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Samenvatting 

In de fundamentele werktuigbouwkunde worden op allerlei manieren verplaatsingsvelden 
in materialen bepaald, bijvoorbeeld door het aanbrengen van markeringen. Soms is het 
onmogelijk of ongewenst om markeringen aan te brengen, zoals in het geval van micro- 
scopische verplaztsingsmetingen . Een nieuwe methode voor het berekenen van verplaat- 
singsvelden is het correleren van beelden. In een vorig onderzoek (Van Andel, 1995) is 
programmatuur ontwikkelt die starre verplaatsingen van identieke beelden bepaalt met 
behulp van FFT, dit bleek onder bepaalde voorwaarden goed te gaan. Het doel van deze 
stage was: Aanpassen van de programmatuur zodat ook vervormde beelden kunnen 
worden geanalyseerd en door middel van experimenten onderzoeken onder welke 
voorwaarden rekmeting mogelijk is. Daartoe zijn een aantal gesimuleerde beelden met 
bekende rekken onderzocht. Het blijkt dat normering van de correlatie een belangrijk 
effect heeft op een correcte berekening van de verplaatsing. Met behulp van een experi- 
ment, rekmetingen aan rubberen proefstukken, is onderzocht in hoeverre de verplaatsingen 
correct worden bepaalt bij een bepaalde rek. Het blijkt dat, rekening houdend met een 
aantal voorwaarden, 20 % rek in een materiaal terug wordt gevonden met een goede 
nauwkeurigheid. 
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Inleiding 1 

Het bepalen van verplaatsingsvelden in een materiaal is een belangrijk aspect in de 
fundamentele werktuigbouwkunde (Hendriks, 1991; v. Ratingen, 1994). Een veel 
gebruikte methode is het aanbrengen van markeringen op het materiaal die met behulp van 
camera’s en beeldverwerkingsapparatuur worden tertggevonden. Een nadeel v2n deze 
methode is dat het in bepaalde situaties lastig of zelfs onmogelijk is om markeringen aan 
te brengen. Bijvoorbeeld onder een lichtmicroscoop, SEM eaz. Om deze redenen wordt 
naar andere methodes gezocht die verplaatsingen terug kunnen vinden zonder markeringen 
op het materiaal aan te brengen. Een mogelijkheid om het gebruik van markeringen te 
omzeilen is de verplaatsingen te bepalen met behulp van het correleren van beelden. In 
plaats van markeringen wordt nu gebruik gemaakt van de textuur van het materiaal. Voor 
en na vervorming worden opnames gemaakt van het materiaal. Deze twee beelden zijn 
voor te stellen als matrices waarvan elk matrixelement een grijstint (=pixelwaarde) voor- 
stelt. Door correlatie van bepaalde stukken van de matrices (window in het eerste beeld en 
zoekgebied in het tweede beeld) kunnen de verplaatsingen worden bepaald van punten of 
structuren in het materiaal. In een vorig onderzoek (Van Andel, 1995) is met behulp van 
een implementatie in het rekenprogramma Matlab de verplaatsing van twee identieke 
beelden onderzocht, op basis van correlatie. Dit blijkt goed te gaan. Als twee beelden niet 
identiek zijn, als gevolg van introductie van rekken in de opgenomen camerabeelden, 
verloopt het fitten tussen de twee beelden waarschijnlijk een stuk slechter. Het doel van 
deze stage is daarom: Aanpassen van de programmatuur zodat ook vervormde beelden 
kunnen worden geanalyseerd en door middel van experimenten onderzoeken onder welke 
voorwaarden rekmeting mogelijk is. 
In het tweede hoofdstuk staan theoretische achtergronden; de werking van FFT bij correla- 
tie (2.1.1),, problemen bij correlatie tussen twee niet identieke beelden (2.1.21, een 
uitbreiding van de programmatuur (2.1.3) en de resultaten van een aantal simulaties om 
het programma te testen (2.2). in het derde hoofdstuk worden trekproeven met rubberen 
proefstukken beschreven. In hoofdstuk 4 volgen de conclusies en aanbeveljngen. 
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Theoretische achtergrond. 2 

2.1 Theoretische beschrijving programmatuur. 

2.1. 1 Theorie van correlatie. 

Een beeld is voor te stellen als een twee dimensionale functie, waarbij ieder punt (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: 

Het is de bedoeling dat (door een camera gemaakte) beelden gecorreleerd zullen worden, 
oftewel gediscretiseerde twee-dimensionale 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 x N. Dit kan als volgt geformuleerd worden: 

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

Het komt erop 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 vermenigvul- 
digd wordt. Als 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 één 
combinatie van (x,y). Als dit wordt uitgevoerd voor iedere waarde van @,y) resulteert dit 
in een matrix met correlatiewaarden. 

2 . 1 2  Correlatie met WIJT. 

De verplaatsing tussen twee beelden kan op twee manieren worden uitgerekend: via een 
directe correlatie berekening, of via correlatie met behulp van Fast Fourier Transformatie 
(Hwang en Chang 1990). Een nadeel van de eerste methode is dat de benodigde CPU tijd 
ca 60 tot 80 procent meer bedraagt dan de tweede methode, afhankelijk van de grootte 
van het window in het eerste beeld en het zoekgebied in het tweede beeld. Bij toepassing 
van een verplaatsingsrooster, is de directe comlatie-berekening daarom verder raiet 
onderzocht. 
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De correlatieberekening met behulp van FFT valt uiteen te zetten in een aantal stappen. In 
deze paragraaf volgt eerst een weergave 
specifiek behandeld. 

1 

2 

T 
I 

3 s  I 

van de stappen, daarna worden de stappen 

4 
S- 

5 

$guur 1: Het principe van conelatie met FFT 

if In het eerste beeld wordt een coördinaat gekozen waarvan de verplaatsing wordt 
berekend. Om deze coördinaat wordt een window (w) gedefinieerd. De betrokken 
coördinaat wordt in het midden van het window geplaatst. Er wordt gekozen voor oneven 
getailen M en N zodat het middelpunt van het window een geheel getal is. Uit het tweede 
beeld wordt een zoekgebied (z) gekozen zodanig dat de betrokken coördinaat ook hier in 
het midden van het zoekgebied ligt. De afmeting van het zoekgebied, P en Q,  wordt 
eveneens gegeven door oneven aantallen. 
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21 Voor de Fourierberekening is het een vereiste dat twee matrices dezelfde grootte 
hebben en dat de afmetingen een macht van twee moeten zijn. Daarom worden het 
window en het zoekgebied in twee matrices geplaatst met dezelfde grootte: S x T. Er moet 
gelden: 

S 5 M + P - 1 en S = 2 m e t s  = integer 

(2.3) P 2 M + P - 1 en T = 2' met t = integer 

Vervolgens worden de windowmatrix w(k,l) en de zoekgebiedmatrix z(k,l) gevuld. De 
windowmatrix met afmeting S bij T wordt gevuld met window (M x N) door dit in de 
rechter onderhoek te plaatsen, de rest wordt opgevuld met nullen . Het zoekgebied (P x 
Q) wordt in de linkerbovenhoek geplaatst van de zoekgebiedmatrix (S X T) en ook hier 
wordt de rest opgevuld met nullen (Hwang en Chang, 1990). 

31 Het window en het zoekgebied gaan nu van het plaatsdomein naar het flreyentiedomein 
door middel van discrete fourier transformatie. Binnen matlab kan dit worden uitgevoerd 
met het commando fW(matrix). Zo ontstaan de matrices W(u,v) en Z(u,v). De grootte 
van deze matrices is nog steeds S x T. De matrices zijn gevuld met fouriercoëfficiënten, 
dit zijn complexe getallen. Dit gaat als volgt: 

uk "', -2nj (- +- 
S T  

(2.5) 

met u = 0,1,2 ,... S-1 en v = 0,1,2, ..... T-1 

41 Bepaal de complex geconjugeerde van W(u,v), dit is W(u,v)*. Correlatie (=convolutie) 
in het plaatsdomein is gelijk aan vermenigvuldiging in het frequentiedomein. Dus door 
vermenigvuldiging van Z(u,v) met W(u,v)* ontstaat de fourier getransformeerde correla- 
tiematix C(u,v): 

c(u,u3 = Z(4V3 - iP/(usv)' (2.6) 
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51 Door een inverse fourier transformatie ontstaat de correlatiematrix in het plaatsdomein: 
c(k,l). De afmetingen van deze matrix zijn S x T. Binnen Matlab kan dit worden uitge- 
voerd met het commando ifft2(matrix). 

(2.7) 

In de matrix c(kgl) is de linker bovenhoek opgevuld met correlatiewaarden. De rest bestaat 
uit nullen. De afmetingen van de getallen zijn M+P-l bij N+Q-l. 

Wanneer beeld 2 niet verpiaatst ten op zichte van het bronbeeld ontstaat in de correlatie- 
matrix c(k,l) een piek bij het punt met de coördinaten ((M+P)/ (2+1), ((N+Q)/2+1)). 
Dit punt wordt het nulpunt genoemd. Als beeld 2 wel verplaatst ten op zichte van het 
bronbeeld zal er elders in c(k,l) een piek optreden. Als van de coördinaten van deze piek 
de nulpunt coördinaten worden afgetrokken, is de verplaatsing bekend. Binnen matlab is 
de gehele opzet geïmplementeerd als een subroutine. 

Bij de FFT-berekeningen is de keuze van de afmetingen van het window en het zoekge- 
bied erg belangrijk. Het window mag niet te klein zijn want dan wordt de onzekerheid in 
de correlatieberekening te groot. Het window mag in verhouding tot het zoekgebied ook 
niet te groot worden gekozen omdat er pas een goede correlatieberekening wordt uitge- 
voerd, 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 de resterende getallen uit het tweede beeld bestaan uit nullen. Dus hoe 
groter het window des te kleiner wordt het gebied waaruit betrouwbare informatie kan 
worden afgelezen, dit wordt verduidelijkt in figuur 2: 

window I 

z oe kg eb ie d I window 

urindaw 

I d I 

riindow 

$guur 2: Definiëring van het betrouwbare gebied 
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2.1-3 Problemen bij correlatie. 

Ieder element van de beeldmatrix vertegenwoordigt de grijswaarde (G) van één pixel. 

Als het tweede beeld niet alleen verplaatst, maar ook vervormd, ontstaat een beeld dat niet 
meer identiek is aan het eerste beeld. Voor de berekening van de verplaatsing levert dit 
problemen OP, ~ m d a t  twee niet identieke matrices met elkaar W Q F ~ ~ E I  gecorreleerd. Ter 
verduidelijking gaan we uit van twee eendimensionale situaties waarbij twee signalen met 
verschillende grootte met elkaar worden ge(knuis)correleerd. In de eerste situatie is het 
signaal x(t) twee maal zo groot, in de tweede situatie is x(t) drie maal zo groot: 

figuuBa figuur3b 
&uur 3: correlaties tussen verschillende eendimensionale signalen 

In figuur 3a bezit de correlatie een vlakke piek . Het is daarom niet duidelijk aan te geven 
waar het tweede signaal het beste 'past'. In figuur 3a geeft de correlatie wel goed aan 
waar het tweede signaal het beste "past". Afhankelijk van de verscheidenheid van de twee 
signalen, wordt de verplaatsing goed of slecht berekend. Er valt in het algemeen niet aan 
te geven wanneer twee verschillende signalen een goede of een slechte piek opleveren; dat 
is voor iedere specifieke situatie verschillend. 
Aangezien niet vooraf valt te bepalen of twee beelden wel of niet goed met elkaar 
correleren is het noodzakelijk de mogelijkheden van het programma te testen met behulp 
van simulaties. Een andere mogelijkheid is onderzoek via experimenten. De experimenten 
zullen in de vorm van een rekproef worden behandeld in hoofdstuk 3. 
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2.1.4 Uitbreiding programmatuur 

Het door Van Andel (1995) ontwikkelde programma biedt de mogelijkheid om een starre 
verplaatsing te berekenen. Een doel van deze stage is het uitbreiden van het programma 
met een optie waarbij op de knooppunten van een willekeurige rooster de verplaatsingen 
worden berekend in een vervormd medium. De berekening van een verplaatsings-rooster 
met behulp van het FFT algoritme gazt als volgt: 

Op het bronbeeld wordt een rooster geplaatst, waarbij op ieder knooppunt van dit rooster 
de verplaatsing met het tweede beeld wordt berekend. Daarvoor is het noodzakelijk dat het 
gehanteerde FFT algoritme als subroutine op de knooppunten wordt aangeroepen. De 
output van het programma is in de vorm van een verplaatsingsplot en matrices met daarin 
de verplaatsingen van de knooppunten (DX en DY). 

Ter verduidelijking van de uitbreiding van het programma zal een verplaatsingsmesh van 
twee identieke random gegenereerde beelden worden behandeld. Tussen de twee beelden 
is een algehele verplaatsing gesimuleerd van +5 pixels in X-richting en -4 pixels in Y- 
richting. De beelden zijn ontstaan door binnen Matíab at random een matrix te genereren 
met een grootte van 512 bij 512 coairdinaten (dit komt overeen met de grootte van een 
ingelezen camerabeeld). Iedere random gegenereerde matrixwaarde komt overeen met een 
pixelwaarde. De stapgrootte van het rooster is ingesteld op 50 pixels. De grootte van hef 
window en het zoekgebied bedragen respectievelijk 21x21 en 61x61 pixels. 

7 
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$guur 4: Verplaatsing van twee identieke random beelden 

Uit de output van het programma volgt dat de verplaatsingen op ieder knooppunt correct 
zijn uitgevoerd. De stersetjes geven de verplaatste positie aan en het andere einde van de 
vectoren geven de oorspronkelijke positie aan. 

Om de correlatie met vervormde beelden te testen zijn binnen met matlab twee niet 
identieke beelden gegeneerd. Het eerste beeld bestaat uit een stip met een straal (EP) van 
R=40 pixels, waarbij de grijstint (G) afneemt van G=200 in het middelpunt tot G= i aan 
de rand van de stip. De overige ruimte van het beeld is opgevuld met G= 1. Het tweede 
beeld bestaat uit een stip met R=60 pixels, waarbij de intensiteit op dezelfde manier 
afneemt als in het eerste beeld. De middelpunten van de stippen bevinden zich op dezelfde 
positie (X,Y) =(225,225). 

Het gewenste resultaat van de verplaatsingsberekenhgen wordt dus als volgt: 
i] In het veiglaatsingsplot lopen de raaklijnen van de verplaatsingsvectoren allemaal door 
het middelpunt van de stip 
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21 De verplaatsingen zijn bij een constante straal (R) overal gelijk en naar buiten gericht. 
Bij R=O worden verplaatsingsvectoren met een modulus nul gevonden en bij R=40 
worden verplaatsingsvectoren met een modulus 20 gevonden. Bij de berekening van de 
verplaatsingen is gebruik gemaakt van een rooster ter grootte van 80x80 pixels en een 
stapgrootte van 20 pixels. Het midden van het rooster is op dezelfde positie geplaatst als 
de middelpunten van de stippen. De grootte van het window bedraagt 31 X 31 pixels, 
terwijl de grootte van het zoekgebied 81 X 81 pixels is. 

280 - - 

260 - - 

- 
c, \ 

/ T\ 

- .* 240- - tc- - $, "T 220- 

200 - - 

180- - 

160- - 

140- - 
I 1 I I I I I I I 

Resultaten 
In figuur 5 staat een weergave van de twee stippen, in figuur 6 volgt een grafische 
weergave van de verplaatsingen. 
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Het blijkt dat de gevonden verplaatsingen niet het gewenste resultaat leveren. 
De verklaring hiervoor is het volgende: 
Het tweede beeld bezit, lopend van de rand van de stip tot aan het middelpunt, een steeds 
hogere intensiteit. Aangezien alle zoekgebieden van de betrokken coördinaten het middel- 
punt van de stip overlappen, zal in de buurt van het middelpunt de hoogste waarde van de 
correlatie worden gevonden omdat de grij’swaarden van de windows in dit gebied met de 
grootste grijstinten uit het zoekgebied worden vermenigvuldigd. Eén en ander kan worden 
duidelijk gemaakt in de volgende figuur: 

correlatie waarden bij de aangegeven richting 

stip uit het tweede beeld 

I I 

\ zoekgebied uit tweede beeld 0,o 

j2guur-7: correlatie bij oplopende grijstinten 

Het window wordt, zoals uit voorgaande figuur blijkt, in de richting van het middelpunt 
met steeds grotere getallen vermenigvuldigt. In de buurt van het middelpunt worden dm 
de grootste waarden van de correlatiefunctie gevonden. De oplossing voor dit probleem is 
normering van de correlatiefunctie. Bij normering leveren alleen badrateringen van 
getallen de hoogste correlatiewaarde (dus wanneer het window op een positie wordt gelegd 
met dezelfde grijstinten). 

2.2 - 3 Gesimuk met vemrgpothg. 

]in deze paagraaf wordt de verplaatshg van gesimuleerde rechthoek onderzocht. Wet 
eerste beeld bestaat uit een rechthoek van honderd pixels in y-richting en tweehonderd 
pixels in x-richting. De linkerbovenhoek heeft de coördinaten @,Y) =(200,200), de 
rechteronderhsek bezit de coördinaten (X,Y) =(400,300). De grijswaarden (G) van de 
rechthoek lopen lineair op in x-richting; van G= 1 bij X=200 tot G=200 bij X=400. Het 
tweede beeld heeft één verschil ten op zichte van het eerste beeld; de rechthoek is in X- 
richting 100 pixels langer. De grijswaarden (G) verlopen op dezelfde manier als de eerste 
rechthoek, maar nu veraaiCaest deze over e m  lengte van 300 pixels in plaats van 200 
pixels. 
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Resultaten 
Bij deze simulatie stuit men op hetzelfde probleem als bij de vorige paragraaf; doordat de 
correlatiefunctie niet is genormeerd worden de verplaatsingen fout berekend. De verplaat- 
singen worden aan de rechterzijde van het betrouwbare zoekgebied teruggevonden omdat 
hier de grijswaarden van het zoekgebied het hoogst zijn. De effecten van vermenigvuldi- 
ging van hogere grijswaarden met de grijswaarden van het window overstemmen de 
werkelijke correlatie piek. In de correlatie matrix ontstaat geen piek maar een rand van 
maximale waarden op de rand  an het betrouwbare zoekgebied. De correlatie matrix van 
een wiiiekeurige verpiaatsingsberekening vertoont aaarom het voigende patroon: 

10- 

8. 

6% 

4. 

2. 

O. 

-2 > 

x 10’ 

12. 

1 O0 

O 0  

figuur 8: conelatiematrix van een willekeurige verplaatsing 
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2.3 Discussie en conclusies 

Uit de simulatie van de stip en de balk wordt duidelijk dat een correlatieberekening 
nadelig wordt beïnvloed door hoge grijstinten in het tweede beeld. Dit probleem kan 
worden omzeild door normering van de correlatiefunctie. Indien een correlatie zonder 
FFT wordt uitgevoerd (Van Andel, 1995) kan men de genormeerde correlatiefunctie als 
volgt definiëren. Laat F(x,y) de grijswaarde zijn in (x,y) van het eerste beeld en laat 
G(x*,y*) de grijswaarde zijn in (x*,y*) van het tweede beeld, dan ziet de genormeerde 
correlatiefunctie er als volgt uit: 

De werking van correlatie met FFT (correlatie in het plaatsdomein is gelijk aan vermenig- 
vuldiging in het frequentiedomein) levert in eerste instantie geen mogelijkheid om de 
genormeerde correlatiefunctie met Fourier te transformeren, zonder het vemenigvuldi- 
gingsprincipe te verliezen. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken op welke manier 
dit wel mogelijk is. 

In het volgende hoofdstuk worden proefstukken onder bepaalde rektoestanden onderzoc 
Om het normeringsprobleem te omzeilen is daarom gebruik gemaakt van texturen die geen 

oppenvlakken bevatten met hoge grijswaarden (met hoog bedoelen we veel hoger dan 
@middelde grijswaarde van de proefstukken). 
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Experiment: trekproef a m  rubber. 3 

3.1 Opstelling 

De gebruikte opstelling bestaat uit een eendimensionale trekbank, een rubberen proefstuk, 
een analoge camera en het TIM systeem. De proefstukken worden in de trekbank ge- 
plaatst, de camera maakt analoge opnamen van de proefstukken en het TIM systeem 
digitaliseert de opnamen zodat deze met het correlatieprogramma verder verwerkt kunnen 
worden. De onderste bek van de trekbank is gefixeerd en de bovenste bek kan in verticale 
richting bewegen. 

De proefstukken zijn gemaakt van zwart rubber: neoprene cr. Op het rubber is een witte 
acrylverf gespoten om een duidelijke textuur op het proefstuk te krijgen. In totaal zijn 4 
proefstukken gemaakt, allemaal met een verschillende textuur. De verschillen tussen de 
proefstukken kunnen duidelijk worden gemaakt aan de hand van histogrammen en de 
Fouriergetransformeerden van de proefstukken (zie bijlage 3.1). 

De afmetkgen van de proefstukken zijn als volgt: 

I ..................................... ..................................... ..................................... ........................ ........ 

I I 
....................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... I ............... 

140 mm 
I 

figuur 9: Afmeeingen van de proefstukken 

Doordat de proefstukken vrij breed zijn en over de hele lengte ingeklemd, ontstaat een 
inhomogene rektoestand. We concentreren ons echter alleen op de rek in lengterichting. 
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3.3 Werkwijze 

3.3 .) 1 Beschrijving experiment. 

Een proefstuk wordt ingespannen in de bekken van de trekbank. Na het inspannen wordt 
het proefstuk een stukje opgerekt in lengterichting totdat de trekbank een kracht in 
lengterichting registreert van 10 N. De beginlengte van het proefstuk v m  bekken tot 
bekken wordt opgemeten met een schuifmaat. Dit is de startpositie van de proefstukken. 

Van de startpositie wordt nu een digitaal beeld gemaakt met het TIM systeem. Als dit 
beeld is opgeslagen wordt het proefstuk 1 mm opgerekt en start het hele proces opnieuw; 
de lengte wordt opgemeten en er wordt een beeld gedigitaliseerd. 

Uiteindelijk zijn bij een verplaatsing van respectievelijk 0,1,2,5,10 en 20 mm beelden 
opgenomen. 

3 . 3 2  Vem g van beelden. 

De gedigitaliseerde beelden zijn opgeslagen in een matrix met een grootte van 512 x 512 
posities. Iedere positie komt overeen met de grijswaarde van een pixel (O is zwart en 256 
is wit). De proefstukken beslaan een gebied met een grootte van ongeveer 300 pixels in 
X-richting en 350 pixels in Y-richting. De verwerking van de beelden valt uiteen te zetten 
in een aantal stappen. Deze stappen zullen hies worden behandeld waarna in de volgende 
paragraaf de resultaten van deze stappen volgen. 

Van ieder proefstuk worden een groot aantal verplaatsingen berekend tussen verplaatsing O 
mm en verplaatsing 1 mm om te kijken of de verplaatsingen goed worden berekend. De 
berekening gaat als volgt: Op de twee beelden van een bepaald proefstuk wordt een 
rooster geplaatst met ais linkerbovenhoek de coördinaten (200,200) en rechtsonder de 
coördinaten (400,400) en een stapgrootte van 20 pixels. Op ieder knooppunt van dit 
rooster wordt de verplaatsing berekend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een window- 
grootte 31 x 31 pixels en een zoekgebiedgrootte van 81 x 81 pixels. 
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3 -4 Resultaten. 

i niet geschaalde verplaatsingen 
niet geschaaide verplaatsingen 

-. 400- 

350 - 

. - - .- - _ _  \\\\Y\\-- . . -.- 

C 
niet geschaaide verplaattingen 

I 
200 250 300 350 400 

I I 
200 250 300 350 400 

7, 
?J 

niet geschaaide verplaatsingen 
I 

@guur 10: verpiaatsingsvelden van de proefstukken bij een opgelegde Hemverplaatsing van i mm 

In figuur 10 worden de verplaatsingen gegeven bij een opgelegde klemverplaatsing van 1 
mm. Opvallend zijn de grote verplaatsingen die zichtbaar zijn in alle proefstukken. Deze 
blijken allemaal aan de rand van het betrouwbare zoekgebied. Blijkbaar is bij deze 
verplaatsing het algoritme niet in staat om de juiste positie terug te vinden. 
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Indien men de correlatiematrices van een goede berekening en een slechte berekening met 
elkaar vergelijkt (figuur 1 l), ziet men dat bij een berekening waarbij de verplaatsing op 
een verkeerde positie wordt teruggevonden de correlatiepiek wordt overstemd door andere 
effecten. Mogelijke effecten zouden kunnen zijn: 

-normeringseffecten: Zoals vermeld in paragraaf 2.2.2 en 2.2.3 kunnen hoge 
grijswaarden in het zoekgebied de juiste correlatiepiek gaan overstemmen. 
-correlatie-problemen: Zoals vermeld in paragraaf 2.1.2 worden twee niet identieke 
beelden op elkaar gefit. Dit kan juiste positie van de correlatiepiek beekvloeden. 

. .  . .. 
x IO' 

. . . .. . . . 
x 10' - -  - .  -. ~ .. .~ 

*-l zo -l 

100 

O 0  O 0  

figuur1 la: correlatiematrix bij een positie die 
niet goed is teruggevonden 

figuur1 lb: correlatiematrix bij een positie die 
wel goed is teruggevonden 

figuur 12: correlatiematrices 

In ieder proefstuk zijn negen punten geselecteerd. De punten zijn zo gekozen dat steeds 
drie punten dezelfde Y-waarde bezitten. Zo ontstaan per proefstuk drie paren van drie 
punten met verschillende opgelegde verplaatsingen. Deze punten zijn gevolgd bij toene- 
mende rek. 

De grootte van de opgelegde verplaatsing (in pixels) wordt als volgt bepaald: De begin- 
lengte (mm) en de uiteindelijke lengte (mm) van de proefstukken (bij een bepaalde 
opgelegde verplaatsing) wordt tijdens het experiment met een schuifmaat opgemeten. De 
beginlengte van het proefstuk wordt gelijk gesteld aan de lengte van het proefstuk zoals 
dat zichtbaar is in het eerste beeld (lengte in pixels) (zie figuur volgende blz.): 
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figuur 12.- verplaatsingen in het materiaal 

Ofschoon het relmeid bij dit proefstuk inhomogeen is benaderen we YOOF de analyse het 
rekveld als zijnde homogeen. L = (Y-coör. van het betrokken punt) - (Y-coör. van het 
begin van het proefstuk). Indien we alle waarden van de proefstukkken in één figuur 
plaatsen en hierdoor een lineaire regressielijn trekken met het betrouwbaarheidsintal 

opgelegde verplaatsingen 

figuur 13: berekende tegen opgelegde verplaatsingen + lineaire benadering met betrouwbaarheidsinterval 
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De lineaire regressielijn heeft de volgende vergelijking: 

Y = -0,32 + 0'9% * E 

Het betrouwbaarheidsinterval wordt als volgt gedefinieerd (alfa = 0,05) (zie ook bijlage 
3.4): 

De correlatie (r) is: r = 0,996 

Aan de hand van de volgende formule kunnen we vaststellen of de correlatie signifant van 
nul verschilt (alfa= 0,005): 

linkergedeelte van formule (3.3) = 89, t = 3,23 

Men kan met 993  % zekerheid vaststellen Qat de correlatie niet nul is. 

De afwijkingen die ontstaan bij de opgelegde verplaatsingen (meetfouten met de schuif- 
maat, het uit de bekken trekken van het rubber) zijn van dezelfde orde als de afwijkingen 
van de berekende verplaatsingen. De regressielijn heeft als richtingscokficient 0,92. Het 
feit dat deze niet 1 is zou kunnen doordat het rubber in de bekken het volgende karakter 
vertoont bij toenemende verplaatsing: 

figuur 14: rubber in bek bij grote verplaatsing 

Daardoor wordt de werkelijke lengte van het proefstuk steec, langer tem i1 tijdens het 
experiment steeds de lengte van bekken tot bekken is gemeten. De rek is in werkelijkheid 
waarschijnlijk iets lager dan de bepaalde Opgelegde rek. Het feit dat de beginwaarde -8,32 
bedraagt komt waarschijnlijk doordat het rubber voor een gedeelte uit ket bekken wordt 
getrokken. Dit leidt ook tot een lagere waarde van de opgelegde rek. 
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3.5 Discussie en conclusies. 

Bij verwerking van de proefstukken blijkt dat veel berekeningen niet correct worden 
berekend. De belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat de correlatiefunctie niet genormeerd 
is. Indien de verplaatsingen correct worden berekend is het mogelijk tot 20 % rek in het 
materiaal terug te vinden. 

Het effect van intensiteitsveranderingen op de beelden is onderzocht en blijkt van invloed 
te zijn; De berekening verlopen het beste wanneer van de beelden het gemiddelde wordt 
afgetrokken. Door deze middeling worden de correlatie pieken lager en de effecten van 
ruis bij FFT berekeningen worden kleiner (Petterson, 1982). 

Door het feit dat twee niet identieke matrices op elkaar worden gefit ontstaan correlatie 
problemen. Dit kan de juiste positie van de correlatiepiek be-invloeden. 
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Conclusies en aanbevelingen. 4 

4.1 Conclusies 

-Met behulp van de uitbreiding van de programmatuur is het mogelijk een geheelverplaat- 
singsveld te berekenen. Als de verplaatsingen klein bli-iven ten op zichte van de grootte 
van het betrouwbare zoekgebied, is het mogelijk om vast te stellen of een verplaatsingsbe- 
rekenig correct wordt uitgevoerd: Een foute berekening bevindt zich namelijk aan een 
rand van het betrouwbare zoekgebied. 
-Door het feit dat twee verschillende signalen zonder tussenbewerking op elkaar worden 
gefit ontstaan fouten die, afhankelijk van situatie, een niet systematisch patroon weerge- 
ven. Het is daarom niet mogelijk vooraf te bepalen of een berekening goed of fout wordt 
uitgevoerd. 
-Bij berekeningen waar de verplaatsing niet aan de rand van het betrouwbare zoekgebied 
wordt teruggevonden, wordt de verplaatsing met een nauwkeurigheid van & 0,s pixel 
teruggevonden. Onder deze voorwaarde is het mogelijk om rekken tot 20% terug te 
vinden. 

4.2 Aanbevelingen 

-Het verdient aanbeveling onderzoek te verrichten naar de mate waarin correlatiefunctie 
binnen FFT genormeerd kan worden. 
-De werking van FFT bij correlatie dient aan een dieper onderzoek te worden ondenwor- 
pen omdat binnen FFT bepaalde bewerkingen van invloed zijn op de mate waarin de 
correlatiepiek goed of slecht wordt berekend. (denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van het 
window en het zoekgebied in de matrices c(k,l) en z(k,l) 
-Het verdient aanbeveling onderzoek te doen naar de invloed van filtering op de beelden 
(filtering van ruis of andere factoren). 
- Toepassing van sub-pixelinterpolatie zodat de nauwkeurigheid van de verplaatsingen niet 
meer is gebonden aan de pixelgrootte. Door het feit dat het verloop van de tweedimensio- 
nale beelden blokvormig is, is het niet mogelijk om de verplaatsing op sub-pixel niveau te 
bepalen. De correlatie matrix genereert namelijk vlakke pieken, ter grootte van een pixei. 
Om de verplaatsing op sub-pixel niveau te bepalen, is het noodzakelijk een interpolatie 
tussen de pixelwaarden toe te passen, waardoor het verloop van de matrix continue wordt. 

-Onderzoek verrichten naar de invloed van de camera (belichting, scherpte van het beeld, 
de werking van de frame grabber) 
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Bijlagen 
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Bijlage 2.1 X en Y verplaatsingen 

X Verplaatsingen (in pixels) 11 Y Verplaatsingen (in pixels) 
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Bijlage 3 - 1 histogrammen en fouriergetransformeerden van de proefstukken. 
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$guur 8: histogrammen van de proefstukken 
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proefstuk A proefstuk B 

proefstuk C proefstuk D 

figuur 9: Fouriergetransformeerden 
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Bijlage 3.2 Opgelegde en berekende verplaatsingen van de proefstukken 
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Opgelegde 
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en berekende verplaatsingen: sample C li 
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Opgelegde en berekende verplaatsingen: sample C 
~ 
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Bijlage 3.3 

I I  r =  (3) 
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Bijlage 3.4 
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2,51 12 12,O 10 
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Programma 
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% hoofdprogramna BEELDCOR 
% HoofdMENU waaruit verschi l lende funct ies van BEELDCOR worden opgestart 
% 
% 
% Versie 2 LUC T i l l i e  1995 
% 
% 
clg,clc,disp(JOpstarten programna BEELDCOR‘); 
% 
% 
meta-vlag=l; % Default:  geen META-file 
invoer=O; 
whi le  invoer-=99 

Clc,clg 
% 
%... ................ Begin van menu....................................... 
% 

fprintf(C’Hoofdmenu ’1) 
fprintf([ ’\n O)  Rechts t reeks comnandos invoeren’, ... 

fprintf  ( 

f pr in t f  ( 

‘\n 1) A l l e  variabelen wissen‘, ... 
‘\n 2) Gegevens in lezen met I M - f i l e ‘ ] )  

’\n 3) 
‘\n 4) 
‘\n 5) 
‘\n 6 Maak een random beeld aan ’1) 

Nieuwe gegevens inlezen vanui t  MAT-file’, ... 
Huidige gegevens opslaan i n  MAT-file’, ... 
Plaat jes opslaan i n  PRINT-f i le ’1) 

fprintf( [’\n‘l 1 
fprintf([ ’\n 7) Invoeren van window, zoekgebied en mesh grootte: ‘I) 
fpr in t f (C ’ \n  8) Bereken de verplaatsingen op de knooppunten van de mesh’, ... 

‘\n 9) 
’\n10) Maak een c o r r e l a t i e p l o t ’ l )  

Met behulp van plot1.m kunnen naderhand print p laa t j es  worden’) 

Maak een verplaatsingsplot ’ ,  ..... 

fprintf(C’\n99) Einde programna \n’l) 
d isp( ’  
d isp( ’  gemaakt‘) 

% 
%.................Controle en uitvoeren van opdracht ...................... 

invoer=in-check(’Uw keuze I ,  invoer,O, C l  21 , O ) ;  

i f  invoer==99 
break 

% 
% ................. Rechtst reeks commando‘s invoeren ...................... 
% 

~ e l s e i f  invoer==O 
fprintf(‘\nTerugkeren naar MATLAB-programna met contro l  -Z\n‘) 

keyboard 
% 
%..........Alle variabelen wissen en de f i n iee r  globale variabelen ...... 

e l s e i f  invoer==l 
c lear  
meta-vlag=O; 

% 
%.................Gegevens in lezen met I M - f i l e  ........................... 
% 

e l s e i f  invoer==2 
% 

filenaaml=input(rIM-Filenaam beeldl: ’ , ’ s t ) ;  
f i lenaaml= [~/users/sg4/luct/data/~ ,f i lenaamll ; 
i f  e x i s t ( f  i lenaaml)==2 

f p r i n t f ( [ ’ \ n I M - f i l e  f,filenaaml,’ wordt geladen ‘I) 
fidl=fopen(f i lenaaml); 
beeld l=f read( f id l ,  C512,5121); 
beeldl=beeldl’; 
beeldl=beeldl-(mean(mean(beeld1))); 



else 

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

% 
filenaam2=input('IM-Filenaam beeld2: ' , 's ' ) ;  
f i lenaam2=C'/users/sg4/luct/data/' ,f i lenaam21; 
if exist(filenaam2)==2 
fprintf(['\nIM-file ',fitenaam2,' wordt geladen 'I) 
fid2=fopen(f i Lenaam2); 
beeld2=f read( f id2,[512,5 121 ); 
beeld2=beeld2'; 
bee 1 d2=bee ld2- (meancinean( beeld2 1 1 ; 

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

end 

% 
%..............Nieuwe gegevens inlezen vanuit MAT-file ................... 
% 

elseif invoer==3 
filenaam=input('MAT-Filenaam nieuwe gegevens: ' , 's ' ) ;  
eva 1 ( E' load I , f i lenaaml ) 

% 
%..............Huidige gegevens opslaan in MAT-file ...... 
% 

elseif invoer==4 
matfile=input('MAT-Filenaam huidige gegevens: ' , ' s ' ) ;  
fprintf(ï'\nGegevens worden opgeslagen onder: ',matfi 
wal( ['save ,matf i lel 1 

% 

................ 

e,'.MAT'I) 

%.................Schrijf PLOTs naar PRINT-file ............................ 

etseif 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: ','S.'); 
fprintf(['\nGegevens worden opgeslagen onder: ',filenaam,'.PS'I) 

meta-vlag=l 

meta-vlag=O 
else 

end 
% 
%.....................Maak random beeld aan................................ 
79 

elseif invoer==ó 
~beeldl~beeld2,Xmax,Ymaxl=randbld; 

% Controle op ongeldige opdracht, terwijl geen beeldgegevens bekend zijn 
elseif exist('beeld2')==0 
fout='Geen gegevens van de beelden bekend'; 

A 

%..................Bepaal window en zoekgebied ............................ 
% 

elseif invoer==7 
ïM,N,P,Q,r,s,t,xord,yord,aI=win; 

% Controle op ongeldige opdracht, terwijl geen windowgegevens bekend zijn 
% elseif exist('PO')==O 
% 
% 
% 

fout='Geen gegevens van het window bekend'; 

%.........Bereken de verplaatsingen op de knooppunten van de mesh ........ 
% 

elseif invoer==8 
[W,V,X,Y,dx,dy]=doi t3(beeldl ,beeldZ,M,N,P,Q,r,s, t,xord,yord,a); 



% 

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

elseif invoer==9 
subplot(l,2,l),quiver(X,Y,dx,dy);title(~geschaalde verplaatsingen') 
subplot(1 ,Z,Z),plot(W,V, '-w'),hold on,plot(W(2,: ) ,V(2 ,  : 1, Iw*I 1;. .... 
axis( [min(min(X))-20 max(max(X))+20 min(min(Y))-20 max(max(Y))+201);. .. 
;title('niet geschaalde verplaatsingen') 

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

else 

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

if exist( 'fout' )==I 
if -isempty(fout) 

fout='Ongeldige keuze'; 

% Weergave van fout 

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

end 
end 
clear fout 
invoer=-I; 

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

.. .. .. .. ,. .. 



% 

% 
function 
% 

% 

[X,Yl=meshgrid(xord,yord); 
dx=zeros(a,a); 
dy=zeros(a,a); 
% 
% 
MO=zeros(a,a); 
NO=zeros(a,a); 

QO=zeros(a,a); 
% 
% 

for i=l:a 

MO(i, j )=X( i ,j )-(M-1)/2; 
NO(i , j )=Y(i ,j)-(N-l)/2; 
PO(i, j)=X( i, j )-(PI )/2; 
QO( i, j)=Y( i ~ j )-(&I )/2; 
% 

f f tcor( beeldl , beeld2, X( i, j ) ,Y  ( i, j ) , P, Q, PO( i, j ) ,QO( i, j ) ,M, N, MO( i, j 1, NO( i, j ) ,I ; 
% 
dx(a+l-i, j)=-x-verplaatsingen; 
dy(a+l-i,j)=y-verplaatsingen; 
end 
end 

[U, V, X,Y, dx,dyl =doi t3( beeldl , beeld2, M, N I  P, GI, r, s, t , xord, yord, a) 

!”=Ze!Y2§(2,Z); 

i=l; j=1; 

for j=l:a 

[cormat,x~verplaatsingen,y~verplaatsingenl= ... 

%..........met behulp van quiver wordt een plot gemaakt ...... 
% 
qui ver (X, Y, dx, dy) 
axis( [min(min(X))-20 max(max(X) )+ZO min(min(Y) 1-20 max(max(Y))+203); 
axis( ’equal 1; 

% 
Wl=zeros(l ,a”2); 
VI =zeros ( 1, a”2) ; 
DXl=zeros(l ,a??); 
DY l=zeros(l ,a”Z); 
% 
% 
for u=l:a; 

%.........met behulp van plot wordt een plot gemaakt ........ 

for v=l:a; 
Wl((u-l)*a+v)=X(v,u); 
Vl((u-l)*a+v)=Y(v,u); 
DXl((u-I )*a+v)=dx(v,u); 
DYl((u-l)*a+v)=dy(v,u); 

end 
end 

% 

% 

DXZ=zeros(l ,aA2); 
DYZ=zeros( 1 ,a?) ; 
DXZ=UI+DXl; 
DYZ=VI+DYl; 
W=zeros(2, a”2 ) ; 
V=zeroc(2, a”2); 
U= [WI ;DX21; 
V= CV1 ;DY21 ; 

%hold on 
%plot(U,V,’w-’) 



%plot(W(Z, :)#v(z,:)c’w*’) 
%xis( [min(min(X))-ZO max(max(X))+20 min(min(Y 1 )-20 max(max(Y 1 )+ZO1 ); 
%xis( ’ equa 1 ) ; 
% 
%.........einde van de plot bewerking ........... 
% 
W=zeros(Z,a^Z); 
V=zeros(Z,a^Z); 
W=[WI;DXZI; 
V= EV1;DYZI ; 

%hold on 

%axis( [min(min(X) ) - Z O  max(max(X))+ZO min(min(Y ) ) - Z O  max(max(Y))+201); 
%axis( ’equa L 1; 
% 

%plot(W,V,‘w-’) 

%plot(W(Z, :),V(Z, :l!’w*’) 

%.........einde van de plot bewerking ........... 
% 
subplot ( 1,2,1 ),qui ver(X,Y ,dx,dy); t i t 1 e( ’geschaa lde verplaatsingen‘ ) 
subplot(l,Z,Z),plot(W,V, -w’), hold on,plot(W(Z,: ) ,V (Z , :  ),’w*’);. .... 
axis([min(min(X))-ZO max(max(X))+ZO min(min(Y))-ZO max(max(Y))+ZOI); ... 
;title(’niet geschaalde verplaatsingen‘) 



function [M,N,P,Q, r, s, t, xord, yord, al =win 
disp(1 
% 
% 

disp(’ ’); 

disp(l I ) ;  

disp(l Belangrijk!! : De afmetingen van het window I ) ;  

disp(‘ I ) ;  

disp(‘ en het zoekgebied moeten ONeven aantal Len zijn. 1; 
disp(’ ); 

e< Het is van belang dat beeld1 en beeld2 al zijn ingevoerd >> ‘ 1  

a 
1 en=O; 
while len==O 
M=input(‘ Geef aantal pixels in x-richting van het window : I ) ;  

len=length(M); 
end; 
l en=O; 
while len==O 

N=input(’ Geef aantal pixels in y-richting van het window : I ) ;  

len=length(N); 
end; 
len=O; 
while len==O 

P=input(‘ Geef aantal pixels in x-richting van het zoekgebied : I ) ;  

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

len=length(Q); 
end; 
% 
% 
len=O; 
while Len==O 

r=input(‘ Geef de waarde voor de kleinste X en Y coordinaten : I ) ;  

Len =length(r); 
end; 
Len=O; 
while len==O 

t=i nput ( I  Geef 
Len= length( t 1; 

end; 
len=O; 
while len==O 

s=input(’ Geef 
1 en= lengt h(s) ; 

end; 
a=( ( (  t- r)/s)+l); 
xord=r:s:t; 
yord=r:s:t; 

de waarde voor de grootste X en Y coordinaten : I ) ;  

de waarde voor de stapgrootte van de mesh : I ) ;  



%:wq : 
% Deze functie berekent de verplaatsingen van een gedeelte van een beeld 
% met behulp van het FFT-algorithme. 
% 
% 
function Ccormat,x_verplaatsingen,y_verplaatsingen,maxx,maxy,xnulpuntl= ... 
fftcor(beeldl,beeld2,X,Y,P,Q,PO,QO,M,N,MO,NO,A) 
% 
% bereken S zodanig dat geldt: 
% S >= M+P-1 
% S = 2% s=integer 
% 
e i  bereken Ï zodanig dat geidt: 

% T >= N+Q-I 
% T = 2^t t=integer 
% 
% 
% 
% 
s=round(0.5+(log(M+P- 

t=round(0.5+(log(N+Q- 
T=2"t; 
MS=S-M; 

NT=T-N; 
maxx=zeros(A,l); 
maxy=zeros(A,l); 

S=Z"s; 

x-verplaatsingen=zeros(A, 1); 
y-verplaatsingen=zeros(A, 1); 

% 

%.....................maak windowmatrices aan............................ 
% 
i=l; 
for i=l:l:A 
m=l ; 
n=l ; 
p=l ; 
q=l ; 
window=zeros(S,T); 
for m=l:l:M 

f o r  n=l:l:N 

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

end 
% 
%..................maak zoekgebiedmatrices ............................... 
% 
zoekgeb=zeros(S,T); 
for p=l:l:P 

for q=l:l:Q 

end 
zoekgeb(p,q)=beeldZ(PO( i )+p-I ,QO(i )+q-I); 

end 
% 
%.. ............... correlatie berekening ................................ 
% 

clg 
%di sp(l' 1; 
%disp(l even geduld a.u.b. , bezig met rekenen'); 

UI NDOW=f f t2( wi ndow); 
ZOEKGEB=f f tZ(zoekgeb); 
CORMAT=ZOEKGEB.*conj (U I NDOU); 



corrnat=ifft2(CORMAT); 
% 
%...............berekening coordinaten van maximale correlatie ......... 
% 
[rnax~kolomwaarden,rijnumnersl=max(cormat); 
[waarde~y,maxy(i)1=rnax(max~kolomwaarden); 
maxx(i)=rijnumners(maxy(i)); 
% 
%..............berekening coordinaten nulpunt .......................... 
% 
xnulpunt= (M+P)/2+1; 
ynulpunt= (Q+N)/2+1; 
% 
%..........berekening verplaatsing van het windowzwaartepunt ........... 
n 
x-verplaatsingen(i)= maxx(i)-xnulpunt; 
y-verplaatsingenci )= maxy(i )-ynulpunt; 
% 
end %.........einde van de for loop ......... 
% laat resultaat zien: 
% 
7disp(' ); 

%diSP(' De veplaatsingen in x- en y-richting zijn resp. : 
Mi sp( I I ); 

Mi sp( ' 1  ); 

%x-verplaatsingen 
%y-verplaatsingen 
Mi sp( I I ) ; 
Ydisp('Druk op een toets om verder te gaan.'); 
%pause 
% 
% 

%e i nde 
% 

I ) ;  



clc; 
% 
%......Dit programa biedt de mogelijkheid om plaatjes te printen ..... 
disp(' Geef aan met welke T-waarde U wilt rekenen; T=l is een I ) ;  

dispc' is een verplaatsingsplot; T=2 is een plot van de beelden'); 
'1; dispc' en T=3 is een correlatieplot 

% 
len=O; 
while len==O 

T=input('Geef waarde voor T: '1; 
len=length(T); 

end; 
% 
if T==l 
%...........verplaatsingplot........ 
% 
subpl o t ( 1 ,,?,I) I qui ver (XI Y, dx , dy ) ; t i t 

................ 

e('geschaa1de verplaatsingen') 
subplot(l,2,2),plot(U,V,~-w' ),hold on,plot(U(2, :),V(2, :) ,'u*' ); ..... 
axis([min(min(X))-20 max(max(X))+20 min(min(Y))-20 max(max(Y))+201); ... 
title('niet geschaalde verplaatsingen') 
% 
end 
%................beelden plot .................... 
x 
if T==2 
col ormap(gray(255) 1; 
image( beeldl (100:400,100:400) ); 

pause 
% 
colormap(gray(255) 1; 
image( bee ld2( 100:400,100:400) 1 ; 
% 
% 
subplot(2,1, I), image(beeldl(100:4001 100:400));tit le('afbee1ding beeldl'); 
subplot(2,1,2),image(beeld2(lOO:4OOllOO:4OO~~;title(~afbeeld~ng beeld2'); 
end 
% 

%... . . . . . . . . . . . .correlatieplot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* . . . . . . .  
% 
if T==3 
colormap(hsv); 
cormat=(real (cormat 1); 
c=si ze(cormat, 1 ); 
a=l :c; 
b=î :c; 

ai= 1 inspace( 1, c, 100); 
bi= 1 inspace( 1, c, 100); 
[ A i  , Bi 1 =meshgr i d( a i ,bi ) ; 
Zi=interp2(a,b,cormat,Ai ,Bi ); 
mesh ( 2  i ) 
end 
% 
disp('met "print -dps,filenaam.psll is het mogelijk een ps file te maken'); 



c1c;cLg;cLear 
R=40;xm=225;ym=225; 
beeldl=zeros(512,512); 
for x=1:512 

for y=1:512 
r=sqrt((x-xm)^2 + (y-ym)"2); 

if r<=R 
beeldl (x, y)=- ((200- 1 )/R)*r+200; 
else 
bee Ldl ( x, y) =I ; 
end 

end 
ex! 
% 
% 
R=80;xm=225;ym=225; 
bee ld2=zeros(5 12,5 12); 
for x=1:512 

for y=1:512 
r=sqrt((x-xm)''2 + 

if r<=R 
beeld2(x,y)=- ((200- 
else 
beeld2(x,y)=l; 
end 

end 
end 
co 1 ormap( gray( 255 ) ) ; 

(y-p)"2); 

)/R)*r+200; 

image( beeldl (160:280,160: 280) 
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