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1. Inleiding 

In dit verslag komen de wiskundige en geodetische apecten aan bod, die gedurende 
mijn 3 maanden durende stage bij ingenieursbureau Geodelta aan de orde zijn ge
weest. In het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende 
partijen die het verslag te lezen krijgen. Met enige voorkennis van lineare algebra 
is dit verslag goed leesbaar. Sommige gedeelten van het verslag (d.w.z. Appendix 
A, B, C ,D, E en de minder eenvoudige observaties in §4.1) vergen wat meer voor
kennis. 
De lezer die niet zo geinteresseerd is in de wiskundige achtergrond wordt aangeraden 
eerder genoemde hoofdstukken, met uitzondering van Appendix C, over te slaan en 
zich bij hoofdstuk 7 te beperken tot de algoritmen van de diverse methoden. Prak
tisch gezien zijn hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7 het belangrijkst en die zijn daarom zeer 
uitgebreid uitgewerkt. 

Kort beschrijving van de structuur van het verslag: 

• In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid alle definities en notaties gegeven die gedu
rende het verslag als bekend worden verondersteld. 

• In hoofdstuk 3 wordt o.a. het praktische probleem geformuleerd zoals dat zich 
bij Geodelta voordeed. Tevens wordt de oorzaak van het probleem geanaly
seerd. 

• In hoofdstuk 4 worden alternatieve orthogonale matrix-representaties bestu
deerd en aangedragen als oplossing voor het probleem. 

• In hoofdstuk 5 en 6 wordt een van de fundamentele vergelijkingen in de Geo
desie, de colineariteitsvergelijking, in andere matrixrepresentatie-talen uitge
schreven. 

• In hoofdstuk 7 worden oplossingsmethoden van redundante stelsels bij de co
lineariteitsvergelijking bestudeerd en geformuleerd. Van een van deze metho
den, de Newton Raphson methode, staan numerieke resultaten in hoofdstuk 
8. 

• In hoofdstuk 9 staan de belangrijkste conclusies die aan deze opdracht verbon
den kunnen worden. Tevens staat hier een suggestie voor voortzetting van het 
project. Daarbij moet vooral worden gedacht aan praktische implementatie. 

• Appendix 
In Appendix A, B en F wordt nogal fundamentele theorie m.b.t. de ver
schillende orthogonale matrixrepresentaties uitgewerkt. In Appendix C wordt 
onderliggende theorie gegeven m.b.t. projectiemethoden. Dit hoofdstuk is 
waarschijnlijk niet alleen voor dit project van nut! Ondanks de wat abstracte 
opzet is deze appendix helder van structuur en kan daardoor goed bijdragen 
aan het begrip van projectiemethoden die overal waar lineaire stelsels Ax = b 
moeten worden opgelost inzetbaar zijn. Appendix D is zeer specifiek en sluit 
aan bij §7.1.1. Appendix E geeft kort aan wat nu precies quaternionen zijn 
en vooral de eerste paragraaf hiervan (Coordinaat aanpak) is voor iedereen 
die niet of nauwelijks bekend is met quaternionen aan te raden vooraf aan het 
verslag te lezen. 

Remco Duits 1 , wiskunde student aan TUE. 

NB.Voor open aanmerkingen kunt u natuurlijk altijd bij de auteur terecht door b.v. te mailen 
naar: remcoduits@hotmail.com 
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2. Definities 

2 .. 1 Definities m.b.t. groepen 

Definitie groep 
( G, <>) is een groep ~ <> is een associatieve binaire operatie, G bevat een eenheids
element (noteer ea) en 'v'a,bea[a<>b E G 1\a-1 E G] 

Definitie Commutatieve groep 
(G,<>) is een groep en 'v'a,bea[a<>b b<>a]. 

Definitie algebra 
(P, ·) heet een algebra als Peen vectorruimte is, waarop een vermenigvuldiging is 
gedefinieerd die distributief is over optelling. D.w.z. A(B +C) = AB + AC en 
(B + C)A = BA +CA. 

Zij k een lichaam en n E N. 
Definieer Mn(k) als de verzameling van aile n x n-matrices over k 

Definitie matrixgroep 
G is matrixgroep ¢> G is een verzameling matrices enG is groep. 

Definitie bijzondere matrixgroepen2 

O(n) ={A E Mn(R) I AT= A-1 } 

U(n) ={A E Mn(<C) I At= A-1 } 

Sp(n) ={A E Mn(IH!) I At = A-1} 

SO(n) ={A E Mn(IR) I AT= A-1 1\ det(A) = 1} 
SU(n) ={A E Mn(C) I At= A-1 1\ det(A) = 1} 

so(n) ={A E Mn(R) I AT= -A} 
su(n) ={A E Mn(C) I At= -A} 
su*(n) ={A E Mn(C) I At= -A 1\ spoor(A) = 0} 
sp(n) ={A E Mn(lHl) I At= -A} 

Voor definitie van quaternionen IH! zie appendix E en voor definitie spinoren zie 
appendix A. In het Nederlands heten de eerste 3 groepen resp. orthogonale, unitaire 
en symplectische groep. Verder staat de grote S voor speciale en noemen we matrices 
die voldoen aan AT = -A scheefsymmetrisch. 

2 .. 2 Definities m.b.t. afbeeldingen 

Definitie injectief 
Een functie f : A t-+ B heet injectief als er bij iedere b E B tenhoogste een a E A is 
z.d.d. f(a) =b. 

Definitie surjectief 
Een functie f : A t-+ B heet surjectief als er bij iedere b E B tenminste een a E A is 
z.d.d. f(a) = b. 

Definitie bijectief 
Een functie f : A t-+ B heet bijectief als f zowel injectief als surjectief is. 

2so(n) t/m sp(n) zijn geen groepen 
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Definitie homomorfisme 
Een functie rr : G H- H is een homomorfisme als G en H groepen zijn en 

'ifa,bEG[rr(a)o-(b) = rr(ab)] 

Merk op dat uit deze definitie volgt dat rr(ea) = eH en dat 

o-(a-1) = (o-(a))-1 

Definitie isomorfisme (ook wei representatie) 
Een functie f is een isomorfisme als f een bijectief homomorfisme is 
Merk op: 

• een homomorfisme is injectief {::} u-1 ( e H) = ea, immers 
rr(a) = rr(b) {:} o-(ab-1) = eH 

¢:? ab-1 = ea ¢:? a = b 

• twee groepen zijn isomorf als hun vermenigvuldigingstabellen overeenstem
men. 

Definitie matrixrepresentatie 
r : G H H is een matrixrepresentatie {::? 

r is een representatie en H is matrixgroep 

Een zeer elementair voorbeeld van een matrixrepresentatie zijn matrixrepresentaties 
van lineaire afbeeldingen. Merk hierbij op dat A o B ++ A · B. In dit verslag gebrui
ken we sierletters A voor lineaire afbeeldingen en hoofdletters A voor bijbehorende 
matrices. 

NB. Vaak wordt met representatie het beeld van de representatie bedoeld. Net 
zoals men ook wel spreekt van de functie f(x) is dit niet juist. Het is echter ver
moeiend om telkens te spreken van ''het beeld van de representatie" , zodat deze 
conventie ook soms in dit verslag wordt gebruikt! 

Deftnitie D1 
De totale afgeide van een vectorfunctie 1 : lRn H- lRm gedefinieerd door 

1 (;c_) = {/I (;c_)' h (;c_)' • · · ' J m (z.)) 

wordt gedefinieerd door: 

Als m = 1 dan correspondeert D f met grad f. 
Om aan te geven naar welke variabelen wordt gedifferentieerd wordt oak wei D;;. 
genoteerd. 
Deftnitie H J 
Zij f : lRn H- JR. Dan wordt de Hessiaan van J genoteerd met H f gedefinieerd door: 

--1i:.b._) GX1~Xm 

!f2im.. ex;. 

Om aan te geven naar welke variabelen wordt gedifferentieerd wordt ook wei H ... 
genoteerd. 
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2 .. 3 Definities m.b.t. Geodesie-jargon 

Definitie Object-stelsel 
Vast 3 dimensionaal othogonaal assenstelsel gehecht aan het te fotograferen ob
ject, zodanig dat de vectoren van de bijbehorende basis {E.x,Ey,Ez} voldoen aan 
Ez = E..a, X Fly. 
Definitie Camera-stelsel 
Meebewegend 3 dimensionaal positief georienteerd ( t.o. v. object stelsel) orthogo
naal assenstelsel met bijbehorende basis {.e.,,~,.e,J bevestigd aan camera. De oor
sprong wordt hierbij in het brandpunt gelegd. De x-as en y-as zijn evenwijdig met 
de randen van de gevoelige plaat en de z-as loopt door het midden van de gevoelige 
plaat en het brandpunt. 

Definitie Terreinpunt P 
Zeker punt Pop het te fotograferen object, waarbij men nog niet mag denken aan 
coordinaten. 

Definitie Fotopunt Q 
zeker punt Q op de gevoelige plaat. 

Coordinaat definities Een terreinpunt P kan in coordinaten behorende bij het ob
jectstelsel worden weergegeven. Dergelijke coordinaten heten object-coordinaten. 
Een terreinpunt P kan ook in coordinaten t.o. v. het camera-stelsel worden weerge
geven. Dergelijke co6rdinaten heten camera-coordinaten. Bij ieder terreinpunt 
P hoort precies 1 fotopunt Q. 
Fotopunten worden aileen in co6rdinaten t.o.v. het fotostelsel weergegeven. Derge
lijke coordinaten heten foto-coordinaten 
In dit verslag wordt af en toe gesproken van de fotoco6rdinaten van een terreinpunt, 
dan wordt hiermee bedoeld: De fotocoordinaten van het bijbehorende fotopunt. 
De volgende figuur geeft een overzicht van aile bovenstaande definities: 

p Ez 

object 

figuur 1 

Gevoeli~plaat 

fa: fz 
/ Q 

camera 
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Definitie Relatieve Orientering 
Een relatieve orientering is de basistransformatie tussen twee camerastelsels 
Twee camera-stelsels heten relatief georienteerd als er tussen beide stelsels een re
latieve orientering is aangelegd. 

Definitie Uitwendige Orientering 
Een uitwendige orientering is een basistransformatie 3 van een camera-stelsel en een 
ob ject-stelsel. 

In dit verslag ligt de nadruk op uitwendige orientering. 

Definitie Absolute Orientering 
Men spreekt van absolute orientering van een stel camera-stelsels en 1 objectstel
sel, als 1 camera-stelsel uitwendig georienteerd is met het objectstelsel en als alle 
camera-stelsels onderling relatief ge6rienteerd zijn. 

Absolute orientering aan de hand van invoergegevens (fotocoordinaten, camera pa
rameters, etc.) en het daarmee bepalen van alle terreinpunten in objectco5rdinaten 
is het einddoel in de fotogrammetrie. 

Definitie Camera-constante c 
Brandpuntsafstand c van een camera 

Definitie Vereffenen 
Redundante stelsels oplossen. 

Definitie Stereomodel 
Gegeven 2 foto 's. Leg deze evenwijdig naast elkaar z.d.d. de translatierichting om 
de ene foto in de ander te doen overgaan samenvalt met de verbindingsvector tussen 
linker en rechteroog. Er ontstaat dan een 3D-beeld. 

Deflnitie Stralenbundeltriangulatie 
Aan de hand van fotoco6rdinaten objectcoordinaten bepalen. Dit kan op twee wij
zen geschieden nl. via de onafhankelijke "modellen methode" en m.b.v. directe 
lineaire transformatie. De eerste maakt gebruik van een stereomodel en de laatste 
werkt met de colineariteitsvergelijking. Voor dit verslag is aileen de laatste van 
belang, omdat daarbij het wiskundige probleem (zie hoofdstuk 3) optreedt. 

Deflnitie Positie van de camera 
Hiermee wordt bedoeld de object-coordinaten van het brandpunt 

Definitie Camera Calibratie 
Het bepalen van de positie van de camera, constanten lensvertekening en (evt.) de 
actuele camera-constante. 

Definitie On the job Camera Calibratie 
Cameracalibratie waarbij tegelijkertijd een stralenbundeltriangulatie wordt uitge
voerd. 

3 In de lineaire algebra spreekt men van een overgangsmatrix na paralleltransformatie 
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2 . .4 Notaties 

(;k, 1l) = z_T 71 
(;k, WA = ;kT AJL 
[A,BJ = AB BA 
A matrix, bijbehorende lineaire afbeelding: A 
A o B is een lineaire nieuwe afbeelding gegeven door: 
A(B(x)) 

Zij x resp. X elementen in resp. de verzamelingen A en B en zij 
'1/J de bijectie die A op B afbeeldt dan 
x ++X betekent X= '!j;(x) 

n(A) is de beeldruimte van A 
N(A) is de nulruimte van A 
A laat K invariant als 'v'kEK[Ak E KJ 
A> 0 ¢} 'v'a;.;fOEJRn ((;k, A;k) >OJ 
A is S.P.D. ¢?AT= A 1\ A> 0 

Ca.,r = {x. E R I liz.- all = r}, bij gegeven genormeerde ruimte (R, II· II) 
Ba.,r = {z. E R lila< all< r}, bij gegeven genormeerde ruimte (R, 11·11) 
B!.l,r = {z. E R lila<- all s r}, bij gegeven genormeerde ruimte (R, II·ID 
Sfeer betekent boloppervlak. Bol betekent massieve hal 

{Ek} is de standaardbasis in object-stelsel 
{e.~~:} is de standaardbasis in camera-stelsel 
Ra is een verkorte schrijfwijze voor ia.R 

Xk = (Xk, Yk)T de objectcoordinaten van het terreinpunt met label k 
x.! = (x1, yf)T de fotocoordinaten van hetfotopunt behorende bij k-de terreinpunt 
z£ = (xl. yt{)T de hoofdpuntsverschuiving 
x.k = (xk, Yk, J)T de cameracoordinaten van het fotopunt van het k-de terreinpunt 
E = (XF, YF, ZF )T de objectcoordinaten van het brandpunt 
c is de brandpuntsafstand van een camera 

9 



3. Het probleem: 
Singulariteiten bij linearisatie 
colineariteitsvergelijking in S0(3) representatie 

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling geformuleerd, zoals die zich bij Inge
nieursbureau Geodelta voortdoet. Tevens wordt de fundamentele oorzaak van dit 
probleem aan het licht gebracht. Laten we eerst eens een kijkje nemen naar de 
zogenaamde colineariteitsvergelijking. Dit is de vergelijking waarbij na linearisatie 
soms singulariteiten optreden. Alvorens het probleem concreet geformuleerd kan 
worden, dient er eerst wat achtergrond van de methodiek die bij Geodelta wordt 
toegepast te worden toegelicht. 

3 .. 1 de colineariteitsvergelijking 

Beschouw in dit hoofdstuk ( tenzij anders vermeld) de situatie dat er 1 foto is gena
men. Op de foto zijn N terreinpunten te herkennen. Zij (xk, Yk)T en (Xk, Yk, Zk)T 
respectievelijk de fotocoordinaten en objectcoordinaten van het k-de punt. Ge
zocht wordt naar een fundamenteel verband tussen de objectcoordinaten, de fotoco
ordinaten en de stand en positie van de camera. De positie van de camera wordt 
weergegeven door de objectcoordinaten (XF, Yp, Zp )T van het brandpunt. De stand 
wordt weergegeven door w, ¢en K. Dit zijn respectievelijk de rotatie om de X, Yen 
Z-as (in radialen) die respectievelijk moeten worden uitgevoerd om het objectstelsel 
in het camerastelsel na translatie over te doen overgaan. Merk hierbij op dat het 
overbrengen van het objectstelsel naar het camera stelsel met een starre beweging 
correspondeert en die is altijd te beschrijven met een rotatie na translatie. Co
lineariteit is een eenvoudig principe: 

(0, 0, c) 

figuur 2 

a. is evenwijdig met b.. Druk a. uit in cameracoordinaten en druk b. uit in objectco
ordinaten. Dan moet b. na translatie en basistransformatie R van objectstelsel naar 
camera stelsel (in dit geval rotatie) overgaan in een vector die een scalair veelvoud 
van a. is: 

(1) 

waarbij dk de lensvertekening voorstelt en R een rotatie is. 

Een rotatie is per definitie een orthogonale lineaire afbeelding op een inprodukt-
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ruimte die de orientatie invariant laat en deze representeren we in dit hoofdstuk 
met een element uit 80(3). Merk op dat het woord "orthogonale" impliceert dat we 
aileen over rotaties kunnen spreken in een inproduktruimte. Bij elke keuze van een 
standaardinprodukt-ruimte met orthonormale basis hoort een matrixrepresentatie 
van een rotatie. Verschillende keuzes van orthonormale bases zorgen voor equiva
lente matrixrepresentaties, immers: 
det(s-1 AS) det(A) = 1 en 
(S- 1 AS)T = (ST ASf = (ST AS) = (S-1 AS) <=>AT= A. 
Kiezen we voor de ruimte JR3 met standaard inprodukt dan is de matrixrepresen
tatie van de rotaties, op equivalentie na, uniek bepaald. Deze matrixrepresentatie 
wordt gegeven door S0(3). 

Een rotatie is dus niet een element uit 80(3), net zoals een lineaire afbeelding 
niet een matrix is. 

Schrijf R = De3 ,K.De2 ,¢Det,w en representeer zoals gezegd in 80(3): 

Geeft: 

- sintt 
COS/t 

0 

(2) 

( 

cos 4> cos tt - cos w sin tt + sin w sin tjJ cos "" sin w sin"" + cos w sin t:/J cos "" ) 
~rp~K ~W~tt+~w~rp~tt -~W~tt+~w~rp~K 

-~4> ~w~t:/J ~w~t:/J 

Elimineer de onbekende A in de colineariteitsvergelijking (1): 

! _ (EdR(Xi-F)) f £ 
xi - -c{E3 ,(R(X1-F)) +xo + Uxi 

f _ (E2,(R(Xi-FH I £ 
Yi - -c(E3 ,(R(X;-F)) +Yo+ uyi 

(3) 

Het rechterlid kan helemaal uitgeschreven worden met de elementen van R. Dit 
geeft een onoverzichtelijke uitdrukking. Bovendien zijn bij linearistatie ~, ~, ~ 
niet te herkennen en zoals dadelijk zal blijken hebben deze matrices direct te maken 
met de oorzaak van singulariteiten in het gelineariseerde stelsel. 

3 .. 1.1 Lensvertekening 

In de meest elementaire vorrn kan een radiele lensvertekening zoals deze bij de 
colineariteitsvergelijking kan worden gebruikt beschreven worden met: 
a.i = (a xi, o11i) 
Oxi ~ alrix(r2 - (ro)2 ) + a2rix(r4 - r~) Oyi:::::! alriy(r2 - (ro)2

) + a2ri11 (r
4 r~) 
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3 .. 2 Linearisatie van de colineariteitsvergelijking 

In deze paragraai wordt toegelicht hoe (3) wordt gelineariseerd. Schrijf daartoe (3) 
eerst in vectorvorm: 

(4) 

Met ui = 
(Xi, Yi, zi, Xp, Yp, Zp,W, ¢>, K,, c, al> a2,x£,yt)T. 

Lineariseer naar alle variabelen in het rechterlid (lli). Dit resulteert per foto in 
een stelsel van de vorm: 

(5) 

waarbij Bi = !.Laa een 2 x 14 matrix is. 
ll<; 

Schrijf voortaan ui = (~, F, !&I., G, ~). 
Beschouw nu de situatie dat er meerdere foto's met meerdere camera's genomen 
zijn. De eerste 3 componenten van de invoer vector zijn terreinpuntsafhankelijk. De 
daarop volgende 6 componenten zijn standplaats-afhankelijk en de daarop volgende 
5 componenten zijn camera-afhankelijk. Schrijf daarom: 

(6) 

waarbij V de 14-dimensionale inputruimte is en waarbij V1, V2 en Vs resp. 
de terreinpunts-afhankelijke, de standplaats-afhankelijke en de camera-afhankelijke 
deelruimte hiervan zijn. Deze opdeling zorgt voor een blokmatrix-structuur bij b.v. 
een On the job -calibratie met 1 camera. 

3 .. 2.1 On the job -calibratie met 1 camera 

Stel we hebben m foto's genomen met 1 camera vanuit p standplaatsen van N
terreinpunten. Samen hebben we dus 3N + 6p + 5 onbekenden. Het te lineariseren 
stelsel komt er nu als volgt uit te zien: 

( 

Ll;~;.foto 1 l ( A1 A2 0 . . . 0 A3 ) 
: A1 0 A2 ... 0 A3 

. .. . .. . . - . . . . . .. 
~ . . . . . .. 

Ll.,. AI 0 .. . . . . A2 A3 "'-foto p 

(7) 

AI is de 2 x 3N design-deelmatrix m.b.t. terreincoordinaten. A2 is de 2 x 6 
designmatrix m.b.t. uitwendige orienteringselementen en A3 is de 2 x 5 designmatrix 
m.b.t. inwendige orienteringselementen. De totale linearisatie matrix is dus een 
m x (3N + 6p + 5) matrix. Overigens zij opgemerkt dat de A2-matrices in stelsel 
(7) natuurlijk niet hetzelfde hoeven te zijn. Immers, de objectcoordinaten van het 
brandpunt E en de standcoordinaten w. verschillen per foto. 

3 .. 3 Formulering singulariteiten probleem 

Het probleem is dat de linearisatie van de colineariteitsvergelijking voor if> = ~ en 
4> ~ een singulier stelsel is. Zo bleek namelijk dat de kolommen van matrix Bi 
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een afhankelijk stelsel vormden. Lh.b. vormden de kolommen waarbij gedifferenti
eerd werd naar de parameters w, ¢, "' een afhankelijk stelsel. Nou was Bi een li
nearisatie matrix in het geval van 1 foto genomen door 1 camera in 1 bepaalde stand. 
Men zou zich kunnen afvragen of b.v. bij on the job-cameracalibratie dit probleem 
zich ook voordoet. Het antwoord is ja, want als de kolommen van A2 afhankelijk 
zijn zijn de kolommen van de on the job 11 cameracalibratie linearisatiematrix ook 
afhankelijk en heeft de desbetreffende matrix geen linkerinverse. 

Dit betekent dat de vector Ll_u en i.h.b. de component Llw. niet uniek bepaald 
is. Tevens is eenvoudig in te zien dat als B geen linkerinverse heeft dat dan BT B 
niet inverteerbaar is. 
(NB.B heeft geen linkerinverse :::} 3y[By = OJ :::} 3y[BT By = 0] :::} BT B heeft geen 
(Iinker)inverse) Terwijl je bij de normaalvergelijkingen van Gauss (kleinste kwadra
tenmethode) in de vereffening juist BT B moet inverteren. (NB. Bij toepassing van 
statistiek worden verschillende gewichten aan de kwadraten toegevoegd. Dan krijgt 
men i.p.v. BT B BTQB met Q > 0 en is hetzelfde argument geldig ). 

Er bestaan technieken zoals het gebruik van een gegeneraliseerde-inverse of 
pseudo-inverse waarbij van aile kleinste kwadraten oplossingen (nu uiteraard niet 
meer uniek) degene met de kleinste norm wordt bepaald. De oplossing van een 
dergelijke methode zal niet nauwkeurig genoeg zijn. 
Praktische ' oplossingen ' zoals: 

• Schrap de ¢ kolom. Men weet immers dat als men op een singulariteit stuit 
het bij ¢ = ~ of bij ¢ = - ~ moet zijn. 

• Het dusdanig roteren van het vaste object stelsel dat die twee hoeken gewoon 
niet voorkomen. Dit wordt op dit moment bij Ingenieursbureau Geodelta 
toegepast. 

Het grote nadeel van deze praktische 'oplossingen' is dat met de hand aan de al
goritmen gesleuteld moet worden. Voorwaarde is dan dat de persoon (behorende 
bij die hand) kennis van zaken moet hebben en dat kan van de klant niet verwacht 
worden. 

3 .. 4 De oorzaak van het singulariteiten probleem 

De S0(3) representatie en dan vooral de parametrisatie ervan zorgt voor de oor
zaak van het probleem. In deze paragraaf gaan we uit van de al eerder vernoemde 
opsplitsing van een rotatie langs de drie hoofdassen en de daarbij horende parame
trisatie4 

(w, ¢, "') t-+ R(w, ¢, "') (8) 

die vanaf nu aangeduid wordt met IJI. 

Stelling 3.1 
IJ1 is niet bijectief. 

bewijs Door rechtstreekse substitutie in (2) kan men nagaan dat: 

11' 
Vw E (-7r,1rj[R(w, 2,w) = De2 ,~] 

en bovendien 

. -11' 
Vw E ( -1r, 1r][R(w, -

2 
, -w) =De =l 0 

2, 2 

4 Zie (2) 
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Eens kijken of dit ook meetkundig te begrijpen valt. 
Beschouw de parameterruimte P weer te geven met een 3-dimensionale kubus (NB. 
[-n,rr] x [-1r,rr] x [-1r,1r] ). Beschouw de lijnen 

l m ~''+A<, ~ ( n +A ( n 
en 

w 

== --............. ~ 
m 

figuur 3a 

A..-1!. .,..-2 

¢=-~ 

Beide lijnen worden afgebeeld op de identieke afbeelding in 80(3). Dit is direct 
ruimtelijk in te zien. Immers, door een rotatie over ~ om de y-as gaa.t de + z-as 
over in de - x as en dus is het mogelijk met de rotatie over 1\, om de z-as (die als 
laa.tste wordt uitgevoerd) de rotatie over w om de x-as teniet te doen door 1\, = w 
te kiezen. Oftewell wordt op de eenheidsmatrix afgebeeld. Net zo is in te zien dat 
m op de eenheidsmatrix wordt afgebeeld. Merk op dat dit niet de enige lijnen in 
het vlak ¢ = ~ in de parameterruimte zijn waarvan het beeld slechts een punt in 
de 80(3) is. (NB. Alle lijnen evenwijdig aa.n len m hebben deze eigenschap. Ieder 
punt in het vlak ¢ = ~ ligt op een lijn evenwijdig aan l). 

Stelling 3.2 
l en m zijn de enige krommen in de parameterruimte P die op precies 1 element uit 
de S0(3) worden afgebeeld. 
bewijs 
Zij 

R1 = Dea,~<-1De2,¢tDebwl 
R2 = Dea,~<-2De2,¢2De1,w2 
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Dan: 

R1 =Rz# 
Des,x,1 De2,¢1 Det.Wl = Des,x,2De2,¢2De1,w2 # 

De2,¢1 Del,Wt-W2 = Deg,x,2-x,l De2,</>2 # 

Definieer: 
a= -aw = w1 - wz E (-2n,21f] 
b =a"'= "'2- "'1 E (-211",211"] 

0 sin¢1 0 ( coo¢, 

-s~¢1 
1 0 )(~ cos a -:na) = 
0 cos¢1 sin a cos a 

( coob _,mb o ) ( 
sinb cosb 0 

0 0 1 

Uitgeschreven geeft dit: 

COS tP1 = COS b COB tP2 
sin¢1 sin a=- sinb 
sin t/>1 cos a = cos b sin ¢2 
0 = sin b cos ¢2 

cos¢2 0 sin¢z ) 0 1 0 
- sin¢2 0 cos¢2 

cos a= cosb #a= b+ 2k1f V a= -b+ 2k1f 
sina = sinbsin¢z 

- sin¢1 =- sin¢2 # ¢1 = ¢2 + 2k1f V t/>1 = 1r- ¢2 + 2k1f 
cos ¢1 sin a= 0 
cos ¢1 cos a = cos ¢2 

Gevalsonderscheid: 

• Geval a = b = 0 V a = b = 211" geeft: 

{ 
cos¢1 = cos¢2 
sin ¢1 = sin ¢2 

Enige mogelijkheid: 
¢1 = ¢z, dit correspondeert met de triviale situatie. (d.w.z. w.1 = w.2 ) 

• Geval a = b f. 0 en a = -b f. 211" en ¢1 = ¢2 geeft: 

{ 

cos ¢I = cos a cos ¢1 { cos a = 1 V cos ¢1 = 0 
sin ¢1 sin a = - sin a # sin a = 0 V sin ¢1 = -1 
sin a cos ¢1 = 0 sin a = 0 V cos ¢1 = 0 

Enige mogelijkheid: 
¢1 = ¢2 = - ~, dit correspondeert met lijn m! (Zie figuur 3a) 

• Geval a -b f. 0 en a = -b f. 2n 

{ 

c~s¢1 ~ cosa~os¢1 { 
sm¢1 sma = sma # 

sin a cos ¢I = 0 

Enige mogelijkheid: 

en ¢1 = ¢2 geeft: 

cos a = 1 V cos ¢1 = 0 
sin a 0 V sin¢1 = 1 
sin a = 0 V cos ¢1 = 0 

¢1 = t/>2 = ~, dit correspondeert met lijn l! (Zie figuur 3a) 
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• Geval a = -ben 0 1\ a = -b # 27T en 1/JI = 7T - ¢2 geeft: 

{ 

cos ¢• = - cos a cos ¢• 
sin ¢1 sin a = sin a {:::} sin a= 0 V sin¢1 = 1 

{ 

cos a = -1 V cos ¢1 = 0 

sin a cos ¢1 = 0 sin a = 0 V cos ¢1 = 0 

Mogelijkheden: 

- b = -7T en a = 7T, dit correspondeert met telkens twee geisoleerde punten 
in de parameterruimte, vanwege ¢1 = 7T - ¢2. Overigens is dit geval met 
b.v. w.1 = (O,O,O)T en w_2 = (7r,7r,7r) ook eenvoudig ruimtelijk voor te 
stellen. 

- ¢1 = ¢2 = i, dit correspondeert met lijn l 

• Geval a = b # 0 en a = b =j:. 27T 

{ 

cos ¢1 =-cos a cos¢1 
sin ¢1 sin a = - sin a 
sinacos¢1 = 0 

Mogelijkheden: 

en ¢1 = 1r ¢2 geeft: 

{ 

cosa=-lVcos¢1 =0 
{:::} sin a = 0 V sin <PI = -1 

sin a = 0 V cos ¢1 = 0 

- b = 1r en a = 7T, geheel analoog aan geval 1 bij vorig item. 

- ¢1 = - i en ¢2 = - f, dit correspondeert met lijn m 

M.b.v. een eenvoudig idee uit de lineaire algebra wordt bewezen dat, het feit dat 
\ll een constante functie langs de lijnen m en l is, de oorzaak is van het singulari
teitenprobleem. Daarna wordt dit nogmaals op alternatieve wijze (vanuit het onge
rijmde en m.b.v. de inversefunctiestelling) bewezen. 

lemma 3.3 
Een vierkante matrix A heeft geen inverse d.e.s.d. als er een basistransformatie be
staat z.d.d. er slechts nullen in de kolommen van de basisgetransformeerde matrix 
s-1 AS staan. 

bewijs 
Kies namelijk een element uit de nulruimte in de nieuwe basis en andersom als 
er op de i-de kolom in s-1 AS oftewel s-1 ASet slechts nullen staan dan Sei E 
N(A) D. 

M.b.v. de formules (3) in §3.1 volgt: 

!l!.{_ = -C(E, ,R.,(X;-F))(E3 ,R(Xj-F))-(E3 ,R9 (X; -F))(E1 ,R(X; -F)) 
&a (Es,R(X;-F))2 

!!.Jd_ = -C (Es,R(X; -F))(E2,R"' (X; -F))-(E2 ,R(X; -F))(Es,R9 (X; -F)) 
&01 (Ea,R(X; -F)) 2 

(9) 

Waarbij a een van de parameters voorstelt die het element R uit S0(3) beschrijven. 
We gaan een basistransformatie S (onafhankelijk van de componenten van l!.j con
strueren z.d.d. S(A2)f(A2)iS een nulkolom bevat. Voor alle duidelijkheid, A2 is 

de linearisatiematrix :! . Met u2 = (w.,E.), de uitwendige-orienterings elementen 
vector. (NB. zie §3.2.1) 

Notatieconventie: Noteer (i.v.m. overzichtelijkheid in deze paragraaf) A i.p.v. A2 
en noteer u i.p.v. u2 . 

constructie van S: 
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Definieer S : IR3 f--t IR3 door: 

( 

ly'2 0 
S(;r_) = 2 

0 1 
ly'2 0 
2 

Merk op dat s-1 = ST. Beschouw het vlak ¢ = ~ in de parameterruimte: 

Het vlak ¢ = ~: 

figuur 9b 

De parameters 77 en r;, zijn hierboven ingevoerd door de 77~as langs l te leggen en de 
~-as langs m te leggen. Definieer, net zoals 1&!. = (w,</J,r;,)T, !1 = (17,~,r;,)T. Merk op 
dat 

.Rnl</>=f = ~~</>= -
2
"' =~matrix 

Zoals eenvoudig volgt uit bet feit dat de parametrisatie langs lijn m en langs lijn l 
constant is. 
Men kan eenvoudig nagaan dat: 

S{YJ.) = !1 

Definieer S : JR6 1-t JR6 door: 

- ( s 0) S(;r_) = 0 I ;r_ 

Dan correspondeert S met een orthogonale basistransformatie op Vl (6), namelijk: 

Definieer :w. = Su, dan geldt: 

at ataw.. at--=--=-8 
au ow au 8w.. 

en dus volgt m.b.v. orthogonaliteit S: 

otT 8[ -T 8[T 8[-
8v 8v =S ow 8wS= 

s-1 atT ats 
8w ow 
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Dit geldt i.h.b. voor ¢i = ~ en¢= ~· De clue is nu dat : 

Toelichting: 
Hierbij is (9) gebruikt met respectievelijk a: = 1J en a: = E. Merk hierbij op dat 
substitutie van de nulmatrix voor Rat in (9) geeft dat: 

*I =0. R .. =O 
M.b.v. lemma 3.3 komen we nu tot de volgende conclusie: 

• Uit het feit dat l op 1 punt in 80(3) wordt afgebeeld volgt dat AT Aj<P=t' 
waarbij A de linearisatiematrix bij on the job camera-calibratie singulier 
wordt. 

• Uit het feit dat mop 1 punt in 80(3) wordt afgebeeld volgt dat AT Al,t>= -
2
,., 

waarbij A de linearisatiematrix bij on the job camera-calibratie singulier 
wordt. 

De afleiding van bovenstaande conclusie was niet beknopt maar was wel inzichtelijk 
in meetkundige zin. Nu volgt een beknoptere, altematieve afleiding waarbij wat 
grof geschut van stal gehaald wordt, nl. de inverse functiestelling. 

Stelling 3.4 
Inverse functiestelling 
Zij 

{ 
l : U 1-7 !Rn, U open, l continu differentieerbaar 
a E U , h = l (a) , met 
['(a) inverteerbaar 

Dan geldt: 

3vcu3wcR"[a E V hEW l: V 1-1 W is bijectiefj 
de inverse van[: V 1-1 W, zeg g, is zowellinker als rechterinverse t.a.v. o 
g is continu differentieerbaar op W 
'v'yew[g'(y) = [f'(g(y))t 1] 

Zie [7] (6.3.2) voor toelichting. 
Zie [8] (p.l-14) voor elegant bewijs5 . 

intermezzo Merk op dat de lokale inversefunctiestelling lokale inverteerbaarheid 
garandeert. Het is daarom niet juist om zomaar te zeggen: "een parametrisering 
is niet bijectief, dus zijn afgeleide is niet inverteerbaar". Getuige de volgende 3 
eenvoudige voorbeelden: 

• j : lR \ {0} 1-7 JR \ {0} gegeven door h(x) = x2 

• k: JR 1-1 Co,l C JR2 gegeven door k(t) = (sin(t),cos(t)) 

5 Dit bewijs maakt i.t.t. de gebruikelijke bewijzen, zoals die in vrijwel ieder geavanceerd analyse 
hoek staan, geen gebruik van de Banach contractie-stelling. 
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• Definieer n = {~ E JR2 I ;];. f:. D.} 

!l: n f-t n!l(x,y) = ( x22~:2 ) 

Men kan eenvoudig nagaan dat det(~~:) = 4(x2 + y2 ). Zodat de afgeleide van 

9. overal inverteerbaar is terwijl !l = (g1 , g2 ) niet bijectief is. Om eenvoudig 
meetkundig in te zien hoe lop n werkt, is het verstandig om te kijken naar 

g(z} = g(x + iy) = 91 (x, y) + ig2(x, y) = z2. (NB. arg(z2
) = 2 * arg(z)) 

Merk op dat bovenstaande functies constant op geisoleerde punten (en dus niet op 
een kromme) zijn. Einde intermezzo. 

alternatief bewijs van conclusie 

Stel :t is injectief Hieruit volgt dat ~ injectief is. Beschouw nu een willekeurig 
element op lijn l, zeg a.. Dan: 

aRj 
det[ Bw. !oil=} f:. 0 

En dus op grand van inverse functiestelling: 

3vcRs3wcR3[0. E V,[(a.) E W,[: V H W is bijectief] 

Zij r > 0 voldoende klein zodat B!l..,r c V. Zij T het lijnstuk dat de doorsnede is 

van l met Ba.,r· Op T is f echter niet bijectief. Tegenspraak. Dus ~ is niet injectief 

en dus is AT A niet injectief. 

Theoretisch gezien bestaat er nog een mogelijkheid tot singulariteiten. 
(Praktisch gezien is deze mogelijkheid niet zo relevant, zoals in de praktijk bij Ge
odelta bleek) 
Beschouw daartoe weer (9) en i.h.b. Ro:. Ra is telkens (voor a: = w, ifJ, tt) een 
matrixprodukt van twee elementen uit S0(3) en 1 element uit so(3) en dus niet 
inverteerbaar. Bijvoorbeeld: 

cosifJ) (1 
- s~nifJ ~ 

0 
cosw 
sinw 

-s~nw) 
cosw 

In aile gevallen is de dimensie van 'R(R~<) gelijk aan 2. Er blijft dus telkens nog 1 
dimensie over voor .N(R~<)· Als nu geldt dat (~-£.)in deze nulruimte ligt/liggen, 

dan volgt direct uit (9) dat * = (0, o)T. En volgt dus AT A is niet inverteerbaar. 
Deze situatie is nogal toevallig en is dan ook niet of nauwelijks voorgekomen bij 
Geodelta. Overigens werd altijd verondersteld dat dit de oorzaak van het singula
riteitenprobleem was. Dat dit niet het geval is in dit hoofdstuk duidelijk geworden. 
Praktisch gezien kon dit ook niet de oorzaak zijn van het singulariteitenprobleem, 
want dan zou er geen enkele aanleiding zijn dat de singulariteiten aileen bij ifJ = ~ 
voorkomt! 

Naar aanleiding van deze situatie is het wellicht verstandig om eens te kijken of * = (0, O)T ook door andere redenen kan ontstaan. Met onderstaand lemma volgt 
dat dit niet het geval is: 
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lemma 3.5 =~ = (0, O)T {:.} Ra(~- E)= 0 

bewijs 

11 -¢::: is triviaal. 
II:::} II: 

schrijf d = S(Xi - Xp) en a = Ad 
!M_!!Jd._o 6 a - {}a - {:.} 
(Wd,Etl _ (R,d,E3 ) en 
Rd,Ea - R,.d,E1 
RdE2 _ R dE2 

(Rd,Ea) - (R,d,E3) 
en dus 

.\a = .\Rd = Rad = /a [aJ , voor zekere .\ E lR :::} 
a( a)= C * eA.o:a 
maar de norm van a mag naarmate ¢ toeneemt niet veranderen 

omdat R voor aile ¢ een orthogonale afbeelding is. Gevolg: 
.\ = 0 ¢:> R,pd = 0 D 

Nu de oorzaak van het singulariteitenprobleem bekend is, is het zaak om naar een 
alternatieve aanpak te zoeken waarbij deze oorzaak niet aanwezig is. De oorzaak 
zat hem in de parametrisatie. Het ligt dan ook eerst voor de hand om de 80(3) op 
een andere wijze te parametriseren. 

3 .. 5 Alternatieve parametrisaties van de 80(3) 

Het beschrijven van een rotatie als een produkt van rotaties om x, y en z~as houdt in 
dat de 80(3) geparametriseerd wordt met parameters w, ¢en K.. De reden voor deze 
ontbinding is de relatief eenvoudige fysische interpretatie die ermee gepaard gaat. 
Men zou zich af kunnen vragen of bij alternatieve parametrisaties van de 80(3) de 
singulariteitenoorzaak verdwijnt. In deze paragraaf worden alternatieve parametri
saties besproken. Er zal blijken dat bij deze parametrisaties de singulariteitsoorzaak 
niet verdwijnt. 

1. Rotatievolgorde R = De3 ,K.De2 ,q,D61 ,w veranderen geeft een andere parametri~ 
satie. Het singulariteitenprobleem wordt er niet mee opgelost. De ligging is 
telkens bij 
I middelste rotatiehoek I = ~, zoals op analoge wijze als in (§3.4) is in te zien. 
(NB. Laatste rotatieas wordt door rotatie over tweede as over~ afgebeeld op 
eerste as zodat de laatste rotatie de eerste rotatie kan tegenwerken en er dus 
geen sprak:e is van een bijectieve parametrisatie) 

2. Eulerse hoeken parametrisatie 
Beschouw een kubus met ribben 1,2 en 3. Zie onderstaande figuur: 

z-as 

x-as 
figuur 4 
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Roteer de kubus nu willekeurig. 
Definieer o: en {3 als de bolhoeken van 3 t.o.v. xyz-stelsel Zie onderstaande 
figuur: 

z-as 

x-as 
figuur 5 

a en {3leggen 3 van de geroteerde kubus vast. Echter, er is nog 1 vrijheidsgraad 
over: Er kan nog gedraaid worden over as 3. Er is dus nog 1 hoek nodig om 
de geroteerde kubus in zijn geheel vast te leggen. Noem deze hoek 'Y· 'Y wordt 
gedefinieerd door: Bolhoeken z- as tov 123-stelsel = ({3, 1r- 7) 
Het is nu eenvoudig na te gaan dat iedere rotatie is te beschrijven met de 
rotatievolgorde R = Da,e.D{:J,e.,D"'f,e., door nate gaan of na toepassing van 
deze drie rotaties inderdaad: 

{a) bolhoeken van 3 t.o.v. xyz-stelsel inderdaad fJ en 'Y zijn. 

(b) bolhoeken van 2 t.o.v. 123-stelsel inderdaad fJ en 1r- 'Y zijn. 

Het eerste is triviaal. (De z-as is invariant onder de eerste rotatie) 
Voor het tweede zie onderstaande figuur: 

z3 

2 

1 
figuur 6 

In Figuur 5 zijn de draaiingen van het xyz-stelsel t.o.v. het 123-stelsel na twee 
draaiingen getekend. 
(NB.Laatste draaiing om z-as verandert niet de orientatie van z t.o.v. stelsel 
123). Ook bij Eulerhoeken parametrisatie treden singulariteiten open wei bij 
{3 = 0 en {3 = 1r. Immers, dan kan de laatste rotatie weer teniet doen wat de 
eerste heeft aangericht en corresponderen er weer twee rechte lijnen met twee 
punten in de parameterruimte. De oorzaak van het singulariteiten probleem 
wordt hier dus niet mee weggewerkt, zodat met Eulerse hoeken parametri
satie het probleem niet wordt opgelost. Zie algebra'isch rekenoverzicht voor 
formulewerk behorende bij Eulerhoek parametrisatie. 

3. Parametrisatie aan de hand van rotatie-as en draaYngshoek (linksom) 
De rotatie-as kan worden weergegeven met de 2 bolcoordinatenparameters {) 
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en cp. Voor de draaingshoek moet 1 aparte parameter a: gebruikt worden. 
(NB. een element uit de S0(3) bepaald wordt door 3 reele vrijheidsgraden) 
De parametrisatie wordt gegeven door: 

[R(a:, cp, t?)](.~) =cos a:z.+(l-cos a:).a( cp, t?)(a(cp, t?), ~)+sin a:a( cp, t?) xz. 
(10) 

Waarbij a(cp,t?) = (coscpsint?,sincpsint?). (NB. Voor achtergrond over (10) 
(zie §4.1, eenvoudige observaties ) Omdat de bolcoordinatenparametrisatie 
van een bol niet eenduidig is in de noordpool is de functionaal afgeleide be
horende bij deze parametrisatie niet inverteerbaar in de noordpool, zodat het 
ergste gevreesd moet worden voor de inverteerbaarheid van bovengenoemde 
parametrisatie. 

4. Bolparametrisatie van 80(3) 
I.p.v. een carthesische parameterruimte kunnen we ook kiezen voor een bol
parametrisatie. De parameters zijn nu de drie co6rdinaten van punten binnen 
de eenheidsbol. De parametrisatie wordt nu weer weergegeven door (10), ai
leen geldt nu: 
a= (a1, a2, a3) en a:= llall 
Merk op dat anti-poden op de eenheidssfeer corresponderen met dezelfde ro
tatie. Probleem is dat de parameterruimte geen vectorruimte vormt. Ove-
rigens wordt m.b.v. deze parametrisering duidelijk dat S0(3) weliswaar sa
menhangend, maar niet enkelvoudig samenhangend is. Voor de definitie van 
samenhangend wordt verwezen naar Appendix B.2.1. Een verzameling heet 
enkelvoudig samenhangend als deze samenhangend is en als iedere geslotenver
bindingskromme continu deformeerbaar is tot een punt. De bol met straal 1r 

met geidentificeerde anti-poden is niet enkelvoudig samenhangend. Beschouw 
namelijk een gesloten verbindingskrommen tussen 2 punten via de wand, zie 
figuur 7: 

x-as 
figuur 7 

vermoeden 
Een enkelvoudig samenhangend gebied in de lin kan niet homeomorf zijn met de 
80(3). 

Net zoals een bol niet homeomorf kan zijn met een enkelvoudig samenhangend 
gebied in lin. (Beschouw b.v. bolcoordinaten en de Noord- en Zuidpool) 

Dit kan aannemelijk worden gemaakt met de volgende beschouwing: 
Stel een continue bijectie f beeld de bol af op een enkelvoudig samenhangend gebied 
in lRn. 

Beschouw de evenaar op de bol in JR3 . Dit is een enkelvoudig gesloten kromme K.. 
Het beeld van deze kromme onder een continue functie f is weer een enkelvoudig 
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gesloten kromme f(K). Kromme K is continu deformeerbaar tot zowel N en Z 
(resp. Noord-en Zuidpool). f(N) en f(Z) zijn geisoleerde punten in een enkelvou
digsarnenhangend gebied. Het is nu mogelijk om een kromme K' te construeren 
(b.v. breedtecirkels vlakbij de noordpool) zodanig dat f(K:-1

) niet continu defor
meerbaar is tot f(Z) maar wei tot f(N), terwijl K' wel tot zowel N en Z continu 
deformeerbaar is. Tegenspraak. 

4. Alternatieve representaties voor rotaties 

Zoals inmiddels al duidelijk is geworden is de voor de hand liggende S0(3) repre
sentatie van rotaties niet handig. De vraag rijst dus of rotaties handiger kunnen 
worden gerepresenteerd. Vanwege de rekentechnische voordelen is het verstandig 
aileen naar matrixrepresentaties te kijken en dan i.h.b. die matrixrepresentaties die 
de rotaties afbeelden op matrixgroepen over de licharnen C en lHI. 
Elementen in de rotatiegroep ( R, o) voldoen aan R -l = R t. Merk hierbij op dat 
de getransponeerde van een lineaire afbeelding gedefinieerd is als de lineaire af
beelding At z.d.d. (A(x),y) = (x,At(y)) en die is vanwege de stelling van Riesz 
uniek. M.b.v. directe verificatie (zie [1] p.25) volgt dat dit in de matrixgroep corres
pondeert met matrix transponeren. Alle elementen van de matrixgroep waarin we 
rotaties willen representeren moeten dus voldoen aan At = A-1 • Verder moet de 
orii~ntatie behouden blijven, hetgeen in matrixtaal neerkomt op det(A) = +1.7 In 
dit verslag wordt aileen gewerkt met Sp(l) c M1 (JHI) = lHI die, zoals in het volgende 
hoofdstuk blijkt, isomorf is met SU(2). Van praktisch belang is de determinant op 
Mn(lHI) niet voor deze opdracht, omdat elementen in Sp(l) automatisch determinant 
+1 hebben. Immers, Sp(l)::: SU(2). 

Dit leidt tot SU(2) ( werkend op isu(2) ) en Sp(l) ( werkend op sp(l) ). Merk 
op dat dim Sp(l)= dim SU(2)= dim S0{3)= 3. Voor de betekenis van de dimensie 
van een matrixgroep wordt verwezen naar Appendix A. Voordat er gerekend wordt 
met de matrixgroepen SU(2) en Sp(l), worden eerst in het volgende hoofdstuk aan
dacht besteed aan fundarnentele observaties t.a.v. de verschillende matrixgroepen. 
Yoor geinteresseerden in het fundament onder de verschillende matrixgroepen, zie 
Appendix A. 

4 .. 1 Isomorfismen en fundamentele observaties 

In deze paragraaf wordt wat wiskundige achtergrond gegeven. Voor de lezer die niet 
bekend is met quaternionen; zie eerst appendix E. Kijk allereerst naar de inprodukt
ruimtenruimten waarop resp. S0(3), SU(2) en Sp(l) werken en kijk tegelijkertijd 
naar de wijze waarop de orthogonale acties op deze inproduktruinlten werken. 

• S0(3) werkend op JR3 . 

Voeg aan lR het standaardinprodukt toe. (Grammatrix G = I t.a.v. stan
daardbasis) Zij z. E JR3 dan z. = L:xiEi = l:(Ei,Z.)Et. waarbij Et,E2,Es de 

i i 
standaardbasis is. 
Zij n rotatie ++ R E S0(3) dan: y = R(x) ++ 11. = & 

• SU(2) werkend op isu(2}. 
Voeg aan isu(2) het inprodukt toe, dat wordt gegeven door: 
(X, Y) = ispoor (XY) 

7Bekend is hoe de determinant van een vierkante matrix over lit en C wordt uitgerekend. De 
determinant op Mn(llll) ligt iets gecompliceerder. Deze wordt gedefinieerd m.b.v. de determinant 
op Mn(C) en een homomorfisme tussen GL(n, llli} en GL(2n, C) (zie [1] p.l7-19) . 
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Zij X E isu(2) dan xt :::::X en spoor(X)=O => 

X::::; ( z. X+ iy) 
x- ~y -z 

voor zekere x, y, z E R. Zij n. rotatie t-7 P E SU(2) dan: 
y = 'R.(x) t-7 Y = pxpt 
Schrijf de identificatie van P met R 

p = ~(R) 

• Sp(l) werkend op sp(l). 
Voeg aan sp(l) het inprodukt toe, dat wordt gegeven door: 
(xi, x2) = (x1)t (x2) = 

(XI.YI,Zl) ( ~1 ~1 ~ ) ( :: ) 
0 0 -1 Z2 

Zij q E sp(1) dan x =xi+ yj + zk, want qt = -q::::? 

(11) 

scalaire deel van quaternion Sc(q) = 0. voor zekere x, y, z E R. Zij 'R rotatie 
t-7 q E Sp(l) dan: 
Y = 'R.(x) t-7 y = qxqt 

Voor toelichting over de afwijkende vorm axat die hierboven optreedt bij de func
tievoorschriften van rotaties op de inproduktruimten isu{2) en sp(1) zie Appendix 
A. 
Nu volgen verscheidene fundamentele observaties. Om rekening te houden met het 
verschillende type lezer is er onderscheid gemaakt tussen eenvoudige observaties en 
wat minder eenvoudige observaties. Indien de lezer nauwelijks bekend is met ma
trixgroepentheorie, dan wordt hij/haar aangeraden ofwel eerst de appendices A en 
B door te nemen ofwel de minder eenvoudige observaties over te slaan. 
Eenvoudige observaties: 

• SU(2),Sp(l) en 80(3) zijn (matrix)groepen. Beschouw nl. twee elementen A 
en Bin SU(2) , dan geldt A· B zit ook in de groep, immers: (AB)t = Bt At = 
B-1A-1 = (AB)- 1 • 

Verder heeft ieder element in S0(3) een inverse binnen de groep nl. de gewone 
matrixinverse. (NB. (A-1f = (AT)-1 = (A-1)-1)DusSU(2}ismatrixgroep. 
Net zo, S0(3) en Sp(l) zijn matrixgroepen. 

• Er geldt Du.,tf> o Du.,>/J = Du.,tf>+.P In de 80(3) representatie is deze eenvoudige 
structuur gecamoufl.eerd door gonioformules zoals: 
cos(¢>+ '1/J) :::::cos(¢>) cos('I/J) sin(¢>) sin('I/J) 
sin(¢>+ '1/J) =sin(¢>) cos('I/J) +cos(¢>) sin('I/J) 

• SU(2),Sp(1) en 80(3) zijn geen commutatieve groepen. 

• 'ljJ : JR.3 1-t isu(2) gegeven door 

'1/J((x,y,z) ) = . T ( Z X+ iy ) 
x ~Y -z 

is een bijectie. Definieer (Pauli-spin matrices): 

{ 

<1x ::::: '1/J(l, 0, 0} 
ay :::::'1/J(O,l,O) 
Uz = '1/J(O,O, 1) 
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isu(2) = (ax,G'y, Uz). 
De Pauli-spin matrices vormen net zoals de eenheidsbasisvectoren in JR.3 een 
orthonormale basis in isu(2) t.a.v. het inprodukt: (X, Y) = ~ Spoor(XY) 
Merk op dat: x, y +-7 X, Y =? (x, y) =(X, Y) 

• Net zo is 

1J : JR3 1--t sp(l) gegeven door 
'fl(x,y,z) ==ix+iy+iz 
een bijectie. 

(13) 

• Doordat we nu de ruimten waarop 80(3), SU(2) en Sp(l) werken geidentifi
ceerd hebben kunnen we S0(3) SU(2) en Sp(l) ook identificeren via: 
R++P+-tq¢:? 
x B X B :x =? ~ B pt X P ++ qt xq 

• Stel we beschrijven een deel van een ortogonale groep m.b.v. 1 parameter t. 
(b.v. de draaiingen om de x-as) Dan is A'(t) anti-symmetrisch. Zie lemma 
b.l appendix B. 

• Bij ieder element uit S0(3) hoort een unieke draaiingsas (a) en een unieke 
draaiingshoek a. -
AT=A-1:::} 

2) 'V;c. E JR.3 [(;c., ;c.) = (;c., AT A;c.) = (A;c., A;c.)] 

{ 

1) v>.. E u(A)[I>..! = lJ 

3) m.b.v. Cauchy-Schwarz volgt nu dus ook dat de hoek tussen twee 
originelen gelijk is aan de hoek tussen twee beelden. 

Omdat de karakteristieke vergelijking (kvgl.) een derde graadsvergelijking is 
met reele coefficiienten heeft deze tenminste een reeel nulpunt. Dit nulpunt is 
ofwel enkelvoudig ofwel drievoudig. Tweevoudig is uitgesloten, want op grand 
van 3) kan bet niet zo zijn dat zowell als -1 E u(A). 
Omdat det(A) = 1 ¢:? det(A- I)= 0 is de enige mogelijke eigenwaarde gelijk 
aan 1. Als 1 een drievoudig nulpunt van kvgl. is dan geldt A = I. Als 
1 enkelvoudig nulpunt van de kvgl. is, dan is de geometrische multipliciteit 
van deze eigenwaarde gelijk aan 1 vanwege 2). De unieke eigenvector bij 
eigenwaarde 1 is natuurlijk de draaiingsa.s. De 2 dimensionale ruimte waarop 
de draaiings-a.s werkt is vanwege 3) invariant onder A. Representeer A in een 
orthogonale basis van eigenvectoren, dan geldt: 

(
a b 0) 

A= c d 0 
0 0 1 

AT = A -l /\det(A) = 1 =? a = d 1\ b = -c 1\ a2 +b2 = 1 Parametrisatie van de 
eenheidscirkel geeft a= cos¢ 1\ b = sin¢. Als ¢ E ( -11", 1r] is de draaingshoek 
uniek bepaald door deze vergelijkingen. 

• Ieder element in SU(2) is van de vorm: 

(: ~q) 
Met p = Pl + ip2 en q = qi + iq2 en jpj2 + jqj2 = 1. 

• Ieder element in Sp(l) is van de vorm: q = q0 + q1i + q2j + q3k. Met qtq = 1. 
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• M.b.v. de twee voorafgaande items volgt nu: 
SU(2) en Sp(l) zijn met de eenheidssfeer in de IR4 te identificeren. 
Tevens volgt (direct) dat de SU(2) met de eenheidssfeer in C2 te identificeren 
is. 

• De coordinaatvrije weergave van een draaiing om genormeerde as a E IR3 en 
hoek ¢ wordt gegeven door: 

Da.,<t>:IL =cos ¢;r+ {1-cos ¢)a(a, a<) +sin ¢ax a;. (14) 

bewijs 
Zij PrJ.. de orthogonale projectie op (a). Dan wordt Pa. gegeven door Pa.(:IL) = 
(a, .a;.)a. Zij nu JL E JR3 dan is a;. uniek te ontbinden in: 

P a.J.. (a;.) en ax a;. staan loodrecht op elkaar en vormen dus een orhogonale basis 
van het vlak {a)l.. En dus volgt: 
[Da.,¢]1L = Pa..a:. + (Da.,¢]Pa.J..:IL = 
cos </>JL + (1 - cos¢ )a(a, a;.) + sin ¢a x a;. 0 

Overigens is ( 14) eenvoudig te beschrijven : 

Dll.,<P = cos¢I+{l-cos¢)ooTI+sin¢E 

Met Ex= ax x. Bijbehorende matrix t.o.v. de standaarsbasis luidt dus: 

• De coordinaatvrije weergave van het element uit S0(3) behorende bij een 
genormeerd quatemion a wordt gegeven door {In de literatuur bekend als de 
Rodriguez-formule): 

(15) 

Waarbij 

a= (ao,a) =(cos t,sin ~a)A.a;. ==a X a;. 

Zoals eenvoudig te verifieren is m.b.v. (14), tabell en de dubbele hoek formules 
sin¢= 2sin¢cos¢ en cos¢= cos2 ~ + sin2 ~-

Minder eenvoudige observaties: 

• Volledig overzicht van alle isomorfismen tussen de verschillende matrixgroepen 
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r------, 'f/ 0 '1/J-1 -- -
isu(2) sp(1) 

p 
S0(3) SU(2) Sp(1) 

exp 

8 
exp 

8 
\ ~ 

SU(2) \{1, -/} Sp(1) \{I,-/} 

figuur 8 

Zie (13) resp. (12) resp. (11) voor functievoorschriften 'f/ en '1/J en ~
functievoorschrift van p luidt: 

p(x+iy+ jz+kw) == . . ( 
x + iy - z - iw ) 
z- ~w x- %Y 

Het 

(16) 

NB. Er zijn twee manieren om orthogonale afbeeldingen te identificeren. Het 
kan direct zoals bij definitie van p of indirect (via de vectorruimten waarop ze 
werken) zoals bij definitie van ~ (zie 11). Voor toelichting m.b.t. e-machten 
zie Appendix B. 

• 80(3), Sp(1) en SU(2) zijn Lie-groepen. 
Bijbehorende Lie-algebra's zijn so(3), sp(1) en isu(2). (Zie evt. Appendix F) 
Beschouw In figuur 8 de morfismen ~. pen (. Dit zijn diffeomorfismen tus
sen Liegroepen, zodat (zie Appendix F) volgt dat bijbehorende Lie-algebra's 
isomorf zijn via isomorfismen d<'t?, dp en de;. 

• De dubbele overdekking van S0(3) door SU(2). 
De dubbele overdekking van S0(3) door SU(2) is een direct gevolg van de 
identificatie tussen R E 50(3) en P E SU(2) zoals die eerder in dit hoofdstuk 
werd aangebracht. Merk nl. op dat 

R+-+P::::}Rf-7-P (17) 

Omdat aile elementen van R E S0(3) roterend om een vaste as a. +-+ A E 50(3) 
te schrijven is als R = eM , (zie appendix B) geldt dat een rotatie in S0(3) 
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representatie over 1r langs +a. overeenstemt met een rotatie in S0(3) repre
sentatie over -7r langs -a.. Terwijl ieder element uit P E SU(2) te schrijven is 
aJs ei!B, waarbij B f+ h. de bijbehorende rotatie-as en¢ de bijbehorende ro
tatiehoek is. (Zie [10](p.4) en Appendix A (41)). Hieruit volgt dat een rotatie 
in SU(2) representatie deze eigenschap niet heeft. Bij de SU(2) representatie 
is een draaing over 27r langs +u correspondeert met een draaiing over - 27r 
langs -u. Beiden corresponderen met de identieke draaing. 
(Weliswaar geldt P=-I, echter een draaiing correspondeert met X 1--t pt X P) 
Bovenstaande heeft een topologisch gevolg: 
Net zoals S0(3) te identificeren was met Ba 1f waarbij antipolen met elkaar 
geidentificeerd zijn is SU(2) dus nu te identlficeren met de bol Ba,21r C C2 

waarbij de rand geidentificeerd word met de oorsprong. Het probleem dat bij 
de S0(3)-bol optreedt, nl. dat gesloten krommen die door de wand van S0(3) 
lopen niet continu deformeerbaar zijn tot een punt, treedt niet op in de SU(2) 
bol. Lopen we langs een kromme over de rand dan komen we telkens uit in 
de oorsprong. Dit hangt samen met het feit dat de SU(2) wei enkelvoudig 
samenhangend is, terwijl de S0(3) dit niet is. 

4 .. 2 S0(3)-JR3 versus SU(2)-isu(2) versus Sp(l}-sp(l) 

In deze paragraaf volgt een evaJuatie van de verschillende matrixrepresenaties van 
rotaties: 
80(3) 

• voordelen: 

- Geen sprake van een dubbele overdekking. 

- Eenvoudige rotaties zijn fysisch te interpreteren. 

• nadelen 

SU(2) 

- S0(3) is niet op een bijectieve en dus goede wijze te parametriseren. 
Daardoor treden er telkens singulariteiten op in de linearisatie van de 
colineariteitsvergelijking. 

- Bij differentiatie van 1-parametersubgroepen ontstaan elementen van 
so(3) d.w.z. scheefsymmetrische 3 x 3 matrices. Deze zijn niet inver
teerbaar. Dit kan in zeer bijzondere gevallen (zie §3.5) singulariteiten 
opleveren. 

- Bij de parametrisatie (w, ¢, 11,) 1--t DetowDe2 ,tf>De3 ,,. is er telkens sprake 
van onoverzichtelijke rekenpartijen (verstopte gonio-formules etc.) . 

- Grote rekentijden vanwege goniometrische componenten in de elementen 
van 80(3). 

• voordelen 

- Zeer eenvoudige bijectieve parametrisatie: r: Co.,1 1--t SU(2) 

r((p )T) ( Pl + ip2 I,P2,P3,P4 = Ps + ip4 
(18) 

Eenvoudige matrixstructuur. 
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- Bij SU(2) representatie met bovenstaande parametrisering komen er geen 
goniometrische functies maar polynomiale (affien en homogeen kwadra
tische) uitdrukkingen bij de colineariteitsvergelijkingen aan te pas. Zo
doende is de rekentijd relatief klein. 

Differentiatie naar een van de parameters P1, P2, P3, P4 geeft een element 
uit su(2). Men kan eenvoudig nagaan dat de matrices die verkregen wor
den door differentiatie naar de parameters bij bovenstaande parametri
satie inverteerbaar zijn. (i.t.t. de so(3) matrices bij 80(3) representatie) 

• nadelen 

Sp(l) 

Bij de SU(2) representatie ligt fysische interpretatie iets lastiger. Ei
genlijk valt dit wei mee, want m.b.v. het algebraisch rekenwerk kan 
uitgerekend worden wat de bijbehorende hoeken w, ¢en"' zijn. 

