Факултет за електротехника
и информациски технологии

Вовед во роботика и интелигентни системи
ЛАБОРАТОРИСКА ВЕЖБА БР. 2
- Robotics TOOLBOX за MATLAB -

Име
Презиме
Датум

Коментар на асистентот

Вовед
Во алатката Roboticx за Матлаб, постојат следните наредби кои се користат
за хомогени трансформации, а кои ќе се користат во лабораториската
вежба број 2:

eul2tr
oa2tr
rot2tr
rotx
roty
rptz
rpy2tr
tr2eul
tr2rot
tr2rpy
transl
trnorm

Хомогени Трансформации
Ојлерови агли во хомогена трансформација
Орјентација и позиција во хомогена трансформација
екстракција на 3x3 ротациона субматрица од хомогена
трансформација
хомогена трансформација за ротација околу X оската
хомогена трансформација за ротација околу Y оската
хомогена трансформација за ротација околу Z оската
агли на скршнување, наклонување и валање (roll, pitch, yaw:
RPY) во хомогена трансформација
хомогена трансформација во Ојлерови агли
хомогена трансформација во ротациона субматрица
хомогена трансформација во RPY агли
сетирај или екстрахирај ја транслационата компонента од
хомогената трансформација
нормализација на хомогена трансформација

Инверзна матрица
Задача 1: Да се определи инверзната матрица на матрицата А:
 0.354 − 0.674 0.649 4.33
 0.505
0.722 0.475 2.50
A=
− 0.788 0.160 0.595
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Решение:

Задача 2: Да се определи инверзната матрица на матрицата B:
0.579 − 0.548 − 0.604
0.540 0.813 − 0.220
B=
 0.611 − 0.199 0.766
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Решение:

Агли на скршнување, наклонување и валање
Задача 3: Саканата крајна позиција и орјентација на раката од Декартов
RPY робот е зададена подолу. Да се најдат соодветните агли на
скршнување, наклонување и валање и поместувањето.
 nx ox ax Px   0.354 − 0.674 0.649 4.33
ny oy ay Py   0.505
0.722 0.475 2.50
R
=
Tp = 
 nz oz az Pz  − 0.788 0.160 0.595
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Решение:
Чекор 1: Во командната линија напишете help rpy2tr. Опишете зошто
служи оваа наредба.

Во командната линија напишете help tr2rpy. Опишете зошто служи оваа
наредба.

Чекор 2: Со помош на погорните наредби, да се напишат сите чекори за
добивање на решението на задачата:
1. Креирање на матрица
2. Правење на соодветни трансформации
3. Добивање на решение

Чекор 3: Да се исцрта орјентацијата и позицијата на координатниот систем
зададен со трансформационата матрица погоре (упатство: користете ги
функциите за plot и quternion од минатиот час).

Задача 4: Саканата крајна позиција и орјентација на раката од Декартов
RPY робот е зададена подолу. Да се најдат соодветните агли на
скршнување, наклонување и валање и поместувањето.
 nx ox ax
ny oy ay
R
Tp = 
 nz oz az

0 0 0

Px  0.579 − 0.548 − 0.604
Py  0.540 0.813 − 0.220
=
Pz   0.611 − 0.199 0.766
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Решение:

Ојлерови агли
Задача 5: Саканата крајна орјентација на Декартовиот – Ојлеров робот е
дадена подолу. Да се најдат соодветните Ојлерови агли:
 nx ox ax
ny oy ay
R
Tp = 
 nz oz az

0 0 0

Решение:

Px  0.579 − 0.548 − 0.604
Py  0.540 0.813 − 0.220
=
Pz   0.611 − 0.199 0.766
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Чекор 1: Во командната линија напишете help eul2tr. Опишете зошто служи
оваа наредба.

Во командната линија напишете help tr2eul. Опишете зошто служи оваа
наредба.

Чекор 2: Со помош на погорните наредби, да се напишат сите чекори за
добивање на решението на задачата:
4. Креирање на матрица
5. Правење на соодветни трансформации
6. Добивање на решение

Чекор 3: Да се исцрта орјентацијата и позицијата на координатниот систем
зададен со трансформационата матрица погоре (упатство: користете ги
функциите за plot и quternion од минатиот час).

Задача 6: Саканата крајна орјентација на Декартовиот – Ојлеров робот е
дадена подолу. Да се најдат соодветните Ојлерови агли:
 nx ox ax Px   0.354 − 0.674 0.649 4.33
ny oy ay Py   0.505
0.722 0.475 2.50
R



Tp =
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 nz oz az Pz  − 0.788 0.160 0.595
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Решение:

Задача 7: За дадената 3 x 3 матрица да се определат соодветните
Ојлерови агли:
b=
0.7905 -0.3864 0.4752
0.6046 0.3686 -0.7061
0.0977 0.8455 0.5250
Решение:

