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Bepaling van een maat voor de meetonnauwkeurigheid van het 3D Hentschel videomeet- 
systeem. 

Door: D.W.A. Brands. 

Samenvatting. 

Dit artikel bevat de afleiding en een test, van een vervormingsmaat die iets zegt over de 
meetonnauwkeurigheid van het 3D Hentschel video meetsysteem. Er wordt uitgegaan van 
het principe dat er geen deformatie optreedt indien een beweging van een star lichaam 
gemeten wordt. Indien er wel deformatie gemeten wordt is deze volledig veroorzaakt door 
meetonnauwkeurigheden in het meetsysteem. De geïntroduceerde vervormingsmaat is een 
schaalfactor die de verlenging t.g.v. de gemeten deformatie beschrijft alsof deze in alle 
hoofd-rek-richtingen gelijk zou zijn. Hij wordt m.b.v. een kleinste kwadraten benadering 
uit de gemeten deformatie bepaald. 
De afleiding van de vervormingsmaat is in computer-software verwerkt en op numerieke 
nauwkeurigheid getest. Er is een meting gedaan waarbij de markerposities van een grid 
met negen retro-reflecterende markers, die op een vlakke plaat geplakt zijn, onder vijf 
verschillende hoeken zijn gemeten. De vervormingsmaten die uit de meet-data berekend 
worden lijken een symmetrisch verloop te vertonen. Om dit nader te onderzoeken is er 
gekeken naar de afstanden tussen twee markers. Indien de markers naar de camera's toe 
bewegen lijkt de gemeten afstand toe te nemen, bij beweging van de camera's af lijkt de 
gemeten afstand af te nemen. Ook het gevonden verloop van de vervormingsmaat lijkt 
hiermee verklaard te kunnen worden. Vewolgonderzoek naar de invloed van deze bewe- 
ging op de meetnauwkeurigheid lijkt gerechtvaardigd. 
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1 Inleiding. 

In dit artikel wordt een poging gedaan om iets meer te weten te komen over de meet- 
nauwkeurigheid van een 3D-videocamera meetsysteem dat gebruikt wordt bij de sectie 
Continüumsmechanica van de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Dit systeem wordt gebruikt om het vervormingsgedrag van o.a. 
composieten en polymeren te meten. Ook wordt het gebruikt voor metingen in de bio- 
mechanica waarbij gemeten wordt hoe deler, van het lichaam bewegen onder invloed van 
een bepaalde belasting. Dit werd al geruime tijd in 2D gedaan maar pas sinds ongeveer 
een jaar geleden in 3D. Het systeem werkt met twee camera's die ieder in 2D markerposi- 
ties opmeten.( Een marker is een zelfklevend klein rond stukje retro-reflecterend materiaal 
dat op het te meten voorwerp geplakt wordt.) Er worden dan per meting twee sets 2D- 
coördinaten verkregen die omgerekend kunnen worden tot één set 3D-coördinaten. Hiertoe 
moet de positionering van de twee camera's bekend zijn. Deze is te achterhalen m.b.v. 
een calibratiemeting waarbij een referentieframe met achttien markers, waarvan de 3D- 
posities bekend zijn, gemeten wordt. Hieruit zijn cameraparameters te bepalen die de 
positionering van de camera's vast leggen (Breukink (1994)). Het omrekenen van 2D- 
naar 3D-coördinaten gebeurt met software die van deze parameters gebruik maakt. 
Over de nauwkeurigheid van de gemeten waarden van dit meetsysteem is nog niet veel 
bekend. In Breukink (1 994) wordt melding gemaakt van een gemiddelde nauwkeurigheid 
van 0.1 mm die bereikt wordt bij een statische meting waarbij de camera's met een onder- 
linge hoek van 60" op 1,5 m afstand van het voorwerp staan. Deze waarde is verkregen 
zonder dat er per camera gecorrigeerd was voor afwijkingen in de camera's. In  dit artikel 
wordt wel per camera gecorrigeerd bij de verwerking van de resultaten. 
Om meer te weten te komen over de meetnauwkeurigheid wordt er in dit artikel een maat 
afgeleid die iets zegt over de vervorming t.g.v. de onnauwkeurigheid van de gemeten 
waarden uit een 3D-video-meetsysteem. Een probleem dat zich voordoet is, hoe definieert 
men zo'n maat en het liefst zodanig dat deze onafhankelijk is van de afmetingen van het 
voorwerp waaraan gemeten wordt? Hier is gekozen voor een rekmaat die gelijk blijkt te 
zijn aan de derde-machtswortel van de volumeveranderingsfactor. Een toelichting op deze 
keuze wordt gegeven in H.2, de afleiding van deze vervormingsmaat en de implementatie 
in computer-software staan beschreven in H.3. Het testen op numerieke nauwkeurigheid 
van de software staat in H.4. De toepassing van de maat bij een meting en een nadere 
beschouwing waarbij de gemeten marker-afstanden bekeken worden staan in H.5. De con- 
clusies en aanbevelingen staan in H6. 
In dit artikel worden de voigende notatiewijzen gebruikt tenzij het anders wordt aangege- 
ven: 

T - tensor 
M - matrix 
k - kolom 

- skalar 
s7 s 
T*, M*, k*, s* - 

- 
- 

geen exacte waarde maar een benadering of meet-resultaat. 
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2 Toelichting bij de keuze van de vervomingsmaaî. 

Een belangrijke voorwaarde bij de keuze van de vervormingsmaat is dat deze met een 
eenvoudig experiment bepaald moet kunnen worden. Daarom vallen methoden als het 
vergelijken van het meetresultaat met één of ander globaal coördinatenstelsel af omdat 
hiervoor een exacte positionering van het te meten object vereist is. Een andere moei- 
lijkheid bij dit type metingen is, dat het 3D-coördinatenstelsel dat in de camera gebruikt 
wordt door het referentieframe Is vastgelegd en verder niet beschikbaar is voor het 
beschrijven van een bekende beweging. 
Een andere methode is het bekijken van de deformatie. Indien de posities van de markers 
op een star lichaam bij verschillende standen van dat lichaam binnen het meetvolume (dit 
is het volume dat door beide camera's bestreken wordt) worden gemeten zou er geen 
deformatie gevonden mogen worden. Indien er wel deformatie gevonden wordt is deze te 
wijten aan de fouten in de gemeten markerposities die geïntroduceerd worden door het 
meetsysteem. Deze fouten ontstaan o.a. door de eindige nauwkeurigheid van de camera's, 
het programma dat de cameraparameters uit de referentiemeting bepaalt, het programma 
dat de 2D beelden naar 3D omzet, enz.. Ze zullen in dit artikel als meetonnauwkeurigheid 
worden aangeduid . 

In het algemeen geldt voor een deformatie van een voorwerp het volgende: 

F = R . U  (1) 

Waarbij F de deformatie tensor, U de verlengingstensor en R de rotatietensor is waarvoor 
geldt, det( R ) = 1 en KT. 
Voor een star lichaam geldt U = I en dus geldt, 

= L. 

F = R .  I = R. (2)  

Ten gevolge van meetfouten zal de verlengingstensor echter niet gelijk zijn aan I. De 
deformatie wordt in dit artikel beschreven alsof deze uniform is ofwel U = s . I. Voor de 
deformatie geldt dan, 

F = R . I . s = s . R  (3) 

De derde invariant van de deformatietensor wordt ook wel de volumeveranderingsfactor 
genoemd, er geldt in matrix notatie, 

J = det( e )  = det (R. l .  s )  = det( R) . det( S .  '1 = S3 (4) 

Daarbij geldt dat J gelijk is aan het vervormde volume gedeeld door het oorspronkelijke 
volume. Voor een star lichaam geldt dan dat J gelijk aan 1 moet zijn. 
De factor s is een verlengingsfactor die in alle drie de hoofd-as richtingen gelijk is. Indien 
uit twee metingen met een star object een rotatiematrix E* bepaald kan worden met det(B*) 
= 1 en E* = I, dan is uit de gemeten deformatiematrix a* de vervormingsmaat s* te 
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bepalen. 

3 Afleiding van de gebruikte rekenmethode. 

De gebruikte rekenwijze berust in principe op een ongewogen kleinste kwadraten methode 
en is beschreven door Veldpaus et al. (1988). In dat artikel is een manier gegeven waar- 
mee eeiì beiiadering vooï de rotatiematrix uit twee markerconfiguraties van het z l f d e  
object bepaald kan worden. Im ket nu volgende wordt de afleiding beknopt weergegeven. 

3.1 A lgemene definities. 

p,,p2 ....., pm zijn de markers die aan het lichaam vast zitten. Deze worden op tijdstip to 
beschreven door positie vector a; (een kolom waarin de coördinaten van de markers ten 
opzichte van een vast orthogonaal coördinatensysteem staan). De markerposities op tijdstip 
t, staan in de kolom a. 
Een belangrijke eigenschap van de markerverdeling is de positievectoï 2 van het middel- 
punt po op tijdstip t, . Deze is gedefinieerd als, 

Hierin is m het aantal markers. 
Een andere eigenschap is de distributiematrix A die alleen afhankelijk is van de relatieve 
positievectoren. Hiervoor geldt, 

1 "  
m i=l 

- A = -c (a, - aJ.(gi - aJT 

In de rest van dit artikel geldt dat de basismeting de meting op tois. Hiermee wordt de 
andere meting (op tl) vergeleken om s' te bepalen. 

