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Samenvatting 

In de fundamentele werktuigbouwkunde worden op allerlei manieren verplaatsings- 
\e!den in materia!en bepaa!d, bij\mrbee!d door hef aanbrengen van markeringen. 
Soms is het onmogelijk of ongewenst om markeringen aan te brengen, zoals in het 
geval van microscopische verplaatsingsmetingen. Een nieuwe methode voor het 
berekenen van verplaatsingsvelden is het correleren van beelden. 
Het doel van deze stage was na te gaan hoe beelden gecorreleerd worden, welke 
voor- en nadelen eraan kleven en onder welke omstandigheden correlatietechnie- 
ken bruikbaar zijn. Daartoe zijn eerst een drietal beelden gesimuleerd en is er een 
programma gemaakt dat direkt de correlatie berekent. Vervolgens is er een 
programma gemaakt dat de correlatie berekent met behulp van Fast Fourier 
Transformatie (FFT). Beide programma’s werken goed maar het programma met 
FFT is veel sneller. Hiermee is het mogelijk om camerabeelden te verwerken. Er is 
een experiment uitgevoerd met verschillende camera opnamen. 
Onder bepaalde voorwaarden die tijdens deze stage zijn ontdekt, wordt de 
verplaatsing zeer nauwkeurig berekend. 



Inhoud 

Inleiding ....................................................................................................................... i 

birekte correlatie berekening ........................................................................ 2 

1.1 Theorie van de correlatie ............................................................................... 2 
1.2 Methode van de Direkte Correlatie Berekening ............................................ 3 
1.3 Toetsing van de Direkte Correlatie Berekening ........................................... 6 

Correlatie be reken i n g met F FT ...................................................................... 9 

2.1 Fouriertheorie toegepast bij correlatie ........................................................... 9 
2.2 Testen van de correlatieberekening met FFT .............................................. 12 
2.3 Conclusies ................................................................................................... 12 

Werkelijke beelden correleren .................................................................... 13 

3.1 Experiment met het TIM-systeem ................................................................ 13 
3.2 Testen van het correlatieprogramma met de beelden ............................... 15 
3.2.1 Blanco papier.. .......................................................................................... 15 
3.2.2 Millimeterpapier ........................................................................................ 15 
3.2.3 Lichte stip op donkere achtergrond ......................................................... 16 
3.3 Conclusies .................................................................................................. 17 

. .  

4 . Conclusies en aanbevelingen ..................................................................... 18 

.. Lit erat u u rl ijst ............................................................................................................. 19 

.. Bijlagen ...................................................................................................................... 20 

Programma ............................................................................................................... 34 



Inleiding 

Het bepalen van verplaatsingsvelden in een materiaal is een belangrijk aspect in de 
fundamentele werktuigbouwkunde (Hendriks, 1991 ; v. Ratingen, 1994). Er zijn 
aiiedei riieihûden ûi7ilt’iKkeld ÛR ~eipfciat~iilgen te bei~keiieii. L’ââk ~voideii hierbij 
markeringen op het materiaal aangebracht. Enkele nadelen van deze markeringen 
zijn dat het een tijdrovend karwei is om ze aan te brengen en bovendien kunnen ze 
het materiaal nadelig bei’nvloeden. Er wordt daarom steeds naar nieuwe methoden 
gezocht en een van deze nieuwe methoden is het correleren van beelden. Voor en 
na vervorming kunnen van het materiaal opnamen worden gemaakt. Deze twee 
beelden zijn voor te stellen als matrices waarvan elk matrixelement een grijstint 
voorstelt. Door het correleren van twee matrices kunnen dan de verplaatsingen 
worden bepaald van punten of structuren in het materiaal. 
De doelstelling van deze stage was om na te gaan hoe het correleren van beelden 
precies in zijn werk gaat, welke voor- en nadelen eraan kleven en onder welke 
omstandigheden correlatietechnieken bruikbaar zijn. Daartoe is in eerste instantie 
vooral via simulaties gewerkt met kunstmatig gegenereerde beelden, later zijn ook 
enkele inleidende experimenten gedaan. 
In hoofdstuk 1 wordt de Direkte Correlatie Berekening behandeld, bij deze 
methode wordt een window uit het oorspronkelijke beeld (beeld 1) gecorreleerd 
met een zoekgebied uit het verschoven beeld (beeld 2). Op deze manier wordt 
geprobeerd een maximum voor de correlatie te vinden, waaruit vervolgens de 
verplaatsing van het tweede beeld ten opzichte van het eerste beeld kan worden 
gevonden. Deze Direkte Correlatie Berekening wordt getoetst met gesimuleerde 
beeld en. 
In hoofdstuk 2 wordt Fast Fourier Transformatie toegepast bij het correleren van 
twee beelden waardoor het hele proces versneld plaatsvindt en er grotere windows 
en zoekgebieden kunnen worden gebruikt. Ook deze techniek wordt getoetst met 
de gesimuleerde beelden. 
In hoofdstuk 3 wordt het experiment met het TIM-systeem beschreven. De beelden 
die hieruit zijn verkregen worden gebruikt om de gemaakte programmatuur te 
testen. 
In hoofdstuk 4 volgen de conclusies van deze stage en enkele aanbevelingen. 
Na deze vier hoofdstukken volgt er een literatuurlijst en tenslotte de bijlagen waar 
in de tekst naar verwezen wordt. 

1 



Direkte Correlatie Berekening 1 

1.1 Theorie van de correlatie 

Een beeld is vûcr te steller: als e e ~  twee-dimensimale furictie, waarbij ieder r nurif 
(x,y) een bepaalde grijstint heeft. 
De twee-dimensionale correlatie van twee continue functies f(x,y) en g(x,y) is als 
volgt gedefinieerd : 

c1.11 

Het is de bedoeling dat er door een camera gemaakte beelden gecorreleerd zullen 
word en, oftewel ged iscretiseerde twee-d imensionale functies. 
Er kan een discrete correlatie geformuleerd worden door f(x,y) en g(x,y) discrete 
matrices te laten zijn van de grootte M*N. Dit kan dan als volgt geformuleerd 
word en: 

m=û n=O [l. 21 

x= 0,1,2, ... M-1 y= 0,1,2 ... N-1 

Het komt er op neer dat er voor een waarde van x en y twee even grote matrices 
'op elkaar worden gelegd' en dat elk overeenkomstig matrixelement met elkaar 
vermenigvuldigd wordt. Ais dat met de gehele matrix gebeurt is dan worden alle 
waarden bij elkaar opgeteld. De uitkomst is dan de correlatie van de twee functies 
of beelden voor een combinatie van (x,y). Als dit wordt uitgevoerd voor iedere 
waarde van (x,y) resulteert dit in een matrix met correlatiewaarden. 
De correlatie is een mate van overeenkomst tussen twee beelden. In het geval van 
een beeld met random ruis met een gemiddelde waarde nul, zal de correlatie naar 
nul gaan wanneer deze twee beelden die worden vermenigvuldigd verschillende 
ruisbeelden zijn. De correlatie zal een maximale waarde vertonen voor een zekere 
(x,y) wanneer de beelden exact gelijk zijn. 
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1.2 Methode van de Direkte Correlatie Berekening 

