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Correctie van de geometrische vervorming van het Hentschel video meetsysteem 

Inleiding 

Bij de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde, sectie Continuümsmechanica van de faculteit 
Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan aan 
niet-homogene materialen, zoals vezelversterkte kunststoffen en biologische materialen. 

Dit wordt onder andere gedaan mbv. een vision-systeem, te weten het Hentschel video 
meetsysteem. Dit systeem heeft echter een geometrische vervorming, áie ontstaat áoor áe 
standaard-iensfouten en omáat de elektronen in de camera worden afgebogen mbv. een 
magnetisch veld. Voor deze vervorming kan na het meten gecorrigeerd worden, door gebruik 
te maken van eerder opgestelde correctietabellen. 

De opdracht van deze stage is de geometrische vervorming van het Hentschel-meetsysteem te 
bepalen en te onderzoeken of deze afhankelijk is van de rotatie van de lens. Daarvoor is op 
verschillende afstanden gemeten waardoor, voor het opnieuw focussen, aan de lens gedraaid 
moet worden. Dit is met de twee beschikbare camera’s gedaan. Ook is terloops gekeken of het 
noodzakelijk is om de apparatuur op bedrijfstemperatuur te laten komen en naar de invloed van 
de doorbuiging van de gebruikte optische rail. 
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1. Het Hentschel meetsysteem 

Personal computer Video-interface 
Grid 

Figuur 1.1: De  opbouw van het meetsysteem 

Het Hentschel video meetsysteem bestaat uit een Hentschel video-interface, twee Hamamatsu 
C1181 random-access camera's en een computer.(Figuur 1.1) De camera's heten random- 
access camera's, omdat het beeld niet volgens een vast voorgeschreven patroon wordt afgetast, 
maar volgens een door de gebruiker willekeurig in te stellen manier. De signalen die nodig zijn 
om het beeld op willekeurige manier af te tasten worden afgegeven door de Hentschel video- 
interface. Deze interface kan mbv. van een camera heldere punten in het beeld vastleggen en 
volgen. Dit gebeurt door het genereren van het stuursignaal voor het aftasten van het beeld en 
het analyseren van het opgevangen intensiteitssignaal. 

De personal computer wordt gebruikt voor opslag van de meetdata en voor het instellen van 
de voor de meting benodigde parameters. 

Voor details over de werking van het Hentschel video meetsysteem wordt verwezen naar Van 
de Ven [l]. 
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2. Theoretische achtergronden 

2.1 Definities van optredende verschijnselen 

2.1.1 Ruis en instabiliteit 

Bij het meten moet rekening gehouden worden met een aanwezige meetruis. Deze is als de sL~n&aï&fw-;j~iig vaii de iiieec*aaï&ii biiiiien eeii ,, 

Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met de instabiliteit van het Hentschel 
meetsysteem, omdat de camera werkt met analoge elektronica. De camera gebruikt een 
vacuümbuis als opname-element. Als op de lens licht valt, worden er door een laag elektronen 
afgegeven. Deze elektronen worden mbv. afbuig- en focusseerspoelen in de vacuümbuis 
gericht. Het lange-termijngedrag van deze spoelen kan beïnvloed worden door temperatuur en 
veroudering. Een lichtpunt kan op het tijdstip tl als beeldpunt wordt gemeten met 
beeldcoördinaten [xl, yl] en op een ander tijdstip t2een beeldpunt opleveren met andere 
beeldcoördinaten [x2, y2] . Zo is een tijdsonafhankelijk gedrag dus niet gegarandeerd. 

2.1.2 De geometrische vervorming 

Als men de geometrische vervorming van een systeem wil bepalen, moet er eerst een goede 
afspraak worden gemaakt wat dè geometrische vervorming is. 

Het te meten object is een plaat met reflecterende stickertjes, markers, die in een 11x11-rooster 
zijn geplakt. Dit geheel wordt vanaf nu het grid genoemd. Het grid kan worden beschreven met 
de x- en y-coördinaten van de markers in millimeters. Van dit grid wordt mbv. het Hentschel 
meetsysteem een beeld opgenomen en worden de bij de markers behorende beeldcoördinaten 
bepaald in pixels. Om deze twee sets van coördinaten met elkaar te kunnen vergelijken wil men 
ze zo goed mogelijk op elkaar fitten. Dit kan mbv. een translatie, rotatie en schaling van de 
gridcoördinaten naar de beeldcoördinaten. 
Deze drie operaties zijn toegestaan, omdat die geen extra vervorming introduceren. Zo zal een 
rechte lijn na fitten een rechte lijn blijven en de hoek tussen twee denkbeeldige lijnen in het 
beeld zal na fitten ook gelijk blijven. 