- Dubbele overdekking van 8U(2) door S0(3). Echter, een serieus pro
bleem is dit niet. Immers, bij 1 element uit SU(2) hoort een uniek ele
ment uit 80(3). Dater bij 1 element uit 80(3) twee elementen uit 8U(2) 
horen deert niet. Het heeft overigens wei tot gevolg dat bij iteraties waar
bij P1, P2, P3 en P4 onbekenden zijn er nu twee (goede) contractiegebieden 
zijn. Dit laatste is geen nadeel. 

• Voordelen: 

- Bij eenvoudige parametrisering rCo.,1 t-t 1H! gegeven door: 

(19) 

komen er geen goniometrische functies aan te pas. 

- Imaginair gedeelte van quaternion is fysisch eenvoudig te interpreteren. 

• Nadelen: 

- Geen directe vierkante-matrixstructuur zoals bij 80(3) en SU(2). 

- Vertaling van colineariteitsvoorwaarde naar Sp(1)-sp(l) taal geeft lineair 
stelsel met Rodriguezmatrix. De Rodiguez-matrix zelf is altijd inverteer
baar. Echter differentiatie van de Rodriguez matrix naar zijn parameters 
geeft soms singuliere matrices. (Zie hoofdstuk 5) De Rodriguez matrix 
is weer een element in 80(3). Zodat werken met de quaternionen en 
omschrij-ven naar Rodriguez-stelsel in zekere zin correspondeert met een 
directe parametrisatie van de 80(3). 

- Dubbele overdekking. Analoog als bij SU(2). 

- 1 Redundante parameter q0 = Sc(q) met geen duidelijke fysische beteke-
nis. 

- Eerder onderzoek bij ingenieursbureau Geodelta heeft uitgewezen dat het 
singulariteiten probleem wordt verschoven. (nu bij 4> == 1r een singulari
teit, NB. dubbele hoek) 
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4 .. 2.1 Algebraisch rekenoverzicht 

Correspondenties op de vectorruimten waarop de orthogonale acties werken: 

sp(l) JR3 isu_(_2) 

x = xi+yj+zk ~ = x~1 +Y.tt2+z.e3 X= ( z. x+iy) 
X- ~y -z 

ax+ f3y a~+/311.. aX +f3Y 

-xtiJ ~T'J!.. 1 2 Spoor(XY) 

xxiJ i 
~xu - (XY -YX) 

2 

Tabel 1. 

Men kan eenvoudig nagaan met directe verificatie dat: 

x #X } (x,y) = t Spoor(XY) => . 
y # y ~X 11.. # ~[X, Y] 
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Sp(1) S0(3) SU(2) 

q = (cost¢, &sin !4>) 
= e~a 

ab 

-bxb 

cos 't + i sin 't 

cos~+ jsin ~ 

cos~+ksin~ 

Tabel 2. 

Toelichting bij 

• De derde rij van tabel 2: 

Do..,tf> =cos ¢I+ (1- cos 4>)r.wt I 
+ sin ¢E(a.) 

AB 

0 
cosw 
sinw 

-s~nw) 
coaw 

( 

cos 4> 0 sin
0 

4> ) 
Dc.2 ,4> = 0 1 

- sin 4> 0 coa 4> 

( 

COBK. 

De3 , K- = si~ K-

-sinK. 
COBK. 

0 

pxpt 

AB 

-BXB 

( 
coalll. 
isin ~ 

Definieer bij gegeven P E SU(2) iJ?p: isu(2) t-t isu(2) door iJ?p(X) = PXPt 
Dan geldt vanwege (AB)t = AtBt dat 

• De vierde rij van tabel 2: 
Sb(:k) is de spiegeling van een vector :k in (b)J.. Dit is eenvoudig in te zien 
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i sin 't ) 
cos 't 

-sin~ ) 
cos~ 
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m.b.v. onderstaande figuur: 

b. lbll = 1 

vlak (b)..L 

figuur 9 

Zie appendix A voor toelichting omtrent -BXB en -bxb en de constructie 
van een rotatie m.b.v. spiegelingen. 

• Voor toelichting m.b.t. e-macht representaties wordt verwezen naar Appendix 
B. Praktisch gezien is de e-macht representatie waarschijnlijk niet zo handig 
omdat 

{20) 

en elementen van 80(3) SU(2) en Sp(l) oommuteren i.h.a. niet, tenzij ze 
corresponderen met rotaties langs dezelfde as. 

Nu volgen de representaties in S0(3), SU(2) en Sp(l) van rotaties langs drie co
ordinaatassen: 

1. 80(3) 

( 

cos¢cos~t 
cos¢sin~t 

-sin¢ 

- cosw sinK+ sin w sin ¢cos K 

cosw cos~t + sinwsin ¢sinK 
sinw cos¢ 

2. SU(2) 

3. Sp(l) 

Met: 

qo - cos ~ cos 1!. cos 4 - sin ~ sin !2. sin ts. 
-2 ~ 2 2 2 2 

ql = cos '2' cos J. sin ~ + sin '2' sin ~ cos ~ 
q2 = cos '2' sin cos ~ sin '2' cos !2. sin ~ 
q3 - cos ~ sin ~ sin 11 + sin ~ cos J cos !i. -2 2 2 2 2 2 
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-sinwcos,.. + coswsin¢sinK 
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Nu volgen de reprsentaties in S0(3), SU(2) en Sp(l) van rotaties langs de co
ordinaten-assen e1 en e3 m.b.v. Eulerhoeken, volgorde D~3 ,~<D~l'wD~3 ,e: 

1. S0(3) 

( 

cos "" cos {) - cos w sin ""sin () 
sin "" cos (} + sin (} cos w cos "" 

sin9sinw 

- cos "" sin (} - cos w sin "" cos 9 
- sin "" sin () + cos w cos K cos () 

sinwcosO 

2. SU(2) 8 

3. Sp(l) 

Met: 

sin~ ) 
cos~ 

qo -cos!!!.cosficos!l. -cos!!Lsinfisin!l. 
-2 2 j 2 2; 

ql - sin !!!. cos t5t. cos - + sin !!!. sin t5t. sin -
-2 2 j 2 2 ~ 

q2 - sin !!!. sin !i cos - - sin !!!. cos & sin -- 2 2 2. 2 2 2 
q3 - cos !!!. cos t5t. sin ft. + cos !!!. sin 6 cos D. -2 2 2 2 2 2 

si~w sinK ) 
smw cos"" 

cosw 

op dat bij gebruik van SU(2) parametrisatie m.b.v. Eulerhoeken het overwegen waard 
is, gezien deze relatief eenvoudige uitdrukking 

33 



5. De colineariteitsvergelijking in Sp( 1) representa
tie 

Colineariteitsvergelijking in Sp(1) representatie: 

Voor k 1. . . N 
i(Xk- Xp) + j(Yk- Yp) + k(Zk- Zt) = 
-.\k(Qo + iq1 + jq2 + kqs)(ixk + jyk + kzk)(qo- iq1 jq2- kqs) (21) 
Met normeringsvoorwaarde: 
q5 + qf + q~ + q~ = 1 

Oplossen van bovenstaande is equivalent met het oplossen van het volgende stelsel: 

Yk- Yp = -.\k 2(qlq2 + qoq3) q5- qf + q~- q5 2(q2qs + qoql) 
( 

Xk Xp ) ( q5 + qr - q~ - qi 2(qlq2 - qoqs) 2(q1Qs + qoq2) ) ( x~:k ) 

Zk- Zp 2(qlqs- qoq2) 2(q2Q3 + QoQl) q5 - qf- q~ + q~ 
Uiteraard correspondeert bovenstaande stelsel-matrix A(q0 , ij), die een element van 
S0(3) is, met de Rodriguez-matrix (zie §4.1 (15)): 

(22) 
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6. De colineariteitsvergelijking in SU ( 2) represen
tatie 

De colineariteitsvergelijking zonder lensvertekening in SU(2) representatie luidt: 

( 
Zk Xk + iYk ) ( Zp Xp + iYp ) 

Xk - iYk -zk - Xp- iYp -Zp = 
(23) 

-Ak ( ~ ~q ) ( Xk ! iyk Xk ~ ;Yk ) ( !q ! ) 
Met 1 :::; k :::; N. Bovenstaande kan uitgeschreven worden. Pas vervolgens eliminatie 
van A toe. Dit resulteert inN complexe vergelijkingen (zie [10](p.7)). Hierbij dient 
de normeringsvoorwaarde !PI2 +Iql2 = 1 nog te worden toegevoegd. In totaal worden 
zo dus 2N + 1 reele vergelijkingen verkregen. De colineariteitsvergelijking is dus te 
schrijven als: 

:E..(r.) = 0 (24) 

Met r. = (E, E) = <PI , p2 , P3 , p4 ) en :E. : lR 7 t--7 1ft :E. is affien in de variabelen E en 
homogeen kwadratisch in de variabelen 1!.: 

(25) 

Hierbij zijn rk(E) de reele 2 X 3 matrices van de gedaante: 

r,.(E_) = ( l!.~Ck,u2 P.~Ck,12l!. 
1!. C1<,212 2 Ck,22'I!. 

2rc,.,132) 
P.rc,.,231!. 

(26) 

Met Ck,ij de reele 4 X 4-matrices: 

C,n = ( ~ 
0 -Xk 

Y• ) f Yk Xk 
' -Xk Yk -I 0 

Yk Xk 0 -! 

Ck,l2 = Ck,21 = 0 

c·· Yk -! 
0 ) cv· -Xk 0 0 

_ Yk Xk 0 -! -Xk Yk 0 0 
Ck,13- -~ 0 Xk -yk Ck,23 = ~ 0 -yk -Xk 

-! -yk -Xk 0 -Xk Yk 

Definieer: 

( -Xk Yk ) Nk = ( -yk -Xk ) Mk= 
Yk Xk -Xk Yk 

Dan 

) 

( f/2 
Ck,n = Mk Mk ) 

-/12 
( Mk 

Ck,13 = -fl2 
-fh) 
-Mk 

( Nk Ck,23 = 0 ~k) 
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Splits en definieer Ck,ij 

Ck,13 = ( -~Iz 
Ck,23 = C~:.,z3 

Merk op dat de matrices Ck,ij inverteerbaar zijn. Verder bezitten de matrices Ck,iJ 

de volgende opmerkelijke eigenschap: 

- - - - 2 
C~:.,ijCk,ii + Ck,jiCk,ij = 2 Oij rk (27) 

Met r~ = x~ + y~ 

Toelichting: 
Men kan eenvoudig nagaan dat 

Hieruit volgt vrijwel direct (27). 
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7. Bepaling van de stand en positie van een fotoca
mera via 1 foto m.b.v. SU(2) representatie 

Gegeven: N terreinpunten in camera en objectcoordinaten. Genomen door 1 ca
mera met cameraconstante c. 
Te bepalen: De stand en positie van de camera. (d.w.z. E en E) 
Beschouw de colineariteitsvergelijking in 8U(2) representatie (23). Net als bij de 
80{3) kan dit stelsel eerst worden gelineariseerd om daarna kleinste kwadraten me
thode op het gelineariseerde stelsel toe te passen. Het eerst lineariseren van (4) is 
een ietwat heuristische stap, die op dit moment bij ingenieursbureau Geodelta bij 
de colineariteitsvergelijking in 80(3) wordt toegepast maar die we in dit hoofdstuk 
niet zullen uitvoeren. Zoals gezien (24) is de colineariteitsvegelijking in 8U(2) te 
beschrijven als: 
:F(r.) = :F(E,£) = o ¢:> 

( 

r1(E)(~- X1) ) = 
0 

fN{E)(E- AN) 
1 - (p,p) 

Voor de vorm van de 2 x 3 matrices fk(E) wordt verwezen naar (26) in hoofdstuk 6. 
De functie :F is affien in de variabelen E = (Xp, Yp, Zp )Ten homogeen kwadratisch 
in de variabelen 2 = (pl,P2,P3,P4)T. 
Bij het oplossen van :F(r.) = 0 kan voor een aanpak waarbij alle onbekenden op 
gelijke voet behandeld worden of voor een aanpak met Lagrange multiplicatoren 
gekozen worden. Essentieel verschil tussen beide is dat de normeringseis bij de 
eerste methode in de te optimaliseren kwadratenfunctie wordt opgenomen, terwijl 
bij de tweede methode de normering als randvoorwaarde wordt beschouwd. 

7 .. 1 Aile onbekenden op gelijke voet behandelen 

Kies voor een kleinste kwadratenaanpak toegepast op het niet gelineariseerde stelsel 
(24): 
minr. qi (r.) 
Waarbij 
w(z:) = :rTg:r 
Met g een symmetrisch positief definiete matrix met de volgende structuur: 

Waarbij Seen statistiekmatrix en ,\ een positieve schalingsparameter is. Als alle 
waarnemingen ongecorrelleerd zijn dan is S een diagonaalmatrix. Als alle waar
nemingen dan ook nog even betrouwbaar zijn dan is S de eenheidsmatrix. In dit 
hoofdstuk en bij de numerieke resultaten is telkens S = I genomen. Dit betekent 
dat: 

N 

w(z:) =I: urk(£)(E-Xk)II2 +-X[(E,E)-1J2 

k=l 

De parameter ,\ kent een gewicht toe aan de mate waarop de normeringseis do
minant wordt. Tijdens Newton-Raphson iteraties en/of projectiemethode iteraties 
kan het handig zijn om ,\ per iteratiestap te veranderen. 

Er bestaan 2 wijzen waarop \lt geminimaliseerd kan worden: 
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1. M.b.v. Newton-Rapbson kunnen nulpunten van tP =DW opgespoord worden. 
Ter plaatse van minimum r.* geldt nl. DW=O 

2. M.b.v. Projectiemethoden geinspireerd uit projectiemethoden voor lineaire 
stelsels kan W worden geminimaliseerd. 

7 .. 1.1 Newton-Raphson 

t'P is voldoende vaak continu differentieerbaar, zodat ter plaatse van minimum r.* 
moet gelden DW=O. Natuurlijk is dat nog geen garantie voor een minimum. Echter 

zijn voldoende voorwaarden voor een minimum. Zoals eenvoudig volgt uit de Tay
lorontwikkeling van W rond het minimum: 

Beschouw bet Newton-Rapson iteratieschema: 
Dt'P(a,n)[tln+l - O.n} :::: -tP(£ln) 

Met ci>(r.) = Dl:.'\lr(t). En dus: 
Dci>(r.) = Hl:.'\lr(r.) 
Merk op dat als deze iteratie convergeert naar zekere ~ dat dan geldt: 
Dei>(~)[{- ~J = 0 = -t'P({) 

Lokaal is er sprake van kwadratische convergentie, d. w .z. : 

l. ll!!n+t - ~II b 
n~~ llo.n- {112 estaat 

Overigens ligt om het kwadratisch convergentiegebied een tenminste lineair conver
gentiegebied. Zie [6l[theorem 5.3.2 en 5.3.6 (Newton-Kantorovitch)}. In de praktijk 
blijkt bet convergentie gebied niet erg groot. De eenheid waarin we afstanden 
uitdrukken en/of de grootte van de parameter>. kunnen het convergentiegebied be
hoorlijk doen vergroten. Probleem is namelijk dat buiten ''het" gezochte minimum9 

op de 4 dimensionale eenheidssfeer de oorsprong in de 7-dimensionale zoekruimte 
een absoluut minimum van '\II is. Er moet dus opgepast worden tijdens de iteratie
stappen dat an niet in het convergentie gebied van de oorsprong beland. Dit kan 
met behulp van de parameter >. = >.n per iteratie gestuurd worden. Kies nl. >. 
groat, dan gaat de normeringseis zwaar meewegen en blijft an uit de buurt van het 
convergentiegebied van de oorsprong. 
Let wei, bet roes snijdt van twee kanten: Bij een veel te grote >. kunnen numerieke 
problemen optreden en bebben de overige eisen te weinig invloed zodat bet algo
ritme te traag convergeert! Bij goede >.n beheersing wordt bet convergentiegebied 
vergroot en zal het iteratieverloop zoals in onderstaande tekening (iteratie 2 en 3) 
verlopen: 

9 Eigenlijk, zijn het er twee nl. (lt ,r.) en ( -rt, E* ), echter beiden corresponderen met hetzelfde 
element van 80(3). Dubbele overdekking! 
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figuur 10 

Dit alles is goed zichtbaar in hoofdstuk 8. 

Verder zouden er natuurlijk ( afhankelijk van de invoergegevens Xk en J<.k nog 
lokale minima kunnen optreden, dit bleek bij de geteste invoergegevens niet op te 
treden ). Bestudeer nude vorm van Del>: 

cl>(r.) = D:E_T Q:£.(r.) 

Afmetingen: 7 x 1 

Afmetingen: (2N + 1) x 1. 
Met r,.(E) 2 X 3 matrices, zie §6. 

Zodat 

Boven is cl> opgesplitst in een 4 x 1 vectorfunctie en 3 x 1 vectorfunctie. 10 Schrijf 
overeenkomstig q, = (4>1 , ()2). 

Zodat Del> (een 7 x 7-matrix) de volgende vorm heeft: 
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Definieer B~.: = r~.:(X~.:- E) dan: 

_ ( ~ DE.[DE.[Bf]B~.:] + 2A((£,E) - 1]/ + 4A1?1t 

D<f>- l:DE.[rfB~.:] 
k 

Merk op dat D<f> symmetrisch is. Dit is in overeenstemming met: 

(D<f>)T = D<f>T = D[D[FTG.rf] 

= D 2 [(FTG.r)T] = D 2 [FTG.r = D<f> 

(NB. D 2w = Hessiaan van willekeurig scalarveld w is altijd symmetrisch, i.h.b. voor 
w ='It) 

Schrijf Bk = (bl, b2)T en rt; = efr~.:e; Dan kan Dl!..i/)1 Uitgeschreven worden 
in componenten : 

N 2 2 k k 

"' " b~ 8 b; + (!!l!L)2 L... L... t 8p~ 8p4 
k=l i=l 

+A ( 2[(p,p)- ~.] + 4(pl)
2 

~: ~ 4p~p4 ) 

4PlP4 . . . 2[(p,p)- 1] + 4(p4)2 

Deze nogal omvangrijke vorm is dan ook gecontroleerd in het testdocument. Net 
zoals de overige blokmatrices, die vanwege het overzicht niet in dit verslag zijn 
opgenomen. In Appendix D wordt aangetoond dat D<f> onder lichte voorwaarden 
en goede schaling inverteerbaar is. 

7 .. 1.2 Steepest-Descent 

De Steepest-Descent methode is gebaseerd op een nogal voor de hand liggend prin
cipe: 
Bij een wandeling over de grafiek van 'It is het verstandig { op korte termijn beke
ken) om in de steilste richting te wandelen. Uiteindelijk zul je dan in een minimum 
belanden. 
Het is eenvoudig in te zien dat de steilste daling in de richting van de gradient ter 
plaatse is. Beschouw daartoe de richtingsafgeleide in a in een richting willekeurige 
richting u met vaste norm: 

1
. 'It (a+ tu) - \I! (a) liD ---0. _ _...;...___..;_:_ 

t-+0 t (grad'lt(a), u.) 

En m.b.v. Cauchy-Schwarz 

J(gradw(a.),u.)l = cos,BIJgradw(a)llllull 

met ,8 de scherpe hoek tussen de vectoren gradw(a) en u. 
Zodat volgt dat de richtingsafgeleide minimaal (in modulus maximaal) is als ,8 = 0 
oftewel kies u in de richting van de gradient u = Dw (a). Schrijf vanaf nu g = Dw (a) 
Nu bekend is in welke richting je het beste kan lopen blijft de vraag open hoever er 
in die richting moet worden gewandeld. Dit is eenvoudig op te lossen met: 

d 
da \J!(a + aa.) = 0 
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Bovenstaande kan exact worden gerekend, maar gezien de vorm van \If kan \If met 
een Taylorontwikkeling t/m orde 2 locaal goed benaderd worden: 

1 
\If (a.+ au) :=:::: c- a:(b, u) + 2 (a: )2 (u, Au) 

Met b = -DW(a) -gradW(«) = -fl. en 
A=Hw(a) 
DiferenW\ren nu naar a: en stel gelijk aan nul, dan is eenvoudig na te gaan dat de 
oplossing wordt gegeven door: 

Merk op dat na Taylorontwikkeling t/m orde 2 van \If het oplossen van D'if! = 0 
correspondeert met het oplossen van Ax = b zodat we in de lineaire projectieme
thodiek zijn beland. (zie Appendix C) 
Hier wordt op het einde van deze paragraaf nog op teruggekomen. 
Algoritme: 

0. set ao 
1. until convergence do 
2. g = D\M(f!n) 
3. A = HW(f!n) 

4. O:n+l = ~ 
5. an+l = an - a:g 
6. end do 

Hieronder een figuur die de werking van steepest-descent illustreert: 

hoogtekaart van 'if! 

figuur 11 

Vaak wordt bij de methode van steepest descent de functie-evaluatie bij 3 te duur 
geacht en alternatieve benaderingen toegepast. Gezien de polynomiale vorrn van 
H'if! = Dif! en de bekende structuur hiervan lijkt dat laatste bier niet nodig. 
De fout die bij de steepest-descent methode wordt gemaakt voldoet aan: 
Stelling 

* (IIAII IIA-111) * llr -an+Iil $ IIAII + IIA-lll llr -anll 
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Merk op dat IIAII = Amax en IIA-1 11 = Amin, mits A symmetrisch positief definiet. 
Dit is in ieder geval waar in een omgeving van het minimum. Verder is te zien dat 
er altijd sprake is van (Iineaire) contractie en is steepest-descent dus globaallineair 
convergent. Als IIA-1 11 << IIAII, dan is de contractiefactor bijna gelijk aan 1 en is 
de convergentie zeer traag. Bij gegeven invoer kan eenvoudig worden bepaald of de 
contractiefacor klein genoeg is. 

Ret bewijs van bovenstaande stelling komt neer op vervelend rekenwerk. Zie [4](pag.214-
217 voor bewijs in het kwadratische geval ( afgekapte Taylorreeks), stelling is ook 
waar als er niet wordt afgekapt in de Taylorreeks zie [4]( Roofdstuk 11.5 ). Gebruikt 
wordt o.a. Kantorovitsch en bet feit dat 1ln+

1
..Lfl11 Dit laatste is belangrijk voor de 

beeldvorming van de werking van bet algoritme en eenvoudig in te zien m.b.v. bet 
figuur 11 
Riermee komt meteen bet vervelende punt van de steepest-descent methode aan 
bet licht. Omdat per stap (op korte termijn) de beste stap wordt gekozen, kan bet 
wei eens zo zijn dat er nogal omgelopen wordt omdat niet in bet verleden wordt 
gekeken. De minimaliserende richting in de (n+l)-de iteratie kan wei eens de mi
nimalisatie in de n-de iteratie bederven! Een methode die wel rekening houdt met 
eerder uitgerekende gradienten op hoogtelijnen waar de iteratie aanwezig in bet ver
leden aanwezig was, is de geconjugeerde gradientenmethode. Zie §7.1.6 

Gezien de voetnoot op deze pagina is bet verstandig om eens te kijken hoe bet 
zit met de gevoeligheid van de contractiefactor bij een storing in o:. 
Stelling 
Stel On minimaliseert W(fln - a£4.) naar a. Zij nu 

(1-o)on ~an~ (l+o)on 

Dan blijft de steepest descent-methode naar bet optimum eonvergeren mits lol < 1. 
Ret teken van o doet er dus niet toe. 
bewijs 
On minimaliseert W (fln - afln) naar a => 
- - (!ln ,g,,) 
an - (tz,. ,Atz,,) 
Bepaal nu eerst de nieuwe eontractiefactor in bet algemene geval O:n = (1 +d)on met 
d E (0, o] willekeurig. Ret is nu mogelijk om de afleiding [4](p.217-p.219) volledig 
nate lopen met de gestoorde waarde (1 + d)on i.p.v. de ongestoorde waarde an. 
Om de lezer bet rekenwerk te besparen ineens bet uiteindelijke resultaat, d. w .z. de 
contractie factor bij storing: 

- - - (£4.•!l)2 
Cd- 1 (1 cf) ( A )( A-l ) 

!ln' fln £4. ' fln 

(NB.Voor de geinteresseerde: zie 980270-projeetklapper te geodelta.) 
Meest extreme geval dus bij ldl = a. Merk op dat vanwege de d? in de teller het 
teken van d niet terzake doet. Kantorovitsch ongelijkheid (zie [4] p.218) 

(£ln.' !l.n)
2 > 

4 
AminAmax 

(fln,A£l,..)(£l,..,A-lfln) - (Amax + Amin)2 

Zodat 

C < C < 1 _ {1 - &2)4 AminAmax 
d- 0 - (' \ )2 Amax + Amin 

~--------------------
11 Hier wordt vanwege afgekapte Taylorreeks een klein foutje gemaakt, zodat de contractiefactor 

in de praktijk iets groter kan uitvallen 
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Er geldt dus: 

o2 < 1::::} 
(1 _ o2)4 AminAmox > 0::::} 

(Am..,.+Amin)2 

C< 1 0 

steepest-descent en lineaire projectiemethoden 

Indien de steepest-descent methode wordt toegepast op het minimaliseren van E(x) = 
xT Ax- 2xTb + c met A n x n -matrix, b vector en c E R willekeurig, dan corres
pondeert dit met een projectiemethode van de tweede soort met .C K = (1:)(zie 
appendix C !). Immers, als Ax*= b dan E(x) = (x-x*)T A(x-x*)+c-(x*)T Ax*. 
Merk hierbij op dat de constante c- (x*)T Ax* uiteraard geen invloed heeft op de 
ligging van het minimum. De keuze van E(x) als te minimaliseren functie geeft in 
het algoritme dat fln = Axn - b = l:n· In het algemeen kunnen lineaire projec
tiemethoden die alleen gebruik maken van restvectoren 1:n gebruikt worden voor 
minimalisaties van 2 maal continu-differentieerbare functies door in het algoritme 
r.n te vervangen door fln· Voordeel bij dit soort projectiemethoden is dat niet tel
kens de Hessiaan hoeft te worden uitgerekend. Verderop in het verslag blijkt de 
conjugate-gradient (net zoals Steepest-Descent) ook zo'n soort projectiemethode te 
zijn. 

7 .. 1.3 Combinatie van Newton-Raphson en Steepest-Descent 

De methoden Newton-Raphson en Steepest-Descent hebben vreemd genoeg onge
veer dezelfde algoritmische structuur: 

Newton Raphson: 
A-1 

tln+l = .Gn- n fln 
Steepest Descent 

- - (L•!L> -
!ln+l -!In (fl.. ,A,.Il,)fln -

.Gn + O.nfln 
Met 
fln = Dr.\ll(t~n) 
A;;1 = Hx:.\li(.Gn) 

Beide methoden zijn dus van de vorm 

tln+1 !In - aM lln 

en kunnen daarom makkelijk gemixt worden tot: 

!lcn+l .Gn -a[cni +An]-1fln 

En = 0 correspondeert met Newton-Raphson. 
Terwijl we voor En = 0 een heuse mix hebben. 
De keuze van En 
Kies En z.d.d. Mn = [en I+ An] -t > 0. Gebruik eventueel de stelling van Gershgorin 
om dit voor elkaar te krijgen. Bij deze keuze volgt: 

\ll(t~n+l) = 'll(!!n+l + (!l
11

,f!n+l- !!n) + O(ll.an+l- !!n!l2
) 

~ W (!!n) a(fln, Mnf!) 

Kies dus en z.d.d. a(enl +An) c [o, oo) voor vaste o. De keuze van 6 is moeilijk: 
Enerzijds zorgt een te kleine o ervoor dat de te inverteerbare matrix bijna singulier 
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wordt en anderzijds zorgt een te grote 8 voor het verlies van de kwad.ratische con
vergentie. 

Deze methode kan een behoorlijke verbetering geven, echter kleeft er een behoor
lijk praktisch nad.eel aan: Er moet nogal wat praktisch getest worden wil men de 
perfecte afstemming voor 8 en a vinden. Bovendien is er een eenvoudiger te imple
menteren alternatief waarvan men kan verwachten dat dit niet veel slechter is: 
Namelijk pas eerst een aantal iteraties steepest-descent toe en indien het convergen
tiegebied van Newton Raphson bereikt is kunnen nog wat iteraties Newton-Raphson 
worden toegepast. Bij een gegeven invoerset is uiteraard het optimum en dus de 
ligging van het convergentiegebied niet bepaald. De vraag rijst nu: Hoe kan men 
er tijdens een steepest-descent iteratie achterkomen of het convergentiegebied van 
Newton-Raphson al bepaald is? 

7 .. 1.4 Krylov-ruimten 

Zij V een n-dimensionale vectorruimte. Definieer de Krylovruimte behorende bij 
lineaire afbeelding A: V 1-t V ,vector~ EVen mEN door: 

Zij qA de graad van het minimaalpolynoom van A (d.w.z. polynoom p van zo 
laag mogelijke graad z.d.d. p(A) = 0). Dan is eenvoudig in te zien dat (als A 
inverteerbaar) dat: 

dimKm(A,a) = min(m,qA) 

Met behulp van een soort Gramm-Schmidt methode die bekend staat als de methode 
van Arnoldi kunnen we een orthonormale basis { v1, • · • , Vt} van Km (A, c) maken: 

1. Set u1 = c 
2. For j = 1· · ·mDo: 
3. Compute hi; = (Au;, Jl.i) For i = 1 · · · j 

j 

4. Compute lll; = Aui - :E hiilli 
i=l 

5. h;+l,j = llllljll 
6. Ifhi+l.i = 0 Then Stop 
7 - 2!L ' Uj+l - hJ+l,i 

8. EndDo 

Toelichting bij stap 4: 
Hier word de vector Au; loodrecht geprojecteerd op 

( 
. 1 

u.1, · · · ,u;) = (u1, .. · ,A3- uJ 

Toelichting bij stap 7: 
Als het algoritme stopt bij stap 6 dan zit AUj, met l < m, al in het opspansel 
{u.ll · · · ,Uj) en heeft A dus een minimaalpolynoom van graad len geldt: Km(A,c) = 
Kt(A, c) = {u.1, · · · , Uj}. 
Dan is Km(A,~) invariant onder A en volgt met propositie (c.3) in Appendix C.3 
dat het resultaat van een projectie methode op Km de exacte oplossing (!} van 
het op te lassen stelsel Ax. = b. Dit wordt in de literatuur ook wei een "Lucky 
Breakdown" genoemd. 

In de volgende paragrafen (§7.1.5, §7.1.6 en §7.1.7) komen projectiemethoden van 
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de tweede soort (zie Appendix C) met £ K = Km(A, r0 ) aan bod. De lezer 
die niet voldoende bekend is met lineaire projectiemethoden wordt nu aangeraden 
eerst Appendix C grondig door te nemen voordat hij/zij de volgende paragrafen 
doorneemt. 
Vooral §7.1.7 van belang is voor de uiteindelijke implementatie omdat deze methode 
en in de praktijk beter werkt en eenvoudiger gegeneraliseerd kan worden naar een 
algemeen minimalisatie-algoritme zoals bij steepest-desent het geval was. 

7 .• 1.5 Full Orthogonalization method (FOM) 

Bij deze lineaire projectiemethode wordt m.b.v. de methode van Arnoldi een or
thonormale basis voor Km(A, ro) gemaakt, waarbij ro = Axo- b. De orthonormale 
basis wordt kolomsgewijs opgeslagen in de matrix Vm· Tegelijkertijd wordt de ma
trix Hm = VJAVm bijgewerkt. 
In Appendix C is de volgende algemene formule voor een projectiemethode van de 
tweede soort afgeleid: 

~ =~+PL:o 
Met P = Vm(VJAVm}- 1VJ = VmH;;;1VJ 
zijnde de A-orthogonale projectie op Km(A,L:o) 

Vanwege het feit dat VJL:o = VJ(,Bu1 ) = (3e.1 is het handig de berekening van de 
orthogonale projectie van Loop Km(A,L:o) in twee delen uit te voeren: 

~=~+Vm1.£m 
1Lm = H;;;1(.Be.d 

Algoritme FOM: 

1. Compute ro = b- Axo,Set /3 = llroll, Set u1 = }!:o 
2. Define the (m X m) matrix Hm = {hij}i,J=l, ... ,m;Set: Hm = 0 
3. For j = 1 ... mDo: 
4. Compute 'JJl; = Au1 
5. Fori= 1 ... jDo: 
6. hij = ('1Jl.j,'J.4) 
7. ulw; = 'JJl; - hii'1.4 
8. EndDo 
9. Compute hJ+l,J = 11m3 II. If hJ+t,i = 0 set m = jand Goto 12 
10. Compute u1.+1 = -h. 

1 
. 'JJl.; 

J+l.) ' 

11. Enddo 
12. Compute 1Lm = H;;.1 ((3e.1 ) en~=~+ Vm1lm 

Toelichting bij dit algoritme: 
In regel1 tot en met 11 wordt een orthonormale basis van de Krylovruimte Km(A,L:o) 
gemaakt volgens de methode van Arnoldi, daamaast wordt er de administratie wat 
betreft Vm en Hm bijgehouden. In regel 12 wordt de uiteindelijke projectie uitge
voerd. In regel 9 (If hi+l,J = 0) wordt direct naar de projectieformule overgegaan 
i.v.m. eerder toegelichte theorie over ''Lucky Breakdown''. 
Groot voordeel van FOM is dat de fout kan worden uitgerekend met: 

12- A~= -hm+l,m(~,1Lm)Um+1 
En dusllb- A~ll = hm+l,ml(~,tlm}i 

Zie [2j(pag. 153) voor eenvoudig bewijs. 
Groot nadeel t.a.v. optimalisatiegeneralisatie is dat het algoritme teveel12 gebruik 

12Je wil niet telkens de Hessiaan van de te optimaliseren functie uitrekenen 
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maakt van A. 

7 .. 1.6 Lanczos-Methode 

Het (FOM) algoritme kan eleganter geimplementeerd worden door gebruik te rna
ken van het feit dat A S.P.D. is, zoals de volgende stelling laat zien: 

Stelling A S.P.D. => Hm is S.P.D. en tridiagonaalmatrix 

bewijs 
Hm is een bovendriehoeksmatrix want, 
Hm(i,j) = d'VJAVmej =:if Aui 
En Aui E {u1 , ... ,14_1 ) voor j < i -1 
en V!Vm =1 
Men kan direct nagaan dat AT= A::::> H~ = Hm. 
Ook volgt bijna direct A > 0 => Hm > 0. 
Vorm nl. t. = Vm:L:m 0 

Corollarium 
Projecteer Aui op (llj-t>llj) i.p.v. {u1 , .•. ,14). Zodoende krijgt men 3-terms 
recurrente betrekkingen, net zoals bij de orthogonale polynomen t.a.v. L 2 [0, 1}
inprodukt! 

Bijbehorende modificatie van het FOM-algoritme heet ''Lanczos-Method for linear 
systems". 
Algoritme: 

1. Compute ro = b- Axo, Set/3 = llroll, Setu1 = ~r.o 
2 For j = 1 ... mDo: 
3. Compute ulwi = Aui - /3jllj-t· If j = lSet 13Illo = 0 
4. Set ai = (ll.l.j,Ui) 
5. Compute ll.l.j = ll.l.j - C¥.jllj 

6. Set /3i+l = llllljll· If /3j+l = OSet m = jand Goto 9 
7. Compute ui+l = Cllli 
8. EndDo 
9. Set Hm =tridiag(/3i,ai,/3i+I) en Vm = [uti .. ·IUm] 
10. Compute '!Lm = H~1 (/3eq) en :L:m = :L:o + Vm14n 

7 .. 1.7 Geconjugeerde-Gradient Methode 

Voordat het idee en algoritme van de geconjugeerde gradient-methode aan bod 
komt, is het eerst van belang om eens te kijken naar het begrip en nut van gecon
jugeerde richtingen. 

Definitie twee richtingen :u en u heten geconjugeerd (ook wei A-orthogonaal) als 
(U,ll)A = 0 

Beschouw weer de Taylorontwikkeling van lJ.i (r.) rond punt P 
W(r. c (h,;z;.) + t(;z;.,A:z;.) + O(ll;z;.ll3 ) 

Met c = 'IJ.i(P) 
h = -D'IJ.i(P) = -'!T?(P) 
A= HlJ.iP = D.P(P) 
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Bij steepest-descent wordt telkens in de richting van de gradient gelopen. Zoals al 
eerder opgemerkt kan bet bij steepest-descent wel eens gebeuren dat bij de k + 1-de 
iteratie waarbij langs de 9kH wordt gelopen bet minimalisatie proces van de k-de 
stap waarbij langs 9k is gelopen wordt tegengewerkt. 
Als nu 9k en 9k+l geconjugeerd zijn dan is dit niet bet geval. 
Immers, bij beweging langs 8(;&.) geeft bij benadering een verandering van het beeld 
van: o(DW) = A(oa;.) en dus geldt nu: 

Stel eerst langs u en daarna langs u gewandeld. 
Beweging langs ll bederft niet de minimalisatie langs u 
(u,DW(a;.k+2))- (u,DW(x.k+l)) = 0 {:} 
(u,DW(a;.k+l + ll)- DW(x.k)) = 0 {:} 
(u, All) = 0 

Keer nu even terug naar de Lanczos-methode van de vorige paragraaf. 
Merk op dat een orthonormale basis van een Krylovruimte van een symmetrische 
matrix A bijna A-ortogonaal is, want VJAm Vm = Hm , met Hm tridiagonaal. 
Passen we echter LU-decompositie toe op Hm: 

Hm =LmUm 

en definieren we Pm = VmU,;1 en Zm = L;;..1(fJe,.1) dan vormen de kolommen van Pm 
een A-orthogonale basis en is de projectiestap bij Lanczos-methode nu te beschrijven 
met: 

3:.m = Zo + Pmkm 

Toelichting: 

PJ:APm = U;;:;TV~AVmU,;1 = U;;:;THmU;;:; 1 =Pm 
en t.a.v. de projectie stap 
Zm =~+ Pr.o = 
~ + VmU,;1 £;;..1 ({3~:.1 ) = 
~+Pmz...n 

De laatste kolom van Pm: 2m kan worden uitgerekend aan de hand van de vorige 
kolommen E;, met i = 1· · ·m- 1. Zie [2](p.l77). Hierdoor kan een directe vorm 
van de Lanczosmetbode worden geconstrueerd, D-Lanczos genaamd, die niet eerst 
een ortonormale basis van de Krylovruimte maakt en daarna pas de orthogonale 
projectie van r.o op Km(A, r 0 ) uitvoert, maar deze handelingen tegelijkertijd uit
voert. Zie [2J(Algoritme 6.17 p.l79). Voorts kan men aantonen dat de residuen 
l:m = ~-b. behorend bij iteratiestap m van de D-Lanczos methode orthogo
naal zijn. M.b.v. deze orthogonaliteit en de A-orthogonaliteit van het stelsel {£m} 
kan Lanczos-metbode algoritmisch verbeterd worden tot de geconjugeerde gradient 
methode, die qua structuur veel op de 1-dimensionale projectie methode steepest
descent lijkt. Algoritme Conjugate-Gradient: 

1. Compute r.o b.- Ax.o, set Eo= z:o 
2 For j = 1 ... Until convergence Do 

3 . - (z:i,z:i) 
• a.J - (A ) l!.; •l!.; 

4. :&.j+l = X.j + O:JE.j 

5. r.i+1 = r.i - o:iAE.1 
6 (3· {z:i±l'z:i±l) -

• J (z:j ,z:) 

7. E.j+l r.j+l + f3jE.j 
8. EndDo 
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7 .. 2 Aanpak met Lagrange multiplicatoren 

Bij deze methode wordt de normeringsvoorwaarde als heuse randvoorwaarde be
schouwd, hetgeen op het eerste gezicht verstandiger lijkt. 

rk(E)(E X.k) = 0 voor 1 ~ k ~ N 
Onder de randvoorwaarde Ill!. = 1 

Zij H(E,E) de bijbehorende kwadraten functie: 

N 

H(p_,E) = l:CE-~)Trk(E)Trk(E)(E-X.k) 
k=l 

In het gezochte minimum geldt: 

{ 

DE.H(E,E) = 0 
DP.H(E,E) = 20p_ 
(E,p_) = 1 

Zoals te zien in [10](p.12) kan dit geschreven worden als: 

{ 

£(E)E = g(E) 
M (E, E)E = BE 
(E,p_) = 1 

(28) 

{29) 

(30) 

(31) 

Waarbij £(2) een reele symmetrische 3 x 3 matrixfunctie is en M(E,E) een reele 
symmetrische 4 x 4-matrixfunctie is. De vectorfunctie g(E) is net als £(E) homogeen 
van de graad 4 in E: M (1!., E) is homogeen van de graad 2 in 1!: Dit heeft tot gevolg 
dat als (E,E) oplossing is van {31), dan is (QE,E) dat ook! 

Op pagina 13 van [10] wordt het volgende iteratieschema voorgesteld: 

(32) 

Gezien de enorme tijdsdruk heeft de auteur {nog) niet nagedacht over welke eigen
waarde On bij elke iteratieslag gekozen moet worden. Waarschijnlijk kan bij het 
bestuderen van het spectrum van M (E, E) er nog handig gebruik van (27) gemaakt 
kan worden. 
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8. N umerieke resultaten 

De Newton-Rapson methode toegepast op redundante stelsels in isu(2)-SU(2) re
presentatie (Zie §7.1.1) is getest en geimplementeerd. In dit verslag zijn twee Ma
thematica bestanden met tekst en uitleg hierover opgenomen: 

1. testdocNR.nb getiteld ''Newton-Rapson bij redundante stelsels bij isu(2)-SU(2) 
representatie" -
Testdocument Met korte invoerlijsten zodat we de implementatie kunnen toet
sen met de theorie hoofdstuk VI en VII. 

2. testNROOOv10.nb getiteld "Onderzoek naar werking en convergentiegebied van 
de Newton-Raphson methode bij redundante stelsels bij isu(2)-SU(2) repre
sentatie in colineariteitsvergelijking." 

In het eerste document is de Dif> matrix in de Newton Rapson (zie §7.1.1) methode 
geimplementeerd en is de theorie van §6 en de vorm van Dif> getoetst. Hierbij is 
gebruik gemaakt van een algemene invoerlijst, zodat de matrix-structuren die er 
volgens de theorie zouden moeten zijn inderdaad te herkennen zijn. Omdat het 
eerste document kleiner van omvang is en directer bij de theorie staat, is het in dit 
hoofdstuk geplaatst. 

