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Summary 

Summary 
The Hentschel video measuring system can measure positions of either static or 

dynamic bright spots in the camera picture. The output positions are expressed in a 
number between O and 32768 and these numbers are referred to as pixels. The 
system has been frequently used to measure strain fields in inhomogeneous 
materials over the past years. During this time measurement techniques improved 
and recently the need for more knowledge about the accuracy of the system 
became stronger. 

The objective of this experiment was to determine the geometrical deformation 
of the system as a whole. Therefore one gauging measurement of a specially 
prepared sample was taken with a conventional measuring instrument and one 
with the Hentschel measuring system. A least squares algorithm was used to 
compare these two measurements and extract the geometrical deformation from 
those. This resulted in a table with the 121 positions of the markers in the sample 
and the corresponding deformation. 

The geometrical deformation of the Hentschel system turned out to be regular 
pattern. The average value of the deformation was 53 pixels (1.6%, of the total 
picture) large and the maximum values of the deformation were 210 pixels (6.4%, 
of the total picture) large and were located at the edges of the picture. It should be 
possible to correct for this geometrical deformation by bi-linear interpolation of 
the points in the above mentioned table. 

In this research, however, no attention is payed to the long term drift of the 
geometrical deformation. It could be possible that Hentschel measuring system is 
instable. Therefore the sample should be saved and a new gauging measurement 
be taken regularly. 
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Hoofdsiuk 7 Inleiding 

1 Inleiding 
Bij de vakgroep Fundamentele V. xktuigkunde, sectie continuüm mechanica 

van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 
wordt onderzoek gedaan aan niet homogene materialen, zoals vezel versterkte 
kunststoffen en biologische materialen. 

Doel van het onderzoek is het mechanische gedrag van deze materialen te 
beschrijven met een model. Hiertoe wordt het object voorzien van een aantal 
gemarkeerde püniieii viraâi-mì met behdg vm een 'vision' systeem, de posities 
bepaald kunnen worden. Deze posities worden op een aantal tijdstippen gemeten 
terwijl het materiaal belast wordt. De verkregen meetwaarden worden in een 
numeriek model gestopt en de parameters van dit model worden vervolgens 
iteratief bijgesteld totdat een bevredigende representatie van de werkelijkheid 
bereikt is. 

De opdracht van deze stage is de geometrische vervorming te kwantificeren, 
zodat bij toekomstige meetgegevens, indien nodig, voor deze vervorming 
gecompenseerd kan worden 
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Hoofdsiuk 2 Het Hentschel Meetsysteem 

2 Het Hentschel meetsysteem 
2.1 Algemene eigenschappen 

Het Hentschel video meetsysteem is een systeem om contactloos posities te 
meten. Het systeem bestaat uit een Hentschel video interface, 2 Hamamatsu ell81 
’random access’ camera’s en een personal computer. (figuur 2.1). 

I 1 ! I  ! !  

. € Z E I  
o . . . .  
o . . . .  H r r T l l l l l l l r r l l  

H&SChIVldeolnterlace 
Sample 

Penonal Computer 

Figuur 2.1 De  elementen van het meeisysteem 

De camera’s van dit systeem zijn random access -d.w.z. dat het beeld op iedere 
willekeurige manier kan worden afgetast-. Hiertoe hebben deze camera’s een x en 
y input waarop een signaal gezet dient te worden ter bepaling van de plaats in het 
beeid weke men wii aftasten. Op de uitgang van de camera ievert dit vervolgens 
de intensiteit van het betreffende beeldpunt. Het voordeel hiervan is dat men alleen 
die plaatsen van het beeld hoeft af te tasten die voor de meting van belang zijn; de 
meetpunten. 

De camera’s worden aangestuurd door de video interface. Deze video interface 
genereert het x en y inputsignaal voor de camera en analyseert het terugkomende 
intensiteitssignaal. De video interface is in staat heldere punten in het beeld te 
volgen. Daarom worden op het object ronde, retro reflecterende stickertjes met een 
doorsnede van 0.5’0.7 of 1.0 mm geplakt -markers genoemd-. De video interface 
bepaalt de posities van de middelpunten van deze markers volgens het in de 
volgende paragraaf beschreven meetprocédé en stuurt de data naar de personal 
computer voor verwerking. 

De personal computer dient behalve voor verwerking en opslag van de 
meetgegevens ook als user interface van de video interface, waarmee de volgende 
instellingen kunnen worden gedaan: 

. sample rate, het aantal af te tasten markers per seconde 

. transfer rate, de fractie van het aantal metingen die opgeslagen dient te worden 

. window size, de grootte van het af te tasten gebied rondom een marker 

. step size, de stapgrootte bij een ’search scan’ 

. left and right limit 

. het aantal markers 

2.2 Meetmethode 

Voorafgaand aan een meting voert het systeem een zogenaamde ’search scan’ 
uit. Dat wil zeggen dat het systeem met een meander beweging (figuur 2.2) het 
beeld aftast en hierin de markers opzoekt. Als alle markers gevonden zijn, wordt er 
om iedere marker een vierkant venster, ofwel een ’window’, neergelegd. (figuur 
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Hoofdsiuk 2 Het Hen fschel Meetsysteem 
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Figuur 2.2 De meander 
beweging. 

Figuur 2.3 De markers 
met de windows in het 
ijk-object 

beweging binnen een 
window. 

2.3) Na deze procedure kan begonnen worden met de feitelijke meting. Hiertoe 
worden dan alleen nog die gedeelten van het beeld afgetast, die binnen de 
windows liggen. 

Één window moet twee maal afgetast worden; namelijk één maal om de 
x-coördinaat te bepalen en één maal voor de y-coördinaat. Dit gebeurt vanwege de 
hoge sample rate niet meer met een meander beweging, maar met een 
hoogfrequente sinus op de as waarvan de coördinaat bepaald dient te worden en 
een laagfrequente sinus op de andere as. Het resulterende patroon dat door het 
opname element van de camera wordt afgetast is weergegeven in figuur 2.4. 

De 9scan5-lijnen die over de mafier lopen leveren een intensitelispuls in het 
uitgangssignaal van de camera op.(Figuur 2.5) Om de x-coördinaat en de y 
coördinaat van een marker te bepalen wordt getriggerd op het buigpunt van de 
opgaande en dat van de neergaande flank van een intensiteitspuls. De posities van 
deze twee buigpunten worden gemiddeld en onthouden. Als van alle 'scan'-lijnen 
die in één richting over een marker gaan, deze punten gevonden zijn wordt hiervan 
het gemiddelde genomen, dat als uiteindelijke positie wordt aangenomen. (figuur 
2.6) Deze posities worden uitgedrukt in een getal tussen O en 32768 voor zowel x- 
als y-coördinaat, ook wel het aantal pixels genoemd. 

Nadat zowel de x- als de y-coördinaat van een marker gevonden is, wordt dit 
proces in het volgende window herhaald. In één meetserie worden alle markers 
een groot aantal malen gemeten, waarna bij een statische meting het gemiddelde 
over alle metingen genomen wordt als de positie van een bepaalde marker. Hierbij 
wordt de standaard deviatie van de metingen als meetruis beschouwd. 

Figuur 2.5 De intensiteitspiek met de twee buigpunten. Figuur 2.6 Het bepalen van de 
y-positie van een marker 
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Hoofdsiuk 3 Theoretische Achtergronden 

3 Theoretische achtergronden 
Bij het bepalen van de geometrische vervorming van een 'vision ' systeem 

komen een aantal lastige problemen aan de orde. Ten eerste is er in hetiïentschel 
vision meetsysteem naast geometrische vervorming ook sprake van instabiliteit en 
ruis welke het beeld verstoren. Dit roept meteen de vragen op waar de grenzen 
tussen deze begrippen liggen en hoe we deze OnaJhankeIijk van elkaar kunnen 
bepalen. Ten tweede worden deposities in het beeld in pixels uitgedrukt, terwijl de 
posities van de markers in het object, gemeten op een X Y  tafel, in millimeters 
uitgedrukt wordefi. Hoe ktnnen object en beeld met elkaa. vergeie.keen worden 
zonder concessies te doen ten aanzien van de nauwkeurigheid van de te bepalen 
vervorming? En ten derde levert een andere stand van de camera ten opzichte van 
het object nog een ander beeld op. Hoe moet de meetopstelling uitgelijnd worden 
om de vervorming zodanig te bepalen dat deze bruikbaar is om meetdata van 
andere opstellingen te corrigeren. 

In dit hoofdstuk komen al deze aspecten aan de orde en wordt aangegeven hoe 
de geometrische vervorming in dit onderzoek gedejinieerd is. 

3.1 Ruis, instabiliteit en geometrische vervorming 

3.1.1 Ruis 

Als een grootheid een aantal malen gemeten wordt, liggen de meetwaarde met 
een zekere spreiding rondom de gemiddelde waarde. Dit is het gevolg van de 
meetruis. De ruis wordt gedefinieerd als de standaard afwijking van de 
meetwaarden binnen één meetserie. 

3.1.2 Instabiliteit 

Naast ruis moet er in het Hentschel meetsysteem rekening gehouden worden 
met een zekere instabiliteit. Het opname element van de camera is namelijk een 
videobuis. Dat betekent dat er met behulp van de afbuig- en focusseerspoelen 
wordt gericht op het beeldpunt, waarvan men de intensiteit wil weten. Deze 
spoelen kunnen inductie vertonen of van karakteristiek veranderen door 
ouderdom, temperatuurverschillen of andere externe invloeden. Hierdoor is niet 
gegarandeerd dat als op twee verschillende tijdstippen hetzelfde signaal op de x en 
y ingangen van de camera gezet wordt, op tijdstip t i  van dezelfde punt (.,y) in het 
beeld de intensiteit gemeten wordt als op tijdstip t2. 

3.1.3 Geometrische vetvorming. 

In dit geval wordt er ten eerste vanuit gegaan dat deze vervorming constant is. 
Verder zijn de posities van het object gegeven in millimeters en die van een beeld 
in pixels. De relatie hier tussen is afhankelijk van de plaatsing van de camera t.o.v. 
het object. Omdat de stand van de camera niet exact bekend of meetbaar is -er is 
namelijk geen duidelijke referentie-, is ook de relatie tussen pixels en millimeters 
niet precies bekend. In dit geval is het echter alleen van belang dat na correctie van 
de vervorming rechte hoeken en lijnen in het object ook rechte hoeken en lijnen in 
het beeld opleveren en daar zal bij het definiëren van de vervorming van uit 
worden gegaan. 
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Hoofdstuk 3 ìñeoreiische Achtergronden 

Op basis van het tweede uitgangspunt kan dus geconcludeerd worden dat zowel 
rotatie, translatie als schaling geen vervorming zijn. Een rechte lijn blijft immers 
onder al deze bewerkingen een rechte lijn. Het is daarmee ook niet van belang hoe 
de camera tijdens de ijkmeting voor het object gepositioneerd wordt daar een 
positieverandering ook onder de noemers rotatie, translatie en schaling valt. 

De geometrische vervorming wordt gedefinieerd als het verschil hissen object 
en beeld, dat overblijft nadat de beste fit van het object over het beeld is gedaan. 
Bij deze fit is het toegestaan om iedere rotatie, translatie of schaling toe te passen, 
totdat het beste resultaat bereikt is. In figuur 3.1 wordt een voorbeeld gegeven van 
zewel ~bject d s  beeid na een meting van óeicie en het resultaat van het fittui 
getoond. 

E v 

J! 

im 

- 

O 

0 0 6 3 0 0  

0 0 0 0 6 3  327ta 

0 0 0 Q B J  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 B  

im 
x-cmn) o 

32768 

objecl a 
beeM 

32768 
XQI ww 

Figuur 3.1 Object en beeld voor en na de fit. 

Met deze definitie van geometrische vervorming zijn alle mogelijke oorzaken 
van geometrische vervorming, zoals een eventuele scheve stand van het opname 
element t.o.v. de lens of onvolkomenheden in de elektronica van het systeem, 
meegenomen. Het Hentschel video meetsysteem wordt dus als één systeem 
beschouwd. 

3.2 De ongewogen kleinste kwadraten fit 
Iedere marker Pi in een beeld kan met een vector $t.o.v. een oorsprong worden 

weergegeven. (Figuur 3.2) Een belangrijke eigenschap van een marker verdeling is 
de positie vector a van het middelpunt van die verdeling: 

f 
x-as 

Figuur 3.2 Vector aanduiding van de 
markers. 
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Hoofdsiuk 3 Theoretische Ach tergronden 

Een andere belangrijke eigenschap is de verdelingsmatrix A welke alleen 
afhangt van de relatieve posities van de vectoren ( 2- 3 van Pi met betrekking 
tot het middelpunt Po. Deze matrix wordt gegeven door: 

m 

A is symmetrisch en semi-positief definiet, dus de eigenwaarden zijn reële niet 
negatieve getallen. Deze blijken de enige twee relevante eigenschappen te zijn van 
een marker veïdeling. 

Als we de posities van de markers van de eerste markerverdeling aanduiden met 
$(i=l tot m en m is het aantal markers) en de posities van de markers van de 
tweede markerverdeling zonder vervorming m e t 2  dan is de laatste als volgt uit te 
drukken in de eerste: 

Hierin is The translatievector en R de exacte rotatie matrix en wordt in eerste 
instantie schaling beschouwd als homogene vervorming. De posities van de 
markers van het beeld zijn echter wel vervormd -deze zullen worden aangeduid 
metpr - e2 zd het dns onmogelijk zijn de rotatie ten gevolge van een rotatie van 
de camera te berekenen. In onze definitie van vervorming hebben we echter 
vastgelegd dat een extra rotatie ten gevolge van de vervorming geen vervorming is 
-een rechte lijn geroteerd is nog steeds een rechte lijn- en zal dit dus geen verdere 
problemen geven. 

A 

Om een benadering I' de exacte translatie vector &an het middelpunt Po van de 
marker verdeling en een benadering &van de exacte rotatie matrix R te bepalen 
wordt een kleinste kwadraten methode gebruikt. Er wor? verondersteld dat de 
beste benadering voor 
kwadraten functief = f ( r  , &) minimaliseren. Deze functie wordt als volgt 
gedefinieerd: 

R, die vector r en die matrix H zijn die de kleinste 

A 
A T A  = ô, - 2- r ) 0 - 2- T ) + tr( B - 2 e HT + H A  HT ) (3.4) 

In de eerste regel van (3.4) staat het gemiddelde van de som van de kwadraten 
van het verschil tussen de posities in de tweede markerverdeling en de 
getransleerde, met &bewerkte positie5in de eerste markerverdeling. Dit is dus een 
kleinste kwadraten functie. De vectorp en de matrices 
van (3.4) zijn als volgt gedefinieerd: 

en fs in de tweede regel 

Hierin is$ de positie vector van het middelpunt van de posities in de tweede 
markerverdeling, fs de distributie matrix van de posities in de tweede 
markerverdeling en zijn in &' zowel de relatieve posities van de eerste als van de 
tweede markerverdeling vertegenwoordigd. 
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Hoofdstuk 3 Theoretische Achtergronden 

Als er geen contraints aan & worden opgelegd - & hoeft in deze situatie 
namelijk geen rotatie matrix te zijn- kan het minimum van f = f ( Y , A) gevonden 
worden door te eisen, dat de eerste variatie 6f = f ( + 6 r ,  & + 6 H )  - f ( >, A) 
voor ieder oneindig kleine variatie 6v van A n  SA van & nul is. Dit levert de 
volgende resultaten op voor r^ en A: 

A 

A A - +  r = p - a  AA=& (3.6) 

De matrix A zal alleen een rotatie matrix zijn indien er totaal geen vervorming 
in de verdeling optreedt en in de praktijk zal dus gelden dat N A =I. . Dit betekent 
dat er een extra berekening nodig is om nit a de ilfomztie over de mtatie te 
extraheren. Een dergelijke berekening is gebaseerd op de polaire decompositie 
theorie, welke zegt dat 3*3 matrix geschreven kan worden als het produkt van een 
3*3 rotatie matrix & en een symmetrische 3*3 matrix 6 : 

AT 

0 u= A u AT R "T R = I  A det(2 ) = +1 (3.7) 

De matrix 6- I representeert nu de homogene vervorming van de marker 
verdeling. Dit zal dan in het vervolg ook gebruikt worden om de schaalfactor, de 
relatie tussen het beeld in pixels en in millimeters, te bepalen. 

Het kleinste kwadraten probleem (3.4) resulteert dan in het bepalen van 9, pen 
fi zodanig dat de functie f=f( s , p, fi ) gedefinieerd door: 

f( s^, ?, f i  ) = ($ - 28- aT ($ - 28- i )  + tr ( 8  - 2s^&RT +2fi A A T )  (3.8) 

geminimaliseerd wordt onder contraint Voorwaarden: 

S > O  RTA =I  det( 2 ) = +1 (3.9) 

A 

De beste manier om dit probleem op te lossen is het contraint R T A  =I via de 
Lagrange vermeningvuldigers theorie in het probleem op te nemen. Hiervoor dient 
een extra term rr (I - R ) L ) aan de oorspronkelijke kleinste kwadraten functie 
f = s , r , fi ) toegevoegd te worden. L is daarin een matrix met nog onbekende 
Lagrange vermenigvuldigers. Dit resulteert in de functie: 

F ( s, ;,A, L ) =f( S, ;,A ) - fr ( ( RTf i  -I) L ) 

AT 
A A  

(3.10) A 

MinimalisEref van de eerste variatie 6F van F voor iedere oneindig kleine 
variatie van s , r , fi en L resulteert in de volgende set van vergelijkingen: 

(3.11) A 

r = p - a  Srr (A ) = tr ( B  ) R ~ ~ = I  &=AB A A  

waarin een symmetrische matrix is, gedefinieerd door: 

A A  1 B = s A  - - ( L  + L T )  
2 s  

(3.12) 

De oplossingen van het originele probleem voldoet nu aan (3.11) en de volgende 
extra voorwaarden: 

t r ( B ) > O  ir (B )maximaal det ( B  ) = det ( &)  (3.13) 

7 



Hoofdstuk 3 rneoretische Achtergronden 

De rotatie matrixff kan nu m.b.v. polaire decompositie van & berekend 
worden. Voor een uitgebreide behandeling van deze methode wordt verwezen naar 
de literatuur [2]. 