Er van uitgaande dat de potentiële gebruiker een idee heeft van de grootte van de 
verplaatsing, is het niet nodig om de totale beelden met elkaar te correleren. Het is 
beter om een punt uit het eerste beeld te nemen waarvan men de verplaatsing wil 
weten, waaromheen een window met de afmetingen M*N gedefinieerd kan worden. 
In het tweede beeld moet dit window gezocht worden. Doordat ongeveer bekend is 
hoe groot de verplaatsing zal zijn, kan een zoekgebied van voldoende grootte 
worden bepaald met afmeting P*Q. Dit wordt verduidelijkt door figuur 1, 
Het punt waarvan de verplaatsing moet worden bepaald is het middelpunt van het 
window. Het is belangrijk om voor de afmeting van het window een oneven getal te 
kiezen, anders is er geen middelpunt. Dit geldt ook voor het zoekgebied. 
Het is belangrijk dat het random beeld zowel positieve als negatieve getallen bevat. 
Als de correlatie berekend wordt tussen het window en een deel van het zoekge- 
bied wat niet gelijk is aan het window, ontstaat er een lage correlatiewaarde. Dit 
komt omdat de random positieve en negatieve getallen die met elkaar vermenigvul- 
digd en opgeteld worden, elkaar dan min of meer opheffen. Wanneer de correlatie 
bepaald wordt tussen het window en het juiste deel van het zoekgebied, zullen de 
grijstintwaarden gekwadrateerd worden en zal de correlatiewaarde hoog zijn. Dit 
probleem is op te lossen door van de matrix de gemiddelde grijstintwaarde te 
bepalen en dit getal van ieder matrixelement af te trekken. Zo worden zowel de 
positieve als negatieve getallen verkregen. 
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figuur 1. 
Afmetingen van het window en het zoekgebied. 
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De eerste stap van de Direkte Correlatie Berekening is het middelpunt van het 
window op het zoekgebied leggen, beginnend in het punt (1,l) van het zoekge- 
bied. Zie figuur 2. 

V 

I 

M+P-1 , 

I zoekgebied 

N+Q-l 

figuur 2. 
Het zoekgebied met daaromheen een deel van beeld 2 

waarmee het window wordt gecorreleerd. 

In dit punt wordt de correlatie berekend tussen het window en dit deel van het 
zoekgebied. Drie kwart van het window valt nu buiten het zoekgebied. Voor die 
waarden, die buiten het zoekgebied vallen, worden de waarden gebruikt uit beeld 
2. Hieruit volgt een waarde voor de correlatie die in de correlatiematrix wordt gezet 
op plaats (1 ,I). Daarna schuift het window een plaats op, zodat het middelpunt nu 
op plaats (2,l) ligt, en wordt weer de correlatie berekend tussen het window en dit 
deel van het zoekgebied. Deze correlatiewaarde komt dan op plaats (2,l) van de 
correlatiematrix te staan. Dit gaat zo door tot het gehele zoekgebied pixel voor 
pixel is afgelopen en er een correlatiematrix is ontstaan ter grootte van het zoekge- 
bied, dus P*Q. 
De correlatiematrix zal een maximum waarde vertonen, daar waar het gezochte 
punt naartoe verplaatst is. Als de begincoördinaten van de coördinaten van het 
maximum afgetrokken worden dan is de verplaatsing bekend. 
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1.3 Toetsing van de Direkte Correlatie Berekening 

Om de methode ven de Direkte Correlatie Berekening te testen, zijn er drie 
verschillende beelden gesimuleerd. Ten eerste een beeld met random grijstinten, 
ten tweede een beeld met in het midden een wit vierkant, dat wil zeggen een veel 
hogere grijstint waarde. Het derde beeld heeft in het midden een vierkant, dat van 
buiten naar binnen steeds hogere waarden krijgt. 

2 

a) random beeld b) random beeld met wit vierkant 

c) random beeld met vierkant dat naar het midden 
toe een geleidelijk toenemende grijstint heeft 

figuur 3. 
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In alle drie de gevallen is eenzelfde verplaatsing gesimuleerd. In de matrices 
worden de rijen allen vijf pixels in de x-richting verplaatst, d.w.z. naar beneden, en 
alle kolommen worden vier pixels in de negatieve y-richting verplaatst, d.w.z. naar 
links. Doordat de rijen allen vijf pixels naar beneden gaan, zijn de bovenste vijf rijen 
'leeg', dit wordt opgelost door de vijf rijen die er aan de onderkant af gaan, naar 
boven te verplaatsen. Ditzelfde gebeurt ook met de kolommen, de laatste vier 
kolommen worden naar voren verplaatst. De beelden zijn nu aan de randen niet 
meer betrouwbaar om correlatie uit te voeren, dus moet ervoor gezorgd worden 
dat het zoekgebied voldoende ver van de randen verwijderd blijft. De grootte van 
het betrouwbare gebied staat afgebeeld in figuur 4. 

+ 5 verplaatste 
rijen 

4 veplaatste 
kolommen 

figuur 4. 
De grootte van het betrouwbare gebied. 

Het drietal gesimuleerde beelden is ingevoerd in het programma. Als eerste is het 
beeld met de random grijstinten ingevoerd, oftewel het beeld met ruis. Wanneer er 
een beeld ter grootte van 256 bij 256 pixels wordt gekozen, een window van 9 bij 9 
en een zoekgebied van 15 bij 15, dan wordt er prima een verplaatsing van -5 in de 
x-richting en een verplaatsing van 4 in de y-richting uitgerekend. Het is belangrijk 
om het window en het zoekgebied niet te groot te kiezen, omdat het aantal 
berekeningen dan zo groot wordt dat het erg veel tijd kost. Natuurlijk mag het 
zoekgebied ook niet te klein zijn want dat kan de verplaatsing buiten het zoekge- 
bied vallen. In bijlage 1.1 is te zien dat de meshplot van de correlatiematrix een 
heel duidelijke piek vertoont, dit is het punt van de grootste correlatie en hier is het 
beginpunt naartoe verplaatst. Nu kan uit het verschil in coördinaten de totale 
verplaatsing worden bepaald. 
Met de twee andere beelden is precies hetzelfde window en zoekgebied gebruikt. 
Ook bij deze beelden wordt de goede verplaatsing gevonden. In de bijlagen 1.2 en 
1.3 is weer te zien dat er een duidelijke piek ontstaat in de meshplot van de 
correlatiematrix. 
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Bij alle drie de beelden worden de juiste verplaatsingen gevonden, maar de 
meshplots van de correlatiematrices vertonen verschillende pieken. De piek bij het 
beeld met ruis is veel puntiger en smaller dan bij de andere twee. Dit komt doordat 
wanneer er twee ruisbeelden met elkaar worden vermenigvuldigd dan zal de 
uitkomst vrijwel nul zijn omdat de random getallen tegen elkaar wegvallen. 
Wanneer het window dus in de buurt komt van het juiste punt dan is er nog steeds 
niets te zien, daarentegen wanneer het window op de goede plek komt dan geeft 
dit een piek. Bij de andere twee beelden is dit anders want die hebben een 
vierkant dat een hogere grijstintwaarde heeft dan de rest van het beeld. Wanneer 
het window in de buurt van de goede plaats komt dan is de correlatie al hoog. Er 
wordt wel nog steeds een maximum bereikt in het juiste punt. In deze gevallen is 
de piek dus veel breder dan bij ruis. 
Een probleem wat zich bij deze testen voordeed, was dat wanneer er in het beeld 
nog een plek zat die een hoge grijstintwaarde had, dit bij de correlatieberekening 
ook een hoge correlatie gaf of zelfs een grotere. Dit komt doordat het window dan 
met grotere getallen wordt vermenigvuldigd dan wanneer het in het kwadraat wordt 
genomen. Er worden dan pieken gevonden die niet de juiste verplaatsing geven. 
Dit probleem kon worden opgelost door de correlatie te normeren. 
Laat F(x,y) de grijswaarde zijn in (x,y) van het eerste beeld en laat G(x*,f) de 
grijswaarde zijn in (x*,y*) van het tweede beeld, dan ziet de genormeerde correlatie- 
functie er als volgt uit: 