3.2. A fleiding vewormingsmaat s* uit een benadering voor E. 

In deze afleiding wordt ervan uitgegaan dat het beschouwde lichaam star is, alleen dan 
zegt de gevonden vervormingsmaat s* iets over de afwijking van de meetresultaten t,g.v. 
het meetsysteem. Met dit gegeven moet er om een unieke E* te bepalen aan de volgende 
voorwaarden voldaan zijn: 

De markerverdeling is ruimtelijk of minstens planar d.w.z. de rang van de 
distributiematrix A moet 2 of 3 zijn. 
Het aantal markers moet groter dan 2 zijn. ( Dit mag omdat er uitgegaan 
wordt van een star lichaam. ) 

-1- 

-2- 

De positie van marker i op tijdstip t, kan als volgt worden beschreven, 
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Hierbij geldt dat de translatie van het object bevat en 
punt van de 'markenvolk'. 
Deze formule zou gelden als alle waarden exact bekend zouden zijn. In werkelijkheid wor- 
den de waarden a; en a gemeten en bevatten deze dus altijd een fout. Het gevolg van het 
niet exact zijn van de meetwaarden op tijdstip to en t, is dat het onmogelijk is om de 
exacte translatie 1 en de exacte rotatiematrix te bepalen. Vergelijking (7) wordt daarom 
omgeschreven naar, 

bevat de rotatie om het middel- 

- ( a* + + a* ( - a* )) = o 

waarbij E* een benadering voor de exacte rotatiematrix 
nauwkeurigheden geen rotatiematrix is. 
Het bepalen van de beste benadering gebeurt met een ongewogen kleinste kwadraten me- 
thode waarbij vergelijking (8) als uitgangsvergelijking dient. 
Er geldt, 

is, maar tengevolge van meeton- 

Deze functie dient geminimaliseerd te worden. Hiertoe wordt hij eerst omgeschreven tot de 
volgende vorm, 

a*,-) =(p* - -a - -i)'.@* - -g -i)+@* -z*.€JT +€J.&.€JT) 

Hierbij geldt dat tr(A) het spoor van A is. In de kolom E* staan de (uit de meetgegevens 
bepaalde) coördinaten van het middelpunt van de markenvolk op tijdstip t, die op de 
zelfde manier als in 2' bepaald worden (zie vg1.(5)). Voor de distributie matrix van de 
marker verdeling op t, geldt, 

en voor matrix G*, 

Indien de keuze E* = s* . &* in rekening gebracht wordt kan de kleinste kwadraten oplos- 
sing m.b.v. de Lagrange multiplier methode worden opgelost. Hierbij wordt er een matrix 
- L met Lagrange multipliers geïntroduceerd waardoor er met een gemodificeerde kleinste 
kwadraten vergelijking geëist kan worden dat matrix E* orthogonaal moet zijn. Deze 
vergelijking ziet er als volgt uit, 

5 



Bepaling van een maat voor de meetonnauwkeurigheid van het 30 Hentschel video meetsysteem 

F(s*, i, E*, L) = f(s*, y, E*) - tr((E"T. E* - 1) . LJ (13) 

Indien de afgeleiden naar s*, f en  R*van deze functie nul zijn geldt dat ook voor de origi- 
nele functie f . Het is dan echter nog niet duidelijk of er sprake is van een minimum dan 
wel een maximum. Door variatie van L is de eis m.b.t. E* in rekening te brengen. De 
oplossingen die verkregen worden door variatie van s*,i, L en 8' leiden tot het volgende 
stelsel vergelijkingen, 

Hierbij is E* een symmetrische matrix die gedefinieerd wordt met, 

Een oplossing van dit stelsel is een oplossing van het oorspronkelijk probleem mits het 
volgende geldt, s* > O, det( E* ) = 1 en f(s', f ,  E* ) is minimaal. Ofwel anders geschreven, 
er moet voldaan zijn aan vgl. (14), (15) en (16) en er moet gelden, 

tr( E* ) > O , tr( E* ) is maximaal en det( E* ) = det( G* ). (18) 

Met vgl. (16) als uitgangspositie is de rotatie matrix E* te bepalen. Er geldt namelijk met 
gebruikmaking van E* = E* ', 

Omdat d* . s* symmetrisch en semi positief-definiet is geldt dat de eigenwaarden hier- 
van reëel en positief moeten zijn. De eigenwaarden van G* '. G* zijn bi t/m 3)2 zodanig dat 
pi > p2 > p3. Indien u, +,m de bijbehorende orthogonale eigenvectoren zijn, is de spectrale 
decompositie voor deze matrix als volgt te noteren, 

3 

G*~.S* = CpJ2.gj.nT met nT.g, = 6j, voor j, k = 1, 2, 3.  - - 
Fl 

De matrix E* is ook symmetrisch. De eigenwaarden hiervan zijn h, thn en m, tlmn zijn de 
orthogonale eigenvectoren. Uit vgl. (19) en vgl. (20) volgt dan dat moet gelden, mj = 9 en 
1; = pf voor j = 1, 2, 3. De spectrale decompositie van E* is dan als volgt te schrijven, 
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Uit de voorwaarden (18) en uit vg1.(16), waaruit volgt dat det(b*) = det@*), volgt dat voor 
moet gelden, 

5 ,  . T2 . 5, = 5 met 5 = sign(det(b*)) (22) 

Vervolgens moet tr(B*) = A, + A? + & > O gelden en moet deze zelfs maximaal zijn. 
Omdat p i  z p 2  z p3 - O geldt dit alleen als T,  = = +1 en 53 = 5 . 

Met deze gegevens en met vgL(2O) en vg1.(21) is het in principe mogelijk om bij een 
gegeven b* matrix B* te bepalen waarmee via vg1.(16) de matrix E* bepaald kan worden. 
Omdat E* echter niet van belang is wordt er een methode toegepast die gebaseerd is op de 
Cayley - Hamilton theorie. Hierbij wordt B * niet expliciet uitgerekend. Deze theorie stelt 
dat iedere matrix aan zijn eigen karakteristieke vergelijking moet voldoen. Ofwel voor &*, 

Hierin i j n  PI en p2 de eerste en tweede invariant van E*, ofwel, 

Waarbij B* a de geadjugeerde van B* is die gedefinieerd is volgens, 

Hierbij geldt dat X een uitproduct voorstelt. 
Rekening houdend met de eigenschappen van een geadjugeerde matrix is een matrix c te 
definiëren waarvoor geldt, 

Nu is het mogelijk om E* te bepalen zonder dat B* bekend hoeft te zijn. Er volgt immers, 

Aileen de eerste twee invarianten van E* hoeven dus bepaald te worden. Dit kan door eerst 
de eigenwaarden van d*T. Q* te bepalen en deze vervolgens in te vullen in vgl. (24) en 
vgl. (25). M.b.v. vgl. (28) is E* dan bekend. 
De schaalfactor s* is nu te bepalen door vgl. (15) om te schrijven tot, 

3.3 Methode om .se te bepalen. 

M.b.v. de hierboven gegeven directe methode is een computerprogramma geschreven. De 
manier waarop de theorie in dit programma verwerkt is zal nu worden uitgelegd. 
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In dit programma wordt eerst de basismeting ingelezen waaruit m.b.v. vg1.(5) en vg1.(6) de 
distributie matrix A* bepaald wordt. Vervolgens wordt er een tweede meting ingelezen. 
M.b.v. vgl. (12) kan dan de matrix b* bepaald worden, waaruit m.b.v. het inproduct Q*T. 

-. G* de eigenwaarden (pi ym bepaald kunnen worden. Deze worden van klein naar groot 
gesorteerd. Ook kan met G en vgL(22) de waarde voor 'L: worden gevonden. Met deze 
gegevens en vg1.(24) en vg1.(25) kunnen dan p, en p2 bepaald worden. De geadjugeerde 
matrix b* a kan uit de matrix b* worden gehaald volgens de methode die bij vg1.(26) staat. 
Nu Ajn alle nodige gegevens bekend om m.b.v. vgl(27) en vg1.(28) de rotatiematrix E* te 
bepaler, en hiermee ui: vg1.(29) de vervormingsmaat s*. Uiteraard is het mogelijk om meer 
metingen met één basismeting te vergelijken. 

4. Numerieke experimenten ter bepaling van de numerieke nauwkeurigheid. 

4.1 Besclzrijving van de test-procedure. 

De in paragraaf 3.3 beschreven methode om s* en E* te berekenen wordt op numerieke 
afwijkingen getest m.b.v. de volgende redenering. Indien een star voorwerp op  diverse 
plaatsen binnen het meetvolume gemeten wordt zou er in principe geen volumeverandering 
mogen optreden. Ofwel er moet gelden s*=l. Om te testen of dit inderdaad geldt, is het 
nodig dat er test-metingen gegenereerd worden waarbij er geen deformatie optreedt. 
Hiertoe worden er in een matrix een aantal 3D-markerposities gedefinieerd die als basis- 
meting fungeren (minstens 3). Deze matrix kan vervolgens willekeurig getransleerd en 
geroteerd worden. De zo verkregen matrix dient als tweede meting. Door via de beschre- 
ven methode deze twee metingen met elkaar te vergelijken kan de vervormingsmaat s* 
bepaald worden. Omdat de exacte waarde hiervan gelijk aan één is wordt elke afwijking 
van deze waarde dus veroorzaakt door de numerieke nauwkeurigheid. Ook wordt de opge- 
legde rotatiematrix vergeleken met de benadering uit het computerprogramma. 

4.2 Resiiltaten uit de nimerieke experimer?teiz. 

Het blijkt dat de grootte van de opgelegde rotatie de nauwkeurigheid van het programma 
nauwelijks beïnvloedt. Of deze nu groot ( > 60" ), of klein ( < 1" ) is, de nauwkeurigheid 
( bij een gegeven translatie ) verandert niet. De nauwkeurigheid verbetert wel als één of 
meerdere rotatiehoeken nul zijn. Indien alle rotatiehoeken nul Ajn blijft de nauwkeurigheid 
maximaal ongeacht de translatie. 
De gïootte van de translatie heeft wel invloed op de nauwkeurigheid van het programma 
maar deze is verwaarloosbaar klein. 
De fout in s* bij kleine translaties (e 10 mm ) blijkt, indien er met double precision 
gerekend wordt in de buurt van 
keurigheid. De fout in E* ligt dan in de orde van 
ligt de fout in s* nog steeds maar in de orde van 
Uit deze getallen blijkt dat de numerieke nauwkeurigheid van het programma ruimschoots 
voldoende is. 

te liggen. Dit is gelijk aan de haalbare rekennauw- 
Bij grote translaties van lo3 mm 
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5.  Beschrijving van de geijruikte metingen en experimentele resultaten. 

5.1 De meetopstelling. 

De meetopstelling bestaat uit twee random-access camera's (Hamamatsu C1181) die zo 
zijn opgesteld dat ze samen met het te meten voorwerp ongeveer een gelijkzijdige drie- 
hock vormen met Yjcien van i,5 m (zie figuur 5.íaj. De loodrechte afstand tussen beide 
camera's en hei te meten voorwerp is dan 1,5 . cos (30") = 1,3 m. 
Random-access camera's k j n  camera's die, ieder afzonderlijk, aangestuurd kunnen worden 
door een video-interface (hier van het type Hentschel 84.330). Hierdoor kunnen ze op elke 
gewenste manier het beeld scannen en hoeven ze dus (in tegenstelling tot bijv. een C.C.D. 
camera) niet iedere keer het hele beeld te scannen. Door een slimme aansturing te kiezen 
is het mogelijk om retro-reflecterende markers te volgen door alleen kleine gebieden rond 
de markers te scannen waardoor een hoge meetsnelheid haalbaar is. (Voor meer details zie 
Breukink (1994)). De instellingen van de video-interfaces en de opslag van de meetdata 
worden door een computer verzorgd. 
Omdat alleen de markerposities van belang zijn is het belangrijk dat het contrast tussen de 
markers en de achtergrond (dus ook de rest van het voorwerp) zo groot mogelijk is. Daar- 
om is het te meten object matzwart gemaakt en beplakt met retro-reflecterende markers. 
Deze kaatsen het licht terug in de richting vanwaar het kwam zodat, om zoveel mogelijk 
licht op te kunnen vangen, de lampen zo dicht mogelijk om de camera geplaatst dienen te 
worden. Dit laatste is ook van belang omdat de lichtgevoeligheid van de gebruikte came- 
ra's niet zo groot is. 

c 

Het voorwerp dat gemeten word is een vlak plaatje waarop een grid van 9 markers geplakt 
is op de manier die in figuur 5.2 aangegeven staat. Het plaatje is op een camerastatief 
opgesteld zodat het om de verticale as gedraaid kan worden en wel zodanig dat de as 
ongeveer door het midden van het plaatje loopt. De metingen zijn verricht onder vijf ver- 
schillende hoeken. Deze waren D =: -20" ,-loo .Oo , 10" en 20" bij respectievelijk de me- 
tingen 1, 2, 3, 4 en 5 .  De hoek B is in figuur 5 . lb  weergegeven. 
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Figuur 5.la: De positionering van de camerak Figuur 5.1 b:Definitie van J. 

I 

i-rotatie as 

Figicur 5.2: Vooraanzicht van het gemeten markergrid 
(de maten staan in mm en zijn indicatief). 

De camera's i j n  bij deze metingen voorzien van 50 mm lenzen. Hierdoor wordt het field 
of view op 1,5 m afstand ongeveer gelijk aan 30 cm bij 30 cm. Het meetvolume heeft een 
zeer complexe vorm waardoor het niet eenvoudig is om hiervoor een maat te geven. 

5.2 De meetprocedwe. 

Per camera worden alle markerposities in 2D-coördinaten gemeten. Om uit de twee sets 
2D-coördinaten de 3D-coördinaten te bepalen dient de positionering van de camera's be- 
paald te worden. Dit gebeurt door eerst met het 3D-video meetsysteem een referentie me- 
ting te doen aan een frame met markers waarvan de 3D-posities m.b.v. een meettafel be- 
paald zijn. Vervolgens kunnen uit deze referentie-meting en de bekende 3D-posities m.b.v. 
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Bepaling van een maat voor de meetonnauwkeurigheid van het 30 Hentschel video meetsysteem 

een computerprogramma cameraparameters bepaald worden die iets zeggen over de camera 
positionering (Breukink (1994)). De positionering van de camera's is nu bekend en er mag 
dan ook niet meer met de camera's bewogen worden. Het te meten voorwerp kan vervol- 
gens voor de camera's geplaatst worden en worden opgemeten. De twee sets 2D-meetre- 
sultaten die uit elke camera komen worden m.b.v. de gevonden camera parameters naar 3D 
omgezet (Breukink (1994)). 
Vooraf wordt per camera een correctie op de 2D-meetgegevens uitgevoerd om o.a. fouten 
veroorzaakt door de elektronica in de camera te corrigeren. Deze correctie berust op de bi- 
lineaire interpolatie in een tabel. Een nadeel van deze methode is dat deze correcties maar 
voor één vaste camera-opstelling bepaald zijn en het nog niet bekend is of deze interpola- 
tie ook voldoet voor andere opstellingen. Aangezien verder onderzoek naar deze correctie 
nog niet is afgerond wordt bij de verwerking van de meetresultaten deze vaste correctie 
gebruikt. 
Uit de zo verkregen 3D-coördinaten van de markers is m.b.v. de in dit artikel beschreven 
procedure de vervormingsmaat s* te berekenen. 

5.3 M eetresultaten. 

Het grid deformeert niet dus de exacte vervormingsmaat s is gelijk aan één. De uit de 
metingen verkregen s*-waarden zijn echter niet exact gelijk aan één. Ze staan grafisch 
weergegeven in figuur 5.3. 

WAARDEN VOOR s MET M l  ALS BASIS-METING WAARDEN VOOR s MET M2 ALS BASIS-METING 
1002, I 

I 
1 1 5  2 2 5  3 35 4 4 5  5 

METING WAARMEE DE BASISMETING VERGELEKEN WORDT 

o 998' 
0994! 1'5 2'5 i 3'5 4 4; 

METING WAARMEE DE BASIS-METING VERGELEKW WORDT 
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Bepaling van een maat voor de meetonnauwkeurigheid van het 30 Hentschel video meetsysteem 

WAARDEN VOOR s MET M3 ALS BASIS-METING 

''oe's 
WAARDEN VOOR s MET M4 ALS BASIS-METING 

o994 1'5 4 2'5 3 3'5 4 4'5 5 
METING WAARMEE DE BASIS-METING VERGELEKEN WORDT 

i ' s  i 2:5 3:s i 4:5 ! 
METING WAARMEE DE BASIS-METING VERGELEKEN WORDT. 

Figuur 5.3: De gevonden vervorrningsmaten (s*) bij vier verschillende basismetingen. 

Op de verticale as staan de waarden van s* en op de horizontale as de meting waarmee de 
basis-meting vergeleken wordt. Ter verduidelijking is de ideale waarde s* = 1 ook geplot. 
Duidelijk is te zien dat, indien een andere meting als basis-meting genomen wordt, de 
vorm van de grafiek ongeveer gelijk blijft, de schaling iets verandert doordat er naar een 
andere meting genormeerd wordt en dat de hele curve omhoog of omlaag schuift. De ster- 
ker afwijkende waarden bij de metingen één en vijf komen waarschijnlijk doordat er te 
weinig licht teruggekaatst wordt. De markers zijn namelijk niet perfect retro-reflecterend 
bij grotere hoeken en kaatsen niet genoeg licht terug bij de hoeken die bij deze metingen 
optreden (8 = -20" resp. +20°). 
Wat verder opvalt is dat het verloop van s* symmetrisch lijkt te lopen. Dit is nader onder- 
zocht. 

5.4 Nader onderzoek naar het verloop van de gevonden vervorrningsrnaten. 

Zoals al eerder vermeld is, is de bepaalde vervormingsmaat een schaalfactor die de geme- 
ten markerposities op t~ zodanig opschaalt dat deze na een rotatie zo goed mogelijk op de 
gemeten markerposities op t, passen. Er wordt dus gedaan alsof de deformatie t.g.v. de 
meetonnauwkeurigheid uniform zou zijn. Om eventuele invloeden van de richting waarin 
gekeken wordt te onderzoeken wordt er gekeken naar het verloop van de gemeten afstand 
tassen twee markers in zowel horizontale als in verticale richting. De markernummering 
die hierbij gebruikt wordt is de nummering die door het meetsysteem en de post-proces- 
sing software aan de markers is toegekend. Deze wordt schematisch weergegeven in figuur 
5.4. 
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Bepaling van een maat voor de meetonnauwkeurigheid van het 30 Hentschel video meetsysteem 

0 1  0 6  0 7  

a 2  a 4  0 8  

0 3  0 5  0 9  

Figuur 5.4: De m arkernumm ering. 

Ook de exacte afstanden tussen de markers werden opgemeten m.b.v. een x-y-meettafel 
met een standaarddeviatie van de orde 5 . lo-' mm in verticale richting en 7 . lO"in 
horizontale richting. Op deze manier wordt niet alleen inzicht verkregen in de relatieve 
afwijkingen bij de verschillende gemeten posi ties maar ook in de absolute afwijkingen. 
Indien er naar de afstanden tussen de horizontaal naastelkaar gelegen markers gekeken 
wordt blijkt dat er een soortgelijk verloop gevonden wordt als bij s*. Als voorbeeld is het 
verloop van de afstand tussen marker 8 en marker 2 vs. het meetnummer opgenomen in 
figuur 5.5. 

4 t  \ 
823/ 1'5 i 2'5 i 3'5 i 4'5 ; 

MEEMUMMER 

- = gemeten waarde, . - . - = gemiddelde waarde, - - - = 'exacte'-waarde 

Figuur 5.5: Het verloop van de gemeten afstand tussen marker 8 en 2 vs. het meetnummer. 

Het verloop van de afstanden van de overige horizontaal gelegen markerparen (marker 1 - 
7, 3 - 9) heeft een soortgelijke vorm. Wat verder opvalt is dat het merendeel van de ge- 
meten afstanden allemaal boven de "exact" opgemeten afstanden liggen. 
Indien er naar de verticaal gelegen markerparen gekeken wordt blijkt het verloop van de 
gemeten afstanden wel per paar te verschillen. De gevonden waarden zijn voor de paren 1 
- 3, 6 - 5 , en 7 - 9 in figuur 5.6a, 5.6b en 5 . 6 ~  uitgezet. 
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= gemeten waarde, - . - . - = gemiddelde waarde, - - - = 'exactel-waarde 

1 1 5  2 2 5  3 3 5  4 4 5  5 
MEETNUMMER 

30 94l 

Figuur 5.6a : A fstandsverloop bij 
markerpaar 1 - 3 

30 76,- 

'O""! 1'5 i 2:5 3 3:5 i 4:5 i 
MEETNUMMER. 

Figicur 5.6b: A fstandsverloop bij 
markerpaar 6 - 5 

"1 
1 5  2 2 5  3 3 5  4 4 5  5 

31 25; 

MEETNUMMER 

Figuur 5 . 6 ~  : A fstandsverloop bij markerpaar 7 - 9 

Duidelijk is te zien dat de vormen van de drie grafieken totaal verschillen. Een verklaring 
hiervoor kan gevonden worden uit het feit dat de markers 1 en 3 tijdens de opeenvolgende 
metingen naar de camera's toe bewegen, de markers 6 en 5 min of meer op de zelfde plek 
blijven, omdat ze het dichtst bij het draaipunt liggen, en de markers 7 en 9 van de came- 
ra's af bewegen. Het lijkt er namelijk op dat naar mate de afstand van de markers tot de 
camera's groter wordt de gemeten afstand tussen de markers kleiner wordt. Dit is het 
duidelijkst te zien bij de gemeten afstanden tussen de markers 1 en 3 en tussen de markers 
9 en 7. Een verklaring voor het verloop van de gemeten afstand tussen de markers 5 en 6 
is niet zo eenduidig te bepalen. Een verklaring zou kunnen zijn dat de positionering van 
het draaipunt niet exact bepaald is. Het draaipunt zou dus iets voor de plaat kunnen liggen. 
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Hierdoor zal de gemeten marker-afstand bij de metingen 1 t/m 3 eerst afnemen, omdat de 
afstand tussen de plaat en de camera's dan toeneemt. Bij de metingen 3 t/m 5 zal deze af- 
stand weer afnemen waardoor de gemeten marker-afstand zal toenemen. De daling van de 
gemeten afstand bij de metingen 1 t/m 4 heeft echter een grootte van 4.103 mm terwijl de 
kleinste te meten verplaatsing als gevolg van ruis in het meetsysteem ongeveer 1 / 13000 
maal het field of view is, ofwel 2,30 . mm. Er zou dus net zo goed een stijgende lijn 
kunnen staan bij meting 1 t/m 4. Deze zou dan veroorzaakt kunnen zijn doordat de be- 
schotiwde Iilarkeïs, vanuit het camerastancipunt bekeken, aan tie iinkerkant van het draai- 
punt zouden kunnen liggen. Het draaipunt zou dan achter de plaat liggen. Dit lijkt waar- 
schijnlijker want het verloop van de horizontale afstanden is dan hiermee ook te verklaren. 
Indien het draaipunt achter de plaat ligt zal de afstand tussen de plaat en de camera's bij 
meeting 1 t/m 3 kleiner worden. Dit heeft een toename in de gemeten marker-afstand tot 
gevolg. Bij meting 3 t/m 5 neemt de afstand tot de camera's weer toe waardoor de geme- 
ten afstand tussen de markers weer afneemt. 
De grootte van de invloed van de verandering van de afstand tussen de markers en de 
camera's op de gemeten marker-afstanden is als volgt te benaderen: de afstand tussen de 
middelste marker-rij en de twee buitenste rijen is ongeveer 40 mm, dan is de maximale 
verplaatsing van de buitenste verticale rijen van en naar de camera's bij de metingen bij 
benadering gelijk aan 2 . 40 . sin( 20" ) = 28 mm. De maximale relatieve afstandsverande- 
ring is te vinden door de grootste gemeten afstand per markerpaar te delen door de klein- 
ste afstand. Deze verandering is het grootst bij de markers 3 en 1 en bedraagt daar 4.5 %O. 

Hieruit volgt dus dat de gemeten marker-afstand met 1% lijkt te veranderen als de lood- 
rechte afstand tussen de camera's en het voorwerp 62 mm verandert. De lood-rechte 
afstand tussen camera's en voorwerp is ongeveer 1,3 m waardoor de relatieve verandering 
van deze afstand dan ongeveer gelijk is aan 4,8 %. 

6. Conclusies en aanbevelingen. 
! 

Indien twee verschillende metingen aan een vlakke plaat die een starre beweging maakt 
met elkaar vergeleken worden, liggen de gevonden afwijkingen van de vervormingsmaat 
t.o.v. de ideale waarde één tussen en lo2 .  De gevonden waarden lijken een syrnme- 
trisch verloop te vertonen, dit duidt op een systematische fout in de gemeten coördinaten. 
Uit een nadere beschouwing, waarbij de afstanden tussen de markers bekeken werden, lijkt 
het er op dat de gemeten afstand tussen twee markers afhankelijk is van de (lood-rechte) 
afstand tussen de camera's en het gemeten voorwerp. Dit wordt met name duidelijk wan- 
neer naar de afstanden van de verticale markerparen gekeken wordt. Het blijkt namelijk 
dat de gemeten afstand tussen twee markers afneemt naar mate het te meten object verder 
van de camera's afstaat. Als richtlijn is te stellen dat de gemeten afstand tussen twee 
markers met ongeveer 1% verandert als de lood-rechte afstand tussen de camera's en het te 
meten voorwerp met ongeveer 5 % verandert. 
Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het gevonden verloop van de vervormingsmaat s*. 
Indien het draaipunt van de plaat iets achter de plaat ligt komt de plaat bij meting 1 t/m 3 
naar voren. Alle gemeten marker-afstanden worden groter en dus ook het gemeten volume. 
Voor meting 3 t/m 4 gelde dat de gemeten marker-afstanden kleiner worden en dus ook het 
gemeten volume. De vervormingsmaat is gelijk aan de derde-machtswortel van de benader- 
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de volumeverandering, waarbij er van uniforme deformatie uitgegaan wordt. Hij zal dus 
een soortgelijk verloop hebben als dat van de gemeten marker-afstanden. 
Uit bovenstaande blijkt dat de invloed van de verandering van de lood-rechte afstand tus- 
sen camera's en het te meten voorwerp aanzienlijk is. Het verdient dan ook sterke aanbe- 
veling om deze invloed verder te onderzoeken. Dit zou kunnen met een experiment waarin 
een voorwerp zonder rotatie star van de camera's af bewogen wordt. Ook zou de invloed 
van een zijdelingse beweging (dus parallel aan de lijn waarop de camera's opgesteld staan) 
onderzocht kunnen worden. Hiermee kan bekeken worden of het effect van de verlenging 
van de afstand tussen de ene camera en het voorwerp tenie: gedaan wordt door het korter 
worden van de afstand tussen de andere camera en het voorwerp. 
Dat de gemeten afstandsverandering veroorzaakt wordt door het dichterbij komen t.g.v. de 
draaiing maar niet door de draaiing op zich lijkt waarschijnlijk. Dit blijkt namelijk uit de 
gemeten afstanden van het middelste verticaal gelegen marker-paar (de markers 6 en 5) uit 
figuur 5.6b. Deze afstanden k jn  namelijk nagenoeg constant terwijl ook deze markers 
draaien. Indien de draaiing wel een grote rol zou spelen zou deze afstand niet constant 
moeten zijn. 
Dat de verandering van de intensiteit van het teruggekaatste licht t.g.v. de hoekverdraaiing 
ook een rol speelt lijkt ook onwaarschijnlijk. De redenering die hierbij gevolgd wordt is 
ongeveer gelijk aan de hiervoor genoemde redenering. De intensiteit neemt voor camera 1 
toe en voor camera 2 af bij toenemende D tengevolge van het niet perfect retro-reflecterend 
zijn van de markers. De verandering van de gemeten afstand tussen de markers 6 en 5 is 
kleiner dan de t.g.v. ruis in het meetsysteem kleinst meetbare waarde, terwijl de invloed 
van de intensiteits verandering t.g.v. de hoek verdraaiing hier ongeveer hetzelfde zal Ujn 
als bij de overige markers. 
Opgemerkt dient te worden dat deze laatste twee opmerkingen een min of meer speculatief 
karakter hebben en dat het pas zeker is dat deze twee invloeden geen effect hebben op de 
gemeten waarden als dit experimenteel aangetoond is door bijv. een plaatje te nemen met 
een rotatie as die in het voor-vlak van dat plaatje ligt. 
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voorwoord. 

Deze appendices vormen een hulpmiddel voor de student die met de software, die in het 
artikel beschreven wordt, moet werken. Ze bevatten de listingen van de software en de 
werking van de programma's wordt nog eens verduidelijkt door stukken tekst in handlei- 
ding-vorm. Deze appendices bevatten dus geen nadere uitwerkingen van de besproken 
wiskundige afleiding. Hiervoor dient men het artikel van Veldpaus et al (1988) te bestu- 
deren. 
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Appendix A: Handleiding bij het besproken programma. 

Het besproken programma is geschreven binnen de programmeeromgeving MATLAE3 en 
heet dbr0t.m. De aanbevolen werkwijze is als volgt: 

-1- 
volgens de methode van Breukink(l994). 

Verwerk de metingen m.b.v. het FORTRAN programma MARKER dat werkt 

-2- Renôme de zo verbegera output file naar 'meting.m'. 

-3- Zet dbr0t.m en metingm in één directory. 

-4- Start matlab en het programma kan nu gedraaid worden. 

Tijdens het draaien van het programma vraagt het wat de basis-meting is, dit is de meting 
waarmee alle andere metingen vergeleken worden. Ook wordt de meting met zichzelf 
vergeleken, zodat hieruit voor deze meting de numerieke afwijking te bepalen is. Verder 
wordt gecontroleerd of er voldaan is aan de randvoorwaarden det(R) = 1 en tr(E3) = O. 
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Appendix B: listing van het programma. 

% 
% Door D. W. A. Brands. 
% Dit programma bepaatî de rotatiematrix R en de volume-veranderingsfactor s 
% uit de meetgegevens van metingen van de zeifde marker-wolk die uit 1 meetfile 
% <metingmi 

% komen. Het programma vraagt eerst naar een basis-meting en berekent vervolgens voor alle 
% cemblxz?ies van metincen me? deze refererrtie-meting, de !?-en PR de s e n  en stopt deze in resp. 
% RR en S. 
% R en s worden bepaald m.b.v. de Gayiey - Hamilton theorie (directe metnode). 
% Dit mag alleen maar indien er aan bepaalde randvoorwaarden voldaan is. 
% Zo moet gelden dat trace(B) > O en det(R)=O, dit wordt aan het eind van het program 
% ma gecontroleerd (op te vragen als trBB en detRR). 
% N.B. er dienen minstens 3 markers gemeten te zijn. 

* dbr0t.m P e r s i e  14-3-1 995 

c IC % clear screen 
disp('dbrot.m') 
disp('Nodig een input-file met minstens twee metingen met minstens 3 markers.') 
disp('Deze moet cmeting.m> heten.') 

% **** algemene initialisatie **** 
clear 

for mat short 
hold off 
RR = I]; 
S=U; 
detRR=U; 
trBB=U; 

clg 

% verzameling van alle berekende R-en. 
% bevat alle uitgerekende s-en. 
% bevat alle determinanten van R. 
% bevat alle sporen van B. 

% **** inlezen van de meting ***** 
meting 

%selectie v.d. basis-meting,hieruit volgen Y,nmar(#markers) ,nt(#metingen) 
ntt=num2str(nt); 
qmO=input(['Welke meting wordt de basis-meting? (1 t/m ',ntt,'):']); 

for qml=l:nt %** begin van de lus om alle metingen met elkaar te vergelijken. 
% Deze moet hier liggen anders kloppen de gevonden waarden niet! 

% ** initialisatie v. d. variabelen **** 
Yt = ij; 
a = 0; 
ai =o; 
soma = [O;O;O]; 
A = zeros(3,3); %distributie matrix op t=tO dus van de basis-meting. 
aa = 0; 

pi = [I; 
somp = [O;O;O]; 
G = zeros(3,3); 
g = o ;  
G a =  0; 

% deel van output Y dat bekeken viordt. 

P = u; 
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% m** bepaling a, ai en A uit <meting.m> -** 
m = nmar; % #markers 
% Selectie van de goede marker coordinaten. 
be = ((qmO-l)*nmar)+l ; 
ei = qmO*nmar; 
YO = Y(be:ei,:); 
for i=l:m 

% eerste geselecteerde rij. 
% laatste geselecteerde rij. 

ai(:,i) = [yO(i,2),YO(i,3),YO(i,4)'f; % ai ( zie versla@ 
soma = soma+ai(:,i); 

end 
a = (l/m)*soma; 
for i=l:m 

aa = (ai (: , i) -a)*(ai (:, i) -a)'; 
A = A+aa; % distributie matrix op t=tO van de punten om het centrum v.d. punten wolk. 

end 

% ** bepaling p en pi uit <rneting.m> *** 
% Selectie van de goede marker coordinaten. 
be = ((qml -l)*nmar)+l ; 
ei = qml*nmar; 
Y1 = Y(be:ei,:); 
m = nmar; 
for i=l:m 

% eerste geselecteerde rij. 
48 laatste geselecteerde rij. 

pi(:,i) = [y1 (i,2),Yl (i,3),Yl (i,4)]'; % pi 
somp = somp+pi(:,i); 

end 
p = (l/m)*somp; 

% *** Bepaling G, Ga, mu en tau m.b.v. a,ai,p,pi.**** 
% ** bepalen G (m.b.v. vgl (12) verslag) * 
for i=l:m 

g = (pi(:,i)-p)*(ai(:,i)-a)'; vgi (12) 
G = G+g; 

end 
% ** bepalen en sorteren van mult/m/3 en bepalen tau (m.b.v. vgl (22) verslag)** 
mu = -sort(-sqrt(eig(G'*G))); 

% ** Ga = adjoint matrix van G (m.b.v. vgl (26) verslag)** 
tau = sign(det(G));% vgl(22) 

G a2 3= [ G (2,2) *G (3,3) - G (3,2) *G (2,3) 
G (3,2) *G (1 ,3) -G (1 ,2) *G (3,3) 
G(1,2)*G(2,3)-G(2,2)*G(1,3)]; %uitproduct v. 2de en 3de kol. van G. 

Ga31 =IG(2,3)*G(3,1)-G(3,3)*G(2,1) 
G(3,3)*G(1 ,l)-G(l,3)*G(3,1) 
G(1,3)*G(2,1)-G(2,3)*G(l , l)]; %uitproduct v. 3de en 1 de kol. van G. 

