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1 Wiskundige voorbereidingen 

vVe willen Iaten zien Iaten hoe het rekenen met reele vectoren x = kolom[x1, x2, x 3] E R3 

en met reele orthogonale 3 x 3-matrices P E R3x 3 efficient kan worden vervangen door 
rekenen met complexe 2 x 2-matrices X, respectievelijk P E C2x

2. We beginnen met 
enkele notaties en conventies. 

• Met R3 noteren we de reele vectorruimte van aile kolommen x = kolom[x1, x2, x3]. 
Als het handig uitkomt en geen verwarring sticht schrijven we ook wei eens x = 
kolom[x, y, z]. In R3 hebben we de volgende vier bewerkingen: 

- Optellen: x + y = kolom[x1 + Y1, x2 + Y2, X3 + Y3] · 

- Scalair vermenigvuldigen: ax= kolom[ax1, ax2 , ax3]. Bier is a E R. 

- Inwendig vermenigvuldigen: xT y = x1y1 + X2Y2 + X3Y3· 
Dit Ievert een getal in R op. 

- Uitwendig vermenigvuldigen: x x y = kolom[x2y3 -x3y2, X3Y1-x1y3, X1Y2-X2Y1]. 
Dit Ievert een vector in R3 op. 

• Met S0(3) noteren we de groep van aile reele 3 x 3-matrices P met de eigenschappen: 
pTp =I en det P = 1. AI dan niet in combinatie met vectoren in R3 hebben we de 
volgende bewerkingen en eigenschappen: 

- Matrixvermenigvuldiging: PQ geeft weer een matrix in S0(3). 

- Matrixinversie: p-l = pr geeft weer een matrix in S0(3). 

- Actie als orthogonale lineaire afbeelding op R3 : x ~----> Px. Dit laatste dient 
opgevat te worden als het product van een matrix en een kolom. 

- Belangrijke eigenschappen van voornoemde actie zijn: 
(Pxf(Py) = xTy en P(x x y) = (Px) x (Py). 

- Iedere P E S0(3) kan worden opgevat als een draaiing Va,¢· Hier bepaalt 
a E R3 de draaiingsas. a wordt van leng'te 1 genomen. De draaiing vindt plaats 
over een hoek ¢en past bij de richting a als een 'rechtse schroef'. Er geldt 
Va,¢ x =cos¢ x + (1 -cos¢) aaT x +sin¢ ax x . 

• Met i.su(2) noteren we de reele vectorruimte van aile complexe 2 x 2-matrices 

X= [ ~:~ ~~~ ] met de eigenschappen: 

- xt = X. Dit betekent dat transponeren en daarna complex conjugeren weer 
X oplevert. Dus Xu = Xn, X 12 = X 21 , X21 = X12, X22 = X22 · De diagonaal
elementen van X zijn dus reeel. 

- spoor X = 0. Dit betekent dat de som van de diagonaalelementen gelijk is aan 
0. Dus Xn + X22 = 0. Een belangrijke eigenschap van de spooroperatie is 
spoor XY = spoorY X . 

2 



Het blijkt dat de matrices X E isu(2) in een-op-een-correspondentie gebracht kunnen 
worden de vectoren x E R3 . 

- We stellen daartoe 

[ 
z . x + iy l =X= [ Xn Xl2] E isu(2). 

X- ty -z X21 X22 

Iedere complexe 2 x 2-matrix X E isu(2) is 'afkomstig' is van een vector x E R3
. 

Deze wordt dan teruggevonden door X = Re xl2, y = Im xl2 = - Im x2l, z = 
Xn = -X22· 

Laat nu a en (3 reele getallen zijn en x ~ X en y ~ Y . De volgende eigenschappen 
en correspondenties Iaten zich eenvoudig narekenen. 

- Lineair combineren: ax + (3y ~ aX + (3Y. 

- Inwendig vermenigvuldigen: xT y = ~ spoor(XY) E R. 

- Uitwendig vermenigvuldigen: x x y ~ ~(XY- Y X) E isu(2). 

- X X = X 2 = JxJ 2 I. Merk op dat I~ isu(2). 

