macierz obrotu. Dla przypomnienia poni¿ej przedstawiê 
obie macierze:.

Zatem aby dokonaæ przekszta³cenia z³o¿onego, nale¿y
wykonaæ mno¿enie wspó³rzêdnych bie¿¹cych przez
odpowiednie macierze. Dla przyk³adu spójrzmy na ogólny
wzór dla translacji z obrotem wokó³ osi X

Mno¿enie macierzy omówione by³o w pierwszej czêœci
przy okazji translacji, wiêc nie bêdê do tego wraca³, 
aby nie traciæ czasu.

A teraz zobaczmy, dlaczego w trakcie przekszta³ceñ
z³o¿onych nale¿y zachowaæ odpowiedni¹ kolejnoœæ ich
wykonywania. Na poni¿szej ilustracji przedstawione s¹ dwa
szeœciany, dla których wykonaliœmy to samo przekszta³cenie,
ale w innej kolejnoœci. Pierwszy z szeœcianów (zielony)
najpierw by³ przesuwany, a nastêpnie obracany, zaœ drugi
(czerwony) wpierw obracaliœmy, a nastêpnie przesuwaliœmy.
Jak widaæ, po³o¿enie szeœcianów po wykonaniu obu operacji
nie jest takie samo, pomimo tego, ¿e przesuniête by³y o ten
sam wektor x=y=z=50 i obrócone o ten sam k¹t 45

o
wokó³

ka¿dej z osi.

Na tym koñczy siê nasza przygoda z obrotami, trans-
lacjami oraz skalowaniami prostych obiektów w przestrzeni
3D. Zajmiemy siê teraz przekszta³ceniami opartymi 
na kinematyce prostej oraz kinematyce odwrotnej, 
tak czêsto u¿ywanymi do animacji obiektów. W przypadku
kinematyki prostej obiekt potomny dziedziczy transformacjê
obiektu nadrzêdnego, do którego jest przy³¹czony, natomiast
ruch obiektu potomnego nie ma ¿adnego wp³ywu na obiekt
nadrzêdny. W kinematyce odwrotnej wystêpuje efekt
uzale¿nienia obiektu nadrzêdnego od potomnego, 
co oznacza, ¿e zmiana po³o¿enia obiektu potomnego
wp³ynie na zamianê po³o¿enia obiektu nadrzêdnego.
Po³¹czenie obiektów tworzy ³añcuch kinematyczny o skoñ-
czonej iloœci ogniw. £añcuchy mo¿emy podzieliæ na dwa
rodzaje:

– ³añcuchy kinetyczne p³askie,
– ³añcuchy kinetyczne przestrzenne.

PRZEKSZTAŁCENIA W PRZESTRZENI 3D
Część 3.: Składanie przekształceń. Kinematyka prosta i odwrotna

Witam w kolejnej części cyklu poświęconego przekształceniom w przestrzeni 3D. Do tej pory omówiliśmy translacje, skalowanie,
obroty oraz rodzaje układów współrzędnych, nadszedł więc czas, aby wszystko razem złożyć w całość. 

Macierz translacji obiektu w przestrzeni 3D. Tx, Ty, Tz – współrzędne
przesunięcia obiektu

Macierz obrotu wokół osi Z Macierz obrotu wokół osi X

Macierz obrotu wokół osi Y

Reprezentacja macierzowa przekształcenia złożonego

Różnice w wyniku różnej kolejności przekształceń1.
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Oczywiœcie nas bardziej interesowaæ bêdzie ³añcuch
kinematyczny przestrzenny. Podstawow¹ w³asnoœci¹
³añcucha jest jego ruchliwoœæ. Okreœla ona, ile ³añcuch 
posiada stopni swobody, czyli ile ró¿nych typów ruchu jest 
w stanie przenieœæ. Mo¿na wydzieliæ trzy stopnie ruchliwoœci
³añcucha w:

w=0 – ³añcuch sztywny, w=1 – ³añcuch normalny, 
w>1 – ³añcuch swobodny.

Stopieñ ruchliwoœci oblicza siê ze wzoru strukturalnego. 
Dla ³añcucha przestrzennego wzór ma postaæ :

w = 6(n - 1) - 5p5 - 4p4 - 3p3 - 2p2 - p1
gdzie: n – iloœæ ogniw;

pn – iloœæ par kinetycznych n-tej klasy.

Para kinetyczna oznacza po³¹czenie dwóch cz³onów
mechanizmu odbieraj¹ce czêœæ stopni swobody 
cz³onom przez nie zwi¹zanym. Stopnie swobody jest to iloœæ
prostych ruchów, jakie cia³o mo¿e zrealizowaæ w uk³adzie
kartezjañskim (w naszym przypadku w przestrzeni 3D). 
Cia³o swobodne ma maksymalnie szeœæ stopni swobody:

trzy ruchy translacyjne w stosunku do osi uk³adu
wspó³rzêdnych X, Y i Z; 

trzy obroty wzglêdem osi równoleg³ych do osi 
uk³adu wspó³rzêdnych X, Y i Z. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e cia³o materialne ³¹czone z drugim 
w parê kinetyczn¹ traci pewn¹ iloœæ stopni swobody, 
w zale¿noœci od klasy pary kinematycznej.

W programach do grafiki 3D, np. w 3D Studio, 
po utworzeniu kinematyki odwrotnej istnieje mo¿liwoœæ
blokowania stopni swobody dla poszczególnych osi oraz
okreœlania przekazywania ruchu z rodzica na potomka.

Obrazowo kinematykê prost¹ i odwrotn¹ mo¿na
zademonstrowaæ na przyk³adzie ramienia robota.

Teraz u¿yjemy kinematyki odwrotnej i zobaczymy, ¿e zmi-
ana po³o¿enia obiektu potomka wp³ywa na zmianê obiektu
rodzica.

Kinematyka odwrotna jest dobrym narzêdziem do ani-
macji postaci. Oferuje nam kilka algorytmów, z których ka¿dy 
posiada inne charakterystyki dzia³ania. I algorytmy, i wspom-
niane ich charakterystyki dzia³ania postaramy siê przybli¿yæ
w kolejnych artykule.
¯yczymy wszystkim udanych ³añcuchów kinematycznych.
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Hierarchia obiektów z kinematyką odwrotną. Translacja obiektu potom-
nego spowodowała przesunięcie obiektu rodzica.

Hierarchia obiektów z kinematyką prostą. Poruszenie potomka nie
wpływa na położenie rodzica

Hierarchia obiektów z kinematyką prostą. Translacja obiektu 
potomnego nie spowodowała zmian w obiekcie rodzica
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