Ga l  2=[G(2,l)*G(3,2)-G(3,1)*G(2,2) 
G(3,1)*G(1,2)-G(l,l)*G(3,2) 
G( l  ,l)*G(2,2)-G(2,l)*G(1,2)]; %uitproduct v. l d e  en 2de kol. van G. 

Ga = [Ga23,Ga31 ,Ga12]; 

% ***** bepaling beta1 en beta2 m.b.v. multlm3 en tau (vgi (24) en vgl(25) ver s I ag)*** 
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betal = mu(1)+mu(2)ttau*mu(3); 
beta2 = mu(l)*mu(2)ttau*mu(3)*(mu(l)tmu(2));% =tr(Ba) (=adjoint van B) 

% =tr(B) eis >O 

% *** matrix R ** 

Cinv = inv(C); 

RR = [RR,R]; 

% *** bepaling s=trace(B)/trace(A) ***** 
s = betaiitrace(Kj;% vgi (29) 
S=[S,s];  

C = (G1*G)tbeta2*eye(3);% vlg (27) 

R = (Gatbetal *G)*Cinv;% vgl (28) 

% **- controle of aan randvoorwaarden voldaan is: ****** 
% Randvoorwaarden : tr(B) > O en det(R)=l 
trB = betal ; 
t r BB= [t r B BI t r BI ; 
detR = det(R); 
detRR=[detRR,detR]; 
s=o; 

end 

% ***** weergave A+*** 
disp('De rij met alle s-en is:') 
S 
disp('s1 = basis-meting vergeleken met meting 1') 
disp('s2 = basis-meting vergeleken met meting 2') 
disp('etc.') 
pause 
% ** plot van s versus het meetnr. ** 
T=[l :nt]; 
end 
t=ones(l ,nt); 
plot(T,S ,T,t,q mO, 1 ,'XI) 
title('Waarde van s versus het meetnummer & s = 1 ter vergelijking') 
xlabel('nummer v. d. meting') 
ylabelrde schaalfactor s') 
pause 
% ** plot van s-1 (de residuen) ** 

z=zeros(l,nt); % rij met nullen 
plot (T,FS ,T,z) 
title('Reciduen plot.') 
xlabel('nummer v.d. meting') 
ylabel('residu Fs = s - 1') 
pause 
% ***** weergave van de randvoorwaarden ****** 
disprEr is aan de randvoorwaarden voldaan als de volgende eisen gelden:') 
dispr-l- Het spoor van B moet groter dan nul zijn.') 
trBmin = min(trBB); 
tBmin = num2str(trBmin); 
disp([' 
disp(") 
dispr-2- De determinant van alle berekende R-en moet 1 zijn deze staan in') 
dispc de rij detRR.') 

FS=S-t; 

De kleinste waarde die gevonden is, is : ',tBmin,'.']) 
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Appendix C: Het test pmgmmma. 

Het programma dbr0t.m is op nummerieke nauwkeurigheid getest. Dit kan met het pro- 
gramma test. m.  Dit is een overkoepelend programma dat verschillende sub-programma's 
aanroept. Het werkt als volgt, 

-1- Roep tmetingm aan. In dit sub-programma worden twee test metingen gegenereerd. 
Dit gebeurt door een matrix met fictieve marker coördinaten, die als basismeting dient, star 
te trans!eren en te roteren. Deze matrix die YY heet, bevat per marker een kolom met x, y, 
z coördinaten en dient, indien nodig, in het programma zelf veranderd te worden. De 
rotatiehoeken en de translatiegrootheden worden tijdens het runnen van het programma ge- 
vraagd. De matrix die zo verkregen wordt dient ais meting waarmee de basismeting 
vergeleken wordt. Er treedt hierbij geen volume verandering op. De basismeting wordt 
samen met het aantal markers (nmar) en het aantal metingen (nt) (hier twee) uitgevoerd 
onder de naam mûtest.mat. De andere meting wordt samen met het aantal markers en het 
aantal metingen uitgevoerd onder de naam mltest.mat. Deze files hebben de zelfde op- 
bouw als de meetgegevens die uit het 3-D meetsysteem verkregen worden. Verder wordt 
de rotatie-matrix als Rtot.mat uitgevoerd. 

-2- Vervolgens wordt het programma tdbr0t.m aangeroepen. Dit is een versie van 
dbr0t.m die iets is bijgewerkt om de uitvoer van tmetingm te kunnen lezen. Dit program- 
ma berekent een benadering voor de rotatie-matrix (Rben) en de vervormingsmaat s*. 
-3- Als laatste worden de fouten in Rben en si bepaald. De echte waarde van s* is 
immers gelijk aan één. 

In appendix D staan de listingen van de hierboven genoemde programma's. 
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Appendix D: De listingen bij het test programma. 

test-m 

CIC 

echo on 
% testm, versie 15-3-1995 
% totaal test prg. voor het prg. dbrot door Dave Brands. 
% Dit prg. is bedoeld om te testen of dbrot wel woldoet.( Voor meer info over 
76 dbrot verwijs ik naar de listing van dclp piogïâmma.) 
% Programma opzet: 
% -1- Er wordt een test-meting gemaakt m.b.v. tmetingm --> YO(test-nul meting) 
% 
% rotatie matrix Rtot. 
% -2- De gegevens uit -1- worden in dbrot ingeladen m.b.v. de prg. m0test.m 
% en rn1test.m. Deze maken van de output uit -1- output zoals die ook uit de 
% meetdata komt (de 3d output uit MARKER). 
% -3- dbr0t.m benaderd uit de gegevens van voor en na transl. + rot. (motest 
% en mltest) de rotatie matrix Rtot --> Rben en rekent een schaalfactor s uit. 
% Deze moet gelijk zijn aan 1. We hebben immers geen vervorming toegelaten in 
% tmetingm. 
% 
% (druk een toets) 
echo off 
pause 
% **- algemene initialisatie. ***** 
clear 

format long 

,Y1 (de getransleerde + geroteerde van YO) en de 'exacte' 

ckl 

% *** Het creeren van proefmetingen. ****** 
tmeting 
clear 

% *** benaderen van R m.b.v. ctdbrot.m>. ***** 
% Dit prg. rekent een Rben en een factor s uit.s Moet bij een starre rotatie 
% gelijk aan 1 zijn.ook moet de var. trB>0 zijn en moet det(R)=l gelden. 
tdbrot 

echo on 
% ****** Fouten in Rben en s ****** 
% De verschillen tussen Rtot en Rben staan in matrix FR, het verschil tus- 
% sen s en 1 (de 'echte' s) is de variabele Fs 
echo ofi 
load Rtot 
FR = Rtot-Rben 
FS = 1-s 

% versie 15-3-1 995 
CIC 

echo on 
% tmeting.m door D.W.A. Brands. 
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% Dit prg. maakt 2 testmetingen nodig om het prg. dbrotm, dat de volume ver- 
% anderings factor s uitrekend, te kunnen testen. 
% INVOER: 
% In dit programma wordt een matrix YY getransleerd en geroteerd 
% zonder dat er deformatie optreedt. 
% !!!!! DE MATRIX YY MOET IN HET PROGRAMMA ZELF WORDEN INGEVOERD.!!!! 
% YY bevat nmar kolommen die ieder de x,y,z coordinaten van de markers 
% bevatten voordat er geroteerd en getransleerd is . 
% Verder vraagt dit programma tijdens het draaien om 3 rotatie en 3 translatie 
% grootheden. 
% 
% UITVOER: 
% De output van dit programma zijn de matrix YO (oorspronkelijke matrix YY 
% maar dan in het output-file formaat uit de FORTRAN verwerkings prg. BEGIN, 
% CAMPAR1 en MARKER(=test-referentie meting), de matix Y1 (W getransleerd en 
% geroteerd in output-file formaat) en de 'echte' rotatie-matrix Rtot.Deze 
% staan dan in de files.<mOtect.mat>,<ml testmat> en <Rtot.mat> 
% 
% N.B. Soms treedt er een FOUTMELDING op dat pi onbekend is. Wat dit is weet ik 
% ook niet. Een oplossing is het programma opnieuw draaien. 
% 
echo off 
pause 
clear 
clg 
for mat long 
% initialisatie 
YYR=[I; 
%!!!!VERANDER HIER EVENTUEEL DE OORSPRONKELIJKE MATRIX YY. 
% YY=[ x l ,  x2, x3, ..., xnmar] 
% 
% 
YY=[1 ,o,o,o ;0,1,0,2;0,0,1 ,o 1; 
nm=size(W); 
nmar=nm(l,2); 
Nmar=[l :nmar]'; 
nt = 1; % #metingen. 
YO=[N mar,YY'] 
save rnûtest YO nt n mar 
PI = pi; 
% ***** rot. om z-as **** 
az = input('Geef waarde voor rot.hoek alpha-z om z-as in graden.'); 
fi = (az*P1)/180 ; %rotatie om z-as. 
Rz =[cos(fi) -sin(fi) O;sin(fi) cos(fi) O; O O 11; 

ay = input('Geef waarde voor rot.hoek alpha-y om y-as in graden.'); 
fiy = (ay*PI)/180 ; %rotatie om y-as. 
Ry =[ cos(fiy) O sin(fiy);O 1 0;-sin(fiy) O cos(fiy)]; 
% **** rot o m  x-as **** 
ax = input('Geef waarde voor rot.hoek alpha-x o m  x-as in graden.'); 
fix = (ax*PI)/180 ; %rotatie om x-as. 
Rx =[ 1 O O ; O cos(fix) -sin(fix);O sin(fix) cos(fix)]; 
% ****** bepaling geroteerde matrix YYR ***** 
Rtot = Rx*Ry*Rz; % Totale rotatie matrix. 
save Rtot Rtot 

(druk een toets om verder te gaan) 

[ y l ,  y2, y3, ..., ynmar] 
[ z l ,  z2, z3, ..., znmar] 

% #markers (wordt automatisch aangepast!!) 