In het tweede document worden Newton-Raphson iteraties uitgevoerd op een 
(ideale) invoerverzameling n (33) die in de luchtfotogrammetrie zou kunnen voor
komen. Er wordt hierbij uitgegegaan van geen lensvertekening en er wordt verder 
verondersteld dat er geen fouten in de meetgegevens zijn. Dit tweede document 
staat in Appendix G. 

fotocoordinaten van 6 pun ten ( afstanden in meter) 
{ Xk} = {0.3, 0, 0.3, -0.3, 0.3, 0.15} 
{Yk} = {0,0.3, 0.3, -0.3, -0.3, 0} 

n = objectcoordinaten van 6 punten (afstanden in meter) 
{ Xk} = { -100,0, -100, 100, -100, -50} 
{Yk} = { -100,0,-100,100,-100, -50} 
{Zt.:} = {0,0,0,0,0,0} 

(33) 

Men kan eenvoudig nagaan (Zie figuur "0 en de ligging van het brandpunt" ) dat 
het bijbehorende brandpunt, ligt in E = {0, 0, 100} in objectcoordinaten. Er is geen 
draaiing van het camerastelsel t.o.v. het objectstelsel. Dus 1!. = (1, 0, 0, O)P 

0.3_rp __ 

lOOm 

figuur 

testNROOOvlO.nb staat een omrekeningsformule van (w,<{;I,K-) naa.r (Pt,P2,P3,P4)· Deze is 
direct uit tabel 2 in §4.2.1 af te leiden 
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testdocNR.nb 

Newton-Raphson bij redundante 
stel·sels bij isu(2)-SU(2) repr~sentatie 

TESTDOCUMENT MET KORTE LIJSTEN ZODAT 
WE DE IMPLEMENTATIE KUNNEN TOETSEN MET 
DE' THEORIE Hoofdstuk VI & VII 

• Hieronder worden de invoerlijsten gegenereerd. (xk,yk) zijn de fotoeoordinaten en 
(Xk,Yk,Zk) zijn de objectcoordinaten van bet 
k-de terreinpunt. 

check. .... 

xlijst= {xl, x2, x3, x4, xS}; 

yli.jst = {yl, y2, y3, y4, y5}; 

Xli.jst= {Xl, X2, X3, X4, X5}; 

Ylijat: {Yl, Y2, Y3, Y4, Y5}; 

Zl.ijst: {Zl, Z2, Z3, Z4, Z5}; 

x[k_] := xlijst{[k)] 

y[k_) :•yli.jst[[k]] 

z{k_] :czli.jst[[k]] 

X[k_] :•Xlijst[[k)] 

Y[k_] :a Yl.:.ljst( [k]J 

Z[k_) : • Zli.jst[[k]] 

Fk[k_, pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, f_] :• 

( ( (pl) "'2 + (p2) "'2- (p3) "'2- (p4) "'2) * f -

( (pl+:I•p2)•(p3+J:•p4)•(x[k}+:I•y[k)) + (pl-I•p2)• 

(p3-Iwp4} * (x[k) -:Iity[k])) ) * (X[k]-XF+J:* (Y{k) -Yi'))

( ( (pl+I•p2) * (p3+I>t (-p4)) + (pl-I.,p2) * (p3+:I*p4) ) •f + 

(pl+I:•p2) "2• (x[k) +l>ty[k])-

(p3+Z• (-p4)) "2 (x[k] +I• (-y[k])) ) * (Z[k) -ZF) 

Fk[l, a, b, c, d, Xf, Yf, Zf, f) 

((a2 +b2 -c2 -d2 ) f- (a-ib) (c-id) (xl-iyl)- (a+ib) (c+id) (xl+iyl)) 

(Xl- Xf + i (Yl- Yf)) - (((a+ i b) (c- i d) + (a- i b) (c + i d)) f-
(c-id) 2 (xl-iyl) + (a+ib) 2 (xl+iyl)) (Zl-Zf) 
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Simpl.ify[ComplexExpand[Fk[l, pl, p2, p3, p4, XF, Yl!', ZF, f]]] 

f p1 2 Xl + f p22 Xl - f p32 Xl - f p4 2 Xl- 2 pl p3 :d Xl + 2 p2 p4 xl Xl

f p 1 2 XF - f p22 XF + f p32 XF + f p4 2 XF + 2 pl p3 xl XF- 2 p2 p4 xl XF + 
2 p2 p3 Xl yl + 2 pl p4 Xl yl - 2 p2 p3 XF yl - 2 pl p4 XF yl - 2 f pl p3 Zl -

' 2 f p2 p4 Zl- p12 xl Zl + p22 xl Zl + p32 xl Zl- p4 2 xl Zl + 2 pl p2 yl Zl-

2 p3 p4 yl Zl + 2 f pl p3 ZF + 2 f p2 p4 ZF + p12 xl ZF- p22 xl ZF- p32 xl ZF + 

p4 2 xl ZF- 2 pl p2 yl ZF + 2 p3 p4 yl ZF + i (2 p2 p4 xl Yl + 2 p2 p3 yl Y1 + 

f {p12 + p22 - p32 - p4 2 ) (Yl- YF) - 2 p2 p4 xl YF- 2 p2 p3 yl YF- 2 p3 p4 xl Zl + 

p22 yl Zl- p32 yl Zl +p4 2 yl Zl + 2 p3 p4 xl ZF- p22 yl ZF+p32 yl ZF-p42 yl ZF+ 

pl2 yl (-Zl+ZF) +2pl (p4yl (Yl-YF) +p3xl (-Yl+YF) +p2xl (-Zl+ZF))) 

Niet te vergeten F2Nplusl die verantwoordlijk is voor de nonnering en nogal afwijkt van de overige fs: 

F2Npl.usl [pl_, p2_, p3_, p4_, XF_ 1 YF_, Zf_, f_] : = 
1- (pl) "2- {p2) "2- (p3) "2- (p4) "2 

fNvector is de vectorfunctie z.d.d. fNvector==O is de colineariteitsvergelijking in SU(2) matrixrepresentatie 

fNvector[pl_, p2_ 1 p3_, p4_, XF_, YF_, Zf_, f_] := 

Join[Ta.bl.e[Fk[k, pl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, f], {k, 1, 5}], 

F2Nplus1 [pl, p2, p3, p4, XF, YF 1 ZF 1 f]] 

Splits de componenten van fNvector : Fk's complexwaardig. Splits Fk's in twee reeelwaardige functies 
Fk=g_{2k-l}+i IL{2k} 

• 
Opsplitsing Fk's: 

Om verwarring te voorkomen werken we bij de gesplitste fk's met g2k-I (het reele deel van fk) en g2k (bet 
imaginaire deel van fk) i.p.v. fk's. 
NB. k=l....N 

G2kminl[k_, pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, f_] := 

( ((pl) "'2 + {p2) "2- (p3) "'2- (p4) "2) wf -2 ((pl) w (p3) *X[k] .-

(p2) w (p4) wx[k}- (p2) * (p3) wy{k]- (pl) * (p4) wy[k]) ) (.X[k] -XF) 

- ( 2 w ( (pl) w (p3) + (p2) w (p4)) 'ltf + (pl) "2 wx[kl-

(p2) "'2wx[k] -2• (pl) * (p2) *Y[k]- (p3) "2wx[k] + 
(p4) "2 wx[k] + 2 * (p3) * (p4) *Y[kJ ) (Z[k]- ZF) 

grondig gecheckt ... 

Controle 

G2k(k_ 1 pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, f_) .-

-( +2• {pl) * (p2) wx[k} + {pl)"2wy[k]- (p2) "2wy[k] + 
2w{p3)w(p4)wx[k}+(p3)"2wy[k]-(p4}"2wy[kl) {Z[k]-ZF) + 
{(pl) "2 + (p2) "2- (p3) "2- (p4) "2) •f -2 ( (pl) w (p3) wx[k]-

(p2) * {p4) wx[k]- (p2) w (p3) wy[k]- (pl) w (p4) wy[k]) ) (Y[k]-YF) 

S.impl.ify[G2km.inl[1, pl, p2, p3, p4, XF 1 YF, ZF, f] + 

0 

:twG2k[1, pl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, f]

Simplify[ComplexExpand(Fk[l, p1 1 p2, p3, p4, .XF, YF, ZF, f]J]} 

51 

2 



testdocNR.nb 

Vorm met aile Gk's de vectorfunctie gvector ... 

klopt! 

gvector[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_ 1 YF_, ZF_ 1 f_] : = 
Flatten[ Join [Tabl.e [{G2ltminl [k 1 pl 1 p2 1 p3, p4 1 Xli' 1 YF, ZF, f], 

G2k(k, pl, p2, p3 1 p4, XF 1 YF, ZF, f]} 1 {k, 1 1 5}], 

{{1- (pl} "2- (p2) "2- (p3) "2- (p4) "2}}], 1] 

gvector{l, 0, 0, 0, XF, YF, ZF, f] 

{f {Xl- XF) - xl (Zl- ZF} 1 f (Yl- YF) - yl (Zl- ZF), 
f (X2- XF) - x2 (Z2- ZF), f (Y2- YF) - y2 (Z2- ZF), f (X3- XF) - x3 (Z3- ZF) 1 

f (Y3-YF) -y3 (Z3-ZF}I f (X4 -XF) -x4 (Z4 -ZF}, f (Y4 YF) -y4 (Z4-ZF), 

f (XS- XF} - x5 (ZS - ZF), f (YS- YF) - yS (ZS- ZF), 0} 

g7vector[pl_, p2_, p3_ 1 p4_, XF_, YF_ 1 ZF_] := 

gvector[pl, p2 1 p3 1 p4, XF 1 YF, ZF, f] 

De mathematica routine fmdroot biedt geen uitkomst. .. 

Find.Root [ g7vector [pl, p2 1 p3 1 p4 1 XF 1 YF 1 ZF], {pl 1 0 . 68}, 

{p2 1 0.22}, {p3, -0.59} 1 {p4, 0.36}, {XF, 340}, {YF, -250}, {ZF1 170}] 

FindRoot::frnum: Function 
{(-340.+Xl) (0.033lf-2. {-0.4804xl-0.115yl))-1. (-0.644f+0.1955xl-0.124yl) {-liO.+Zl), 
~9~, 0.0115) is not a length ? list of numbers at 

(pl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF} = (0.68, 0.22, -0.59, 0.36, 340., -250., 170.). 

FindRoot[g7vector[pl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF], {pl, 0.68}, 
{p2, 0.22}, {p3, -0.59}, {p4, 0.36}, {XF, 340}, {YF, -250}, {ZF, 170}] 

Om te laten zien dat de nieuw gedefmieerde vector functie gvector juist gedefinieerd is: 
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gveotor[pl, p2, p3, p4, XF, YJ!', ZJ!', f] 

{(Xl-XF) (f (p12 +p22 -p32 -p42 ) 2 (plp3xl-p2p4xl-p2p3yl-plp4yl))

( 2 f {pl p3 + p2 p4) +.p12 xl - p2 2 xl - p32 xl + p4 2 xl - 2 pl p2 yl + 2 p3 p4 yl) 

(Zl-ZF), 
( f (pl2 + p22 - p32 - p4 2 ) - 2 {pl p3 xl - p2 p4 xl - p2 p3 yl - pl p4 yl) ) (Yl - YF) + 

( -2 pl p2 xl 2 p3 p4 xl- p1 2 yl + p22 yl- p3 2 yl + p4 2 yl) (Zl- ZF), 

(X2- XF) (f (pl2 + p2 2 - p32- p4 2 ) - 2 (pl p3 x2- p2 p4 x2- p2 p3 y2- pl p4 y2)) -

(2 f (pl p3 + p2 p4) + pl2 x2- p22 x2- p32 x2 + p4 2 x2- 2 pl p2 y2 + 2 p3 p4 y2) 

(Z2- ZF), 

(f (p~+p~-p~-p42 )-2(plp3x2-p2p4x2-p2p3y2-plp4y2)) (Y2-YF)+ 

( -2 pl p2 x2- 2 p3 p4 x2- p1 2 y2 + p22 y2- p32 y2 + p4 2 y2) (Z2- ZF), 

(X3-XF) (f (pl2 +p22 -p32 -p42 ) -2 (plp3x3-p2p4x3-p2p3y3-plp4y3))

( 2 f (pl p3 + p2 p4) + pl2 x3 - p2 2 x3 - p32 x3 + p4 2 x3 - 2 pl p2 y3 + 2 p3 p4 y3) 

(Z3-ZF), 

( f (pl2 + p22 - p32 - p4 2 ) - 2 (pl p3 x3 - p2 p4 x3 - p2 p3 y3 - pl p4 y3) ) (Y3 - YF) + 

( -2 pl p2 x3- 2 p3 p4 x3- p12 y3 +pi' y3- p32 y3 + p4 2 y3) (Z3- ZF), 

(X4 - XF) (f (pl 2 + p2 2 - p32 - p4 2 ) - 2 (pl p3 x4 - p2 p4 x4 - p2 p3 y4 - pl p4 y4) ) -

(2 f (pl p3 + p2 p4) + p12 x4- p2 2 x4- p32 x4 + p4 2 x4- 2 pl p2 y4 + 2 p3 p4 y4) 

(Z4-ZF), 

(f (pl2 + p22 - p32 - p4 2 ) - 2 (pl p3 x4 - p2 p4 x4 - p2 p3 y4.- pl p4 y4)) (Y4- YF) + 

(- 2 pl p2 x4 - 2 p3 p4 x4 - pl2 y4 + p22 y4 - p32 y4 + p4 2 y4) ( Z4 - ZF) , 

(XS-XF) {f (pl 2 +p22 -p32 -p42 ) -2 (plp3x5-p2p4x5-p2p3y5-plp4y5})

( 2 f (pl p3 + p2 p4) + p12 x5 - p22 xS - p32 xS + pe x5 - 2 pl p2 yS + 2 p3 p4 ys) 
(ZS- ZF), 

(f (pl2 +p22 -p32 -p42 } -2 (plp3x5-p2p4x5-p2p3y5-plp4 y5)) Pi5-YF) + 

(-2 pl p2 x5- 2 p3p4 xS -pl2 yS + p2 2 yS -p32 y5 + p4 2 y5) (ZS- ZF), 

1 - p12
- p22 - p32

- p4 2 } 

Def.i.niaerde totala afgeleide (ook we1 Jaoobi- afgeleida) 

JakobimatG[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, f_] :• 

Flatten[ 

Join(Table[{{D[G2kminl[k, al, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, f), al) /. {al ... pl}, 

D[G2kmi.nl[k, pl, a2, p3, p4, XF, YF, ZF, f], a2] 1. {a2-tp2}, 

D[G2kmi.nl[k, pl,p2, a3, p4, XF, YF, ZF, f], a3] 1. {a3-tp3}, 

D[G2kmi.nl[k, pl, p2, p3, a4, XF, YF, ZF, f], a4] I. {a4 -tp4}, 

D[G2kmi.nl{k, pl, p2, p3, p4, DF, YF, ZF, f], DF] /. {DF-+XF}, 

D[G2kminl[k, pl, p2, p3, p4, XF, EF, ZFrf], EF] /. {EF-tYJ!'}, 

D[G2kmi.nl[k, pl, p2, p3, p4, XF, YJ!', FF, f], FF] I. {FF-+ ZF}}, 

{D[G2k[k, cl, p2 1 p3, p4 1 XF, YF, ZF, f], ol] /. {cl-+ pl), 

D[G2k[k, pl, o!, p3, p4, XF, YF, ZF, f) 1 o2] /. {o2-+ p2} 1 

D[G2k[k, pl, p2, o3, p4 1 XF, YF, ZF, f] 1 e3] /. {c3 ... p3}, 

D[G2k[k, pl, p2, p3 1 c4 1 XF, YF, ZF, f], c4] /. {e4 ... p4}, 

D(G2k[k, pl, p21 p3, p4, GFI YF, ZF, f) I GF] /. {GF-+XF}, 

D[G2k[k, pl, p2, p3, p4, XF, HF, ZFI f] I HF] /. {HJ!'-+YF}, 

D(G2k(k 1 pl, p2, p3 1 p4 1 XF, YJ!', JF 1 f], JF] /. {JF-+ ZJ!'}}} 

1 {k, 1 t 5}] 1 

{{{D[F2Nplusl[d.l, p2, p3, p4, XF, YF1 ZF 1 f), dl] /. {dl-+pl}, 

D[F2Nplusl[p1 1 d2, p3, p4, XF, YF, ZF, f}, d2}/. {d2-+p2}, 

D[F2Np1usl[pl, p2, d3, p4, XF, YF, ZF, f], d.3] I. {d3-+p3}, 

D[F2Nplusl[p1, p2, p3, d4, XF, YF, ZF, f), d4] I. {d4-+p4}, 

D [F2Np1usl [pl, p2, p3, p4, KF, YF, ZF, f), KFl 1. {KF-+ Xi"}, 

D [F2Np1us1 [pl., p2, p3, p4, XF 1 LF 1 ZF, f] , LF) 1. (LF-+ YF} 1 

D[F2Nplusl[pl, p2, p3, p4, XF, YF, MJ!',.f], MF) /. {MJ!'-+ZF}}}}], 1] 
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Test ..... . 

klopt! 

MatrixForm[JakobimatG[l, 0, 0 1 0, XF, YF, ZF 1 f]] 

2 f (Xl- XF) - 2 xl (Zl- ZF) 
2 f (Yl - YF) - 2 yl (Zl- ZF) 
2 f (X2 - XF) - 2 x2 (Z2- ZF} 
2 f (Y2 - YF) - 2 y2 (Z2- ZF) 
2 f (X3 - XF) - 2 x3 (Z3- ZF) 
2 f (Y3 - YF) - 2 y3 (Z3- ZF) 
2 f (X4 - XF) - 2 x4 (Z4- ZF) 
2 f (Y4 - YF} - 2 y4 (Z4- ZF) 
2 f {XS - XF) - 2 x5 (ZS - ZF) 
2 f (YS YF) - 2 y5 (ZS- ZF) 

-2 

2 yl (Zl- ZF) 
-2 xl (Zl- ZF) 
2 y2 (Z2- ZF) 
-2 x2 (Z2 - ZF) 
2 y3 (Z3- ZF) 
-2 x3 (Z3- ZF) 
2 y4 (Z4 - ZF) 

-2 x4 (Z4- ZF) 
2 y5 (ZS- ZF) 

-2 x5 (ZS- ZF) 

0 

-2 xl (Xl - XF) - 2 f (Zl- ZF) 
-2 xl (Yl - YF) 

-2 x2 (X2 -XF) -2 f (Z2- ZF) 
-2 x2 (Y2 - YF) 

-2 x3 (X3 - XF) - 2 f (Z3- ZF) 
-2 x3 (Y3 - YF) 

-2x4 (X4 -XF)- 2 f (Z4 -ZF) 
-2 x4 (Y4 - YF) 

- 2 x5 (XS - XF) - 2 f ( ZS - ZF) 
-2x5 (YS-YF} 

0 

Matrix!!'orm [ JakobimatG [pl, p2 1 p3 1 p4 1 XF 1 YF, ZF 1 f] ] 

2 (Xl- XF) 
2 yl (Yl-
2 (X2- XF) 
2 y2 (Y2-
2 (X3- XF} 
2 y3 (Y3-
2 (XII- XF} 
2y4 (Y4-
2 (XS- XF) 
2 y5 (YS-

0 

(Xl-XF) (2fpl-2(p3xl-p4yl})-(2fp3+2plxl-2p2yl) (Zl-ZF) (Xl-XF) (2 

(2fpl-2 (p3:.d-p4yl)) (Yl-YF} + (-2p2xl-2plyl) (Zl-ZF) (2fp2-

(X2- XF) (2 f pl- 2 (p3 x2- p4 y2)) - (2 f p3 + 2 pl x2- 2 p2 y2) (Z2- ZF) (X2- XF) (2 

(2fpl-2 (p3x2-p4y2)) (Y2-YF) + (-2p2x2-2ply2) (Z2-ZF) (2fp2-

(X3-XF) (2fpl-2{p3x3-p4y3))-{2fp3+2plx3-2p2y3) (Z3-ZF) (X3-XF) (2 

(2fpl-2 (p3x3-p4y3)) (Y3-YF) + (-2p2x3-2ply3) (Z3-ZF) (2fp2-

(X4 - XF) (2 f pl- 2 (p3 x4 - p4 y4)) - (2 f p3 + 2 pl x4 - 2 p2 y4) (Z4 - ZF) (X4- XF) (2 

(2fpl-2 (p3x4-p4y4)) (Y4-YF) + (-2p2x4-2ply4) (Z4-ZF) (2fp2-

(X5-XF) (2fpl-2 (p3x5-p4y5)) -(2fp3+2plx5-2p2y5) (Z5-ZF) (XS-XF) (2 

(2fpl-2 (p3x5-p4y5)) (YS-YF) + (-2p2x5-2ply5) (ZS-ZF) 
-2 pl 

(2 fp2-

JakobimatG is een 25(=2N+l )x 7 matrix enG is een (2N+l) covector 

Defmieer nu de ~vector ... Zie hoofdstuk 7 in verslag. 

phiveotor[p1_ 1 p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, f_] := 

'l'ranspose [ Jakob:ima tG [pl, p2 1 p3, p4 , XF 1 YF 1 ZF 1 f) ] . 

c;JV&ctor (pl, p2, p3, p4, XF 1 YF 1 ZF 1 f] 
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{Si.mplify[phi.vector[l, 0, 0, 0, XF, YF, ZF 1 f] [ [1]] ], 