De geometrische vervorming is het vectorveld V van de gefitte grid-coördinaten naar de 
beeldcoördinaten als de camera loodrecht op het grid staat. 

. 
* .  O 0  

* .  
O 0 0 0  

O 200 o 32768 O 32768 

Grid in mm. Beeld in pixels Samengevoegd Detail 
in pixels 

Figuur 2.1: Grafuche weergave van het fitten 
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2.2 De ongewogen kleinste kwadratenfit 

2.2. I Het fitten 

Het in de vorige paragraaf beschreven fitten van de gridcoördinaten naar de beeldcoördinaten, 
dmv. een translatie, rotatie en een schaling kan gedaan worden mbv. een ongewogen kleinste 
kwadratenfit. 
Een marker Pi in de markerverdeling van het grid wordt beschreven met een positievector 
z r y  7 lT tnv iip nnrcnrnnusí7iP Figuur 2-21 

L"i , i  - i ,  I., . . r----a y--- .... V V L "  

0 0 . 0 0  

Figuur 2.2: De positievectoren 

Zo kan ook voor het zwaartepunt van deze markerverdeling een positievector 6, worden 
opgesteld. Hiervoor geldt : 

1 "  
n i=l 

a,,, = -c äì met n het aantal markers in de markerverdeling 

Er kan nu een verdelingsmatrixA worden opgesteld, die alleen afhankelijk is van de relatieve 
posities van de markers tov. het zwaartepunt Pm. 
Voor de verdelingsmatrix A geldt: 

1 "  
n i=l 

A = - c ( Ü i  - Ü m ) ( ä i  -Üm)T 

Het blijkt dat deze matrix semi-positief definiet en symmetrisch is. De eigenwaarden zijn dus 
reële en positieve getallen. Dit zijn de enige twee relevante eigenschappen van deze 
matrixverdeling. 

Voor een beeldpunt van een marker Bi zonder vervorming kan op een gelijke manier een 
positievector 6 worden opgesteld. Deze kan ook uitgedrukt worden in de positievector äi van 
de bijbehorende marker op het grid: 

6 = zm +i+H(äi -a,) (2.3) 

Hierin is 
geen vervorming zou optreden, maar dit is echter wel het geval. Daarom wordt er een 
positievector iì gedefinieerd, die dus hoort bij het beeldpunt van de marker als er vervorming 
optreedt. Nu moet er dus een benadering t^ voor de translatievector f worden bepaald en een 
benadering fi voor de rotatiematrix H. 

de translatievector en H de exacte rotatiematrix. Dit geldt als er in de beeldvorming 
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Dit kan door gebruik te maken van een ongewogen kleinste kwadraten methode. Hiervoor 
dient een te minimaliseren functief = f(t^,H> gedefinieerd te worden. In deze functie komt het 
gemiddelde van de kwadraten van het verschil tussen de positie in het beeld en de positie in het 
onverstoorde beeld voor. In formulevorm wordt dit : 

f(t^,H> = 'Z{(ii -p.)T(ii di)} = 
n i=l 

Hierin is 6, het middelpunt van de markerverdeling van het beeld, op dezelfde manier bepaald 
als ü,, namelijk : 

Verder zijn er de matrices 6 en 6 analoog aan A gedeclareerd volgens : 
6=-X{(i i  1 "  -6m) (ü i -Üm)T}  en B = - X { ( i i  A 1 "  -irn)(ii -irn).} (2.6) 

n i=l t.2 i=l 

De matrix is analoog aan de verdelingsmatrix A en stelt de verdelingsmatrix van de markers 
in het beeld voor. De matrix G is een combinatie van de relatieve posities van het grid en van 
het beeld. 
Als er verder geen randvoorwaarden aan H worden opgelegd, omdat H geen exacte 
rotatiematrix hoeft te zijn - zo hoeft bv. niet te gelden dat det (H)=l -, kan het minimum van 
de functie f(t^,k) bepaald worden door te eisen dat de eerste variatie 6fvan f(t,H) voor 
iedere oneindig kleine variatie van 6;en Sk nul is. Er moet dus gelden : 

A 

Dit levert de volgende voorwaarden op voor 1 en fi : 
en & = G  - t = i m - a m  

Om uit H een pure rotatiematrix te halen is er een polaire decompositie nodig om deze te 
extraheren. Dit kan als volgt worden geschreven : 

H = i Û  met : iTi = I  det(k) =1 en Û=Û' (2.9) 

Hierin is Û symmetrisch en 
homogene vervorming van de markerverdeling. Omdat de vervorming bepaald moet worden, is 
alleen een rotatie 
worden als het produkt van de schaalfactor s en de rotatiematrix R .  Er geldt : 

is een pure rotatiematrix. De matrix Û - I representeert de 

en een schaalfactor s toegestaan. De matrix k kan dan geschreven 

& = S i  (2.10) 

Het kleinste kwadratenprobleem kan dan geschreven worden als 
f ( s , t , i ) = ( i r n  - ü , - t )  A T  (b, A -üm-t*)+tr(B-2s6iT+sZIiAIiT) (2.11) 

5 



Correctie van de geometrische vervorming van het Hentschel video meetsysteem 

Deze functie moet dan geminimaliseerd worden onder de voorwaarden : 
s > o  $i = I det(2) = 1 

De voorwaarde iTi = I kan men het beste in de te minimaliseren functie opnemen door 
gebruik te maken van Lagrange-multiplicatoren. In de functie dient dan een extra term 
opgenomen te worden. De nieuwe te minimaliseren functie F(s, t^, i, L )  wordt hiermee: 

F(s,i,R,L) = f(sj9R)- t,((I-RTi,,} 

(2.12) 

(2.13) 

Minimaliseren van de eerste variatie 6F van F voor iedere oneindig kleine variatie van de 
variabelen s, t^, i en L levert de volgende vergelijkingen : 

t = b, -am s tr(A) = tr(C) i T i  = I G=ic (2.14) 
* A  

waarin voor de symmetrische matrix C geldt : 
1 

C = SA - - (L  + LT ) 
2s 

(2.15) 

De oplossingen van het originele kIeinste kwadratenprobleem voldoen aan de vergelijkingen 
van (2.14) met nog de extra voorwaarden : 

tr( C) > O t r ( ~ )  maximaal det(C) = det(6) (2.16) 

De pure rotatiematrix 
berekenen. 

en de rotatiehoek, de translatievector 2 en de schaalfactor s zijn nu te 

2.2.2 Opmerkingen bij het fitten van camerabeeld op grid 

De in 2.1.1 beschreven fitprocedure kan toegepast worden op 3-dimensionale 
markerverdelingen. Omdat in dit geval gebruik wordt gemaakt van een camera, is de inputdata 
slechts 2-dimensionaal, Bij het fitten mag alleen een rotatie in dit 2-dimensionale vlak worden 
uitgevoerd, omdat men anders verschillende metingen niet met elkaar kan vergelijken. Het is 
noodzakelijk om de stand van de camera loodrecht op de grid-markerverdeling in te stellen. 
Slechts in dat geval is eï spïake van een rotatie in hei 2-dinieîjionale vlak vm het beeld. Hoe 
deze loodrechte stand in de praktijk verwezenlijkt kan worden volgt in Hst. 3.2. 
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3. De meetopstelling 

3.1 Het gebruikte grid 

Voor het bepalen van de geometrische vervorming is er gebruik gemaakt van een 
standaardgrid. Dit grid is opgebouwd uit een stalen, matzwarte plaat waarop 121 markers zijn 
geplakt. Markers zijn bij benadering cirkelvormige stickertjes met een doorsnede van 1.0 mm. 
Hei iniensiteitsverschii tussen be markers en hun ûnûeïgïûnû mûei zû gïûûi mogelijk gemaakt 
woïden, om nauwkeurig .te kunnen meteni met het Hentschel-systeem. In de eerste plaats kan 
dit door de markers van retroreflecterend materiaal te maken, dat wil zeggen dat het op de 
markers inkomende licht in dezelfde richting door de markers wordt teruggekaatst. Als men nu 
vanaf de camera de markers belicht, dan valt zoveel mogelijk teruggekaatst licht op de lens van 
de camera. In de tweede plaats kan men het intensiteltsverschil vergroten door deze 
retroreflecterende stickertjes op een mat-zwarte ondergrond te plakken. 
Gekozen wordt voor een stijve, vlakke ondergrond, omdat de markers dan een 2-dimensionaal 
vlak opspannen. Hierdoor worden focusseringsverschillen tussen verschillende markers 
voorkomen. 
De markers zijn in een 11x11-rooster geplakt met een onderlinge afstand van ongeveer 17 mm. 

3.2 Het meten 

De metingen met het Hentschei video meetsysteem zijn gedaan op een meetopstelling in het 
WFW-lab. De opstelling (Figuur 3.1) bestaat uit een optische rail met aan het uiteinde een 
XY-tafel waarop het grid kan worden bevestigd met een driepuntsbevestiging. Op het andere 
uiteinde is een stukje optische rail aangebracht waarop de camera met lichtspotjes kan worden 
bevestigd. Dit stukje rail is verschuifbaar tov. het grid, zodat op verschillende afstanden kan 
worden gemeten. 

I Drie pu n ts- 
I bevestiging I 

I L 7Lichtspotjes 
I 

n 
. :Y-Tafel 

k Groot stuk 
optische rail A 

Figuur 3.1: De meetopstelling 
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Zoals vermeld is in paragraaf 2.2.2, blijkt het noodzakelijk om de camera loodrecht te 
positioneren tov. het grid. Dit wordt gedaan mbv. een spiegeltje en een laser. 
Het grote stuk optische railA wordt gekozen als referentie. Als eerste dient de laser evenwijdig 
aan de optische rail te worden gezet. De laser wordt gericht op de muur op een afstand van bv. 
3 meter. Door de laser vanaf deze positie over de rail naar voren te schuiven, naar bv. 1 meter, 
kan men de positie van de lichtpunt op de muur naar links of naar rechts zien schuiven. Het is 
nu de bedoeling om de laser zodanig uit te lijnen, dat als er geschoven wordt over de rail, de 
positie van het lichtpunt op de muur niet meer veranderd. 
Hef grid kan nu !cdrecht tov. de optische rail e n  dus de laser gezet worden mbv. een 
spiegeltje. Door het laserlicht op het spiegeltje te laten vallen, kan men zien waar de reflectie 
terecht komt. Het is de bedoeling om het gereflecteerde licht exact in dezelfde richting terug te 
kaatsen als waar het vandaan komt, omdat dan de stand van het spiegeltje en dus de stand van 
het grid loodrecht op de laser is. De teruggekaatste lichtbundel moet dus verdwijnen in het 
gaatje waar de lichtbundel de laser verlaat. Men kan op deze manier de opstelling loodrecht 
instellen met een nauwkeurigheid in de hoek van f 2  rad. 

3.3 Uitvoer en verwerking van de meetdata 

De door het Hentschel-systeem verkregen meetdata worden opgeslagen mbv. een computer. 
Dit gebeurt in binaire files in het zgn. Hentschel-formaat. De filenaam kan zelf opgegeven 
worden; de extensie geeft het metingnummer aan. Na de meting kan deze data mbv. een 
programma verwerkt worden tot een ASCII- of Matlab-file. Bij dit programma kan men 
corrigeren voor de geometrische vervorming. Hiervoor moeten in de vorm van correctie- 
tabellen gegevens bekend zijn over de vervorming. Deze zijn beschikbaar uit vorige metingen. 
Omdat de opdracht was net deze vervorming te bepalen, wordt er in dit geval niet gecorrigeerd 
voor de vervorming. 
Verdere verwerking gebeurt mbv. een Turbo-Pascal programma, genaamd POLDEC. Een 
uitgebreide uitleg van dit programma is beschreven door M.J.W.M. van de Ven [l]. 

Als de gemeten data toch gecorrigeerd worden met de reeds aanwezige correctietabellen, dan 
kan men de kwaliteit van de correctie beoordelen. Van de gecorrigeerde data wordt de 
resterende vervorming bepaald mbv. het programma POLDEC, die dan nagenoeg nul moet 
zijn. De grootte van de resterende vervorming is een maat voor de kwaliteit van de correctie- 
methode. 
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4. Metingen 

4.1 Het standaardgrid 

Het gebruikte grid is opgebouwd uit een patroon van 11x11 markers met een onderlinge 
afstand van ongeveer 17 mm. De posities van deze 121 markers zijn door R. Petterson 
opgemeten op een Hamer 2BA XY-tafel ir, de wertplzats van het WW-laboratorium, met een 
standaarddeviatie die icieiner is dan û.ûû5 mm. De meetresuitaten zijn opgesiagen in een 
ASCII-file met de naam RPDW.BBJ. Deze file kan door het fit-programma FOEIDEC worden 
ingelezen. 

4.2 Doorbuiging 

Tijdens het in 3.2 beschreven loodrecht zetten van de camera tov. het grid is ook gekeken naar 
de doorbuiging van de optische rail. De massa van de camera, de lichtspotjes en het stukje rail 
is opgemeten. Deze bleek +7,6 kg. te zijn. De laser is op het uiterste uiteinde van de rail 
geplaatst, en een vervangende massa van k 7,6 kg. is op verschillende plaatsen op de rail 
gelegd. 

4.3 De koude start 

Er is ook gekeken of de bedrijfstemperatuur van de opstelling invloed heeft op de 
geometrische vervorming. Hiertoe is een keer direct na het aanzetten van de apparatuur 
gemeten. Normaliter wordt er ongeveer een half uur gewacht tussen het aanzetten van de 
apparatuur en de eerste meting, om de apparatuur op bedrijfstemperatuur te laten komen. De 
meetresultaten zijn opgeslagen in de file RHSJAN1. Ter vergelijking is er na een half uur 
opnieuw gemeten, zonder dat er iets aan de opstelling veranderd was. Deze metingen zijn 
opgeslagen in de file RHSJAN2. 

4.4 Het variëren van de meetafstand 

De opdracht van deze stage is de geometrische vervorming van het meetsysteem te bepalen en 
te onderzoeken of deze afhankelijk is van de rotatie van de lens. 
Het standaardgrid is daartoe op vier verschillende afstanden opgemeten met camera 2. De 
afstanden waren : 

105 cm.: Het grid is geheel beeldvullend 
124 cm.: Het grid is, op een geringe band na, beeldvullend 
162 cm.: Het grid is niet meer beeldvullend, er is op vijf posities in het beeld gemeten 
212 cm.: Het grid is niet meer beeldvullend, er is op vijf posities in het beeld gemeten 

Als het grid niet beeldvullend was, is het grid op vijf verschillende manieren opgemeten. Als 
eerste is het grid ongeveer in het midden van het beeld opgemeten, vervolgens is het grid mbv. 
de XY-tafel (Figuur 3.1) zover als mogelijk was naar de hoeken verschoven. Voor een lijst van 
de metingen zie bijlage A. 

Daarna zijn er metingen gedaan met camera 1 op een afstand van 123 cm. Het grid stond 
ongeveer in het midden van het beeld en was op een geringe band na beeldvullend. 
Elke meting is een aantal keren achter elkaar herhaald. Hoe vaak de meting herhaald is staat in 
bijlage A tussen haakjes achter de file-naam. 
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5. Resultaten 

5.1 Doorbuiging 

De vervangende massa voor de camera is op verschillende plaatsen op de optische rail gelegd. 
Het bleek, dat de door de spiegel teruggekaatste lichtbundel nog steeds exact samenviel met de 
uit de laser komende lichtbundel. 

5.2 De koude start 

Als maat voor de invloed van een koude start is het verschil tussen het vervormingspatroon 
van de koude start en de controle-meting bepaald. Dit levert het onderstaande patroon op. 

4ûx resterende vervorming x lo4 

1 

I 
O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 O '  

lo4 X-as in pixels 

Figuur 5.1: P b t  VLZE de resterer.de verttormtag tussen een koude start en bedrifsternperabmr 

De maximale lengte van een vector van deze resterende vervorming bedraagt 59.8 pixels. 

5.3 De geometrische vervorming 

De meetgegevens van de XY-tafel zijn gefit op de resultaten van de metingen. De posities van 
de markers in mm. worden dus gefit op de beeldcoördinaten in pixels. 
Dit is gedaan mbv. het fitprogramma POLDEC23.EXE. Het fitten leverde de schaalfactoren s, 
de rotatiematrix i, met daaruit de rotatiehoek en de translatie-vector t^ . 

De resultaten zijn bijgevoegd als een tabel in de bijlage B. Hierin staan in kolom 7 en 8 de 
gemiddelde en de maximale afwijking in pixels. Om de metingen op verschillende afstanden te 
kunnen vergelijken dient er een maat voor de gemiddelde afwijking te worden gedeclareerd. 
Als eerste wordt van iedere meting de gemiddelde afwijking (ga) in millimeters bepaald. Dit 
kan door de gemiddelde afwijking in pixels te delen door de bijbehorende schaalfactor. Dit is 
toegestaan, omdat de schaalfactor het verband tussen het grid in millimeters en het beeld in 
pixels geeft. Deze waarden staan in kolom 9 van de tabel in de bijlage. Vervolgens zijn de 
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gemiddelde afwijkingen van de metingen per meetafstand gemiddeld. Dit levert het gemiddelde 
van de gemiddelde afwijkingen (ggu). Deze waarden staan in kolom 11 en zijn als maat 
genomen om de verschillende metingen te kunnen vergelij ken. 

De gemiddelde waarde van de gga voor camera 2 is dan 0.3428 mm, met een standaarddeviatie 
van 0.0151 mm. 
Voor camera 1, waarmee slechts op één afstand gemeten is, valt op dat de grootte van de 
gemiddelde afwijking en de maximale afwijking beduidend lager zijn dan voor camera 2. 
De ggu voor camera 1 bedraagt 0.1793 mm.: bijna de helft van de gevonden waarde voor 
camera 2. Tijdens het meten viel echter wel op dat het met camera 1 moeilijker was om de 121 
markers met de camera te vinden en te volgen. Dit kan duiden op een instabieler gedrag voor 
deze camera in vergelijking met camera 2. 

Het al eerder genoemde vervormingspatroon voor camera 2 is op de volgende pagina twee 
keer op twee verschillende manieren weergegeven. 
Voor de eerste manier, de twee linkse grafieken, zijn bolletjes getekend op de plaatsen in het 
beeld, waar de markers volgens de fit met de al eerder verkregen meetgegevens van de XY- 
tafel zouden moeten liggen. Aan de bolletjes zijn vervolgens streepjes getekend, waarvan het 
uiteinde de positie aangeeft waarop de markers volgens de meting met het Hentschel-systeem 
liggen. De lengte en de richting van de streepjes geven dus een beeld van het 
vervormingspatroon. 

Voor de tweede manier, de twee rechtse grafieken, zijn in het xy-vlak de posities van de 
markers in het beeld van de camera aangegeven met op de z-as de bijbehorende lengte van de 
vervormingsvector Ci. 

Figuur 5.2 geeft het vervormingspatroon weer als het grid beeldvullend is. De gebruikte meting 
is de derde meting uit RHlOJ1, waarbij ,zie bijlage A, op een afstand van 105 cm. is gemeten. 
Figuur 5.3 geeft het vervormings-patroon weer, als het grid niet meer beeldvullend is. De 
gebruikte meting is de derde meting uit RH9JAN5, waarbij gemeten is op een afstand van 212 
cm met het grid zover als mogelijk was linksonder in het beeld verplaatst. 

Wat opvalt bij het vergelijken van beide linkse grafieken is dat er een regelmatig patroon te 
zieïì is. 
Dit patroon lijkt op een quadrupool-vervorming met vier veldlijnen : 
1. van midden-boven naar midden-links 
2. van links-onder naar midden-links 
3. van links-onder naar rechts-onder en 
4. van rechts-boven naar rechts-onder. 

De twee rechtse figuren geven een goede indruk van de verdeling van de grootte van de 
vervorming over het beeld. Verder komt uit beide manieren naar voren dat de vervorming niet 
symmetrisch is tov. het midden. De vervorming is duidelijk het grootst in de linker-onderhoek 
van het beeld. 
Uit de reeds afgeleide fit-procedure kan worden opgemaakt, dat per definitie het middelpunt 
van de markerverdeling van het grid samenvalt met het middelpunt van de markerverdeling van 
het beeld ( = b, - Üm volgens formule 2.14). De vervorming in het midden van de 
markerverdeling is dus het kleinst. 
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Figuur 5.2: 2D-plot en 3D-plot van de vervorming voor camera 2, geheel beeldvullend 
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Figuur 5.3: 2D-plot en 3D-plot van de vervorming voor camera 2, niet geheel beeldvullend 

12 



Correctie van de geometrische vervorming van het Hentschel video meetsysteem 

6. Conclusies en discussie 

6.1 Oorzaken 

De belangrijkste oorzaak voor het optreden van een quadrupool-patroon is waarschijnlijk de 
invloed van het magnetische veld dat wordt opgewekt door de afbuig- en focusserelektronica. 
Deze vervoïming zou het veld van vie; loodrecht op elkaar staande magneten kunnen zijn, een 
zelfde veld dat door de afbuig- en focusserspoeien gemaakt kan worden. 

Een andere invloed op de vervorming zou de belichting kunnen zijn. Tijdens het instellen van 
het meetsysteem kan dit op een grotere afstand invloed hebben op de meetonnauwkeurigheid, 
omdat de sterkte van het door de markers gereflecteerde licht minder wordt op een grotere 
afstand. De versterking van het intensiteitssignaal moet dan verhoogd worden, met als gevolg 
een grotere meetruis. 

6.2 Conclusie 

6.2.1 Doorbuiging 

Het bleek dat de door de spiegel teruggekaatste lichtbundel nog steeds exact samenviel met de 
uit de laser komende lichtbundel. Er is dus geen doorbuiging van de optische rail, die van 
invloed kan zijn op de meetresultaten. 

6.2.2 De koude start 

Er is sprake van een verschil in de geometrische vervorming van een meting gedaan met een 
koude start en die van een meting gedaan op bedrijfstemperatuur. Zoals in figuur 5.1 te zien is, 
valt er geen patroon te ontdekken in het resterende vervormingsveld. De maximale lengte van 
een vector in dit resterende vervormingsveld bedraagt I9.8 pixels. 
Het is aan te raden om de apparatuur op bedrijfstemperatuur te laten komen. 

6.2.3 De geometrische vervorming 

In de tabel van bijlage B zijn in kolom 11 de gemiddelden van de gemiddelde afwijking in 
millimeters opgenomen. Deze waarden lijken vrijwel constant te zijn voor verschillende 
meetafstanden. Als men dan een korte blik werpt op de vervormingspatronen, zoals 
weergegeven in figuur 5.1 en 5.2, dan zou men tot de foutieve conclusie kunnen komen dat de 
geometrische vervorming niet afhankelijk is van de meetafstand. Uit een nadere blik op de 
vervormingspatronen blijkt namelijk dat de richting van de vervormingsvectoren in bepaalde 
punten niet hetzelfde is. In bijlage D is een grafiek opgenomen, waarin twee 
vervormingspatronen zijn samengevoegd. Hier kan men in de rechterbovenhoek van het 
"kleine" patroon goed zien, dat de richting van de geometrische vervormingsvector anders is 
dan de vervormingsvector op die plaats die hoort bij het "grote" patroon. 
Er kan dus geen conclusie getrokken worden, of de geometrische vervorming onafhankelijk is 
van de meetafstand, omdat er geen eenduidige maat voor de vervorming bepaald kan worden, 
die onafhankelijk is van de plaats van het grid in het beeld. 
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Als controle zijn de meetresultaten van verscheidene metingen gecorrigeerd, met als correctie- 
tabel de metingen genoemd in kolom 3 van de tabel in bijlage C. Van deze gecorrigeerde 
beeldcoördinaten is vervolgens de vervorming bepaald mbv. POLDEC23.EXE. In kolom 10 is 
de reductie van de gemiddelde afwijking in procenten opgenomen en in kolom 11 is de 
reductie van de maximale afwijking in procenten opgenomen. Deze maten geven dus een idee 
over de reductie van de vervormingsfout die behaald kan worden als men corrigeert voor de 
geometrische vervorming. 

QpVa!!end is, dat door de crirrectie minimaal t5S % en maximaal 285 % van de gemiddelde ca. 
maximale afwijking wordt weggehaald, afhankelijk van de plaats van het grid in het beeld. 
In bijlage E zijn verschillende grafieken van de verdeling van de vervorming van de reeds 
gecorrigeerde meetdata toegevoegd. Opgemerkt dient te worden, dat de pijlen in de 
contourplot de richting van een stijgende grootte van de vervormingsvector aangeven, dus niet 
de richting van de vervormingsvector. Hier valt uit te concluderen dat de vervorming naar een 
niveau van f10 pixels lijkt te gaan met uitschieters aan de rand. 

De correctie voor de geometrische vervorming, zoals deze op dit moment gedaan wordt, 
reduceert de geometrische vervorming tot t 0.3%0 van het Field of View. De geometrische 
vervorming zonder correctie bedraagt f 1.5%0 tot f 40%0. Er kan dus gesproken worden van 
een goede correctie voor de geometrische vervorming. 

6.3 Discussie 

Op dit moment rijst de vraag of de huidige definitie van de geometrische vervorming, wel de 
juiste definitie is. Omdat er een kleinste-kwadratenfit gedaan wordt met de gridcoördinaten op 
de gemeten beeldcoördinaten, vallen de zwaartepunten van beide markerverdelingen samen 
vanwege voorwaarde 2.14. Dit is onafhankelijk van de plaats van het grid in het beeld. Zo 
wordt de geometrische vervorming in het midden van de markerverdeling in het beeld, per 
definitie heel klein, onafhankelijk van de plaats in het beeld. Uit de beeldvullende metingen is 
echter bekend, dat de vervorming afhankelijk is van de plaats op het beeld. Deze laatste twee 
opmerkingen zijn strijdig met elkaar. Daarom verdient het aanbeveling om een andere definitie 
van de geometrische vervorming te hanteren, als men metingen wil doen die niet-beeldvullend 
zijn. 
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Bijlagen 
A. Lijst van de metingen met de bijbehorende naam 

Camera 2: 

- RH4JAN1 (25):Eerste meting op 124 cm, vooral als oefening en eerste test gedaan 
- WM5J~l ( lQ) :Keude  start QP 124 cm. 
- RH5JAN2 (1Ö):ZeEde meting ais IiH5JAN1, alleen na een haH uur avergelifKen 

- RH5JAN3 (10):Meting op 162 cm. met grid ongeveer in het midden3 x= O mm y= O mm 
- RH5JAN4 (1O):Meting op 162 cm. met grid linksboven 3 x=-45 mm y= 32 mm 
- RH6JAN1 (10):Meting op 162 cm. met grid rechtsboven j x= 50 mm y= 32 mm 
- RH6JAN2 (1O):Meting op 162 cm. met grid rechtsonder 3 x= 50 mm y=-37 mm 
- RHGJAN3 (10):Meting op 162 cm. met grid linksonder j x = - 4 5  mmy=-37 mm 

- RH93AN1 (1O):Meting op 212 crn. met grid ongeveer in het midden* x= O mm y= O mm 
- RH9JAN2 (1O):Meting op 212 cm. met grid linksboven 3 x=-45 mm y= 34 mm 
- RH9JAN3 ( 5):Meting op 212 cm. met grid rechtsboven 3 x= 70 mm y= 34 mm 
- RH9JAN4 ( 5):Meting op 212 cm. met grid rechtsonder x= 70 mm y=-36 mm 
- RH9JAN5 ( 5):Meting op 212 cm. met grid linksonder *x=-45 mm y=-36mm 

- RHlOJ1 
- RHlOJ2 
- RHlOJ3 
- RH10J4 

( 5):Meting op 105 cm. met windowsize = 1.4 % 
( 5):Meting op 105 cm. met windowsize = 2.0 % 
( 5):Meting op 105 cm. met windowsize = 0.7 % 
( 5):Meting op 105 cm. met windowsize = 1.0 % 

Camera 1: 

- RH24J1 ( 5):Meting op 123 cm. met grid ongeveer in het midden 
- RH24J2 ( 5):Meting op 123 cm. met grid ongeveer in het midden 

Tussen haakjes staat het aantal keren dat de statische meting is herhaald. 

De door het programma POLDEC23.EXE verkregen uitvoerfiles zijn op de volgende wijze 
benoemd : RaaJbb-cc.OUT, met : - aa=datum-aanduiding 

- bb-volgnummer meting 
- cc=metingnummer uit de serie 

Zo is als voorbeeld R9J5-03.OUT, de uitvoerfile van de derde meting uit de serie metingen 
van de file RHgJANS.ASC, de vijfde meting die gedaan is op 9 januari. 
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B. Tabel met meetresultaten 
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C. Tabel met gecorrigeerde meetresultaten 

r.g.a.: Gereduceerde Gemiddelde Afwijking 
r.m.a.: Gereduceerde Maximale Afwijking 

I I , .I , 
Filenaam ]Metingnr. IConectie I schaal ]hoek (7 ]Trans(x) ITrans(y) Igem.afw.1 max.afw.1 r.ga(%) Ir.m.a.(%) 

c 

2= RUJ1-1O.OUT x100% gem.afwijking na comgeren 
gem. afwijking voor corrigeren 

r.g.a.= 

x 100% max.afwijking na comgeren 
max. afwiikine voor corrigeren 

r. m. a. = 
I i "  " I 
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D. Twee vervormingspatronen samengevoegd 

04 r6j3-O5 (klein) en r l  Ojl-O3 (groot), 1 Ox vervorming 
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E. Verschillende grafieken voor de verdeling van de vervorming 

x in pxsis 

y in pixsls 

r4jl-lO.dew 

r4jl_lO,dew, 1OOx vervorming x lo4 
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X-as in pixels x lo4 
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