• Met SU(2) noteren we de groep van alle complexe 2 x 2-matrices P met de eigen
schappen: pt P = I en det P = 1. Zulke matrices hebben de vorm 

P [ 
P -7i l . . I 12 I 12 2 2 2 2 1 = q p , met P = P1 + tp2, q = P3 + 1,p4 en P + q = P1 + P2 + P3 + P4 = · 

In combinatie met matrices in isu(2) hebben we de volgende bewerkingen en eigen
schappen: 

- Matrixvermenigvuldiging: PQ geeft weer een matrix in SU(2). 

- Matrixinversie: p - l = pt geeft weer een matrix in SU(2). 

p~pt =Rep!. 

p_pt [Imp tq l . (2) - -.- = . E l5U 2l -tq -Imp 

- Actie als orthogonale \ineaire afbeelding op isu(2): X ~ PXPt. De matrix 
PXPt behoort weer tot isu(2). Immers (PXPt)t = pttxtpt = PXPt, 
en spoor(P X pt) = spoor(Pt P X) = spoor(/ X) = spoor( X) = 0. Blijkbaar 
werkt P als een lineaire afbeelding op isu(2). 

Het is de bedoeling om matrices in SU(2) te gaan gebruiken om draaiingen in de 
3-dimensionale ruimte te beschrijven. We definieren daartoe de volgende correspon
dentie tussen P E 50(3) en P E SU(2): 

betekent: Voor alle x ~ X geldt: Px ~ P X pt. 
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- Merk op dat uit P +---> P volgt dat ook P +---> -P. ('Dubbele overdekking' van 
S0(3) door SU(2).) 

- Als A E isu(2) met A 2 =I en ¢; E R, dan is ei1A = 2:;:'=0 (itt Ak = 

=cos ~I+ isin ~A E SU(2). Er geldt Va,¢X +---> e+i!A xe-i1A. 
Uitgewerkt staat hier 
Va,¢X +---> (cos ~I+ i sin ~A)X(cos ~I- i sin~ A) 
En nog verder uitgewerkt 
Va,¢X +---> = cos¢X + (1- cos¢) HX + AXA) +sin¢ ~(AX- XA) . 
Dit is in overeenstemming met de eerder vermelde formule in R3 . 

- ~ spoor(ei~A) =cos~· 

- Nu gaan we zien dat iedere P E SU(2) geschreven kan worden als P = ei~B met 
¢ E [0, 21r] en B E isu(2) met~ spoor B 2 = 1. Definieer ¢ E [0, 21!') door Rep= 
cos~¢. De hoek ¢ wordt hierdoor eenduidig vastgelegd. Als ¢ = 0, dan zijn 
we klaar. Er geldt dan P = I. Veronderstel verder ¢=f. 0. Omdat sin~¢> 0, 
wordt die eenduidig bepaald door (Rep) 2 +(Imp) 2 +jqj 2 = cos2 ~¢+sin2 ~¢. Dus 
sin~¢= J(Imp) 2 + jqj 2. We schrijven nu: P = !(P + pt) + it(P- pt) = 
cos !¢I+ i sin ~¢B. Hier is B = 

2
i.J(Im

1p) 2+lql 2 (P - pt), met de gewenste 

eigenschappen. Als b +---> B, dan stelt b de draaiingsas voor en ¢ de hoek 
waarover, in rechtse schroefzin, gedraaid wordt. 

- Als ¢ = 1l' genom en wordt dan stelt - Va,n de spiegeling Sa in het vlak .l a 
voor. Er geldt dan de correspondentie 

Sax~ -AXA. 

In de tabel staan de klassieke rekenwijze en de SU(2)-rekenwijze naast elkaar. Deze tabel 
is voor uitbreiding vatbaar. Merk op hoe ingewikkeld de voorstelling van P met draaiingen 
langs drie assen eruit ziet! 
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Uitdrukkingen in R 3 en 50(3) Uitdrukkingen in isu(2) en SU(2) 

1 x= [n X= [X!_ iy X+ iy] 
-z 

2 ax+ /3y aX +/3Y 

3 xry ~ spoor(XY) 

4 xxy ~(XY- YX) 

5 Px pxpt 

6 V a,</> x = cos ¢ x + ( 1 - cos ¢) a aT x + sin ¢ a x x (cos ~I+ i sin ~A)X(cos ~I- i sin ~A) 

v .. o= [ 6 
0 

- s~n o] [ cos l() i sin J(} l 7 cos(} 
i sin~(} , 0 sin(} cos(} cos 2(} 

[ COSQ 0 si~" l [ C?S ta . 1 l 8 1)e2,01 = 
- s~n a 

1 
-sm 2a 

I 

0 COSQ sm 2a cos~a 

[ cos \D -sin tp 

~ l [ I · 
0 l 9 1)e3,<p = Slll<p cos tp e~t'P 

] · 

0 0 e- 2t'P 

10 Met Eulerse hoeken: 'De3,<p'De1 ,o'De3 ,1/J [ . e~i~(~+~) co~~(} idi(<p-1/J) sin l() l 
I . 2 

ze 2t('P 1/J)sml() e-2t('P+w) cos l() 
2 2 

11 Draaien langs de drie coordinaatassen: 
'DeJ/JVe1,01Ve3 ,1/J ~ 

[ (cos~(} cos ~a+ i sin ~e sin ~a)eti1/l (-cos l() sin la + i sin 1.() cos la )e-tiw l 
2 2 2 2 

(cos l() sin la + i sin l() cos la)eti1/J (cos l() cos la- i sin le sin la)e-:\-i1/l 
2 2 2 2 2 2 2 2 -

12 Spiegeling: Sbx = x - 2bbT x -BXB 
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2 Enkele probleemstellingen en hun oplossingen 

In de geodesie worden, ter bepaling van de (relatieve) coordinaten van interessante pun
ten van een object, vanuit verschillende posities en onder verschillende hoeken opnamen 
gemaakt met een fotocamera. De 'fotocoordinaten' = positie op een foto van herkenbare 
punten, notatie: kolorn[x, y], zijn belangrijke ingangsgrootheden bij de uit te voeren be
rekeningen ter verkrijging van de objectcoordinaten , notatie: X = kolorn[X, Y, Z], van 
de gefotografeerde punten. In de geodesie kunnen deze objectcoordinaten bijvoorbeeld 
geografische coordinaten plus hoogte zijn . De positie van de camera is vaak niet apriori 
bekend in geografische coordinaten. Aan de fotocamera hechten we een vast rechtsdraaiend 
xyz-coordinatenstelsel (het camera-coordinatenstelsel) op de volgende wijze: De oorsprong 
is het carnerabrandpunt. Het xy-vlak is evenwijdig aan de gevoelige plaat, de x en y-assen 
liggen evenwijdig aan de fotoranden. De positieve z-as gaat door de projectie van de oar
prong op de gevoelige plaat. Bij brandpuntsafstand f hebben de punten van de gevoelige 
plaat de coordinaten kolom[x, y , f] . 
Voorts, als wiskundig hulpmiddel, denken we ons een aan de fotocamera vast verbonden 
'glazen' bol met straal 1 waarvan het middelpunt zich in het brandpunt van de camera 
bevindt. Punten op deze bol, notatie e, TJ, C,. · · zijn eenheidsvectoren in het camera
coordinatenstelsel. Het zal duidelijk zijn dat de rechte door het object en het camera
brandpunt de gevoelige plaat in een punt, zeg kolom[x) y], snijdt en de bol in twee tegen
over elkaar gelegen punten, zeg ±e. Hierin is het plusteken gekozen voor het punt op de 
bol 'tussen brandpunt en object ' . We denken ons het objectpunt daar afgebeeld. (Op de 
glazen cylinder midden in het Mesdagpanorama in Den Haag staan ook landschapspunten 
afgebeeld!) Het verband tussen een bolpunt e en een jotopunt kolom[x, y] wordt gegeven 
door 

e = - kolom[x, y, !] 
Jx2 + y2 + p · 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat deze afbeelding van gevoelige plaat naar bol zonodig een 
beetje 'bijgesteld' kan worden om fouten in de optiek te corrigeren. 