Sl.mplify[phi.vector[l, 0, 0, 0, XF, YF, ZF 1 f) [ [2]]] 1 

Si.mplify{phi.vector[l, 0, 0, 0, XF, YF, ZF, f] [[3]]], 

Si.mplify [phi. vector [ 1, 0, 0 1 0, XF ,. YJ' 1 ZF, f][ [ 4]] ]} 

{2 ( (f (Xl -XF) +xl (-Zl + ZF)) 2 + (f (Yl-YF) + yl {-Zl + ZF) ) 2 + 

(f (X2-XF) +x2 (-Z2+ZF}) 2 + (f (Y2-YF) +y2 (-Z2+ZF)) 2 + 

(f (X3- XF) + x3 ( -Z3 + ZF)) 2 + (f (Y3- YF) + y3 ( -Z3 + ZF)) 2 + 

(f {X4- XF) + x4 (-Z4 + ZF} ) 2 + (f (Y4- YF} + y4 (-Z4 + ZF) ) 2 + 

(f (X5- XF) + x5 (-Z5 + ZF) ) 2 + (f (Y5- YF) + y5 (-Z5 + ZF) ) 2 ), 

2 f ( -xl Yl Zl + xl YF Zl + X2 y2 Z2 - x2 Y2 Z2 + x2 YF Z2 + X3 y3 Z3- x3 Y3 Z3 + 

,.;3 YF Z3 + X4 y4 Z4 - x4 Y4 Z4 + x4 YF Z4 + XS yS ZS- x5 YS ZS + x5 YF Z5 + 
:Xl yl (Zl- ZF} + xl Y1 ZF- X2 y2 ZF + x2 Y2 ZF- X3 y3 ZF + x3 Y3 ZF- X4 y4 ZF + 
,.;4 Y4 ZF- XS y5 ZF + xS Y5 ZF- xl YF ZF- x2 YF ZF- x3 YF ZF- x4 YF ZF- x5 YF ZF + 

:XF ( -yl Zl - y2 Z2 - y3 Z3- y4 Z4 - y5 Z5 + yl ZF + y2 ZF + y3 ZF + y4 ZF + y5 ZF) ) , 

2 ((xl (Xl-XF) +f (Zl-ZF}) (f (-Xl+XF) +Xl (Zl-ZF)) + 

{x2 (X2-XF) +f (Z2-ZF)) (f (-X2+XF) +X2 (Z2-ZF)) + 

(x3(X3-XF)+f(Z3 ZF)) (f(-X3+XF}+x3(Z3-ZF))+ 

(x4 (X4 -XF} + f (Z4- ZF)) (f (-X4 + XF) + x4 (Z4- ZF)) + 

(x5 (X5- XF) + f (ZS- ZF)) (f ( -X5 + XF) + x5 (ZS- ZF)) - xl (Yl- YF) 

(f (Yl- YF) + yl ( -Zl + ZF)) - x2 (Y2- YF) (f (Y2- YF) + y2 ( -Z2 + ZF)) -

x3 (Y3- YF) (f (Y3- YF) + y3 (-Z3 + ZF)) - x4 (Y4- YF) 

{f (Y4. -YF) + y4 {-Z4 + ZF)) -x5 (YS- YF) (f (YS -YF) +y5 (-Z5 + ZF))), 
2 (-yl (Yl-YF) (f (-Yl+YF) +yl (Zl-ZF)) -y2 (Y2-YF} 

(f(-Y2+YF} +y2 (Z2-ZF}) -y3 (Y3-YF) {f (-Y3+YF) +y3 (Z3-ZF)) -y4 

6 

(Y4-YF) (f (-Y4+YF) +y4 (Z4-ZF)) -y5 (YS-YF) (f {-Y5+YF) +y5 (ZS-ZF)) + .. 
(Xl- XF) yl (f (Xl- XF) + xl ( -Zl + ZF)) + (X2- XF) y2 
(f (X2- XF) + x2 ( -Z2 + ZF)) + (X3- XF) y3 {:f (X3- XF) + x3 (-Z3 + ZF)) + (X4 - XF) 

y4 (f (X4 - XF) + x4 (-Z4 + ZF)) + (XS- XF) yS (f (XS- XF) + x5 (-ZS + ZF)))} 

{Simplify[phi.vector[l, 0, O, O, Xl!' 1 YF 1 Zli', f) [[S]]], 

Simplify [phi. vector [ 1, 0, 0, 0, Xl!', YF, Zli', f][ [ 6]]] , 

Sim.plify[phi.vector[l, 0, O, 0, Xl!', YJ!', ZF, f} [[7])1) 

(- f (f (Xl + X2 + X3 + X4 + X5- 5 XF) - x2 Z2-
x3 Z3 - x4 Z4 - x5 ZS + x2 ZF + x3 ZF + x4 ZF + x5 ZF + xl ( -Zl + ZF)), 

-f (f (Yl + Y2 + Y3 + Y4 + YS- 5 YF) - y2 Z2- y3 Z3- y4 Z4 :- yS ZS + 

y2 ZF+y3 ZF+ y4 ZF+ y5 ZF+ yl (-Zl + ZF)), 

f ( x2 X2 + x:3 X3 + x4 X4 + xS XS + xl (Xl - XF) - x2 XF- x3 XF - x4 XF - x5 XF + 

yl Y1 + y2 Y2 + y3 Y3 + y4 Y4 + y5 YS - yl YF- y2 YF- y3 YF- y4 YF- y5 YF) -

y1 2 Zl- x2 2 Z2- y22 Z2- x32 Z3- y32 Z3- x4 2 Z4 - y4 2 Z4 - x52 ZS-
y52 Z5 + x22 ZF + x32 ZF + x42 ZF + x52 ZF + yl2 ZF + 

y22 ZF+ y32 ZF+ y42 ZF+ y52 ZF+ x12 (-Zl + ZF)} 
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Silup~ify [phi vector [pl., p2 , p3, p4, XF, YF, ZF, f] [[ 5]] ] 

(f ( -pl 2 - p2 2 + p32 + p4 2 ) -2 ( -pl p3 xl + p2 p4 xl + p2 p3 yl + pl p4 yl)) 

( (Xl- XF) (f (pl2 + p22 - p32 - p4 2 ) + 2 (-pl p3 xl + p2 p4 xl + p2 p3 yl + pl p4 yl)) -
( 2 f (pl p3 + p2 p4) + p12 xl - p22 xl - p32 xl + p4 2 xl - 2 pl p2 yl + 2 pJ p4 yl) 

(Zl- ZF}) + 

{ f ( -p12 - p22 + p32 + p42 ) - 2 (- pl p3 x2 + p2 p4 x2 + p2 p3 y2 + pl p4 y2) ) 
( (X2 - XF) ( f (pl2 + p22 - p32 - p4 2 ) + 2 ( -pl p3 x2 + p2 p4 x2 + p2 p3 y2 + pl p4 y2) ) -

( 2 f (pl p3 + p2 p4) + pl 2 x2 - p22 x2 - p32 x2 + p4 2 x2 - 2 pl p2 y2 + 2 p3 p4 y2) 
(Z2-ZF))+ 

(f (-pl2 -p22 +p3 2 + p4 2 )- 2 (-pl p3 x3 + p2 p4 x3 +p2 p3 y3 +pl p4 y3)) 
((X3-XF) (f (pl2 +p22 -p32 -p42 ) +2 (-plp3x3+p2p4x3+p2p3y3+plp4y3))

(2 f (pl p3 + p2 p4) + p1 2 x3- p22 x3- p32 x3 + p4 2 x3- 2 pl p2 y3 + 2 p3 p4 y3) 
(Z3- ZF)) + 

(f {-pl2 -p22 +p32 +p42) -2 {-plp3x4+p2p4x4+p2p3y4+plp4y4)) 

( (X4 - XF) ( f (pl2 + p22 - p32 - p42 ) + 2 ( -pl p3 x4 + p2 p4 x4 + p2 p3 y4 + pl p4 y4)) -

(2 f (pl p3 + p2 p4) + p1 2 x4- p22 x4 - p32 x4 + p4 2 x4- 2 pl p2 y4 + 2 p3 p4 y4) 
{Z4 - ZF)) + 

(f (-pl2 - p22 + p32 +p4 2 )- 2 (-pl p3 x5 + p2 p4 x5 + p2 p3 y5 + pl p4 yS)) 
{ (X5- XF) (f (pl2 +p2 2 - p32 -p4 2 ) + 2 (-plp3 x5 +p2 p4 x5 + p2p3 yS + pl p4 y5))

(2 f (pl p3 + p2 p4) + p12 x5 - p22 x5 - p32 x5 + p4 2 x5 - 2 pl p2 y5 + 2 p3 p4 y5) 
{Z5-ZF)} 

Simplify [phi vector [pl, p2, p3, p4, XF 1 YF, ZF 1 f][ [1] ] ) 

2 pl (-1 +p1 2 +p22 +p32 +p4 2 ) + 
(2 (Xl-XF) (fpl-p3xl+p4yl) -2 (fp3+plxl-p2yl) (Zl-ZF)) 
((Xl- XF) (f (p12 + p22 - p32 - p4 2 ) + 2 (-plp3 xl +p2 p4 xl + p2 p3 yl + pl p4 yl)) -

( 2 f (pl p3 + p2 p4) + p12 xl - p22 xl - p32 xl + p4 2 xl - 2 pl p2 yl + 2 p3 p4 yl) 
(Zl-ZF)) + (2 (fpl-p3xl+p4yl) ('il-YF) -2 (p2xl+plyl} (Zl-ZF)) 

( ( f (pl2 + p22 - p32 - p4 2 ) + 2 (- p l p3 xl + p2 p4 xl + p2 p3 yl + pl p4 yl) ) ( Yl - YF) -
(2plp2xl+2p3p4xl+p12 yl+p32 yl- (p22 +p4 2 ) yl) (Zl-ZF)} + 

(2 (X2-XF) (fpl-p3x2+p4y2) -2 (fp3+plx2-p2y2) (Z2-ZF)) 

( (X2 -XF) (f {pl2 + p22 -p32 -p42 ) + 2 (-plp3 x2 +p2 p4 x2 +p2p3 y2 +pl p4 y2))

(2 f (pl p3 + p2 p4) + pl2 x2 - p22 x2 - p32 x2 + p42 x2 - 2 pl p2 y2 + 2 p3 p4 y2) 
(Z2-ZF)) +(2 (fpl-p3x2+p4y2) (Y2-YF) -2 (p2x2+ply2) (Z2-ZF)) 

( (f (p12 + p22 - p32 - p42 ) + 2 ( -pl p3 x2 + p2 p4 x2 + p2 p3 y2 + pl p4 y2}) (Y2- YF) -

(2 pl p2 x2 + 2 p3 p4 x2 + pl2 y2 + p32 y2- (p22 + p42 ) y2) (Z2- ZF)) + 
(2 (X3-XF) (fpl-p3x3+p4y3) -2 (fp3+plx3-p2y3) (Z3-ZF)) 

( (X3- XF) (f (pl2 + p22 - p32 - p4 2 ) + 2 { -pl p3 x3 + p2 p4 x3 + p2 p3 y3 + pl p4 y3) ) -

( 2 f (pl p3 + p2 p4) + pl2 x3 - p22 x3 - p32 x3 + p4 2 x3 - 2 pl p2 y3 + 2 p3 p4 y3) 
(Z3-ZF}) + (2 (fpl-p3x3+p4y3) (Y3-YF) -2 (p2x3+ply3) (Z3-ZF)) 

( (f (pl2 + p22 - p32 - p4 2 ) + 2 (-pl p3 x3 + p2 p4 x3 + p2 p3 y3 + pl p4 y3)) (Y3- YF) -

( 2 pl p2 x3 + 2 p3 p4 x3 + pl2 y3 + p32 y3 - (p22 + p4 2 } y3) ( Z3 - ZF) ) + 
(2 (X4-XF) (fpl-p3x4+p4y4) -2 (fp3+plx4-p2y4) (Z4-ZF)) 

( (X4- XF) (f (pl2 + p22 - p32 -p4 2 ) + 2 (-pl p3 x4 + p2 p4 x4 + p2 p3 y4 + pl p4 y4)) -
(2 f (pl p3 + p2 p4) + p12 x4- p22 x4 - p32 x4 + p42 x4 - 2 pl p2 y4 + 2 p3 p4 y4) 

(Z4- ZF)) + (2 {f pl- p3 x4 + p4 y4) (Y4- YF) -2 (p2 x4 + pl y4) (Z4- ZF)) 

((f (p12 +p22 -p32 -p42 ) +2 (-plp3x4+p2p4x4+p2p3y4+plp4y4)) (Y4-YF)

(2 pl p2 x4 + 2 p3 p4 x4 + p12 y4 + p3 2 y4- (p22 + p4 2 ) y4) (Z4- ZF)) + 
(2 (XS-XF) {fpl-p3x5+p4y5) -2 (fp3+plx5-p2y5) (ZS-ZF)) 

( (XS- XF) (f (pl2 + p22 - p32 - p4 2 ) + 2 ( -pl p3 x5 + p2 p4 x5 + p2 p3 yS + pl p4 y5)) -

( 2 f (pl p3 + p2 p4) + p12 xS - p22 x5 - p32 x5 + p42 x5 - 2 pl p2 y5 + 2 p3 p4 y5) 
(ZS-ZF)) + (2 (fpl-p3x5+p4y5) (YS-YF) -2 (p2x5+ply5) (ZS-ZF)) 

( (f (pl2 + p22 - p32 p4 2 ) + 2 (-pl p3 x5 + p2 p4 x5 + p2 p3 y5 + pl p4 y5)) (YS- YF) -

(2 pl p2 x5 + 2 p3 p4 xS + p12 y5 + p32 y5- (p22 + p4 2 ) y5) (ZS- ZF)) 
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Length [phi vector [pl, p2, p3 1 p4, X!' 1 YF 1 ZF, · f] ] 

7 

Defmieer ~u ~e totale afgeleide van <P: 

Jacobimatph:i[pl_ 1 p2_, p3_, p4_, X!'_, YF_, ZF_, £_] : = 
Table[ {D [ (ph:ivector[bl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, f]) [ [i]], bl] /. {bl .... pl}, 

D((phivector[pl, b2, p3,:1)4, XF, YF, ZF, f]) [[i)], b2] /. {b2-tp2}, 

D((phivector[pl, p2, b3, p4, XF, YF, ZF 1 f)}[[il], b3J/. {b3-tp3}, 

D [ (phivector[pl, p2, p3, b4, XF, YF, ZF 1 f)) [ [i]], b4] /. {b4 -t p4}, 

D[(phivector[pl, p2, p3, p4, AB' 1 YF, ZF, f]) [[i]J, AF}/. {AF-+XF}, 

D [ (phivector{pl, p2, p3, p4, XF, BF, ZF, fJ) [ [i]l, BF] I. {BF-+ YF}, 

D [ (phivector[pl, p2 1 p3, p4, XF, YF, CF 1 £]) [ [i.)] 1 CFJ I. {CF-+ ZF}}, 

{i., l, 7}] 

Clear[bl, b2, b3, b4, AF, BF, CF] 

Om aan te geven hoe omvangrijk de totale afgeleide van iP is: 

Simplify[Jacobimatphi[l, 0, 0, 0, XF, YF 1 ZF, f]] 

{ {4 + 6 (f (Xl- XF) ;- xl (-Zl + ZF)) 2 ;- 6 (f (Yl- YF) + yl (-Zl + ZF)) 2 + 

6 (f (X2- XF) + x2 (-Z2 + ZF)) 2 + 6 (f (Y2- YF) + y2 ( -Z2 + ZF)) 2 + 

6 (f (X3- XF) + x3 ( -Z3 + ZF)) 2 + 6 (f (Y3- YF) + y3 ( -Z3 + ZF)) 2 + 

6 (f (X4- XF) + x4 (-Z4 + ZF)) 2 + 6 (f (Y4- YF) + y4 ( -Z4 + ZF)) 2 + 

6 (f (XS-XF) +x5 (-Z5+ZF)) 2 +6 (f (YS-YF) +yS (-Z5+ZF)) 2 , 

6 f ( -xl Yl Zl + xl YF Zl + X2 y2 Z2- x2 Y2 Z2 + x2 YF Z2 + X3 y3 Z3 - x3 Y3 Z3 + 
x3YFZ3+X4y4Z4-x4Y4Z4+x4YFZ4+X5y5Z5-x5YSZ5+x5YFZ5+ 
Xl yl ( Zl - ZF) + xl Yl ZF- X2 y2 ZF + x2 Y2 ZF- X3 y3 ZF + x3 Y3 ZF- X4 y4 ZF + 

x4 '!4 ZF- X5 y5 ZF + x5 YS ZF- xl YF ZF- x2 YF ZF- x3 YF ZF- x4 YF ZF- x5 YF ZF + 
XF ( -yl Zl- y2 Z2- y3 Z3- y4 Z4 - y5 ZS + yl ZF + y2 ZF + y3 ZF + y4 ZF + yS ZF)), 

-6 (-x22 X2 Z2 + x22 XF Z2- x2 y2 Y2 Z2 + x2 y2 YF Z2- x32 X3 Z3 + x32 XF Z3-

x3 y3 Y3 Z3 + x3 y3 YF Z3- x4 2 X4 Z4 + x4 2 XF Z4- x4 y4 Y4 Z4 + x4 y4 YF Z4 -

x52 XS ZS + x52 XF ZS- x5 y5 YS ZS + xS y5 YF ZS- xl 2 (Xl- XF) (Zl- ZF) -

xl yl (Yl- YF) (Zl- ZF) + x2 2 X2 ZF + x32 X3 ZF + x4 2 X4 ZF + x52 XS ZF-

x22 XF ZF- x32 XF ZF- x42 XF ZF- x52 XF ZF + x2 y2 Y2 ZF + x3 y3 Y3 ZF + 

x4y4Y4ZF+x5y5Y5ZF-x2y2YFZF-x3y3YFZF-x4y4YFZF-x5y5YFZF+ 

f 2 (X2 Z2 + X3 Z3 + X4 Z4 + XS ZS- XF (Zl + Z2 + Z3 + Z4 + ZS- 5 ZF) + Xl (Zl- ZF) -

X2 ZF- X3 ZF- X4 ZF- XS ZF) + f (x3 X32 + x4 X4 2 + x5 X52 
- 2 x3 X3 XF-

2 x4 X4 XF- 2 x5 xs XF + x3 xr2 + x4 xr2 + x5 xr2 + x3 Y32 + x4 Y4 2 + x5 Y52 
-

2 x3 Y3 YF- 2 x4 Y4 YF- 2 xS YS YF + x3 Yrl + x4 Yl!''2 + x5 Yrl- x3 Z3 2
-

x4 Z42 
- x5 Z52 + 2 x3 Z3 ZF + 2 x4 Z4 ZF + 2 x5 Z5 ZF- x3 ZF2 

- x4 ZF2 
-

x5 ZF2 +xl (Xl2 - 2 Xl XF+Xrl + Y12 -2 Yl YF+ Yrl- Zl2 + 2 Zl ZF-ZF2 ) + 

x2 (X2 2 
- 2 X2 XF + XF2 + Y22 - 2 Y2 YF + Yrl - Z22 + 2 Z2 ZF- ZF2

))) , 

6 ( f (Xl2 yl- 2 Xl XF yl + yl Yl2 + X22 y2 + y2 Y22 + X32 y3 + y3 Y32 + X4 2 y4 + y4 Y42 + 

X52 y5+Xr2 (yl+y2+y3+y4+y5) -2XF(X2y2+X3y3+X4y4+X5y5) + 

yS Y52 
- 2 yl Yl YF- 2 y2 Y2 YF- 2 y3 Y3 YF- 2 y4 Y4 YF- 2 y5 YS YF + 

yl YF2 + y2 YF2 + y3 Yrl + y4 Yr2 + y5 Yrl)- yl2 Yl Zl + yl2 YF Zl-
x2X2y2Z2+x2XFy2Z2-y22Y2Z2+y22YFZ2-x3X3y3Z3+x3XFy3Z3-

y32 Y3 Z3 + y32 YF Z3 - x4 X4 y4 Z4 + x4 XF y4 Z4- y4 2 Y4 Z4 + y4 2 YF Z4 

x5 XS y5 ZS + x5 XF y5 ZS- y52 YS ZS + y52 YF ZS- xl (Xl- XF) yl (Zl- ZF) + 

y12 Yl ZF + x2 X2 y2 ZF- x2 XF y2 ZF + y22 Y2 ZF + x3 X3 y3 ZF- x3 XF y3 ZF + 

y32 Y3 ZF + x4 X4 y4 ZF- x4 XF y4 ZF + y4 2 Y4 ZF + x5 XS yS ZF- xS XF yS ZF + 

y52 YS ZF- yl2 YF ZF- y22 YF ZF- y32 YF ZF- y4 2 YF ZF- y52 YF ZF) , 
-4 f (f (Xl + X2 + X3 + X4 + XS- 5 XF) - x2 Z2- x3 Z3- x4 Z4- x5 ZS + 

x2 ZF + x3 ZF + x4 ZF + x5 ZF + xl ( -Zl + ZF)) 1 

-4 f (f (Yl + Y2 + Y3 + Y4 + YS- 5 YF) - y2 Z2- y3 Z3- y4 Z4- yS Z5 + 

y2 ZF+ y3 ZF+ y4 ZF+ y5 ZF + Y~1-Z1 + ZF)), 

8 
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4 (f {x2 X2 + x3 X3 + x4 X4 + x5 XS + xl {Xl - XE') - x2 XF- x3 XF- x4 XF- xS XF + yl Yl + 

y2 Y2 + y3 Y3 + y4 Y4 + y5 YS- yl YF- y2 YF- y3 YF- y4 YF- y5 YF) - yl
2 

Zl -

x2 2 Z2- y22 Z2- x32 Z3- y32 Z3- x42 Z4 - y4 2 Z4 - x5 2 Z5- y52 ZS + x2 2 ZF + x3
2 