3.3 De plaatsing van de camera t.o.v. het object 
Uit de in paragraaf 3.1.3 gegeven definitie van de geometrische vervorming kan 

ten onrechte worden geconcludeerd, dat het niet van belang is hoe de camera voor 
het object wordt geplaatst. Zelfs het in paragraaf 3.2 beschreven algoritme werkt 
drie-dimm$onaal en kan iedere rotatie uit de meetgegevens fikeien, miis het 
drie-dimensionale input heeft. Een camera levert echter alleen een 
twee-dimensionaal beeld en hierdoor zal het dus niet mogelijk zijn een 
drie-dimensionale fit te leveren. 

Dit beperkt de vrijheid in het plaatsen van de camera, omdat alleen rotaties in 
het vlak van de camera in de fit kunnen worden meegenomen. Het is daarom van 
belang de camera loodrecht voor het object te plaatsen. 

8 
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4 Experimentele opstelling 
Voor het bepalen van de geometrische vervorming van het Hentschel video 

meetsysteem is het noodzakelijk om setposities zoals ze in werkelijkheid zijn te 
vergelijken met diezeI$de set posities die met het Hentschel meetsysteem worden 
bepaald. Hiervoor is een ijk-object gemaakt en dit is vervolgens op twee manieren 
opgemeten, met een X-Y tafel en met het Hentschel video meetsysteem. 

In dit hoofdstuk komen het ijk-object en de beide meetopstellingen met hun 
nauwkeurigheden uitvoerig aan de orde. 

4.1 Het ijk-object 

Het bepalen van de geometrische vervorming van het Hentschel video 
meetsysteem wordt gedaan met een ijkmeting op basis waarvan de meetresultaten 
van toekomstige metingen met het Hentschel meetsysteem gecorrigeerd kunnen 
worden. Dus is speciaal voor deze meting een ijk-object gemaakt. De externe 
factoren die de nauwkeurigheid van de meting kunnen beïnvloeden, moeten zoveel 
mogelijk beperkt worden. 

Eén van deze externe factoren is de focussering. Hoe scherper een overgang van 
achtergrond naar marker is, hoe beter het mogelijk is om een goede waarde van 
zijn positie te meten. Om focusseringsverschillen tussen de markers te voorkomen, 
is een vlakke en vooral stijve metalen plaat als basis voor het ijk-object genomen. 
Een tweede factor is het intensiteitsverschil tussen de marker en zijn achtergrond. 
Hoe hoger de intensiteitspiek, des te gemakkelijker kan de marker door het 
systeem gedetecteerd worden en des te nauwkeuriger kan het buigpunt van de 
intensiteitsflank bepaald worden. Om dit intensiteitsverschil te realiseren is de 
metalen plaat bespoten met zwarte schoolbordenverf en is voor de markers 3M 
retro-reflecterende tape gebruikt. Uit het onderzoek van Leo van Kemenade naar 
de afhankelijkheid tussen markergrootte en meetruis in diverse meet situaties, 
blijkt 1.0 mm een goede waarde te zijn voor de markerdiameter 

De markers zijn geplakt in een rooster van 11 X 11 markers met een onderlinge 
afstand van ongeveer 17 millimeter. In de in sectie 5.3 beschreven meetopstelling, 
vult dit patroon 90% van het beeld van de camera. 

4.2 Meten met de X-Y tafel 

Ter bepaling van de object posities van de markers in het ijk-object zijn deze 
gemeten met de Hauser Type 2BA X-Y meettafel in de werkplaats van het WFW 
lab. Bij dit apparaat moet de marker in een van de concentrische ringen, welke in 
het vizier van de microscoop te zien zijn, worden gepast. (figuur 4.1) Vervolgens 
kan dan de positie van het middelpunt van de marker binnen een betrouwbaarheids 
interval van 0.5 pm worden afgelezen. 

Alle 121 markers in het sample zijn op deze manier één maal opgemeten. 
Vervolgens is één marker nog 5 maal gemeten om de standaard afwijking van de 
meting te kunnen bepalen. Deze is namelijk niet alleen afhankelijk van het 
betrouwbaarheidsinterval vân het meetapparaat maar ook van de positionering van 
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Figuur 4,l Het beeld in het vizier van de X-Y tafel. 

de marker binnen de concentrische ringen. De berekende standaard afwijking van 
deze meting bedraagt Y-10pm. 

4.3 Meten met het Hentscheì video meetsysteem. 
De metingen met het Hentschel video meetsysteem zijn gedaan op de 

testopstelling in het WFW lab. Deze opstelling bestaat uit een zwaar metalen 
profiel waarop aan het ene uiteinde de optische rail met camera en spsts 
gemonteerd werd en aan het andere uiteinde een instelbare constructie bevestigd 
is met een X-Y tafel en het ijk-object. (figuur 4.2) 

Uit sectie 3.3 blijkt dat het erg belangrijk is om de opstelling goed uit te lijnen. 
Om dit te bewerkstelligen is de optische rail van de camera als referentie genomen 
en is met behulp van een laser en een spiegeltje het ijk-object loodrecht op de 
optische rail in de opstelling gezet. Hiertoe wordt het spiegeltje tegen het sample 
gehouden en de laser evenwijdig aan de optische rail gezet. Als de laser straal die 
door het spiegeltje gereflecteerd wordt in de bron van de laser terecht komt dan 
staat het ijk-object loodrecht op de laserbundel en dus op de optische rail. Op een 
afstand van 1 meter lukte het op 1 millimeter na de bundel in de bron terug te 
krijgen. Dit betekent dat het ijk-object op 2 x graden nauwkeurig loodrecht 
voor de camera te plaatsen is. De fout in de posities die met de camera gemeten 
moeten worden, bedraagt maximaal 0.5 pm aan de randen van het ijk-object en 
wordt kleiner in de richting van het midden. 
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5 Resultaten 
De I21  markers in het ijk-object zijn één keer gemeten op de X-Y tafel. Ook is 

er gecontroleerd of de opgebrachte markers goed te detecteren zouden zijn met de 
camera en zijn deze bij twijfel vervangen. Deze meetresultaten zijn opgeslagen 
onder de naam MVDEFM3.OBJ. 

Om te bepalen of de camera metingen reproduceerbaar zijn, zijn de markers 
op het ijk-object I O keer met intervallen van 1 minuut gemeten, zonder iets te 
wijzigen aan de insiellili'ngeiz vaz het systeem. Iedere ~cín deze 10 metingen is geJet 
met deX-Y tafel meting en de 10 hieruitgevonden gemiddelde en maximale 
vervormingen zijn met elkaar vergeleken. 

Vervolgens zijn de 121 markers 17 keer gemeten waarbij het ijk-object telkens 
met een bepaalde aftand verplaatst werd. Het doel hiervan was inzicht in de 
consistentie van de geometrische vervorming te verkrijgen, die op grond van de 
eerste I O metingen te verwachten was. 

5.1 De geometrische vervorming 
De meetgegevens van de X-Y tafel en om de beurt één van de eerste 10 

Hentschel metingen zijn ingegeven in analyse programma, POLDEC22.EXE. 
Fitten leverde in elke van deze gevallen een schalingsfactor van 155.5Y0.5 pixels 
per millimeter, een gemiddelde vervorming van 53.5Y-0.5 (1.6%0 van het totale 
beeld) pixels en een maximale afwijking van 21OY-3 (6.4%0 van het totale beeld) 
pixels op. 

Het vervormingspatroon is op twee manieren in beeld gebracht om een beter 
inzicht te krijgen hoe dit eruit ziet. In figuur 5.1 zijn bolletjes getekend op de 
plaatsen in het beeld waar de markers volgens de eerste meting met het Hentschel 
video meetsysteem liggen. Aan bolletjes zijn vervolgens streepjes getekend, 
waarvan het uiteinde de positie aangeeft waarop de marker volgens de fit met de 
meetgegevens van de X-Y tafel zou moeten liggen. De lengte en de richting van de 
streepjes geven dus een goed beeld van het vervormingspatroon. In de tweede 
figuur (5.2) zijn in het xy-vlak de posities van de markers in het beeld van de 
camera aangegeven en op de z-as de lengte van de vervormingsvector. 

In de eerste figuur is een regelmatig patroon te zien. Dit patroon lijkt op 
quadrupool vervorming met veldlijnen van midden boven naar midden links, van 
links onder naar midden links, van links onder naar rechts onder en van rechts 
boven naar rechts onder. De tweede figuur geeft een goede indruk van de 
verdeling van de grootte van de vervorming over het beeld. Verder komt uit beide 
figuren naar voren dat de vervorming niet symmetisch is ten opzichte van het 
midden maar duidelijk het grootst is in de linker onder hoek van het beeld. De 
eerste meting blijkt representatief te zijn voor de volgende negen metingen van de 
meetserie. 
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Figuur 5.1 2D-Plot van d e  vervorming. 

Figuur 
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5.2 3DPlot van devervorming. 

5.2 Nauw keurigheid 

Om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid van de vervorming worden de 
meetfout van de X-Y tafel, de numerieke fout bij het fitten, de fout als gevolg van 
scheve stand van de camera t.o.v. het ijk-object en de meetruis van het Hentschel 
meetsysteem beschouwd. 

De meetfout op de X-Y tafel is in het vorige hoofdstuk bepaald en is in de orde 
van ~ O X ~ O - ~  millimeter, evenals de fout ten gevolge van scheve stand welke in de 
orde van 0.5~10-~ millimeter ligt. Bij de gebruikte schalingsfactor van 155 pixels 
per millimeter betekent dit dus een meetfout in de orde van 10-1 pixels en een fout 
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t.g.v. een scheve stand van de camera in de orde van pixels. De numerieke 
fout van het programma ligt, zoals in appendix A beschreven is, in de orde van 
lo-' pixels. Al deze fouten staan echter niet in verhouding tot de meetruis van het 
Hentschel meetsysteem (Y-10 pixels) en kunnen dus verwaarloosd worden. 