In de geodesie lijken twee typen meetkundige beschouwingen een cruciale rol te spelen: co
lineariteit en coplanariteit. In de eerste twee van de nu volgende probleemstellingen worden 
beide typen respectievelijk ten tonele gevoerd en, onder zo zuinig mogelijke aannamen, los 
van elkaar uitgewerkt. 

2.1 Bepaling van de positie van de fotocamera via 1 foto 

Gegeven: De objectcoordinaten van N punten , N 2 3. 
De fotocoordinaten van deze N punten. 
Te berekenen: De positie van de fotocamera in objectcoordinaten . 
Oplossing: Noteer de ojectcoordinaten met X k = kolom[Xk, Yk , Zk], 1 ::; k ::; N. No
teer de positie van (het brandpunt van) de camera in objectcoordinaten met X F = 
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kolom[XF, Yp, ZF]· Noteer de posities op de foto, in cameracoordinaten, 
met J!..k = kolom[xk, Yk, J], 1 :S k :S N. Voor de posities van de objectpunten in camera
coordinaten xk geldt dan Xk = - Ak;fk . De >..k zijn hier onbekende positieve parameters (de 
colineariteitsparameters). 
We zoeken nu naar een orthogonale matrix P zodat aan de colineariteitsvoorwaarde is 
voldaan 

1 :S k:::; N. 

We vatten deze uitdrukking op als een stelsel vergelijking met onbekenden X 0 en P. Met 
de tabel uit sectie 1 zetten we dit stelsel om in SU(2)-taal: 

[ P 7j ] 1 < k < N. -q p ' - -

Als we de matrices uitvermenigvuldigen, de overeenkomstige matrixelementen ter linker en 
ter rechter zijde aan elkaar gelijkstellen en vervolgens Ak elimineren, dan komt er 

{ (IPI 2 
- lql 2

)/- 2 Re (pq(xk + iyk))} [ (Xk + iYk) - (XF + iYF)] + 

- { 2 Re(pqf) + p2(xk + iyk) - 7j2(xk - iyk) }[ zk - z F] = 0, 1 :::; k ::; N. 

Dit moet nog aangevuld worden met 

Alles bijeen hebben we nu, reeel gesproken, 2N + 1 vergelijkingen voor de 7 reele onbekenden 
Xp, Yp, Zp, Rep, Imp, Req, Imq.DeingangsgroothedenzijnXk, Yk, zkl Xk, Ykl ZkJ f. 
Als weN= 3 nemen hebben we 'precies genoeg' vergelijkingen. Opgemerkt dient te worden 
dat, als je aileen naar de vergelijkingen kijkt, het bestaan van een oplossing niet gegaran
deerd is. Het lukt bijvoorbeeld nooit om de hoekpunten van een stomphoekige driehoek 
elk op een positief been van een rechthoekig assenkruis te plaatsen. In ons geval speelt dit 
niet zo omdat de ingangsgegevens van echt bestaande meetkundige configuraties afkomstig 
zijn. Overigens is in het geval N = 3 zelfs de uniciteit niet gegarandeerd: Bijvoorbeeld, een 
gegeven gelijkbenige driehoek kan op 2 manieren in een scherphoekige driepoot, waarvan 
twee tophoeken gelijk zijn, geplaatst worden . Dit hangt samen met het Se congruentiegeval 
uit de Euclidische meetkunde. 
Als N > 3 hebben we met een redundant stelsel en kunnen we een 'oplossing' forceren door 
de moduli van onze N vergelijkingen te kwadrateren, vervolgens bij elkaar op te tellen en, 
tenslotte, deze som te rninirnaliseren onder de nevenvoorwaarde IPI 2 + lql 2 = 1. Zie ook 
sectie 3. 
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2.2 Bepaling van de vorm van een landschap via 2 foto's 

Gegeven: 2 foto's, foto 1 en foto 2, met op beide N herkenbare punten, N ~ 5, met 
fotocoordinaten, respectievelijk, kolom[xi1), y~1)] en kolom[x~), Yk2

)], 1 ~ k ~ N. 
Te berekenen: De posities xk, 1 ~ k ~ N, van deze N punten, op schaling na, in 1-
coO'rdinaten. Dit zijn de camera-coordinaten bij foto 1. 
Oplossing: Noteer de bolpunten bij de le foto met 

k I [ (1) (1) !] 
c -- o om xk 'Yk ' , 1 ~ k ~ N, 

k - V(xkl))2 + (y(l))2 + j2' 

en net zo de bolpunten bij de 2e foto met 

kolom[xi2), Yk2
), f] 

'11k = - 1 ~ k ~ N. 
V(xk2))2 + (y(2))2 + J2' 

Hierbij zij andermaal opgemerkt dat de ek in 1-coordinaten staan en de '11k in 2-coordinaten. 
Noteer voorts met b2 de onbekende positie van het brandpunt van camera 2 in 1-coordinaten. 
Noteer tenslotte met Q de onbekende orthogonale matrix die op de basisvectoren van het 
2-coordinatenstelsel moet worden toegepast om de camerapositie zoals die tijdens de op
name was, terug te krijgen. De kolom e~ = Qr-,k geeft dan, in 1-coordinaten, de correcte 
positie van het k-e bolpunt op bol 2. 
Omdat ek ' e~ en b zich in een vlak bevinden, geldt (ek X e' k)Tb = 0. De onbekenden b 
en Q voldoen dus aan de volgende coplanariteitsvoorwaarden: 

Als b aan deze vergelijkingen voldoet dan voldoet >.b eveneens. We normeren daarom b 
op 1. Dan blijven overigens nog 2 keuzen over waarover later meer. De coplanariteitsvoor
waarden leveren dus N vergelijkingen voor 5 onbekenden, de parameters waarmee Q en b 
beschreven worden. 
Als Q gevonden is en een keuze voor b gemaakt is, dan vinden we voor de posities in 
1-coordinaten 

en ook 

hierin is 

>- _ bT ek - bT Q,.,ker QT/k 
k - 1- (er Q,.,kF 

en 

Met de tabel uit sectie 1 zetten we de coplanariteitsvoorwaarden om in SU(2)-taal. Met 
de correspondenties ek f-t Sk, '11k f-t H k, b f-t B, Q f-t Q luiden de coplanariteitsvoor
waarden, met weglating van de factor ~, 

1 ~ k ~ N. 
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Deze vergelijkingen moeten nog aangevuld worden met 

IPI2 + lql2 = (Rep)2 + (Im p)2 + (Re q)2 + (Im q)2 = 1, 

en met de normeringsvoorwaarde op b 

lbl 2 = b~ + b~ + b~ = 1. 

Alles bijeen hebben we nu, reeel gesproken, N + 2 reele vergelijkingen met 7 reele onbe
kenden. Dus als N 2:: 5 bestaat er wellicht op een of andere manier een oplossing. Het 
is belangrijk te constateren dat onze eerste vergelijking homogeen kwadratisch is in de 
onbekenden Rep, Imp, Re q, Im q en lineair in de onbekenden b1 , b2, b3. 

Als N > 5 hebben we weer te maken met een redundant stelsel en kunnen we een 'oplossing' 
forceren door onze N vergelijkingen te kwadrateren, vervolgens bij elkaar op te tellen en, 
tenslotte, deze som te minimaliseren onder de nevenvoorwaarden IPI 2 + lql 2 = 1 en lbl 2 = 1. 
Zie ook sectie 3. 
Opmerking: Als de afstand tussen tenminste 2 van de N punten Xk bekend is dan kan 
de ware lengte van b berekend worden en is de hele configuratie op ware grootte bekend. 
Opmerking: Als de objectcoordinaten van tenminste 3 van de N punten xk bekend zijn, 
dan kunnen de objectcoordinaten van de overige N- 3 punten berekend worden. Zie ook 
de volgende subsectie. 

2.3 Positiebepaling van punten in een landschap via meerdere 
foto's 

Gegeven: De objectcoordinaten van N punten, N 2:: 3. 
De fotocoordinaten van deze N punten op tenminste 2 foto's. De fotocoordinaten van, op 
beide foto's te herkennen, M landschapspunten . 
Te berekenen: De objectcoordinaten van de herkende M landschapspunten. 
Oplossing: We beperken ons tot het geval van 2 foto's. Als er meer foto's zijn ligt de 
uitbreiding boekhoudkundig voor de hand. 
De bekenden in het probleem (de 'ingangsgrootheden') zijn de objectcoordinaten X k' 1 ~ 

k ~ N en de fotocoordinaten kolom(x~1), Yk1
)] en kolom(x~2), Yk2l], 1 ~ k ~ N + M. Conform 

sectie 2.2 definieren we hierbij de bolpunten e~l)' respectievelijk e~2)' beide met 1 ~ k ~ 
N+M. 
De onbekenden in het probleem zijn de objectcoordinaten van M punten X k' N + 1 ~ 
k ~ N + M, de cameraposities in objectcoordinaten X~) en X~l, de 'verdraaiYngen' p(l) 

respectievelijk P(2
) van de camera en, ten slotte, de colineariteitsparameters -Xi1), -Xi2) met 

1 ~ k ~ N + M. De in de voorafgaande secties ten tonele gevoerde colineariteits- en 
coplanariteitsvoorwaarden leiden hier tot, respectievelijk, 

X k- X~) = .\~l)p(l)e~l)' 
X - X(2l = .\ (2)p(2) t(2) 
--k --F k ~k ' 

(p(1)t(l) x p(2)t(.2))T(x(l)- x(2l) = o 1 ~ k ~ N + M. 
"-k ~k --F -F ' 
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Merk op dat de coplanariteitsvoorwaarde formeel uit de colineariteitsvoorwaarden afgeleid 
kan worden. Voorts vinden we door de colineariteitsvoorwaarden van elkaar af te trekken 
en vervolgens inproducten te nemen met p(l) e~l) en p(2) e~2)' uitdrukkingen voor ,\~1 ) en 
\ (2). 
/\k . 

Met de tabel uit sectie 1 kunnen bovenstaande uitdrukkingen, desgewenst, in SU(2)-taal 
geschreven worden. 
Door nu op beide foto's de theorie van subsectie 2.1 op de ingangsgrootheden met 1 ::; k ::; 
N toe te passen vinden we succesievelijk X~), p(l) en X~), P(2). Voor N + 1 ::; k ::; M 

kunnen dan, met de laatst verkregen uitdrukkingen, de collineariteitsparameters ,\~1 ) en 

,\~2) berekend worden. Tenslotte volgen dan de gezochte posities X k' N + 1 ::; k ::; N + M 
uit 

X = x(ll + ,\ (l)p(l) c(l) 
-k -F k ~k ' 

of ook, equivalent hiermee, uit 

3 Over het oplossen van de verkregen redundante 
stelsels 

Na het nemen van reele en imaginaire delen kunnen de in subsectie 2.1 verkregen 
vergelijkingen in de volgende gedaante geschreven worden 

1 ::; e ::; 2N, 

Vanwege het gebruik van SU(2) hebben de functies Ft een heel speciale gedaante: De 
onbekende reele getallen Pi, 1 ::; i ::; 4, zijn bouwstenen voor de gezochte unitaire matrix. 
De onbekende getallen Sj, 1 ::; j :::; 3, zijn de objectcoordinaten voor van de fotocamera. 
De functies Ft zijn homogeen kwadratisch in de Pi en affien ( = constante + lineair) in de 
sJ. In sectie 2.1 is al geconstateerd dat het stelsel redundant is als 2N + 1 > 7. Er zijn dan 
meer vergelijkingen dan onbekenden. Twee mogelijkheden om deze redundante stelsels te 
beschouwen dringen zich op 
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3.1 Alle onbekenden op gelijke voet behandelen 

Stel kolom[p1,p2,p3,p4 ; s 1, s2, s3] = kolom[r1, ... , r 7] = r_. In de nieuwe notatie beschouwen 
we dus het stelsel 

{ 

Ft(r1 , ... ,r7 ) = 0, 

F2~+1(r1, .. :. , r7) = 0. 

Noteer F(r..) = kolom[F1 (r.), ... , F2N+l (r..)]. Het minimum van FT F wordt dan aangeno
men in een punt g_ dat voldoet aan 

<I>(g) = \7r_(FTF)(g) = (DF(gJ)TF(g) = Q. 

Dit zijn 7 vergelijkingen met 7 onbekenden want DF is de (2N + 1) x 7-matrix die, als 
elernenten, alle partiele afgeleiden g~i bevat. 

) 

Met een geschikte startwaarde Qo kan dan de oplossing g van de vergelijking <!>(g) = 0 
iteratief benaderd worden via 

D<I>(gn)(gn+l- gn) = -<I>(gn)· 

Inderdaad: ALS !!n ---4 g, zeg, dan volgt <I> (g) = Q. Gezien de zeer speciale vorm van de 
functies Fi zal de gedaante van de matrix Di.f>, en in het bijzonder zijn singuliere eigenschap
pen, direct bepaald kunnen worden. Een en ander zou nader onderzocht rnoeten/kunnen 
worden. 

3.2 Aanpak met Lagrange multiplicatoren 

Er valt veel voor te zeggen om, in tegenstelling tot de voorafgaande subsectie, de onbe
kenden Pi anders te behandelen dan de onbekenden Sj· De eerstgenoemden zijn immers 
bouwstenen voor een unitaire matrix en voldoen aan een stricte normeringseis: In het stel
sel (*) kan de laatste vergelijking als nevenvoorwaarde worden opgevat. Ons uitgangspunt 
is subsectie 2.1. Eerst wat veranderingen in de notatie: 

E.= kolom[p1 , P2, p3 , p4] = kolorn[Re p, Imp, Re q, Im q], 
F = kolom[F1 , F2, F3] = kolom[XF, YF, ZF], 

X k = kolom[Xkl, Xk2, Xk3] = kolom[Xkl Yk, Zk]· 

Het op te lossen stelsel uit subsectie 2.1 kan nu geschreven worden in de vorm 

(#1) { 
r k (J!.) ( F - X k) = 0, 

J!.T '[!_ = 1, 

met f k (J!.) reeJe 2 X 3 matrices van de gedaante 
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Hierin zijn de r k,ij reele symmetrische 4 X 4-matrices (!) zodanig dat 

rl rk,12E = Er rk,21E = o, 
ET r k,13 E = - Re { 2(pqf) + p2 (xk + iyk) - q2 (xk - iyk)} 

ET r k,23 E = - Im {P2 (xk + iyk) - q2 (xk - iyk)} 

Om zo meteen makkelijker te kunnen differentieren schrijven we ( #1) in de vorm 

(#2) 
1 :::; i :::; 2, 1 :::; k :::; N 

Teneinde de kleinste kwadratenoplossing van het redundante stelsel te vinden moeten we 
de functie 

H(E, F) 2::~=1 (F- xk)rrk(E)rrk(E)(F- xk) 

2::~=1 2::~=1 (It[l:J=1(Fj- xkj)rk,dE)
2
, 

minimaliseren onder de nevenvoorwaarde 

In het gezochte minimum geldt volgens de multiplicatorenmethode van Lagrange (0 is de 
multplicator) 

Bier staan 8 vergelijkingen voor de 4+3+ 1 onbekenden p, F, B. Uitgeschreven voor onze 
functie H wordt dit -

I 
[2.:~=1 rk(E)rrk(E)]F = 2::~= 1 rk(E)rrk(E)xk, 

' (#4) 22.:~== 1 2::~= 1 (Er[l:J=1(F1 - Xk1)rk,ij]E) [2:;=1(Fe- Xke)fk,ie]E = eE, 

ETE = 1. 

De structuur van deze vergelijkingen is de volgende 

{ 

£(p) F = [L(p), 

(#5) M(E, F) E = OE, 

ETE = 1. 
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Merk op dat zowel de reele symmetrische 3 x 3-matrixfunctie .C(p) als de reele vectorfunctie 
g(p) homogeen van de graad 4 in p zijn. De reele symmetrische 4-x 4-matrixfunctie M(p, F) 
is homogeen van de graad 2 in p.-Een en ander betekent dat een oplossing (p , F) van (#5) 
met niet-genormeerde p een oplOssing blijft als p genormeerd wordt, aileen de mult iplicator 
wordt een andere. Een-mogelijk iteratieschemais 

(#6) 

Er moet nog over nagedacht worden WELKE eigenwaarde Bn bij elke iteratieslag gekozen 
moet worden. 
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