% maakt m0test.mat aan. 

yo **** rot o m  y-as ****** 
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for i=l:nmar 
Yr = Rtot*YY(:,i); % neemt i-de kol. uit YY = x,y,z-marker i. 
YYR=[YYR,Yr]; 

end 
% *- translatie r *** 
r = zeros(3,nmar); 
r l  =input('Geef x-coor. v.d.translatie: I); 

r2=input('Geef y-coor. v.d.translatie: I); 

r3=input('Geef z-coor. v.d.translatie: I); 

for i=l:nmar 
r( l  ,i) = r l ;  
r(2,i) = r2; 
r(3,i) = r3; 

end 
r = [r(l ,:);r(2,:);r(3,:)]; 
YYr =YYR+r; 
% **** samenvoegen tot matrix Y1 (dit is dan de Y van ml) .  **** 
clear Y 
Y1 = [Nmar,YYr']; 
save mltestY1 nmar nt 

tdbr0t.m 

% 
% Dit programma geeft een benadering van de rotatie-matrix Rtot uit <tmeting.m> 
% (Rben).Dit gaat door het vergelijken van een test-nulmeting <mOtest.mat> met 
% een andere testmeting <ml  testmat> die gegenereerd worden m.b.v. prg. 
% <tmeting.m>.Ook de volume veranderings factor s wordt bepaald.Deze zou als 
% er geen rekenfouten gemaakt zouden worden 1 moeten zijn. 
% De afleiding gaat m.b.v. de Gayley - Hamilton theorie (directe methode). 
% Deze benadering mag alleen maar indien er aan bepaalde randvoorwaarden vol- 
% daan is. Zo moet gelden dat trace(B) > O en det(Rben)=O, ook dit 
% wordt aan het eind van het programma gecontroleerd. 

** tdbr0t.m ***versie 15-3-1 995 

% ***** algemene initialisatie **** 
clear 

format short 
hold off 

clg 

% *** initialisatie v. d. variabelen **** 
Yt = 0 ;  % deel van output Y dat bekeken wordt. 
a =  0; 
ai =I; 
soma = [O;O;O]; 
A = zeros(3,3); %distributie matrix op t=tO 
aa = I]; 

pi = o; 
somp = [O;O;O]; 
G = zeros(3,3); 
9 = I]; 
G a =  I]; 
c = 0 ;  
Cinv = I]; 

p = o ;  
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% *- bepaling a, ai en A uit <mOtest.m> ** 
%motest -->test- nulmeting,hieruit volgen Y, nmar(=#markers) en nt(=#metingen) 
load motest 
Y=YO; 
m = nmar; % #markers 
for i=l:m 

ai(:,i) = F(i,2),Y(i,3),Y(i,4)I1; % ai 
soma = soma+ai(:,i); 

end 
a = (I/m)*sorna; 
for i=l:m 

aa = (ai (: ,i) -a)*(ai (: ,i) -a)'; 
A = A+aa; % distributie matrix op t=tO van de punten om het centrum v.d. 

% punten wolk. 
end 

% **** bepaling p en pi uit <mltest.m>.***** 
load rnltest 
Y=Yl; 
rn = nmar; 
for i=l:m 

pi(:,i) = [y(i,2),Y(i,3),Y(i,4)]'; % pi 
sornp = somp+pi(:,i); 

end 
p = (l/m)*somp; 

% *** Bepaling G, Ga, mu en tau m.b.v. a,ai,p,pi. ***** 
for i=l:m 

g = (pi (: , i) - p) * (ai (: ,i) -a) I; 
G = G+g; 

end 
mu = -sort(-sqrt(eig(G'*G))); 
tau = sign(det(G)); 

% ***** Bepaling Ga (de adjoint van G) **** 
% Ga=G(:,2)X G(:,3),G(:,3)X G(:,l),G(:,l)X G(:,2) (N.B. X is uitproduct) 
Ga23=[G(2,2)*G(3,3)-G(3,2)*G(2,3) 

G (3,2) *G (1 ,3) -G (1,2) *G (3,3) 
G(1,2)*G(2,3)-G(2,2)*G(1,3)]; %uitproduct v. 2de en 3de kol. van G. 

Ga31 =[G(2,3)*G(3,1)-G(3,3)*G(2,1) 
G (3,3) *G (1 ,I ) -G (1 ,3) *G (3,l) 
G (1 ,3) *G (2,l) -G (2,3) *G (1 , 1 )] ; 

G(3,1)*G(l,P)-G(l,l)*G(3,2) 
G( l  ,1)*G(2,2)-G(2,1)*G(1,2)]; 

Gal  2=[G(2,1)*G(3,2)-G(3,1)*G(2,2) 

Ga = [Ga23,Ga31 ,Gal2]; 

% *** bepaling betal en beta2 **** 
betal = mu(l)+mu(2)+tau*rnu(3); % =trace(B) 
beta2 = mu(l)*mu(2)+tau*mu(3)*(mu(l)+mu(2));% =trace(Ba) (adjoint v.6) 

% *** matrix Rben **** 
C = (G1*G)+beta2*eye(3); 
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Cinv = inv(C); 
CIC %clear screen 

disp('De benadering van de rotatie-matrix(=Rben) en volume-veranderings factor(=s) 
Rben = (Ga+betal*G)*Cinv 

% *** bepaling s=trace(B)/trace(A) *** 
s = betal/trace(A) 
disp(' (druk een toets)') 
pause 

% *** controle of aar: randvoorwaarden voldaan is: ** 

disp('Contro1e randvoorwaarden: trace(B)>O en det(Rben)=l . I )  

trB = beta1 
detRben = det(R) 
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Appendix E: De programma's voor de afstandsbepaling tussen de markeis. 

Het programma afstand. m bepaalt de afstand tussen twee markers met opeenvolgende 
nummers. Hiervan wordt het gemiddelde en de standaard deviatie berekend. De benodigde 
invoer is de uitvoer van het 3-D Hentschel meet-systeem die gerenamed dient te worden 
tot metingm. Afst.m is een omgewerkte versie van afstandm. Deze bepaalt de afstand 
tussen twee markers waarvan de nummers gevraagd worden i.p.v. tussen alle opeenvolgen- 
de markers. Ook vraagt het programma naar de exacte waarde die dan met de gemeten 
waarden in éin grafiek gezet worden. 

afstand.m 

%afstand.m versie 22-3-1 995. 
CIC 

echo on 
% Afstands bepaling uit <meting.m>. 
% Dit programma berekend de afstanden tussen marker paren die onder verschil- 
% lende posities gemeten zijn m.b.v. het 3-D Hentchel video meetsysteem. 
% De (ascii)outputfile die verkregen wordt m.b.v. het (fortran)programma MARKER 
% moet hiervoor gerenamed worden tot cmeting.m>. Er wordt per meting steeds 
% naar twee opeenvolgende meetresuttaten gekeken, hieruit volgt de eis dat de 
% marker nummering bij verschillende metingen gelijk moet blijven. Dit kan 
% overigens makkelijk door maar een search-scan te doen en de markers te 
% laten volgen door het systeem tussen de metingen als het object verplaatst 
% wordt. 
% (druk een toets) 
echo off 
pause 
% **** algemene initialisatie **** 
clg 
clg 
clear 
hold off 
format long 
m et in g ; 

% **** initialisatie v. d. div. variabelen.**** 

A = [I; % afstand tussen twee opeen volgende markers bij 1 meting(rij). 
AA = [I; % afstand tussen 2 opeen volgende markers bij alle nt metingen. 
AB = [I; % afstanden per markerpaar bij elke meting.(nmar-1 X nt) 
Yt = [I; % deel van Y dat bekeken wordt in stappen van nmar, dus per frame. 
GEM=[; % rij met gemiddelde waarden. 
GME=[I; % plotbare matrix met gemiddelden. 
SD =[I; % rij met standaard deviaties (zeifde volgorde als in GEM). 
GSD=[I; % rij met gemiddelde SD waarden (t.b.v. de plot) 
% Het uitlezen +afstands bepalen uit matrix Y,uit dbvlakstm. Ik bepaal het 
% verschil tussen qua nummering twee opeenvolgende markers en stop de 
% afstanden in de rij A. 

% ***** bepaling matrices AA en AB die alle afstanden bevatten. **** 
for t= l  :nt %aantal metingen 
A =  0; 
be = ((t-l)*nmar)+l ; 
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ei = t*nmar; 
Yt = Y(be:ei,:); 
for m= l  :nmar-1 
dx = Yt(m+l,2) - Yt(m,2); 
dy = Yt(mtl,3) - Yt(m,3); 
dz = Yt(mtl,4) - Yt(m,4); 
a = sqrî( dx.^2 t dy."2 tdz."2 );%afstand tussen twee opeenvolgende markers. 
A = [A,a];% - - - - - - - - - - alle afstanden uit 1 meting. 

end 
AA = [AA,A];% de afstanden van alle metingen in een rij. 
AB = [AB,A'];%de afstanden van alle metingen 1 kolom per meting. 
clear A 
end 

% **** Bepaling van de GEMIDDELDE AFSTAND per marker paar. *** 
n=l; 
for n=l  :nmar-1 

t = l ;  
som = O ;  
for t=l:nt 

s = AB(n,t); 
som = somts; 

end 
gem = somjnt; 

GEM =[GEM ,gem]; %genereer rij waarin alle gemiddelden staan. 
end 
% **genereer plotbare matrix met gemiddelde waarden.** 
t = l ;  
for t= l  :nt 

grne = GEM; 
GME=[GME;gme];% (nt X nmar-l),GME(:,i) bevat het gemiddelde van meting i. 

end 
% **** De plotjeS.van de echte waarde en het gem. **** 

%for t = l  :nt 

%end 
T=[l :nt]; 
plot(T,AB(l ,:),T,GME(:,I)) 
titierafstand tussen m l  en m2 en de gemwaarde.') 
pause 
plot(T,AB(2,:) ,T,GM E(:,2)) 
titlerafstand tussen m2 en m3 en de gemwaarde.') 
pause 
plot(T,AB (3,:) ,T,GM E (: ,3)) 
title('afstand tussen m3 en m4 en de gemwaarde.') 
pause 
plot(T,AB(4,:),T,GME(:,4)) 
titierafstand tussen m4 en m5 en de gemwaarde.') 
pause 
plot(T,AB(5,:),T,GME(:,5)) 
titlecafstand tussen m5 en m6 en de gem.waarde.') 
pause 
plot(T,AB(G,:),T,GME(:,6)) 
titierafstand tussen m6 en m7 en de gemwaarde.') 

%T=[; 

% T=[T,t]; 
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pause 
plot (T,AB (7,:) ,T,GM E (:,7)) 
titlerafstand tussen m7 en m8 en de gemwaarde.') 
pause 
plot(T,AB(8,:),T,GME(:,8)) 
titlerafstand tussen m8 en m9 en de gemwaarde.') 
pause 

% ***** bepaling v.d. RELATIEVE AFSTANDEN **** 
% Frel=(echte waarde/gemiddelde waarde) 
Frel = AB'./GME;% geeft matrix met Frel(:,i)=relatieve afstanden in 1 meting. 
% *** plotje v.d.relatieve afstanden. ** 
t=[l :nt]; 
n ma= nmar-1 
Frelmax = max(rnax(Fre1)); 
Frelmin = min(min(Fre1)); 
V=[l ,nt,Frelmin,Frelmax]; 
plot(t,Frel(:,l )) 
axis(V) 
hold on 
for nm=2:nma 
plot(t,Frel(:,n m)) 

end 
title('re1atieve afstanden = afstand bij een meting / gemiddelde afstand.') 
pause 
hold off 

% ***** bepaling standaard deviatie uit het gemiddelde m.b.v.GEM en AB.***** 
svar=O; 

for nm=l:(nmar-1) 
mu=GEM(l ,nm); 

for i=l:nt 

SD = 0; 

VAR=O; 

xi =AB(nm,i); 
var=((xi-mu)"2)/(nt-l); % het gaat hier om een steekproef van nt metingen. 
VAR = VAR+var; 

end 

SD = [SD,sd]; 
svar=svar+VAR; % som der varianties. 

sd = Sqrt(VAR); 
% rij met alle standaard deviaties. 

end 

% ***** De standaard deviatie SB *** 
% *bepaling van een Gemiddelde SD over alle metingen. * 
% Dat mag hier op deze manier omdat alle SD-s uit evenveel metingen bepaald 
% worden. 
gSD=sqrt(svar/(nmar-1 )); 
GSD=gSD*ones(l ,nmar-1); 
%plotje 
n m=[1 :( nmar-1 )]; 
plot(nm,GSD,'r',nm,SD,'w') 
title('De sd-s van de uitgerekende afstanden (wit) en het gemiddelde (rood).') 
pause 
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afst.m 

%afst.m versie 4-5-1 995. 
CIC 

% **m algemene initialisatie ** 
clg 
clg 

%fGrma? !ong 

clear 
hold off 

meting; 

% *** initialisatie v. d. div. variabelen.** 

A = 0; % afstand tussen twee opeen volgende markers bij 1 meting(rij). 
AA = 0; % afstand tussen 2 opeen volgende markers bij alle nt metingen. 
AB = I]; % afstanden per markerpaar bij elke meting.(nmar-1 X nt) 
Yt = I]; % deel van Y dat bekeken wordt in stappen van nmar, dus per frame. 
GEM=[; % rij met gemiddelde waarden. 
GME=I]; % plotbare matrix met gemiddelden. 
% Het uitlezen +afstands bepalen uit matrix Y,uit dbv1akst.m. Ik bepaal ket 
% verschil tussen qua nummering twee opeenvolgende markers en stop de 
% afstanden in de rij A. 

% **** bepaling matrices AA en AB die alle afstanden bevatten. **** 
p l  =input ('Tussen welke punten moet de afstand worden bepaald? punt1 =') 
p2=input ('Tussen welke punten moet de afstand worden bepaald? punt2=') 

for t=l :nt %aantal metingen 

be = ((t-l)*nmar)+l; 
ei = t*nmar; 
Yt = Y(be:ei,:); 

A = [ ;  

dx = Yt(p2,2) - Yt(pl,2); 
dy = Yt(p2,3) - Yt(pl,3); 
dz = Yt(p2,4) - Yt(pl,4); 

a = sqrt( dx."2 + dy."2 +dz."2 );%afstand tussen twee opeenvolgende markers. 
A = [A,a];% - - - - - - - - - - alle afstanden uit 1 meting. 

% end 
AA = [AA,A];% de afstanden van alle metingen in een rij. 
AB = [AB,A];%de afstanden van alle metingen 1 kolom per meting. 
clear A 
end 

% **** Bepaling van de GEMIDDELDE AFSTAND per marker paar. *** 
n=l; 
%for n=l  :nmar-1 

t = l ;  
som = O; 
for t= l  :nt 

s = AB(n,t); 
som = som+s; 

end 
gem = som/nt; 
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GEM =[GEM,gem]; %genereer rij waarin alle gemiddelden staan. 
%end 
% **genereer plotbare matrix met gemiddelde waarden.** 
t = l ;  
for t= l  :nt 

gme = GEM; 
GME=[GME;gme];% (nt X nmar-l),GME(:,i) bevat het gemiddelde van meting i. 

end 
% *** De plotjeS.van de gemeten,de echte en de gemiddelde waarde. ***** 

afstex=input('geef de exacte afstand,'); % de echte waarde 
AFSTEX=afstex*ones (1 , nt) ; 
T=[l :nt]; 

p l 1  =num2str(pl); 
p22=num2str(p2); 
hold on 
plot(T,AB(l ,I) ,'w',T,GME(:,l) ,%.I) 
plot (T,AFSTEX,'w--') 
xlabel('M EETNU M M ER.') 
ylabeI('AFSTAND IN [mm].') 
title(['afstand mark',p22,'-mark',pll ,I- ,gem.waarde.-,exact ---'I) 
pause 
%print -deps afst7-9.eps 
pause 
hold off 
%figure(2) 
plot(T,AB(l ,:)/afstex,'w',T,GME(:,l)/afstex,'w-.') 
title(['genormeerde afstand mark',p22,'-mark',pll ,I- en de gem.waarde.-']) 
xlabel('meet nummer.') 
ylabel('waarde genormeerd naar exacte afstand') 
pause 

% evt. opslag van plotje in encapsulated post-script formaat. 

15 


	Voorblad
	Samenvatting
	1. Inleiding
	2. Toelichting bij de keuze van de vervormingsmaat
	3. Afleiding van de gebruikte rekenmethode
	4. Numerieke experimenten ter bepaling van de numerieke nauwkeurigheid
	5. Beschrijving van de gebruikte metingen en experimentele resultaten
	6. Conclusies en aanbevelingen
	Referentielijst
	Appendices
	Appendix A
	Appendix B
	Appendix C
	Appendix D
	Appendix E