Er van uit gaande dat de meetruis volkomen willekeurig is, beïnvloedt deze de 
fit niet al te veel. Dit blijkt ook uit de gevonden schalingsfactoren in de resultaten 
van de eerste 10 metingen. Deze liggen zoals reeds gezegd alle tussen 155 en 156 
pixels per millimeter. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd de meetruis van het 
Hentschel meetsysteen als betrouwbaarheidsinterval van de vervorming aan te 
hoUden. 

5.3 Oorzaken 
De belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk de afbuig- en focusseerelektronica. 

De gevonden quadrupool vervorming duidt hier op. Deze vervorming zou het veld 
van vier loodrecht op elkaar staande magneten kunnen zijn, een zelfde veld dat 
door de afbuig- en focusseerspoelen gemaakt kan worden. 

Een tweede oorzaak zou de belichting kunnen zijn. Tijdens het instellen van het 
Hentschel meetsysteem bleek het niet mogelijk de randen van het object even 
scherp in beeld te krijgen dan het midden. Er zou onderzocht moetem wordern koe 
groot de fout is die door onscherpe instelling van het systeem wordt veroorzaakt. 
In het gevonden patroon is de vervorming aan de randen veel groter dan in het 
midden en misschien bestaat er een sterke correlatie tussen de grootte van de 
vervorming en de scherpte van de markers. 

13 



Hoofdstuk 6 Conclusies en Aanbevelingen 

6 Conclusies en Aanbevelingen 
In dit onderzoek is de geometrische vervorming van het Hentschel video 

meetsysteem bepaald. Het resultaat is een tabel met de 121 gemeten posities in het 
camerabeeld met de daarbij behorende correcties. Ook is er een 
betrouwbaarheidsinterval van de gemeten vervorming bepaald. 

Hierbij kwam echter aan de orde dat naast de geometrische vervorming ook 
de stabiliteit en de ruis tot op heden niet exact bekend zijn. 

Ook al is met dit onderzoek inzicht verkregen in de fouten door de 
geometrische Vervorming, toch is de totale meetfout nog onvoldoende bekend. 
Naast de conclussies van dit onderzoek worden daarom aanbevelingen gedaan om 
verder onderzoek te doen naar de totale, absolute meetfout. 

6.1 Conclusies en aanbevelingen 
. Het blijkt dat zowel de meetfout van de X-Y tafel, de fout ten gevolge van een 

scheve camerastand als de numerieke fout ten gevolge van het fitten, te 
verwaarlozen zijn ten opzichte van de meetruis van het Hentschel meetsysteem. 

De gemiddelde grootte van de vervorming is 533'-10 pixels (1.6%0 van het 
totale beeld), die daarmee veel groter is dan de meetruis van +/-lo pixels. 

De vervorming is het grootst aan de randen van het beeld en heeft een 
maximum waarde van 210V-10 pixels (6.4%0 van het totale beeld). 

, De geometrische vervorming bevat een regelmatig patroon dat met bilineaire 
interpolatie gecorrigeerd kan worden. (zie figuur 5.1) 

. In dit onderzoek is niet gekeken naar het verloop van de geometrische 
vervorming in de tijd. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat een 
correctie, gebaseerd is op de nu gevonden vervorming, regelmatig getoetst zal 
moeten worden aan de standaard. 

. Bij de metingen bleek het niet mogelijk te zijn om alle markers even scherp in 
beeld te krijgen. Er was namelijk niet genoeg licht om het diafragma van de 
lens te vergroten en daarmee de scherpte diepte. Sterkere verlichting en een 
verduisterde testruimte kunnen dit verbeteren. 

. Het blijkt dat tot op heden veel gebruikers met onderling verschillende 
methoden en op basis van andere definities de meetfout hebben berekend. Om 
meetresultaten te vergelijken is het noodzakelijk om de definities van de 
foutsoorten en de berekeningsmethoden te standardiseren en vast te leggen in 
een nauwkeurigheidsrapport. Dit geeft tevens een beter inzicht in de 
toepassingsmogelijkheden en beperkingen van het systeem. 

. In dit nauwkeurigheidsrapport moet ook aandacht besteed worden aan de 
verschillende omgevingscondities en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden. 
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A Analyse software 
DeJitprocedure van hetprogramma POLDEC22.PAS/EXE volgt in zijn geheel 

de in hoofdstuk 3 beschreven theorie. Op basis van het zwaartepunt van de twee 
markerverdelingen (object en beeld) wordt de translatie berekend en m.b.v. de 
procedure PQLDEC wordt een rotatie matrix en een schalingsfactor berekend. 
Vervolgens wordt het object met deze grootheden bewerkt, zodat het object over 
het beeld komt te liggen. (zieJiguur 3.1) De geometrische vervorming is het 
verschil dat overblijjit tussen een punt in het beeld en ditpunt in het object. De 
exacte programrnaieksi is ie vinden in pGrGgraafA.3 

Hetprogramma heeJt als input twee files, één met deposities van de markers in 
het beeld en één met die in het object. Deze bevatten naast een tabel met de x en y 
coördinaten van de markers ook een header met o.a. het aantal markers en het 
aantal metingen per marker. Het format van dezeJiles is volgens het standaard 
format van de ASCII outputJiles voor statische metingen. Een voorbeeld is 
bijgevoegd in bijlagen B van dit verslag. In deze ASCIIJile staan ook gegevens 
over de standaard afiijkingen van de metingen, maar deze worden voor de 
berekening van de geometrische vervorming in het programma buiten 
beschouwing gelaten. Verder bestaat er ook de mogelijkheid om deposities en 
vervorming in tabelvorm te bekijken, als wel de twee gejtte markerverdelingen 
grajsch weer te geven, zodat meteen inzicht in het vervormingspatroon verkregen 
kan worden. De vervorming kan naar wens wel of niet vergroot worden als deze 
normaliter niet zichtbaar zou zijn. De output file bevat een tabel met deposities in 
het beeld met de daarbij behorende correctie voor geometrische vervorming. Deze 
tabel kan in de toekomst dienen als input voor een bi-lineair interpolatie 
programma, wat de correctie voor ieder beeldpunt van de camera berekent. 

A.1 Testen (manier enz.) 
Omdat het in eerste instantie onduidelijk was welke eigenschappen de 

gebruikte fitprocedure bezat, heeft het programma een mogelijkheid om dit op 
eenvoudige wijze te testen. Naast het inlezen van files met posities kan ook de 
ingebouwde markerverdeling als object posities worden gekozen. Deze dataset 
bevat 25 punten welke op onderling even grote afstand in een vierkant liggen. 
Vervolgens kan een translatie vector, rotatiehoek, schalingsfactor en maximale 
grootte van een 'random' ruis worden opgegeven. De op deze manier 
gegenereerde posities kunnen vervolgens gefit worden en er kan dan worden 
gecontroleerd in hoeverre de ingegeven waarden door het programma 
teruggevonden kunnen worden. 

De verwachting dat er na het berekenen van de fit nog gecontroleerd moest 
worden of de punten die bij elkaar hoorden na rotatie ook bijelkaar uitkwamen, 
werd hiermee weerlegd. Het blijkt dat bij iedere ingegeven rotatie deze ook precies 
ofwel in dezelfde orde van grootte wordt berekend; afhankelijk van het wel of niet 
aanwezig zijn van ruis. Het is dus niet het geval dat een ingegeven rotatie van 270 
graden, een berekende rotatie van bijvoorbeeld 90 graden oplevert. Het kan wel zo 
zijn dat als er ruis ofwel vervorming aanwezig is, er een enigszins andere rotatie 
dan opgegeven wordt berekend. Dit betekent dat er in de ruis c.q. vervorming een 
rotatie zat welke er door de fit wordt uitgefilterd. Dit laatste geldt ook voor de 
schalingsfactm en in mindere mate voor de translatievector. Dit levert op grond 
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van de in hoofdstuk 3 gegeven definitie van de vervorming echter geen problemen 
op voor de interpretatie van de meetresultaten. 

De tot nu toe besproken rotatie was de rotatie om de as loodrecht op de 
kijkrichting van de camera. In hoofdstuk 3 is echter al aan de orde gekomen dat er 
ook de wens bestond om de andere twee rotaties in de fit mee te nemen. Hiertoe 
zijn enige tests gedaan met het programma door het beeld om één van deze assen 
te roteren en vervolgens een fit te doen. Het idee hierachter was dat als er een 
minimum zou bestaan van de gemiddelde vervorming bij rotatie om de twee 
andere assen, er dan zolang geïtereerd zou kunben worden tot dit minimum bereikt 
werd en cp &e iiamisr voor deze rotaties te corrigeren. Eet blijkt echter dat het 
programma dan bij iedere rotatiehoek een andere schalingsfactor berekent. Dit 
gooit dan deze hele theorie om ver omdat het nu niet meer zeker is of er maar één 
minimum bestaat ofwel er meer zijn. 

A.2 Numerieke fout 
Voor het bepalen van de numerieke fout van het programma is gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om een set met posities in het object een bekende 
rotatie, translatie en schaling te geven en het op deze manier gemanipuleerde beeld 
van posities als beeld te gebruiken. De relatieve numerieke fout wordt berekend 
door, na een fit van object over beeid, de gemiddelde grootte be sfwijkifig c.q. 
vervorming te delen door de maximale afstand tussen twee posities in het beeld. 
Dit levert consequent een relatieve numerieke fout in de orde van grootte van 

dan ongeveer lo-' pixels. 
De numerieke fout in een camerabeeld van 32768 X 32768 pixels bedraagt 

A.3 Analyse Programma Listing. 

Program Test-Camera-Deformation; 
IN+} 
USES 

inv,crt,omv,graph; 

naam=string(25); 
rij=array (O..lO) of integer; 
lijst=array (0..126,1..3) of real; 
vector=array (1 ,.3) of real; 
matrix=array (1 ..3,1..3) of real, 

pts: integer; 
keuze: integer; 
parameter: 
rij; a n k .  char; 
micro, carnera:lijst; 
geometrisch:lijst; 

s-mode:boolean; 
(Hulpvariabelen] 
hlp:real; 

TYPE 

VAR 

fout lijct; 

INITIALISEER ROUTINES 

Procedure INITIALISEER 
begin 

parameter(0):S; [Er is nog geen data aanwezig in micro) 
parameter(l):=O; [Er is nog geen data aanwezig in camera] 
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pararneter(2):=0; {Er is nog geen data aanwezig in geometrisch] 
parameter(3):=0; [Er is nog geen data aanwezig in fout) 
pararneter(4):=0; [Er is nog geen fit gedaan) 
pararneter(5):=0; [Data is gesaved] 

end; 

MATRIX BEWERKINGS ROUTINES 

Procedure TOON(U:matrix); 
var 

begin 
m:integer; 

for m:=l to 3 do 
wrifeiñ(û(m,i j: i ûó,' 'S[ïQj.10:6,' '#(~,3):!0 6); 

end; 

Procedure ADD(U.V:matrix;var W:matrix>; 
var 

begin 
m,n:integer; 

for rn:=l to 3 do 
for n:=l to 3 do 

W(m,n):=U(m.n)+V(m,n); 
end; 

Procedure MULTI-SM (ü:matrix;c:real;varVmatflx); 
var 

begin 
m,n:integer; 

for m:=l to 3 do 
for n:=l to 3 do 

V(m,n).=c'U(rn.n); 
end; 

Procedure MULTI-SI (c:real;var Umatrix); 
var 

begin 
m,n:integer; 

for m:=l to 3 do 
for n:= 1 to 3 do 

if m=n then U(m,n):=c 
else U(m,n):=O; 

end; 

Procedure TRANSPOSE (Umatrixyar Vmatrix): 
var 

begin 
m,n:integer; 

for m:=l to 3 do 
for n:=l to 3 do 

V(m,n):=U(n,rn); 
end; 

Procedure ADJOIN (U:matrix;var Vmatrix); 
begin 

V( 1 ,l ) :=u (22) 'U (3.3) -u (3,2) 'U (2.3); V(2,1):=U (32) 'U (1,3)-U ( 1 2) 'U (3,3); 
V(3,1):=U(1,2)*U(2,3)-U(22)*U( 1,3); V(1,2) ~=U(2,3)'U(3,1)-U(3,3)'U(2,1); 
V(2,2):=U(3,3)"U(l ,l)-U(l,3)*U(3,1); V(3,2)4J(1,3)*U(2,l)-U(2,3)"U(l ,l); 
V(1,3):=U(2,l)*U(3,2)-U(3,l)*U(2,2); V(2,3)4(3,1)*U(12)-U(1,1)*U(3,2); 
V(3,3):=U(1 ,l)*U(2,2)-U(2,1)'U( 1,2); 
end; 

Function TRACE (U:matrix):real; 
begin 

end; 
TRACE=U(l .l)+U(2,2)+U(3,3); 

Procedure INIT(var Umatrix); 
var 
m,n:integer, 
begin 
for m:=l to 3 do 
for n:=l to 3 do 
U (m ,n) :=O; 
end; 

TABEL WEERGAVE ROUTINES 
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Procedure SHOW (data:lijst;nmarkinteger); 
var 

begin 
m:integer; 

for m:=l to nmark do 

readln; 
writeln(data(m,l): 10:6,' ',data[mp: 10:6,' ',data(m ,3131: 106); 

end; 

Procedure SHOW2 (datal ,data2lijst;nmarkinteger); 
var 

begin 
m:integer; 

for m:=l to nmark do 
begin 

write(datal(m,l):l0:6,' ',datal (m,2):106,' ',datal (m,3):106,' '); 
writeln(data2(m,l):lO6,' ',data2(m2).10:6,' ',data2(m,3): 106); 

end; 
readln; 

end; 

DATA SET ROUTINES 

Procedure ZWAARTEPUNT (nmarkinteger;var data:lijst); 
var 

m.n:integer; 
x,yz:real; 

x:=o;y=o;z:=o; 
begin 

for m:=l to nmark do 
begin 

end; 
x:=x+data(m,ll; y:=y+data(m,2); z:=z+data(m d); 

data(O,l):=x/nmark;data(0,2) =y/nmark;data(OJ):=z/nmark; 
end; 

Procedure DISTRIBUTIE (data 1 ,data2lijst;nmarkinteger;var 
U:matrix); 
var 

m,n,o:integer; 
som:real; 

for m:=l to 3 do 

begin 

begin 

for n:=l to 3 do 

com:=O; 
for o:=l to nmak do 

U(m,n):=com/nmark; 
som:=som+((datal (o.m)datal [O,m))"(data2(o,n)data2(0,n))); 

end; 
end; 

Procedure TRANS1EERCTRvector;nmarkinteger;var data:lijst); 
var 

begin 
mninteger; 

for m:=O to nmark do 
for n:=l to 3 do 

begin 

end; 
data(m,n) :=data(m,n)+TR(n); 

end; 

Pfocedure ROTEER(RR:matrix;nmarkinteger;var data:lijst); 
var 

V,Wvector, 
rn ,n, integer; 

begin {ROTEER] 
for m:=l to nmark do 

begin 
for n:=l to 3 do 

OMVMMV(RR(l,1),3,3,3,V(l),W[l)); 
for n:=l to 3 do 

begin V(n):=data(m,n)-data(0.n) ; end; 

begin data(m.n).=W(n)+data[O,n); end; 
end; 
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end; {ROTEER] 

Procedure SCHAAL(s:real;nmark:integer;var data:lijst); 
var 

help: 
real; m,n:integer; 

for m:=l to nmark do 
begin {SCHAAL} 

begin 
for n:=l to 2 do {zcoordinaat niet schalen) 

begin 
help:=data(m ,n)iiata(O,n); 
data(m,n):=s'help+data(O,n); 

end; 
end: 

ena; {SCHAslLj 

afwijking:lijst); 
var 

m,n:integer; 
begin {DEFORMATIE} 

for rn:=l to nmark do 
for n:=l to 3 do 

Procedure DEFORMATlE(data 1 ,data2lijst:nmarkinteger; var 

aíwijking(m,n):=datal (m,n)-data2(m,n); 
{micro-set min camera-set IS de aanpassing die nodig is 

op dat punt in het camera beeld} 
end; {DEFORMATIE} 

FILE HANDELING ROUTINES 

Procedure READ-FILE(var nmarkinteger;var data:ii~n;cnoice:inieger:var 
para:$; 
Var 

fi1ename:naam; 
data-in:text; 
pos:real; 
m,n,k:integec 
nhlinesinteger; 
ifillodfi1hi:integer; 
nwin.nmark1 .nmarQinteger; 
1mean.nframe:integer; 
pt,lblok:infeg er; 
iframe,icam:integer; 

Begin {READ-FILE} 
{Scherm voor read-file] 
clrccr; 
writeln('GE0METRISCHE VERVORMINGS ANALYSE'); 
writeln; writeln; 
case choice of 

l:wrifeln('lNITlELE DATA SET OPVRAGEN'): 
2writeln('FINALE DATA SET OPVRAGEN'); 

end; 
writeln, 
write('Geef Pad en Bestandsnaam in: '), 
readln(filename); writeln; 
{Initialiseer file} 
assign(data-infilename); reset(data-in), 
{Lees de file header} 
readln(data-in,nhlinec); {Lees het aantal regels met commentaariekst 

for m:=l to (nhlines+7) do 

readln(datajn,ifillo); {Nummer van eerste meeting in file] 
readln(data-injfilhi); {Nummer van laatste meeting in file} 
readln(data-innframe); {Aantal metingen in file} 
readln(data-in,nwin);{Aantal windows gescanned) 
readln(data-in,nmatkl); {Aantal markers gemeten met camera 

readln(datajn,nmark2),{Aantal markers gemeten met camera 

readln(data-indmean); {Aantal meetingen gebruikt bij middeling} 
for m:=l to 4 do readln(data-in), {Sla niet interessante 

{bereken bloklengte, blok = frame van de (beide) camera('s)) 

in header} 

readln(data-in); {Sla commentaar plus meetparameterc over} 

11 

21 
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Iblok:=nmarkl +integer(nmarkl >O)+nmark2+integer(nmork2>0); 
{Test op aantal marken] 
if (nmarkloO) and (nmark2oO) then 

begin 
writeln('Er staan metingen van beide cameras in deze file.'); 
write('Geef het gewenste camera nummer : '1; 
readln(icam); writeln; 
if icam=l then pt=nmarkl else pt =nmark2; 

end 

begin 

end; 

else 

if nmarkl=O then pt=nmark2 else pt=nmarkl; 

{test op aantal frames) 
i: nfiûmri? ??%?E 

begin 
writeln('Er staan ',nframe,' metingen in deze file.'); 
write ('Geef het gewenste meting nummer : '); readlnfiframe); 
writein; 

end 

iframe:=l ; 
else 

{sla marker-window conespondentie over} 
for m:=l to Iblok do 

readln(data-in); 
if (((choice=l) and (para(l)=l)) or ((choice=2) and (para(O)=l))) 

and (ptepts) then 
begin 

writeln('Het aantal markers klopt niet met dat van de andere 

writeln('Dit kan nummerieke problemen veroorzaken. Ga naar 

writeln('hoofdmenu om deze file toch in te kunnen lezen.'); 

data set.'); 

reset in hei '1; 

end 

begin 
else 

nmark=pt; (overslaan niet gewenste blokken c.q. carnera('s1) 
if (nmarkl >O)and(nmorkZ>O)and(icam=2) then 

else k:=O, 
for m:=l to (iframe-lYlblok+k do 

[Inlezen meetgegevens) 
readln(data-in); 
for m:=l to nmark do 

k=nmarkl+l 

readln(data-in); 

begin 
read(daa-in,k); {Leest markernummer uit file] 
read(data-in, data(m,l)); {Lees x-pos] 
readln (data-in, data(m,2)), {Lees y-pos] 
data (m 3) :=O; 

end; 
writeln('Het bestand ',filename,' IS in gelezen.'); 
writeln('Dit bestand bevat ',pt,' punten.'); 
ANAARTEPUNT(nmark,data), 
case choice of 

1 : para(O):=l ; 
2:para(l):=l; 

end; 
para[4):=0; 

end; 
writeln; 
writeln('Toeis voor vervolg'); 
readln; 
close(data-in); 

end; {READ-FILE] 

para:rij ); 
begin {BASIS-SETJ 

Procedure BASIS-SET(var micr:lijst;var nmarkinteger;var 

nmark:=25; 
{Proefset met punten) 
micr[l ,l):=l O;micr(l2):=l0,micr[lJ)~=l, micr(2,1):=1 O;micr(2,2):=2O;micr[2,3):=1; 

micr(3,1):=lO;micr(3,2)~=30;micr(3,3) =l; micr(4,1):=10;micr(4,2) :=40;micr(4,3):=1; 
micr(5,1):=1 O;micr(52):=50;micr(5,3) :=1; micr[6,1):=20;micr(62):=1 O;micr[6.3):=1; 
micr(7.1) :=20;micr[7,2):=20;micr(7,3):=1, micr[8,1).=20;micr(82) :=30;micr(8,3):=1; 
micr(9,1):=20;micr(9,2):=40;micr(9,3):=1, micr(1 O,l):=2O;micr( 10,2):=50;micr(l0,3):=1, 

~ 
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micr(ll,l):=30;micr(ll,2):=lO;micr(ll S):=l; micr(l2,1):=30;micr(l2,2) :=20;micr(l2,3):=1; 
micr(l3,1]:=30;micr(13,2):=30;micr(l3,3):=1; rnicr[l4,1):=3O;rnicr(14,2):=40;micr(14,3):=1; 
micr(l5.1) :=30;micr(l5,2):=50;micr(l5,3) :=l; micr(l6,1):=40;micr(l62):=1 O;micr(l6,3):=1; 
micr(l7,1):=40;micr(l7,2):=20;micr(l7,3):=1; micr(l8,1):=40;micr(18,2):=30;micr(l8,3):=1; 
micr(l9,1):=4O;micr(19,2):=40;micr(l9,3):=1; micr(20,1):=40;micr(20,2):=5O;micr(20,3):=1; 
micr(21,1):=50;micr[212):=10;micr(21,3):=1; rnicr(22,1):=50;micr(22,2):=20;micr(22,3):=1; 
micr(23,l) :=50;micr(23,2):=30;micr(23,3):=1; micr(24,1):=50;micr(24,2):=40;micr(24,3):=1; 
micr(25,1):=50;micr(25,2):=50;micr(25,3):=1; 

para(O):=l;para[4):=0; 
ZWAARTEPUNT(nmark,micr); 
{scherm basic seij 
clrscr; 
writeln('GE0METRISCHE VERVORMINGS ANALYSE'); writeln; writeln; 
writeln('lNIT1ELE BASIS SET'); writeln; 
W ~ N W  u= stü:düa:d se! punten k c!s 

writeln('Toets voor vervolg'); readln; 

. . L C  - 1 - 1  'n, 

writeln; writeln; 

end; {BASIS-SETJ 

paraij); 
[Deze procedure manipuleert de micro data-setzodanig dat er een camera 
dataset uitkomt met bekende rotcitie, translatie en schaling] 
var 

Procedure BEWERKEN(micr:lijst;ar cam,noise:lijst; nmarkinteger;var 

hoeksc:real; 
TR:vector; 
RRmatfk; 
amp1itude:integer; 
m,n:integer; 

Procedure RUlS(var data,noke:lijsf;nmarkinteger;arnp~integer); vür 
helphteger; m,n:integer; sign:integer; 

begin {RU!S! 
randomize; 
for m:=l to nmark do 

begin 
for n:=l to 2 do 

begin 
cign:=l; help:=ründom(lOOO); 
if help e 500 then 

dota(mn):=data(m,n)+noice(m,n); noice(m,3):=0; 
sign:=-1 ; noise(m.n):=sign'random(arnpl); 

end; 
end; 

begin {BEWERKEN] 
end; {RUIS] 

[scherm 1 voor bewerken] 
clrscr; 
writeln('GE0METRlSCHE VERVORMINGS ANALYSE'); wnteln; writeln; 
writeln('BEWERKEN VAN DE FINALE DATA SET'): writeln; 
[Vraag gegeveml 
write('Geef de gewenste rotatiehoek in grd : '); readln(hoek); 
write('Geef de gewenste translatie (x ,yr )  : '); readln(TR(l),TR(2),TR(3)); 
write('Geef de gewenste schaalfactor 
write('Geef de amplitude van de ruis in piksels : '); readln(ampliiude); 
{bereken rotatie matrix} 
hoek=Pi"hoek/l80; 
RR(1 ,l):=cos(hoe&);RR(1,2):=-sin(hoek);RR(1,3):=0; 
RR(2,l) :sin(hoek);RR(2,2):=cos(hoek);RR(2,3):=0; 
RR(3,l) :=O;RR(3,2):=O;RR(3,3) :=1; 
[scherm 2 voor bewerken] 
clrscr; 
writeln('GE0METRlCCHE VERVORMINGS ANALYSE'); writeln; writeln; 
writeln('BEWERKEN VAN DE FINALE DATA SET'); writeln; 
writeln('De initiele data set is bewerkt met  de volgende 

writeln('De echte rotatie matrk is :'); 
TOON(RR); 
write('De echte translatie vector is :'); 
writeln(TR(l):B:ó,' ',TR(2):86,' ',TR(3):8:6); 
writeln('De echte schaalfactor ic : 'sc:8:6); 
writeln('De amplitude van de ruis is : ',amplitude); writeln; 
writeln('Toek voor vervolg'); reüdln; 
{bewetk data-set) 
ROTEER(RR,nmark,micr); 
SCHAAL(sc,nmark,rnicr); 
TRANSLEER(TR,nmark,micr); 

: '); readln(sc); 

parameters:'); writeln; 
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RUIS(micr,noise,nmark,amplitude), 
(copieer micr naar cam} 
for m:=O to nmark do 

for n:=l to 3 do 
cam(rn,n):=micr(m,n); 

para(l):=i;pora(3):=l;para(4):=0; 
end;(BEWERKEN} 

para:rij); 
var 

Procedure BEWAREN (cam,geo:lijst;nmarkinteger;var 

fi1ename:naam; 
m,n:integer; 
data-ohtext; 

begin (BEWAREN} 
{Schem vooi iead-fi!e} 
cIIccr; 
writeln('GE0MEmlSCHE VERVORMINGS ANALYSE'); writeln; writeln; 
writeln('BEWAREN'); writeln; 
if para(4)=1 then 

begin 
write('Geef Pad en Bestandmaam in '1; 
readln(fi1ename); writeln; 
(Initialiseer file] 
assign(data-out,filename); 
rewrite(data-out); 
for m:=l to nrnark do 

begin 
for n:=l to 3 do 

for n:=l to 3 do 
write(data-out,cam(m,n) 106,' '); 

write(da-out,geo(m,n]: 10.6,' '); writeln(dataout); 
end; 

close(data-out); 
para(5):=l; 
writeIn(.De data is opgeslagen in de file: '.filename); 

end 

wnteln('Er is nog geen fit gedaan, de data kunnen niet 

writeln('Toets voor vervolg'); readln; 

else 

opgeslagen worden.'); wnteln; 

end; (BEWAREN] 

FIT ROUTINES 

Procedure POLDEC (GM,AMmatrix;var RM,BM:matrix;var 
weal; var IRANKinteger); 
var 

GAD,P .PAD:matnx; 
GT,RTmatrk; 
HM,HMl .HMP:makix; 
DETG:real; 
betal beta2:reai; 
beta3 real; 
J1 J2J3:real; 
teminteger; 

(De volgende procedures ondersteunen het hoofdprogramma van POLDEC) 

Procedure TEST-RANG (I 1,12,13:real;var RANKintegerl; 
const EP% 1 E-1 2; 

RANK:=O; 
if I3>EPS then RANK=3; 
if (RANKo3) and (bEP.9 then RANK:=2; 
if (RANK=O) and (Il>EPS) then RANK=l; 

begin (TEST-RANG) 

end; (TEST-RANG) 

var 
Procedure INVAR (I 1,12,DG:real;var bl ,b2,b3:reai); 

X,Y,DX,DY real; 
help1 .helpP:reol; 
H1 M2.DU.real; 
u,v:real; 
n:integer; 

consi 
EPS=1 E-1 O; 
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begin {INVAR] 
X=l; DX=l; Y=l; DV=1; 
H1 :=sqrt(l2)/11; HP:=DG*~qrt(ll)/l2; 
n:=O; 
while((DX*DX)/O(*X))EPS do 

begin 
DET:=X*YHl'H2; 
hdpl :=0.5'(1-X9X+2'H1 *Q; help2=0.5'(1-Y*Y+2*H2*X); 
DX=(Y*helpl +H1 'help2)/DET; DY:=(H2*helpl +X*help2)/DET; 
X=X+DX; Y=Y+DY; 
n:=n+l; 

end; 

end; {INVAR} 

INIT(P); 
{Bereken P = GM*GT) 
ADJOIN(GM,GAD); 
D€íG:=GM(l ,l)"GAD(l ,l)+GM(2,1)*GAD(2,1)+GM(3,1)*GAD(3,1), 
TRANSPOSE (GM,GT); 
OMVMMM (GT(1.1).3.3,3,GM(1.1),3,3,P(l ,l) ,3); 
{Bereken de invarianten J1, J2 en J3 van P} 
J1 := TRACE(P); ADJOIN(P,PAD); J2 .= TRACE(PAD); J3 := DETG 

[Conditioneel vervolg van verdere bewerkingen) 
TEST-RANG (J1 JPJ3,lRANK); 
if IRANK >1 then 

bl :=XSqrt(ll), bP:=V'sqrt(lZ); bS:=DG, 

begi:: {PGLDEC} 

DETG; 

begin {bereken de invarrianten van BI 
INVAR (J1 J2,DETGketal .beta2,beta3); 
{Bereken RI 
MULTI-CM (GM,betal ,HM); ADD (HM.GAD.HM1); [HMl = betal'GM 

MULTI-SI (beta2, HM), ADD (HM,P,HM2); {HM2 = P + beta2'l) 
INVGEN(3,3,HM2(1 ,l) ,term); [bereken inverse met LU-decompositie 

en partial pivoting.) 
OMVMMM (HM1(1,1),3,3d,HM2(1,1),3,3,RM(1,1),3); [RM = (betal'GM 

+ GAD)Tnv(P +betaZ'l)] 
[Bereken B] 
TRANSPOCE(RM.RT); OMVMMM (RT(1,1),3,3,3,GM(1,1),3,3,BM(1,1),3); 

{Bereken s] 
s := betal/TRACE(AM); 

+ GAD] 

{BM = RT*GM) 

end 

begin 
else 

writeln('De rang van matrix G 
writeln('Vervo1g is dus niet mo 

end; 
end; [POLDEC] 

STATISTISCH E ROUTIN ES 

Procedure STAT(data:liSst;nmark:integer;var mean:real;var 
max:real); 
{bevat alle statistieken van de afwijking} 
var 

lengtesom, lengte-2:real; 
m.n:integer; 

som:=O; max:=O; 
for m:=l to nmark do 

lengte2:=0; 
for n:=l to 3 do 
lengte-2=lengte-2+(data(m,n)*data(m,n)): 
lengte:=sqrt(lengte-2); 
if lengte>rnax then max.=lengte; 
som:=som+lengte; 

end; 
mean:=som/nrnark; 

begin [STATI 

begin 

end; {STAV 

GRAFISCHE WEERGAVE ROUTINES 
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Procedure PICTüRE(cam, geo : lijst; nmark : integer; 
mode :boolean); 
(Verzorgt de grafcche weergave van cameradata en de deformatie) 
var 

Gd,Gm:integer; 
x l  &:integer; 
y1 ,@:integer; 
rat-x,rat-y:word; 
MIN,MAXvector; 
TR,OOR:vectoc 
micr:lijst; 
s-xs-y:real; 
s-as:real; 
help,afw:reol; 
dummy: real; 
m.n:integer; 

begin {PICTURE) 
(initialceer grafische mode) 
Gd:=Detect; Initgraph(Gd,Gm,"); if graphresult cigrOK then 

{Bereken oorsprong en aspect ratio) 
getaspectratio(rat-x,rat-y); 
OOR(l):=(round(GetMa>tX (rat-x/rat-y))) div 2; OOR(Z):=GetMaxV 

{bereken translatie vector naar scherm oorsprong en transleer] 
for m:=l to 3 do 
TR(m):=OOR(m)cam(O,m); 
TRANSLEER(TR,nmark,cam); 
(bereken max. waardes van x en y t.0.v het zwaartepunt1 
MAX( 1) :=a bs(cam ( 1 , 1 )cam(O, i I); MAX(2) =abs(cam (1 2)-cam (02)); 

halt(1); 

dv 2; 00R(3):=0; 

MAX(3):=abs(cam(l,3)-cam(0,3]), for m.=2 to nmark do 
for n:=l to 3 do 

begin 
heip:=abs(cam(m,n)-cam(O,n)), 
if help>MAX(n) then MAX(n).=help; 

end; 
{bereken de schalingsfactor voor het scherm en schaal) 

if s-xes-y then s:=s-x eke s:=c-y; 
{bereken scholing van aíwijkingen en de set micr) 
if mode then 

s-X:=(OOR(l)-l O)/MAX( 11; ~-~:=(00R(21-1 O)/MAX(Z); 

begin 
STAT(geo,nmark,afw,dummy), 
s-a:=GetMaxV/(30*s*aíw); 

end 
else s-a:=l; 
for m:=l to nmark do 

for n:=l to 2 do 
begin 

geo(m ,n) =s-a*geo(m ,n), 
micr(m,n]:=cam(m ,n)+geo(m,n); 

end; 
{voeg zwaartepunt aan micro toe) 
for m:=l to 3 do 
micr(0,m):=cam(0,m); 
{schaal beide sets] 
SCHAAL(s.nmark,cam); SCHAAL(s.nmark,micr); 
for m:=l to nmark do 

)begin 
x l  :=round(cam(m.l)"rat~y/rat...x),yl =GetMaxY-round(cam(m2));{""*VERANDERING*"*] 
putpixei(x1 ,yl,lZ); circle(x1 ,y1 ,l); 
x2=round(micr(m,l)'rat~y/rat~x),y2:=GetMaxY-round(micr(m2));{ "VERANDERING"'1 
putpiiel(x2,y2,15);line(xl ,y1 x2,y2); 

end; 
readln; 
closegraph; 

end; {PICTURE] 

MENU BEWERKINGS ROUTINES 

procedure HOOFDMENU; {Globale procedure] 
begin {HOOFDMENU) 

cIIccr; 
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writeln('GE0METRISCHE VERVORMINGS ANALYSE'); wnteln; writeln; 
writeln('HO0FDMENU'); writeln; writeln('1. Data opvragen'); 
writeln('2. Data bewaren'); 
writeln('3. FHen'); 
writeln('4. Statistiek'); 
writeln('5. Grafische weergave'), 
writeln('6. Tabel weergave'); 
writeln('7. Reset'); 
writeln('8. Programma beeindigen'); writeln, 
write('Maak uw keuze (1-8): '); 

end; {HOOFDMENU] 

para:rij): var ketminteger; 
Procedure OPVRAGEN(var micr,cam,noise:lijst; var nmarkintegeryar 

Piocedüie ûFvRAAS-:I:ENU; {?GCÛ!F pr9cedureI 
begin 

clfficr; 
wnteln('GE0METRISCHE VERVORMINGS ANALYSE'); writeln; wnteln; 
wnteln('0PVRAGEN'); writeln; 
writeln('1. Initiele data-set opvragen'); 
wïiteln('2. Finale data-set opvragen'); 
writeln('3. Initiele basicset'), 
writeln('4. Finale data-set maken'); 
wnteln('5. Terug naar hoofdmenu'); writeln; 
write('Maak uw keuze (1-5): '1; 

end; 

repeat 
begin {OPVRAGEN] 

repeat OPVRAAG-MENU, 

until (keus>O) and (keus <6); 
case keus of 

readln(keus); 

1 :READ-FILE(ptsrnicro,keus,parameter); 
P:READ-FILE(pts,carnera,keus.porameter); 
3:BASIS-SET(micro,pts,parameter); 
4BEWERKEN(micro,camera,fout,pts,parameter); 

end; 
until (keuc=5); 

end; 

Procedure FITTEN(micr.cam:lijst)var geo:lijst;nmarkinteger; 
var para:rij); 
var 

A,B,G,R: matrix; 
TZP-mZP-c: vector; 
V,W vector; 
scale: real; 
rangmn: integer; 

begin {FITTEN] 
{scherm fitten] 
clfficr; 
writeln('GE0METRISCHE VERVORMINGS ANALYSE'), wnteln; writeln, 
writeln('FIïlEN '); writeln, 
if ((para(O)=) and (para(l)=i)) then 

DISTRIBUTIE(micr,micr,nmarkA); 
DISTRIBUTIE(cam,rnicr,nmark,G); 
POLDEC(G A,R,Bscale,rang); 
ROTEER(R.nmark.micr); 
{bereken translatie vector] 
for n:=l to 3 do 

T(n):=cam(O,n)-micr(0,n); 
TRANCLEERfl,nmark,micr), 
SCHAAL(scale,pts,micr); 
DEFORMATIE(micr,cam,nmark,geo). 
para(2):=l ;para(4):=l ;para(5) =O, 
writelnCEr is een fit gedaan en de resultaten zijn.'); 

writeln('De berekende rotatie matrix IS '); TOON(R); 
write('De berekende translatie vector is ' '), writelnCT(1):8:6,' 

writeln('De berekende schalingsfactor='scalelO6); 
writeln('De rang van G=',rang); writeln; 
writeln('T0ets voor veivolg'); readln; 

begin 

wnteln; 

',T(2):8:6,' ',T(3):86); 

end 
else 
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begin 
writeln('Er kan geen fit gedaan worden omdat niet beide 

writeln('Toets voor vervolg'); readln; 
datasets aanwezig zijn'); writeln; 

end; 
end; 

Procedure STATISTIEK(geo:lijst;nmarkinteger;para:rij): 
var 

afw,max:real; 
begin [STATISTIEK) 

(scherm voor statistiek) 
cIIscr; 
writeln('GE0METRlSCHE VERVORMINGC ANALYSE';; writeln; writeln; 
writeln('STAT1STIEK'); writeln; 
if para[4=i then 

begin 
STAT(geo,nmark,afw,max); 
writeln('De gemiddelde grootte van de afwijking bedraagt 

writeln('De maximale grootte van de afwijking bedraagt 
',ah); 

',max); writeln; 
end 

else 
writeln('Er kan geen gemiddelde afwijking gegeven worden 

omdat er nog geen fit gedaan is.'); 

end; (STATISTIEK) 
writeln; writeln; writeln('Toets voor vervolg'), readln; 

Procedure GRAFISCH(cam,geo:lijst;nmarkinteger;para:rij); 
var 

begin (scherm voor graf~ch] 
keus:char; 

cIIccr; 
writeln('GEOMETR1CCHE VERVORMINGC ANALYSE'); writeln; writeln; 
writeln('GRAF1SCHE WEERGAVE'); writeln, 
if para(4)=l then 

begin 
s-mode:=false; 
repeat 

writeln('Wi1t u de afwijkingen zodanig schalen dat'); 
write('de gemiddelde 1 O piksels bedraagt? (j/n)'); reodln(keus); 

until (keus='j') or (keus='n'); 
if keus='j' then 

writeln; PICTURE(cam,geo,nmarks-mode); 
s-mode:=true; 

end 

begin 
else 

writeln('Er is nog geen fit gedaan dus er kan geen plot 

writeln('Toets voor vervolg'); readln; 
gemaakt worden'); writeln; 

end; 
end; 

Procedure TABEL(micr,cam,geo,noise : lijst; nmark 
: integer; para : rij); 

Procedure HEADER(choice : integer); 
begin 

clrscr; 
writeln('GE0MEiRISCHE VERVORMINGC ANALYSE'); writeln; wnteln; 
case choice of 

1 : writeln('TABEL WEERGAVE INITIELE DATA'), 
2 : writeln('TABEL WEERGAVE FINALE DATA), 
3 : writeln('TABEL WEERGAVE GEOMETRISCHE VERVORMING'); 
4 : writeln('TABEL WEERGAVE GEMAAKTE RUIS'); 
5 : writeln('TABEL WEERGAVE'); 

end; 
writeln; 

end; 

begin 
Procedure TABEL-MENU; 

HEADER(5); 
wnteln('1. Initiele data bekijken'); 
writeln('2. Finale data bekijken'); 
writeln('3. Geometrische vervorming bekijken'); 

27 



Appendix A Analyse Software 

writeln('4. De ruk gemaakt in finale data set bewerken 

wnteln('5. Terug naar hoofdmenu'); writeln, 
wnte('Maak uw keuze (1-5) '); 

bekuken'); 

end; 

Procedure SHOW-DATA(data:lijst;nmarkinteger;choice:integer: 
Wr:rij); 

var 
m n o :  integer; 

begin (SHOW-DATA) 
if par(choice-1) = 1 then 

begin 
n := i; O := ia; 
while nenmark do 

O := ia; 
begin 

HEADER(choice); 
if (n+o)>nmark then 

o := nmark - n; 
writeln(' nmark xcoordinaat y-coordinaat z-coordinaat'); 
form := n to (n+o-1) do 

write(7oeât voor vervolg '); readln; 
n:=n+18; 

writeln(' ',m:3,data(m,l)~l8:4,data(m,2):184,data(mJ):l84), 

end; 
end 

begin 
else 

HEADER(choice); 
wríteln('Data set niet aanwezig'), wflteln; 
writeln(7oets voor vervolg'); re-adln; 

end; 
end; (SHOW-DATA} 

begin [TABEL} 
repeat 

repeat 
TABELLMENU; 
readln(keuze); 

until (keuze>O) and (keuze<6), 
case keuze of 

1 :SHOW-DATA(micr.nmark,keuze.para); 
2SHOW-DATA(cam,nmark,keuze,para); 
3:SHOW_DATA(geonmark,keuze,pora); 
4:SHOW-DATA(noise,nmark,keuze.para), 

end; 
until keuze = 5; 

Procedure RESET; 
var 

keus:c har; 
begin {RESETJ 

[scherm voor reset] 
clrscr; 
writeln('GE0METRISCHE VERVORMINGS ANALYSE'); wnteln: writeln; 
writeln('RESET'); wnteln; 
writeln('PAS OP, ALLE GEGEVENS ZULLEN GEWIST WORDEN!!!'); 

write('Wi1 u verder gaan? U/n)'), readln(keus); writeln; 
if keus = 'j' then 

NITIAUSEER; 
wnteln('Het programma is gereset. Alle gegevens zijn verioreni'); 
writeln('0m verder te gaan ga naar optie 1 in het hoofdmenu.'); 

end; 

writeln; 

begin I 

end 

writeln('De gegevens zijn bewaard gebleven.'); writeln; 
else 

writeln('Toets voor veivolg'); readln; 
end; {RESETJ 

begin{main} 
INITIALISEER; 
repeat 

repeat 
HOOFDMENU; 
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readln(keuze1; 
until (keuze>O) and (keuzee9); 
case keuze of 

1 : OPVRAGEN(micro,camera,fout,pts.parameter); 
2 : BEWAREN(camera,geometrisch,pts,parameter); 
3 : FiilEN(micro,carnera,geometriich,pts,parameter); 
4 : STATISTIEK(geometrisch,pk,parameter); 
5 : GRAFISCH(camera,geometrisch,pts,parameter); 
6 : TABEL(micro,camera,geometrisch,fout,pts,parameter); 
7 : RESET; 

end; 
until keuze = 8; 
if (parameter(4) = 1) and (parameter(5) = O) then 

begin 
wfiteln; 
writein('De geometrische vervoming iC nog niet opgesiagen!'); 
repeat 

until (antw = 'j') or (antw = 'n'); 
i f  aniw = 'j' then 

writeln; 
BEWAREN(camera,geometrisch,pts.parameter); 

wite(Wilt u dit als nog doen? (i/n) '1; readln(antw); 

begin 

end; 
end; 

end. {main} 
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B Input File Format 
6 =nhistotylines 
Meting t.b.v. het bepalen van de geometrische deformatie Hentschel. 
11 X 11 patroon van 1 mm markers op metalen plaat onderlinge afstand +-17 mm 
achtergrond zwarte schoolbordenverf. 
Henkchel meetfiles mvdefrm3 nummers 1 t/m 27 d.d. 08-09-93 
Gemeten op x-y tafel in WFW lob in millimetew metstandaard deviatie van 
Nummering marken als in Henkchel!!!i 
O =wsize 
O =fsam 
O =inviransfr 
o = I h  
O =dim 
O =step 
O =nsom 
1 =ifill0 
1 =ifilhi 
1 =nframe 
121 =nwin 
O =nmorcl 
121 =nmarc2 
163 =Imean 
1 =to 
O =tmarZmar 
O =t4frome 
1 =tframe2frame 
imor iwin icom=2 
1 1  
2 2  
3 3  
4 4  
5 5  
6 6  
7 7  
8 8  
9 9  
10 10 
... 
... 
... 
110 110 
111 111 
112 112 
113 113 
114 114 
115 115 
116 116 
117 117 
118 118 
119 119 
120 120 
121 121 
imar meonx meany sx cy ifil=l icam=2 

1 231.13 132.178 
2 232.137 115.208 
3 232.630 98.242 
4 233.005 81.300 
5 233.481 64.122 
6 234.289 47.202 
7 234.638 30.122 
8 230.722 166.27 
9 231.130 149.221 
10 229.759 200.206 
... 
.<< 

110 78.430 144.135 
111 64.101 58.749 
112 64.735 41.931 
113 65.095 25.059 
114 62.408 126.951 
115 62.864 109.951 
116 63.240 92.834 
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117 63.697 75.857 
118 60.373 194.902 
119 60.956 177.883 
120 61.389 160.994 
121 61.864 143.860 

Inpuf File Format 
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