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RotaRotaçções são ões são complexascomplexas pois:pois:

-- não comutam, não comutam, 

-- são difsão difííceis de calcular em torno de um eixo qualquer,ceis de calcular em torno de um eixo qualquer,

-- são difsão difííceis de combinar  ceis de combinar  

-- são difsão difííceis de interpolar em animaceis de interpolar em animaççõesões

Veremos aqui como Veremos aqui como 

Definir Rotacoes de EulerDefinir Rotacoes de Euler

Em torno de pontos e eixosEm torno de pontos e eixos

quaisquerquaisquer

!!



RotaRotaçção em torno de um eixo ão em torno de um eixo 

arbitrarbitrááriorio
1-mover o eixo para a origem

2-alinhar o eixo através de até 2 rotações com o 
outro eixo

3-girar do valor desejado

4-fazer as rotações inversas

5-transladar para a posição inicial 

Supondo que se deseje chamar de Rz a rotação 
a ser data, deveremos calcular:

R= T Rx Ry Rz Ry
-1 Rx

-1 T-1



RotaRotaçção em torno de um eixo arbitrão em torno de um eixo arbitrááriorio

1-mover o eixo para a origem

eixo arbitreixo arbitráário, rio, 

definido pela reta:definido pela reta:

x=x=AtAt+x1,+x1,

y=y=BtBt+y1, +y1, 

z=z=CtCt+z1+z1

T= 

1 --z1z1--y1y1--x1x1

0100

001 0

0001 

PT=



RotaRotaçção em torno de um eixo arbitrão em torno de um eixo arbitrááriorio

2-alinhar o eixo através de até 2 rotações com o outro eixo

Mas qual o valor destas rotações? 



Quando colocamos nossa linha Quando colocamos nossa linha 

gengenéérica na origem rica na origem 

Ela passa a ser o segmento que vai de (0,0,0) até
(A,B, C). Assim para ver o ângulo que ela faz 
com o plano yz, vamos projetá-la por raios 
paralelos ao eixo x



Assim a rotaAssim a rotaçção em torno do ão em torno do 

eixo x deve ser data pelo eixo x deve ser data pelo 

ângulo I:ângulo I:

E a rotaE a rotaçção em torno do eixo y?ão em torno do eixo y?



Assim a rotaAssim a rotaçção em torno do eixo x deve não altera as ão em torno do eixo x deve não altera as 

coordenadas x, como nos conhecemos o coordenadas x, como nos conhecemos o 

comprimento inicial do segmento: Lcomprimento inicial do segmento: L

A coordenada Z será:

E o ângulo J em torno do eixo Y, deve ser: 



rotarotaçção em torno do eixo y:ão em torno do eixo y:



Ai podemos dar a rotaAi podemos dar a rotaçção desejada em torno de Z, ão desejada em torno de Z, 

que deve entrar como a transpostas da abaixo:que deve entrar como a transpostas da abaixo:

E combinar todas as matrizes para obter a 
rotação desejada em torno do eixo genérico: 
R= T Rx Ry Rz Ry

-1 Rx
-1 T-1



UFaUFa!!!!!!!!

Logo voce vai ver como fica simples com os.....

Quaternios!