[l. 31 

De correlatie is dus maximaal wanneer de correlatiecoëfficiënt gelijk is aan 1. 
Er moet wel worden opgemerkt, dat wanneer G gelijk is aan F vermenigvuldigd 
met een bepaalde factor, de correlatiecoëfficiënt S ook gelijk zal zijn aan 1. 
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Correlatie bereken i ng 

met Fast Fourier Transformatie 

2.1 Fouriertheorie toegepast bij correlatie 

Een groot nadeel van de Direkte Correlatie Berekening is dat het heel erg !ang- 
zaam werkt bij grote matrices. Daarom zijn we gebruik gaan maken van Fast 
Fourier Transformatie bij de berekeningen (Hwang en Chang, 1990). 
De correlatieberekening is uiteen te zetten in een aantal stappen: 

1) Als eerste moeten de afmetingen van het window en het zoekgebied bepaald 
worden. Voor de Fourier berekening moeten deze dezelfde grootte hebben. Stel S 
is de afmeting in de x-richting en T is de afmeting in de y-richting, dan moet 
gelden: 

L2.11 S I M +  P -  1 en S=2s mei s=inieger 
T 2 N +  Q -  1 en T=zf met f=/iifeger 

2) Vervolgens worden de windowmatrix en de zoekgebiedmatrix gevuld. De 
windowmatrix met afmeting S bij T wordt gevuld met het window (M*N) door dit in 
de rechter onderhoek te plaatsen, de rest wordt opgevuld met nullen omdat voor 
de FFT-berekening de afmeting van de matrix een macht van twee moet zijn. Het 
zoekgebied (P*Q) wordt in de linkerbovenhoek geplaatst van de zoekgebiedmatrix 
(S*T) en ook hier wordt de rest opgevuld met nullen. 
Voor het gemak worden de windowmatrix en de zoekgebiedmatrix respectievelijk 
window en zoekgebied genoemd. 

s 
nul 

I I 

figuur 6. 

T 

I .  1 zoekgebied ~ nul 

i i  t------ I 
nul 

De windowmatrix en de zoekgebiedmatrix, 
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3) Bepaal de Discrete Fourier Transformatie van window en zoekgebied, respectie- 
velijk WINDOW en ZOEKGEB. 
Dit gaat als volgt: 

uk vi 1 S-1 T-1 -Jmy++l 
ZOEKGEB (U, 9 =- zoekgeb(k;/ ) e 

ST k=Q /=Q 

met k= 0,1,2 ,..... S-1 en I = 0,1,2 ,..... T-1 

4) Bepaal de complex geconjugeerde van WINDOW, dit is WINDOW* 

5) Bereken de Fourier getransformeerde van de correlatie en zet dit in de Fourier 
getransformeerde van de correlatiematrix (CORMAT). Correlatie in het tijddomein is 
gelijk aan vermenigvuldiging in het frequentiedomein: 

CORMA T( U, 9 = ZOEKGEB( U, 4 . WINDOW*( U, 9 D . 3 1  

6) Transformeer de correlatiematrix CORMAT terug naar het tijddomein: 

E2.41 
u=Q v=O 

In cormat is de linker bovenhoek opgevuld met getallen. De afmetingen hiervan zijn 
M+P-1 bij N+Q-I. De rest van cormat is aangevuld met nullen. 

7) Wanneer beeld 2 niet verplaatst is ten opzichte van beeld 1 zal er in cormat een 
piek optreden bij het punt met de coördinaten (((M+P)/2+1),((N+Q)/2+1)). Dit 
punt wordt in het vervolg het nulpunt genoemd. Als beeld 2 wel verplaatst is ten 
opzichte van beeld 1 zal er elders in cormat een piek optreden. Als van de 
coördinaten van deze piek de nulpunts coördinaten worden afgetrokken, is de 
verplaatsing bekend. 

De gehele FFT-berekening is te zien in de programmabijlage. In Matlab kan voor 
het berekenen van de 2-dimensionale Discrete Fourier Transformatie de functie 
fR2(matrix) gebruikt worden. Voor de inverse transformatie is er de functie im2(ma- 
trix) en voor het bepalen van de geconjugeerde is er de functie conj(matrix). 
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Bij de FFT-berekeningen is de keuze van de afmetingen van het window en het 
zoekgebied erg belangrijk. Het window mag niet te klein zijn want dan worden er 
per correlatieberekening te weinig vermenigvuldigingen uitgevoerd zodat de piek 
dan niet hoog genoeg wordt. 
Het window mag in verhouding tot het zoekgebied ook niet te groot worden 
gekozen, omdat er pas een goede correlatieberekening wordt uitgevoerd, wanneer 
het window in zijn geheel binnen het zoekgebied valt. Valt een gedeelte van het 
window buiten het zoekgebied dan worden voor dat gedeelte verkeerde waarden 
berekend want nu kunnen niet deze resterende getallen uit beeld 2 worden 
gehaald, zoals bij de Direkte Correlatie Berekening. Dus hoe groter het window des 
te kleiner wordt het gebied waaruit betrouwbare informatie kan worden afgelezen, 
dit wordt verduidelijkt door figuur 7. 

window 

window 

betrouwbaar 
gebied 

, zoekgebied window 
/ 

window 
< 

figuur 7 
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2.2 Testen van de correlatieberekening met FFT 

Het testen van de berekening met FFT gebeurt met dezelfde drie gesimuleerde 
beelden als bij de Direkte Correlatie Berekening. Er worden dezelfde afmetingen 
gebruikt voor het window en het zoekgebied, respectievelijk 9*9 en 15*15. Bij alle 
drie de beelden worden de x-verplaatsing van -5 en de y-verplaatsing van 4 goed 
berekend. De meshplots van de correlatiematrices staan in bijlage 2. Ook hier is bij 
het beeld met random ruis te zien dat de correlatiematrix een duidelijke en smalle 
piek geeft. De andere twee beelden geven een wat bredere maar toch duidelijke 
piek. Opvallend is, in vergelijking met de meshplots van de Direkte Correlatie 
Berekening, dat hier de verschillen tussen de piek en de rest van de getallen veel 
groter zijn. Dit komt doordat de correlaties bij de Direkte Correlatie Berekening 
genormeerd zijn en bij de methode met FFT niet. Wanneer de precieze verplaat- 
sing van te voren niet bekend is, is het moeilijk te beoordelen of de ontstane piek 
de goede verplaatsing aangeeft. De normering van de FFT methode is binnen het 
kader van deze stage niet meer behandeld. 
In de meshplots is ook duidelijk te zien waar cormat is opgevuld met nullen. 

2.3 Conclusies 

De FFT-methode werkt goed. Het normeren moet nog opgelost worden. Een heel 
belangrijk voordeel van deze methode is dat het zeer snel werkt. Er kan een veel 
groter zoekgebied en een groter window worden gekozen. Dit is nuttig wanneer de 
verplaatsingen groter zijn, maar bovendien is het nauwkeuriger, want wanneer er 
meer getallen worden vermenigvuldigd en opgeteld, zal de correlatiewaarde naar 
een hogere waarde gaan als het window op de goede plaats komt. Daarentegen 
zal de correlatiewaarde naar nul gaan wanneer het window op een andere plek in 
het zoekgebied wordt gelegd. Er moet wel rekening mee worden gehouden, dat de 
correlatiematrix alleen in het midden betrouwbare correlatiewaarden bevat. De 
grootte van het betrouwbare gebied is afhankelijk van de grootte van het window 
ten opzichte van het zoekgebied. 
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Werkelijke beelden correleren 3 

3.1 Experiment met het TIM-systeem 

net TiM-systeem is een eonîpüterprcjyramma eist camercibeeldeii vâstleyt. In hz: 
WFW-laboratorium staat een opstelling met een x-y-tafel, een verstelbare camera 
en een computer met daarop het TIM-systeem. 
Bij dit experiment zijn opnamen gemaakt van een plaatje of voorwerp. Door aan de 
x-y-tafel te draaien kan een bepaalde verplaatsing opgelegd worden, waarna weer 
opnamen worden gemaakt. Zo is het mogelijk om werkelijke beelden te verkrijgen 
die een bekende verplaatsing hebben ten opzichte van elkaar. De opgelegde 
verplaatsingen zijn in millimeters en bij de correlatie berekeningen wordt gerekend 
met pixels, het is dus noodzakelijk om te bepalen hoeveel millimeters overeenko- 
men met hoeveel pixels. Dit is gedaan door voor iedere verschillende opname een 
ijking uit te voeren. Deze ijking is gedaan met behulp van een stukje millimeterpa- 
pier. Op een andere x-y-tafel is de afstand zo nauwkeurig mogelijk opgemeten 
tussen een paar gekozen lijnen, waarbij een afleesfout van 10.005 mrn gemaakt is. 
Vervolgens is er een opname gemaakt van dit stukje papier en is het aantal pixels 
tussen dezelfde lijnen zo goed mogelijk geteld, door het beeld een aantal keer te 
vergroten, hierbij wordt een afleesfout gemaakt van 11 pixel. 
Er zijn drie verschillende beelden verzameld. Ten eerste een opname van een 
stukje blanco papier. De camera neemt maar een klein stukje op en dit geeft een 
aantal grijstinten in het beeld. Ten tweede is er een opname gemaakt van een 
stukje millimeterpapier en als laatste een opname van een lichte stip op een 
donkere achterg rond. 

a) blanco papier 
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3.2 Testen van het correlatieprogramma met de beelden 

3.2.1 Blanco papier 

Als eerste is het stukje blanco papier op de x-y-tafel geplakt. Het beeldje wordt 
opgeslagen en dit wordt het beeld met een x- en y-verplaatsing van (0,O). Nu 
worden een aantal keren de x- en y-verplaatsing opgehoogd en telkens wordt het 
beeld opgeslagen. Een tabel van deze verplaatsingen staat in bijlage 3.1. 
Om het papier te testen worden twee beelden genomen die voldoende ten 
opzichte van elkaar verplaatst zijn, zodat er niet het gevaar is dat de verplaatsingen 
onder het pixelniveau liggen. Er wordt gekozen voor het nulde beeld en het vierde 
beeld. De x-verplaatsing tussen deze twee beelden is 0.45 mm en de y-verplaat- 
sing is 0.45 mm, omgerekend in pixels is dit -31.5 pixels in de x-richting en 21.7 
pixels in de y-richting, De assenstelsels van de x-y-tafel en de camera-opnamen 
zijn omgekeerd en de x-richting wisselt van teken. 
De beelden zijn ingevoerd in het correlatieprogramma met FFT. Er zijn willekeurig 
punten in het eerste beeld gekozen waarvan de verplaatsing berekend moest 
worden. Het window en het zoekgebied zijn voldoende groot gekozen, respectieve- 
lijk 95*95 en 155*155 pixels. Na een aantal malen de FFT-berekening te hebben 
uitgevoerd voor verschillende startpunten bleek dat de verplaatsing goed werd 
berekend zolang het startpunt ongeveer in het midden van beeld1 werd gekozen. 
Er werd een verplaatsing van -31 pixels in x-richting en 21 pixels in de y-richting 
gevonden. Wanneer echter het startpunt ver van het midden af ligt wordt er een 
foute verplaatsing berekend. 
In de meshplot die in bijlage 3.2 te vinden is, is duidelijk te zien dat er een smalle 
en hoge piek ontstaat net zoals we dat eerder hebben gezien bij een beeld met 
ruis. Het papier lijkt in zeer sterke mate op een random ruis beeld dus ontstaat er 
alleen een piek, wanneer het window op de juiste plaats in het zoekgebied wordt 
gelegd. Daaromheen heffen de positieve en negatieve grijstintwaarden in het 
window en het zoekgebied elkaar vrijwel op. 

' 

3.2.2 Mi I li meterpapier 

Op dezelfde manier als bij het blanco papier zijn er opnamen gemaakt van een 
stukje millimeterpapier. De verplaatsingen tussen het nulde en het vierde beeld zijn 
0.33 mm in de x-richting en 0.50 mm in de y-richting. De berekende verplaatsingen 
door het programma zouden -35.2 pixels in de x-richting en 15.6 pixels in de y- 
richting moeten zijn. 

15 



De afmetingen van het window en het zoekgebied worden weer respectievelijk 
95*95 en 155*155 gekozen. Nadat er een aantal verschillende startpunten inge- 
voerd zijn blijkt dat ook hier niet te dicht bij de randen van het beeld gestart moet 
worden, bovendien gingen bij een window van 95*95 vrijwel alle berekeningen 
fout. Wordt voor het window een kleinere afmeting gekozen, bijvoorbeeld 55*55 
dan gaan de correlatieberekeningen goed, omdat dan het betrouwbare gebied 
voldoende groot is. Voor de verplaatsing in de x-richting wordt -34 pixels gevonden 
en voor de verplaatsing in de y-richting 15 pixels. De meshplots van de correlatie- 
matrix zijn te vinden in bijlage 3.3. Opvallend is dat er bij dit millimeterpapier 
meerdere pieken worden gevonden. Dit komt doordat het millimeterpapier een heel 
regelmatig patroon is dat op verschillende plaatsen veel op elkaar lijkt, toch is er 
maar een plaats de goede en daardoor is er een piek net iets hoger dan de 
andere. 

3.2.3 Lichte stip op donkere achtergrond 

Tenslotte zijn er opnamen gemaakt van een lichte stip op een donkere achter- 
grond. De stip is aangebracht op een metalen plaatje. In eerste instantie is ook 
weer het nulde en het vierde beeld getest. De verplaatsingen zijn 0.33 mm in de x- 
richting en 0.50 mm in de y-richting. De berekende verplaatsingen aan de hand 
van de ijkingen zijn -35.0 pixels in de x-richting en 15.9 pixels in de y-richting. Na 
een aantal startpunten de hebben ingevuld blijkt dat de verplaatsing goed bere- 
kend wordt zolang de stip in beeld is te zien zowel in het window van beeld 1 als 
in het zoekgebied van beeld 2. De berekende verplaatsingen zijn dan -34 pixels in 
de x-richting en 16 pixels in de y-richting. Deze berekeningen zijn gedaan voor een 
window van 95*95 en een zoekgebied van 155*155. Wanneer de stip uit het beeld 
verdwijnt wordt de verplaatsing niet goed berekend, waarschijnlijk komt dit doordat 
het window hier te groot is gekozen. 
De meshplot van de correlatiematrix is weer opvallend anders dan bij de vorige 
beelden, zie bijlage 3.4. Het is nu een mooie kegelvormige piek. Dit komt omdat er 
al een vrij goede correlatie ontstaat, wanneer het window in de buurt van de goede 
plaats komt en er vormt zich een duidelijke piek wanneer het window precies op 
de juiste plaats zit. 
De verplaatsing kan bij de stip goed berekend worden, daarom zijn er een aantal 
opnamen gemaakt waarvan de verplaatsingen ten opzichte van elkaar steeds 
kleiner worden om na te gaan welke verplaatsingen nog te berekenen zijn. In 
bijlage 3.5 staat een tabel met de verplaatsingen. Op een afrondingsfout na kan de 
verplaatsing tot op één pixel nauwkeurig worden berekend. 
De verplaatsing tussen het tweede en het derde beeld is niet zo groot, daarom is 
hierbij geprobeerd of de Direkte Correlatie Berekening ook de goede verplaatsing 
vindt. Het gebruikte window was 9*9 pixels en het zoekgebied 25*25 pixels. De 
gevonden verplaatsing is -7 in de x-richting en 2 in de y-richting. Dit is exact 
hetzelfde als de FFT-methode heeft berekend, zie bijlage 3.5. 
De meshplot van de gevonden correlatiematrix staat in bijlage 3.6. Omdat deze 
correlatie is genormeerd, is er geen duidelijk maximum te zien. 

1 6  



3.3 Conclusies 

Bij de drie verschillende beelden die door de camera gemaakt zijn gaat de 
correlatieberekening met FFT goed. Aan de randen van het zoekgebied is de 
correlatiewaarde echter onbetrouwbaar. De keuze van de grootte van het window 
en het zoekgebied zijn erg belangrijk. Het window mag niet te klein zijn omdat er 
dan geen duidelijke piek optreedt en het window mag ook niet te groot zijn omdat 
er in de correlatiematrix dan maar een klein gebied overblijft van betrouwbare 
correlatiewaarden. De juiste verhouding tussen de afmetingen moet nog worden 
g evo nd en. 
De Direkte Correlatie Berekening werkt ook goed, maar omdat er over het alge- 
meen een groot zoekgebied gekozen moet worden, kost deze methode teveel 
berekeningen om toepasbaar te zijn. 
Het gebruik van papier is geen optimale keuze, want papier gaat bol staan en is 
daardoor moeilijk te ijken. Alleen bij de stip is geen papier gebruikt, dit was een 
m eta1 en p iaatj e. 
De manier van ijken is ook niet optimaal. Bij de x-y-tafel worden afleesfouten 
gemaakt van 20.005 mm en ook bij het pixels tellen op het beeldscherm wordt 
een fout gemaakt van +1 pixel . 
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Conclusies en aanbevelingen 4 

De methode met de Direkte Correlatie' Berekening werkt goed, de verplaatsingen 
worden prima berekend. Het grote nadeel van deze methode is dat het window en 
hei  zoekgebied niet te gioo: kümen viûi-defi gekozen, ûmdût de berekeningen dan 
erg lang duren. Met deze methode kunnen dus geen grote verplaatsingen worden 
bepaald en er kunnen ook geen camerabeelden worden verwerkt, omdat hierbij de 
verplaatsingen in de orde van tientallen pixels liggen. 
De methode met FFT werkt ook goed. Het grote voordeel hiervan is dat het juist 
erg snel werkt. Hierdoor kunnen er grote beelden met grote verplaatsingen worden 
verwerkt. Een probleem bij deze methode is dat de randen van de correlatiematrix 
onbetrouwbaar zijn en naarmate het window groter wordt, worden deze randen 
breder. Het window mag echter ook weer niet te klein zijn, want dan wordt er geen 
duidelijke correlatiepiek gevonden. Er moet dus nog een optimale verhouding 
tussen de afmeting van het window en de afmeting van het zoekgebied worden 
gevonden. Hierbij zou men eraan kunnen denken, om een aantal standaard 
window-zoekgebied combinaties te maken, die in de correlatiematrix zo min 
mogelijk nullen opleveren. Hierdoor is het 'rendement' van de berekening maxi- 
maal. 
Bij deze FFT-methode moet nog een manier worden gevonden om de correlatie te 
normeren. Hiervoor zou een formule moeten worden gevonden, die formule 1.3 in 
het f req uentiedomei n uitrekent. 
De methode met FFT werkt zo goed dat de volgende stap zou kunnen zijn de 
verplaatsing onder pixelniveau te bepalen. 
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Bijlage 1 . I  

Meshplot van de correlatiematrix van random ruis 
bepaald met de Direkte Correlatie Berekening. 
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Bijlage 1.2 

Meshplot van de correlatiematrix van random ruis met wit vierkant 
bepaald met de Direkte Correlatie Berekening. 
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Bijlage 1.3 

Meshplot van de correlatiematrix van random ruis met vierkant met 
oplopende grijstint bepaald met de Direkte Correlatie Berekening. 
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Bijlage 2.1 

Meshplot van de correlatiematrix van random ruis 
bepaald met de FFT-methode. 
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Bijlage 2.2 

2.5 . 
2. 

Meshplot van de correlatiematrix van random ruis met wit vierkant 
bepaald met de FFT-methode. 
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Bijlage 2.3 

Meshplot van de correlatiematrix van random ruis met vierkant met 
oplopende grijstint bepaald met de FFT-methode. 
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Bijlage 3.1 

naam beeld 

papier O 

papier 1 

papier 2 

papier 3 

papier 4 

papier 5 

Opgelegde verplaatsingen van blanco papier (ten opzichte van papier O): 

x-verplaatsi ng (m m) y-verp I aats i n g (m m) 

0.00 0.00 

0.10 0.20 

0.25 0.30 

0.30 0.40 

O. 45 O. 45 

0.59 0.50 

papier 6 

papier 7 

0.62 0.52 

0.64 0.53 

Omrekenfactor x-richting: 0.0207 mm/pixel 
Omrekenfactor y-richting: 0.01 43 mm/pixel 

naam beeld x-verplaatsing (mm) 

Opgelegde verplaatsingen van millimeterpapier (ten opzichte van ruit O): 

y-verplaatsing (m m) 

ruit 2 

ruit 3 

ruit 4 

0.00 I ruit O II 

0.25 0.35 

0.30 0.45 

0.33 0.50 

0.00 

ruit 5 

ruit 6 

ruit 7 

II 

0.35 0.53 

0.36 0.55 

0.365 0.56 

0.15 I ruit 1 ll II 0.20 

Omrekenfactor x-richting: 0.021 2 mm/pixel 
Omrekenfactor y-richting: 0.01 42 mm/pixel 
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Opgelegde verplaatsingen lichte stip op donkere achtergrond (ten opzichte van 
stip O): 

stip O 

~~ 

naam beeld 

0.00 0.00 

~~ 1 x-verplaatsing (mmj 

0.15 II stip 1 I 

y-verplaatsing (mm) 11 

I t  0.20 

stip 4 

stip 5 

stip 6 

stip 7 

II stip 2 

0.33 0.50 

0.35 0.53 

0.36 0.55 

0.365 0.56 

0.25 0.35 

stip 3 0.30 0.45 II 

Om re kenfacto r x-ric ht i ng : O. 0207 m m/pixel 
Omrekenfactor y-richting: 0.01 43 mm/pixel 

2 8  



x lo5 

10 "1 
8i 
6 

4 

2 

O 

-2 
1 O0 

Bijlage 3.2 

Meshplot van de correlatiematrix van blanco papier 
bepaald met de FFT-methode. 
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Bijlage 3.3 

Meshplot van de correlatiematrix van millimeterpapier 
bepaald met de FFT-methode. 
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Bijlage 3.4 

Meshplot van de correlatiematrix van de lichte stip op donkere 
achtergrond bepaald met de FFT-methode. 
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Bijlage 3.5 

Verplaatsingen tussen de opnamen van de stip onderling: 

naam beeld 1 verplaatsing berekend aan de 
hand van ijking (pixels) en beeld 2 I verplaatsing berekend door 

programma met FFT (pixels) 

x-verplaatsing y-verplaatsing x-verplaatsing y-verplaatsing 

I 5 11 stip 1 en 2 I -10.49 1 4.83 1 -10 

11 stip O en 1 I -13.99 I 7.25 

11 stip 2 en 3 I -6.99 I 2.42 I -7 I 2 

7 I -1 4 

11 stip 3 en 4 I -3.50 I 1.45 I -3 I 2 

stip 5 en 6 

stip 6 en 7 

I 1 11 stip 4 en 5 I -2.10 I 0.97 I -3 

-1.40 0.48 -1 O 

-0.70 0.24 -1 O 
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Bijlage 3.6 

1. 

0.8 x 

0.6 

0.4, 

0.2 , 

Meshplot van d e  correlatiematrix van d e  tweede en derde 
opname van d e  lichte stip op donkere achtergrond 

bepaald met d e  Direkte Correlatie Berekening. 
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PROGRAMMA 

34 



% 
% 
% 

g 
HoofdMENU waaruit verschillende functies van BEELDCOR worden opgestart 

% 
% Versie 1 Carolien van Andel 1995 
% 
% 
clg,clc,disp('Opstarten programma BEELDCOR'); 
% 
% 
meta vlag=l; % Default: geen META-file 
invoër=û ; 
while invoer-=99 
clc, clg 

% %............. ...... Begin van menu....................................... 
% 
fprintf(['Hoofdmenu '3) 
fprintf([/\n O) Rechtsstreeks commandos invoeren', ... 

'\n 1) Alle variabelen wissen', ... 
'\n 2) Gegevens inlezen met IM-file']) 

fprintf(['\n 3 )  Nieuwe gegevens inlezen vanuit MAT-file', ... 
'\n 4 )  Huidige gegevens opslaan in MAT-file',.. 
'\n 5) Plaatjes opslaan in PRINT-file ' 3 )  

fprintf(['\n '3) 
fprintf(['\n 6) Maak een random beeld aan', ... 

'\n 7) Bepaal het window en het zoekgebied', ... 
'\n 8 )  Bereken de verplaatsingen m.b.v. Simple Search']) 

'\nlO) Maak een correlatieplot']) 
fprintf(['\n 9) Bereken de verplaatsingen m.b.v. FFT', ... 
fprintf(['\n99) Einde programma \nf]) 

invoer=in - check('Uw keuze ',invoer,O,[l 21,O); 
% 

% 
%.................Controle en uitvoeren van opdracht ...................... 
% 
if invoer==99 
break 

% %................. Rechtsstreeks commando's invoeren ...................... 
% 
elseif invoer==û 
fprintf('\nTerugkeren naar MATLAB-programma met control -Z\nf) 
keyboard 

% 
%..........Alle variabelen wissen en definieer globale variabelen...... 
% 
elseif invoer==l 
clear 
meta - vlag=O; 

% 
%.................Gegevens inlezen met IM-file ........................... 
% 

% 
elseif invoer==2 

filenaaml=input('IM-Filenaam beeldl: I r ' s ' ) ;  
filenaaml=[~/users/sg4/carolien/data/',f~lenaaml]; 
if exist(filenaaml)==2 
fprintf(['\nIM-file /,filenaarnl,' wordt geladen ' 3 )  
fidl=fopen(filenaaml); 
beeldl=fread (f idl, [ 512,5121 ) ; 
beeldl=beeldl'; 
beeldl=beeldl-(mean(mean(beeld1))); 

else 



fout='IM-File 1 bestaat niet'; 
end 

% 
filenaam2=input('IM-Filenaam beeld2: I r ' s / ) ;  
filenaam2=[~/users/sg4/carolien/data/',f~lenaam2]; 
if exist(filenaam2)==2 
fprintf(['\nIM-file ',filenaam2,' wordt geladen ' 3 )  
fid2=fopen(filenaam2); 
beeld2=fread(fid2,[512,512]); 
beeldl=beeld2'; 
beeld2=beeld2-(mean(mean(beeld2))); 

fout='IM-File 2 bestaat niet'; 
else 

end 

% 
%..............Nieuwe gegevens inlezen vanuit MAT-file ................... 
% 
elseif invoer==3 

filenaam=input('MAT-Filenaarn nieuwe gegevens: ' , l s ' ) ;  
eval(['load ',filenaam]) 

% 
%..............Huidige gegevens opslaan in MAT-file ....................... 
% 
elseif invoer==4 
matfile=input('MAT-Filenaam huidige gegevens: / , ' s r ) ;  
fprintf(['\nGegevens worden opgeslagen onder: ',matfile,r.MAT']) 
eval(['save ',matfile]) 

% 
%.................Schrijf PLOTs naar PRINT-file ............................ 
% 
elseif invoer==5 
invoer=input('Wilt u van de PLOTs een PRINT-file maken (Jj/Nn): ' , / s t ) ;  
if ((invoer=='J')I (invoer=='j')) 

filenaam=input('Geef print-filenaam: r , l s l ) ;  
fprintf(['\nGegevens worden opgeslagen onder: ',filenaam,'.PS']) 

meta - vlag=l 

meta - vlag=O 
else 

end 
% 
%.....................Maak random beeld aan............................... 
% 
elseif invoer==ó 

[beeldl,beeld2,Xmax,Ymax]=randbld; 
% Controle op ongeldige opdracht, terwijl geen beeldgegevens bekend zijn 
elseif exist ( i beeld2 ) ==O 
fout='Geen gegevens van de beelden bekend'; 

% 
%..................Bepaal window en zoekgebied ............................ 
% 
elseif invoer==7 
[ X , Y , M , N , M O , N O , P , Q , P O , Q O l = w n d w z k g b ( b e e l d l , b e e l d 2 , m e t a  vlag); 

% Controle op ongeldige opdracht, terwijl geen windowgegevens bekend zijn 
% elseif exist('PO')==O 
% fout='Geen gegevens van het window bekend'; 
% 
%...................Bereken de verplaatsing m.b.v. Simple Search .......... 
% 
elseif invoer==8 
[cormat,x verplaatsing,y-verplaatsing]= ... 
corber(be~ldl,beeld2,X,Y,P,Q,PO,QO,M,N,MO,NO); 

% 



%...................Bereken de verplaatsing m.b.v. FFT.................... 
% 
elseif invoer==9 
  corm at,^ verplaatsing'y-verplaatsing]= ... 
fftcor(beëldl,beeld2,X,Y,P,Q,PO,QO,M,N,MO,NO); 

% 
% Controle op ongeldige opdracht, terwijl geen correlatiematrix bekend is 
elseif exist( /cormat/)==O 
fout='Geen correlatiematrix bekend'; 

% 
%.....................Maak een correlatieplot ............................. 
% 
elseif invoer==lO 
plotcor(cormat,filenaam,meta - vlag) 

% 

% 
%......................Ongeldige invoer... ................................ 
else 

end %(Einde van de if-elseif-loop) 

if exist('fout/)==l 
if -isempty(fout) 

fout=/Ongeldige keuze'; 

% Weergave van fout 

fprintf(['\nFOUT: r,fout,'\nCOMPUTER neemt pauze']) 
pause 

end 
end 
clear fout 
invoer=-1; 

end %(Einde van de WHILE-loop) 
clear invoer 
% %......... ................. Einde programma ................................ 
% 



function [invoer]=in check(tekst,invoer oud,gebied,aantal,vlag) 
% IN - CHECK Functie voor het invoeren en-controleren van de gegevens 
% 
% Aanroep: [invoer]=in - check(tekst,invoer - oud,gebied,aantal,vlag) 
% 
% Invoer: tekst: vraag aan de gebruiker 
% invoer - oud: vorige waarde, indien ingevoerde waarde 
% niet voldoet 
% gebied: invoerrange met [minimum (maximum)] 
% aantal: range met aantal parameters [min - aantal max - aantal] 
% vlag: (O) return toegestaan 
% (1) return niet toegestaan 
% Uitvoer: uitvoer: antwoord verkregen met of zonder return 
if nargin<5 
vlag=O; 

end 

aantal=[min(aantal) max(aanta1) ] ; 
invoer - goed=O; 
while -invoer - goed %(WHILE-loop, invoeren parameters) 

fout= [ 3 ; 
invoer=input([tekst,': '1); 
if isempty(invoer) 

% Cees van Schie TUE 1-7-91 

% Return gegeven 
invoer=invoer - oud; 
if vlag==û 

invoer - goed=l; 
else 
fout='RETURN niet toegestaan'; 

end 

% Return gegeven en return toegestaan 

else 
% Geen return gegeven 

n invoer=length(invoer(l,:)); 
if ((n invoer<aantaì(ï) )+(n invoer>aantal(2))) 

% Foutief aantal parameters ingevoerd 
fout=['Er worden ',int2str(aantal(l))]; 
if aantal (i) -=aantal (2) 

end 
fout=[fout,' parameters gevraagd']; 

n gebied=length (gebied) ; 
invoer goed=l; 
if length (gebied) -=O 

fout=[fout,' t/m Itint2str(aantal(2))]; 

else 

% De invoer moet worden gecontroleerd 
for i=l:n invoer %(FOR-loop controleren alle parameters) 
if n gebied==l 
if-invoer (i) <gebied (1) 

% Opgegeven waarde ligt beneden ondergrens 
fout=['Waarde moet groter gelijk ',num2str(gebied),' zijn']; 
invoer - goed=O; 
break 

end %(Einde IF, controle ondergrens) 
else 
if ( (invoer (i) <gebied (1) ) + (invoer (i) >gebied ( 2 )  ) ) 

% Opgegeven waarde ligt niet in het gebied 
fout=['Waarde moet tussen ~,nurn2str(gebied(l)),' en I , . . .  

invoer - goed=O; 
break 

num2str(gebied(2)) liggen']; 

end %(Einde IF, controle gebied) 
end %(Einde IF, controle ondergrens of gebied) 

end % (Einde FOR-loop) 



end %(Einde IF, controle) 
end %(Einde IF, aantal parameters) 

end %(Einde IF, controle op RETURN) 
if -isempty(fout), fprintf(['FOUT: ',£out,'\n']), end 

end %(Einde WHILE-loop, invoeren parameters) 



%In randb1d.m worden voor beeldl en beeld2 random matrixen gemaakt, 
%waarvan de afmetingen in x en y-richting een macht van twee moet zijn. 
%Beeld2 is beeldl met een verplaatsing van 5 pixels in x-richting en 
%4 pixels in y-richting. 
% 
% 
% 
function [beeldl,beeld2,Xmax,Ymax]=randbld 
% 
% 
diSP(/'); 
disp(/ Xmax en Ymax zijn de afmetingen van beeld 1 en 2 ' ) ;  
% 
len=O; 
while %en==û 

CJvA 1995 

Xmax= input(/ Geef waarde voor Xmax: / ) ;  
len=length (Xmax) ; 

end; 
len=O; 
while len==O 

Ymax= input(/ Geef waarde voor Ymax: ' ) ;  
len=length (Ymax) ; 

end; 
disp( I )  ; 
disp('/); 

% 
% 
% 
beeldl=round(l5*rand(XmaxfYrnax))-7; %afmeting Xmax*Ymax pixels, 16 grijstinte 
%beeldl (98: 102,98 : 102) =100*ones (5) ; 
%stip=0.2*[25 25 25 25 25 25 25; 
% 25 50 50 50 50 50 25; 
% 25 50 75 75 75 50 25; 
% 25 50 75 100 75 50 25; 
% 25 50 75 75 75 50 25; 
% 25 50 50 50 50 50 25; 
% 25 25 25 25 25 25 251; 
%beeld1(97:103,97:103)=stip; 
% 

% 
beeld2=zeros (Xmax, Ymax) ; 
for i=1: 1: (Xmax-5) 

beeld2(i+5,:)=beeldl(if:); 
end 
beeld2 (1, : ) =beeldl ( (Xmax-4) , : ) ; 
beeld2 (2 , : =beeldl ( (Xmax-3) , : ) ; 
beeld2 ( 3  , : ) =beeldl ( (Xmax-2) , : ) ; 
beeld2 (4, : ) =beeldl ( (Xmax-1) , : ) ; 
beeld2(5, :)=beeldl(Xmax, : ) ;  
% 
%.............simuleer een verplaatsing van -4 pixels in y-richting ...... 
% 
for j=1:1: (Ymax-4) 
beeld2 ( :  , j)=beeld2 ( :  , j+4) ; 

end 
beeld2 ( : , (Ymax-3) ) =beeld2 ( : ,l) ; 
beeld2 ( :  , (Ymax-2) )=beeld2 ( :  ,2) ; 
beeld2 (: , (Ymax-1) ) =beeld2 ( : , 3) ; 
beeld2 ( : , Ymax) =beeld2 ( : ,4) ; 
% 

disp(/ Moment a.u.b., bezig met rekenen ... ' ) ;  

%............simuleer een verplaatsing van 5 pixels in de x-richting ...... 



%In wndw2kgb.m worden het startpunt, de grootte van het window en de 
%grootte van het zoekgebied bepaald. 
% 
% CJvA 1995 
% 
function [X,Y,M,N,MO,NO,P,Q,PO,QO]=wndwzkgb(beeldl,beeld2,meta - vlag) 
% 
% 
%...........invoeren coordinaten, grootte window, grootte zoekgebied: ...... 
% x,y M I  N (oneven) PI Q (oneven) 
disp ( ) 
disp ( I') 
disp ( ' ) 
disp(' X en Y zijn de coordinaten van het windowzwaartepunt in beeldl ' )  

len=O; 
while len==O 

disp('/) 

X=input( Geef waarde voor X : ' )  ; 
len=length (X) ; 

end; 
len=O; 
while len==O 
Y=input(' Geef waarde voor Y : ' ) ;  
len=length(Y) p' 

end; 
% 
diSP(/'); 
disp(' Belangrijk!! : De afmetingen van het window en het zoekgebied 

disp("); 
% 
len=O; 
while len==O 

' ) ;  disp ( moeten ONeven aantallen zijn. / I ;  

M=input(' Geef aantal pixels in x-richting van het window : , ) ;  
len=length (M) ; 

end ; 
len=O; 
while len==O 
N=input(' Geef aantal pixels in y-richting van het window : # ) ;  

len=length (N) ; 
end; 
len=O ; 
while len==O 
P=input(/ Geef aantal pixels in x-richting van het zoekgebied : ' ) ;  
len=length (P) ; 

end; 
len=O ; 
while len==O 
Q=input(' Geef aantal pixels in y-richting van het zoekgebied : ' ) ;  
len=length (Q) ; 

end; 
% 
%....................plot zoekgebied van beeldl en beeld2:................ 
% 
MO=X-(M-l) /2; 
NO=Y- (N-1) /2 ;  
PO=X-(P-1) /2;  
QO=Y-(Q-1)/2; 
bov=PO;ond=PO+P-l;lin=QO;rec=QO+Q-1; 
% 
% 
% 
% 
colormap(gray(255)); 



image(beeldl(bov:ond,lin:rec)); 
pause 
% 
colormap(gray(255) ) ; 
image(beeld2(bov:ond,lin:rec)); 
pause 
% 
%subplot(2,l,l),image(beeldl(bov:ond,lin:rec));t~tle('zoekgeb~ed beeldl'); 
%subplot(2,1,2),~mage(beeld2(bov:ond,lin:rec));t~tle(~zoekgeb~ed beeld2'); 
% 
% 
%pause 
if meta vlag==ï 

% eval(['meta ',filenaam]); 
end 

disp('metafi1e generatie uitgeschakeld.') 



% In c0rber.m wordt stapsgewijs de correlatie berekend tussen beeld1 
% en beeld2. 
% 
% CJvA 1995 
% 
function [cormat,x verplaatsing,y verplaatsing]= ... 
corber(beeldl,beeld2,X,Y,P,Q,PO,QÖ,M,N,MO,NO) 
% 
disp("); 
disp ( I )  ; 
disp('Moment a.u.b., bezig met rekenen...'); 
disp("); 
% 
%..........Maak windowmatrix aan.......................................... 
% 
window=zeros (M, N) ; 
MO=X- (M-1) /2; 
NO=Y-(N-l) /2; 
for m=l:l:M 

for n=l:l:N 

end 
window(m,n)=beeldl(MO+m-l,NO+n-1) ; 

end 
% 
%............berekenen van correlatiematrix..... .......................... 
% 
for q=l:l:Q 

for p=l:l:P 
C=O;F=O;G=O; 
MO=PO+p-( (M-1)/2)-1; 
NO=QO+q-( (N-1)/2)-1; 
for n=l: 1:N 

for m=l:l:M 
f=window(m,n) ; 
g=beeld2 (MO+m-1, NO+n-1) ; 
c=f *g; 
c=c+c; 
F=F+f 2 ; 
G=G+g" 2 ; 

end 
end 
cormat (p , q) =C/ (sqrt (F*G) ) ; 

end 
end 
% 

% 
[max~kolomwaarden,ri~nummers]=max(cormat); 
[maximum,q~maximum]=max(max kolomwaarden); 
pmaximum=rijnummers (q maxiïñum) ; 
x maximum=p maximum+Pû-l; 
y~maximum=q~maximum+QO-1; - 
% 

%..................berekening coordinaten van maximale correlatie:... ...... 

%vermenigvuldiging 
%sommat ie 

%................berekening verplaatsing van het windowzwaartepunt: ........ 
% 
x verplaatsing= x maximum->(; 
yverplaatsing= - ymaximum-Y; - 
% 
% 
x verplaatsing 
yverplaats ing 
disp( ' )  ; 
disp('Druk op een toets om terug te keren naar het hoofdmenu.'); 
pause 
% 
%..................................einde................................... 



% Deze functie berekent de verplaatsingen van een gedeelte van een beeld 
% met behulp van het FFT-algorithme. 
% 
% 
% 
function   corm at,^ verplaatsing,y-verplaatsing]= ... 
fftcor(beeldl,beeld2,X,YIP,Q,P0,QOIM,NIM0,NO) 
% 
% bereken S zodanig dat geldt: 
% S >= M+P-1 
% S = 2^s s=integer 
% 
% bereken T zodanig dat geldt: 
% T >= N+Q-1 
% T = 2^t t=integer 
% 
s=round(O. 5+( log (M+P-1) ) / (log (2) ) ) ; 
S=2^s; 
t=round( O. 5+( log(N+Q-i) ) / (log( 2) ) ) ; 
T=2"t; 
MS=S-M; 
NT=T-N; 
% 
% 
%.....................maak windowmatrix aan............................ 
% 
window=zeros ( S I T )  ; 
for m=l:l:M 

for n=l:l:N 

end 
window (MS+m, NT+n) =beeldl (MO+m-1, NO+n-1) ; 

end 
% 

% 
zoekgeb=zeros ( S I  T) ; 
for p=l:l:P 

%..................maak zoekgebiedmatrix ............................... 

for q=l:l:Q 

end 
zoekgeb(pIq)=beeld2 (PO+p-l,QO+q-1) ; 

end 
% 
%.................correlatie berekening ................................ 
% 
clg 
disp("); 
disp ( ' even geduld a.u.b. I bezig met rekenen'); 
% 
WINDOW=fft2 (window) ; 
ZOEKGEB=f ft2 (zoekgeb) ; 
CORMAT=ZOEKGEB . *con j (WINDOW) ; 
cormat=if f t2 (CORMAT) ; 
% 

% 
[max kolomwaardenIrijnummers]=max(cormat); 
[waarde-y,max cor-coord y]=max(max kolomwaarden); 
max - cor - coord-x=rijnummërs(max - - cor-coord - - y); 
% 

% 
xnulpunt= (M+P) /2+1; 
ynulpunt= (Q+N) /2+1; 
% 

%...............berekening coordinaten van maximale correlatie.... ..... 

%..............berekening coordinaten nulpunt .......................... 



%..........berekening verplaatsing van het windowzwaartepunt ............ 
% 
x verplaatsing= max cor coord x-xnulpunt; 
yIverplaatsing= max-cor-coord-y-ynulpunt; - - - 
% 
%...................laat resultaat zien. ............................... 
% 
disp("); 
disp(' De veplaatsingen in x- en y-richting zijn resp. : / ) ;  
disp("); 
disp("); 
x verplaatsing 
y-verplaatsing 
disp("); 
disp( /Druk op een toets om verder te gaan. f ,  i 
pause 
% 
% %................. ......... einde.... .................................... 



% In p1otcor.m wordt een plaatje gemaakt van de correlatie 
% d.m.v hoogtelijnen, en er wordt een meshplot gemaakt. 
% 
% 
% 
function plotcor(cormat,filenaam,meta - vlag) 
% 
% 
% 
colormap (hsv) ; 
% 
%mesh(real(cormat));title(’meshplot van de correlatiematrix‘); 
cormat=(real (cormat) 1 ; 
a=1:256; 
b=1:256; 
ai=linspace(l,256,100) ; 
bi=linspace(1,256,100) ; 
[Ai,Bi] =meshgrid (ai , bi) ; 
Zi=interp2(a,b,cormat,AirBi); 
mesh (Zi) 
% 
% 
pause 
if meta vlag==l 

end 
evaï( [ ‘print -dps I ,  f ilenaam] ) ; 
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