ZF + 

x4 2 ZF + x52 ZF + yl2 ZF + y22 ZF+ y32 ZF + y4 2 ZF+ y52 ZF + xl2 (-Zl + ZE')) }, 

{ 6 f ( -xl Yl Zl + xl YF Zl + X2 y2 Z2 - x2 Y2 Z2 + x2 YF Z2 + X3 y3 Z3 - x3 Y3 Z3 + 
x3 YF Z3 + X4 y4 Z4 - x4 Y4 Z4 + x4 YF Z4 + X5 y5 ZS- x5 Y5 Z5 + x5 YF ZS + 
Xl yl ( Zl - ZF) + xl Yl ZF- X2 y2 ZF + x2 Y2 ZF- X3 y3 ZF + x3 Y3 ZF- X4 y4 ZF + 
x4 Y4 ZF- X5 y5 ZF + x5 YS ZF- xl YF ZF- x2 YF ZF- x3 YF ZF- x4 YF ZF- x5 YF ZF + 

XF ( -yl Zl - y2 Z2- y3 Z3- y4 Z4 - y5 ZS + yl ZF + y2 ZF + y3 ZF + y4 ZF + yS ZF)) 1 

2 (f2 (Xl2 + X22 + X32 + X42 + X52 - 2 Xl XF- 2 X2 XF- 2 X3 XF- 2 X4 XF- 2 XS XF + 5 Xf' + 

9 

Yl 2 + Y22 + Y32 + Y42 + Y52 - 2 Y1 YF- 2 Y2 YF- 2 Y3 YF- 2 Y4 YF- 2 YS YF + 5 YF2
) + 

yl2 Zl2 + x22 z2 2 + y22 z22 + x32 z32 + y32 Z32 + x4 2 Z4 2 + y4 2 Z4 2 + x52 Z52 + 

y52 Z52 + x1 2 (Zl- ZF) 2 - 2 yl2 Zl ZF- 2 x22 Z2 ZF- 2 y22 Z2 ZF 2 x32 Z3 ZF-

2 y32 Z3 ZF- 2 x4 2 Z4 ZF- 2 y42 Z4 ZF- 2 x5 2 ZS ZF- 2 y52 ZS ZF+ x22 ZF2 + 

x32 zr2 + x4 2 zr' + xs2 zr2 + y12 z~ + y22 z~ + y32 zr' + y42 ZF2 + y52 ZF2
), 

2 (-yl (Yl- YF) (f (-Yl + YF) + yl (Zl- ZF)) - y2 (Y2- YF) 
(f (-Y2+YF) +y2 (Z2-ZF)) -y3 (Y3-YF) (f (-Y3+YF) +y3 (Z3-ZF))

y4 (Y4- YF) (f (-Y4 + YF) + y4 (Z4- ZF)) -

yS (YS- YF) (f (-Y5 + YF) + y5 {ZS- ZF)) + 2 x1 2 {Yl- YF) (Zl- ZF)-

2 yl (xl (Xl- XF) + f (Zl- ZF)) (Zl- ZF) + 2 x2 2 (Y2- YF) (Z2- ZF) -

2 y2 (x2 (X2 - XF) + f (Z2- ZF)) (Z2- ZF) + 2 x32 (Y3- YF) (Z3- ZF) -

2 y3 (x3 (X3- XF) + f {Z3- ZF)) (Z3- ZF) + 2 x.4 2 (Y4- YF) (Z4- ZF) -

2 y4 (x4 (X4- XF) + f (Z4- ZF)) {Z4- ZF) + 2 x52 (YS- YF) (Z5- ZF) -

2 y5 (x5 (XS- XF) + f (ZS- ZF)) (ZS- ZF) + (Xl- XF) yl 
(f (Xl-XF) +xl (-Zl+ZF)) + (X2-XF) y2 (f (X2-XF) +x2 (-Z2+ZF)) + 

(X3 -XF) y3 (f (X3 -XF) +X3 (-Z3 +ZF)) + (X4 -XF) y4 
(f (X4- XF) + x4 (-Z4 + ZF)) + (XS- XF) y5 (f (XS- XF) + x5 (-ZS + ZF))) 1 

2 (2 (Xl-XF) yl2 (Zl-ZF) -2xlyl (Yl-YF) (Zl-ZF) +2 (X2-XF) y22 (Z2-ZF)-

2 x2 y2 (Y2 - YF) (Z2- ZF) + 2 (X3- XF) y32 (Z3- ZF) -

2 x3 y3 (Y3- YF) (Z3- ZF) + 2 (X4- XF) y4 2 (Z4 - ZF) -

2 x4 y4 (Y4 - YF) (Z4 - ZF) + 2 (XS- XF) y52 (ZS- ZF) - 2 x5 y5 (Y5- YF) (Z5- ZF) + 

(xl (Xl - XF) + f (-Zl + ZF)). ( f {Xl - XF) + xl (- Zl + ZF)) + 
xl (Yl- YF) (f (Yl- YF) + yl (-Zl + ZF)) + 
(x2 (X2- XF) + f ( -Z2 + ZF)) (f (X2- XF) + x2 ( -Z2 + ZF)) + 
x2 (Y2-YF) (f (Y2-YF) +y2 (-Z2+ZF)) + (x3 (X3-XF) +f (-Z3+ZF)) 

(f (X3-XF) +x3 {-Z3+ZF)) +X3 (Y3-YF) (f (Y3-YF} +y3 (-Z3+ZF)) + 

(x4 (X4-XF) +f (-Z4+ZF)) (f (X4-XF) +X4 (-Z4+ZF)) + 
x4 (Y4- YF) (f (Y4- YF) + y4 (-Z4 + ZF)) + (x5 (X5- XF) + f (-ZS + ZF)) 

{f (XS-XF) +X5 (-Z5+ZF)) +x5 (Y5-YF) (f (Y5-YF) +y5 {-ZS+ZF}}), 

-2f (y3Z3+y4Z4+y5Z5+yl (Zl-ZF) +y2 (Z2-ZF) -y3ZF-y4ZF-y5ZF), 
2 f (x3 Z3 + x4 Z4 + xS ZS + xl (Zl- ZF) + x2 (Z2- ZF} - x3 ZF x4 ZF- xS ZF), 
2 f ( -Xl yl + xl Y1 - X2 y2 + x2 Y2 - X3 y3 + x3 Y3 - X4 y4 + x4 Y4 - XS y5 + 

XF (yl+y2+y3+y4+y5) +X5Y5-xl YF-x2YF-x3YF x4YF-x5YF)}, 

{ -6 ( -x2 2 X2 Z2 + x22 XF Z2- x2 y2 Y2 Z2 + x2 y2 YF Z2- x32 X3 Z3 + x32 XF Z3-

x3 y3 Y3 Z3 + x3 y3 YF Z3 - x4 2 X4 Z4 + x4 2 XF Z4 - x4 y4 Y4 Z4 + x4 y4 YF Z4 -

x52 XS ZS + x52 XF ZS - x5 y5 Y5 Z5 + xS y5 YF Z5 - x12 (Xl - XF) ( Zl- ZF) -

xl yl (Yl- YF) (Zl - ZF) + x22 X2 ZF + x32 X3 ZF + x42 X4 ZF + x52 X5 ZF

x22 XF ZF- x32 XF ZF- x4 2 XF ZF- x52 XF ZF + x2 y2 Y2 ZF + x3 y3 Y3 ZF + 

x4 y4 Y4 ZF + x5 y5 Y5 ZF- x2 y2 YF ZF- x3 y3 YF ZF- x4 y4 YF ZF- x5 y5 YF ZF + 

f 2 {X2 2.2 + X3 Z3 + X4 Z4 + XS Z5- XF (Zl + Z2 + Z3 + Z4 + ZS- 5 ZF) + Xl (Zl- ZF) -

X2 ZF- X3 ZF- X4 ZF- XS ZF} + f (x3 X32 + x4 X4 2 + x5 X52 - 2 x3 X3 XF-

2 x4 X4 XF- 2 x5 XS XF + x3 XF2 + x4 X~ + x5 XF2 + x3 Y32 + x4 Y4 2 + x5 Y52 
-

2 x3 Y3 YF- 2 x4 Y4 YF- 2 x5 Y5 YF + x3 YF2 + x4 Yr2 + x5 yp2 - x3 Z32 -

x4 Z4 2 - xS Z52 +2x3 Z3 ZF+ 2 x4 Z4 ZF+2 x5 ZS ZF-x3 zf' -x4 ZF2 -

x5 zf' +Xl (X12
- 2 XlXF+X~ + Yl2 - 2 Yl YF+YF2 - 2.12 + 2 Zl ZF- ZF2 ) + 

x2 (X22 - 2 X2 XF + XF2 + Y22 - 2 Y2 YF + yp2 Z22 + 2 Z2 ZF- zf') ) ) 1 

2 (-yl (Yl-YF) (f (-Yl+YF) +yl (Zl-ZF)) -y2 (Y2-YF) 

(f (-Y2+YF) +y2 (Z2-ZF)) -y3 (Y3-YF) (f (-Y3+YF) +y3 (Z3-ZF)}
y4 (Y4-YF) {f (-Y4+YF) +y4 (Z4-ZF))-
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y5 ( YS - YF) ( f (- YS + YF) + yS ( ZS - ZF)} + 2 xl2 {Yl- YF) ( Zl - ZF) -

2 yl (xl (Xl- XF) + f (Zl- ZF)) (Zl- ZF) + 2 x22 (Y2- YF) (Z2- ZF) -

2 y2 (x2 (X2- XF) + f (Z2- ZF)) (Z2- ZF) + 2 x3 2 (Y3- YF) (Z3- ZF) -

2 y3 (x3 (X3- XF) + f {Z3- ZF)) (Z3- ZF) + 2 x4 2 {Y4- YF) (Z4- ZF) -

2 y4 (x4 (X4- XF) + f (Z4- ZF)) (Z4- ZF) + 2 x5 2 (YS- YF) (Z5- ZF) -

2 yS (x5 (XS - XF) + f ( Z5- ZF)) (ZS- ZF) + (Xl - XF} yl 
{f (Xl- XF) + xl (-Zl + ZF)) + (X2- XF) y2 (f (X2- XF) + x2 (-Z2 + ZF)) + 

(X3-XF) y3 (f (X3-XF) +x3 (-Z3+ZF)) + (X4-XF) y4 
(f (X4-XF) +x4 (-Z4+ZF)) + (X5-XF) y5 (f (XS-XF) +X5 (-ZS+ZF))), 

4 xl 2 (Yl- YF) 2 + 4 :x:2 2 (Y2- YF) 2 + 4 x32 .(Y3- YF) 2 + 4 x4 2 (Y4- YF) 2 + 

4 x52 (Y5- YF) 2 + 4 (xl (Xl- XF) + f (Zl- ZF)) 2 + 

4 (x2 (X2- XF) + f (Z2- ZF) ) 2 + 

4 (x3 (X3- XF) + f (Z3- ZF)) 2 + 

4 (x4 (X4-XF) +f (Z4-ZF)) 2 + 

4 (xS (X5- XF) + f (ZS- ZF)) 2
-

2 (f(Xl-XF) +xl (-Zl+ZF)) 2 -

2 (f (Yl- YF) + yl (Zl- ZF)) (f (Yl-YF) +yl (-Zl + ZF))-

2 ( f (X2 - XF} + x2 (- Z2 + ZF)) 2 -

2 (f(Y2-YF) +y2 (Z2-ZF)) (f (Y2-YF) +y2 (-Z2+ZF)}-

2 (f (X3-XF} +x3 (-Z3+ZF)) 2 -

2 (f(Y3-YF) +y3 (Z3-ZF)) (f (Y3-YF) +y3 (-Z3+ZF))-

2 {f (X4 -XF) + x4 (-Z4 + ZF) ) 2 -

2 (f (Y4- YF) + y4 (Z4- ZF)) (f {Y4- YF) + y4 (-Z4 + ZF)) -

2 (f(XS-XF) +x5 (-Z5+ZF))2-

2 (f (YS- YF) + y5 (ZS- ZF)) (f (Y5- YF) + yS (-ZS + ZF)), 

2 ( -2 xl yl (Yl- YF) 2 - 2 x2 y2 (Y2- YF) 2 - 2 x3 y3 (Y3- YF) 2 - 2 x4 y4 (Y4 - YF) 2 
-

2 xS yS (YS - YF) 2 - 2 (Xl - XF) yl (xl (Xl - XF) + f (Zl - ZF)) - 2 (X2 - XF) 

y2 (x2 (X2- XF) + f (Z2- ZF)) - 2 (X3- XF) y3 (x3 (X3- XF) + f (Z3- ZF)) -

2 (X4 - XF) y4 (x4 (X4- XF} + f (Z4- ZF)) -? (XS- XF) y5 

(x5 (XS- XF) + f (Z5- ZF)) + yl (f ( -Xl + XF) + xl (Zl- ZF)) (Zl- ZF) + 

xl (f (-Yl+YF) +yl (Zl-ZF)) (Zl-ZF} +y2 (f (-X2+XF) +x2 (Z2-ZF}) 

(Z2-ZF) +x2 (f (-Y2+YF) +y2 (Z2-ZF)) (Z2-ZF) + 
y3 (f (-X3 + XF) + x3 (Z3- ZF)) (Z3- ZF} + x3 (f (-Y3 + YF) + y3 (Z3- ZF)) 

(Z3- ZF) + y4 (f (-X4 + XF) + x4 (Z4- ZF)) (Z4- ZF) + 
x4 (f (-Y4+YF) +y4 (Z4-ZF)) (Z4-ZF) +y5 (f (-X5+XF) +x5 (ZS-ZF)) 

(Z5- ZF) + x5 (f (-YS + YF) + y5 (Z5- ZF)) (ZS- ZF)) 1 "' 

2 (2 f (x2 X2 + x3 X3 + x4 X4 + x5 XS + xl (Xl- XF) - x2 XF- x3 XF- x4 XF- :x:S XF) -

x22 Z2- x32 Z3- x4 2 Z4 - x52 ZS + f 2 (Zl + Z2 + Z3 + Z4 + Z5- 5 ZF) + 

x22 ZF + x32 ZF + x4 2 ZF + x52 ZF + x12 (- Zl + ZF)) 1 

2 (2f(x2Y2+x3Y3+x4Y4+x5YS+xl (Yl-YF) -x2YF-x3YF-x4YF-xSY~

~y2Z2-x3y3Z3-x4y4Z4-x5y5Z5+x2y2ZF+ 

x3 y3 ZF + x4 y4 ZF + x5 y5 ZF + xl yl ( -Zl + ZF)) 1 

2 ( -x22 X2- x32 X3- x42 X4- x52 XS + f 2 (Xl + X2 + X3 + X4 + XS- 5 XF) + x22 XF + 

x32 XF + x42 XF + x52 XF + xl2 ( -Xl + XF) - x2 y2 Y2- x3 y3 Y3- x4 y4 Y4-

xS y5 YS + x2 y2 YF + x3 y3 YF + x4 y4 YF + x5 y5 YF + xl yl (-Yl + YF) -

2 f (x2 Z2 + x3 Z3 + x4 Z4 + x5 Z5 + xl (Zl- ZF) - x2 ZF- x3 ZF- x4 ZF- x5 ZF))), 

{ 6 ( f (Xl 2 yl - 2 Xl XF yl + yl Yl2 + X22 y2 + y2 Y22 + X32 y3 + yJ Y32 + X4 2 y4 + y4 Y 4 2 + 

X52 y5 + Xr2 (yl + y2 + y3 + y4 + y5) - 2 XF (X2 y2 + X3 y3 + X4 y4 + XS y5) + 

y5 Y52 
- 2 yl Y1 YF- 2 y2 Y2 YF- 2 y3 Y3 YF- 2 y4 Y4 YF- 2 y5 YS YF + 

yl YF + y2 Yr2 + y3 YF2 + y4 YF2 + y5 YF)- yl2 Yl Zl + yl2 YFZl-

x2 X2 y2 Z2 + x2 XF y2 Z2 - y22 Y2 Z2 + y22 YF Z2 - x3 X3 y3 Z3 + x3 XF y3 Z3-

y32 Y3 Z3 + y32 YF Z3 - x4 X4 y4 Z4 + x4 XF y4 Z4 - y4 2 Y4 Z4 + y4 2 YF Z4 -

xS XS y5 Z5 + :x:S XF y5 Z5- y52 YS ZS + y52 YF ZS- xl (Xl- XF) yl (Zl - ZF) + 

~2 YlZF+x2X2y2ZF-x2XFy2ZF+y~Y2ZF+x3X3y3ZF-x3XFy3ZF+ 
y32 Y3 ZF + x4 X4 y4 ZF- x4 XF y4 ZF + y42 Y4 ZF + x5 XS yS ZF- x5 XF yS ZF + 

y52 YS ZF- yl2 YF ZF- y22 YF ZF- y32 YF ZF- y4 2 YF ZF- y'fi YF ZF), 

2 (2 (Xl- XF) yl2 (Zl- ZF) - 2 xl yl (Yl- YF) (Zl- ZF) + 2 {X2- XF) y22 (Z2- ZF) -

2 x2 y2 (Y2- YF) (Z2- ZF) + 2 (X3- XF) y32 (Z3- ZF) -

2 x3 y3 (Y3- YF) (Z3- ZF) + 2 W- XF) y42 (Z4- ZF) -

10 
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2 x4 y4 (Y4- YF) (Z4- ZF) + 2 (X5- XF) y52 (ZS- ZF) -2 x5 y5 (Y5- YF) (ZS- ZF) + 

(xl (Xl- XF) + f (-Zl + ZF)) (f (Xl- XF) + xl {-Zl + ZF)) + 
xl (Yl-YF) (f (Yl-YF) +yl (-Zl+ZF)) + 

(x2 (X2-XF) +f (-Z2+ZF)) (f (X2 XF) +x2 (-Z2+ZF)) + 
x2 {Y2-YF) (f (Y2-YF) +y2 (-Z2+ZF)) + (x3 (X3-XF) +f (-Z3+ZF)) 

(f (X3-XF) +x3 (-Z3+ ZF)) +X3 {Y3-YF) (f (Y3 -YF) +y3 (-Z3 +ZF)) + 

(x4 (X4- XF) + f (-Z4 + ZF)) (f (X4- XF) + x4 (-Z4 + ZF)) + 
x4 (Y4-YF) (f (Y4-YF} +y4 (-Z4+ZF}) + (x5 (XS-XF) +f {-Z5+ZF)) 

{f (X5-XF) +x5 (-ZS+ZF)) +X5 (YS-YF) (f (Y5-YF) +y5 (-Z5+ZF))), 

2 (-2xlyl (Yl-YF) 2 -2x2y2 (Y2-YF) 2 -2x3y3 (Y3-YF) 2 -2x4y4 (Y4-YF) 2
-

2x5y5 (Y5-YF) 2 -2 (Xl-XF) yl (xl (Xl-XF) +f (Zl-ZF)) -2 (X2-XF} 

y2 (x2 (X2- XF) + f {Z2 - ZF)) - 2 (X3- XF) y3 (x3 (X3- XF) + f (Z3- ZF)) -

2 (X4 -XF) y4 (x4 (X4 XF) + f (Z4- ZF))- 2 {X5 -XF) yS 
(x5 (XS- XF) + f (Z5- ZF)) + yl (f (-Xl + XF) + xl (Zl- ZF)) (Zl- ZF) + 

xl (f (-Yl+YF) +yl (Zl-ZF}) (Zl-ZF) +Y2 (f (-X2+XF) +x2 (Z2-ZF)) 

(Z2-ZF) +x2 (f (-Y2+YF) +y2 (Z2-ZF)} {Z2-ZF) + 
y3 (f (-X3+XF) +X3 (Z3-ZF)} (Z3-ZF) +X3 (f (-Y3+YF) +y3 (Z3-ZF)) 

(Z3- ZF) + y4 (f (-X4 + XF) + x4 (Z4- ZF}) (Z4- ZF) + 

x4 (f (-Y4 + YF) + y4 (Z4- ZF}} (Z4- ZF) + y5 (f (-XS + XF) + xS (ZS- ZF)) 

(ZS-ZF) +x5 (f (-YS+YF} +y5 (ZS-ZF)) (Z5-ZF)), 

4 (Xl - XF) 2 y12 + 4 (X2- XF) 2 y2 2 + 4 (X3 - XF) 2 y32 + 4 (X4 - XF) 2 y4 2 + 

4 (X5- XF) 2 y52 + 4 y1 2 (Yl- YF) 2 + 

4 y2 2 (Y2- YF) 2 + 4 y32 (Y3- YF) 2 + 

4 y42 (Y4- YF} 2 + 4 y52 (YS- YF} 2
-

2 (f (Xl-XF) +Xl (Zl-ZF)) (f (Xl-XF) +xl (-Zl+ZF))-

2 (f (Yl- YF) + yl (-Zl +ZF) ) 2 -

2 (f (X2- XF) + x2 (Z2- ZF}) (f (X2- XF) + x2 ( -Z2 + ZF)) -

2 (f (Y2-YF) +y2 (-Z2+ZF)) 2 -

2 (f (X3-XF) +x3 (Z3-ZF)} (f (X3-XF) +X3 (-Z3+ZF))-

2 (f (Y3-YF) +y3 (-Z3+ZF})2-

2 (f (X4- XF) + x4 (Z4- ZF)) {f (X4 -XF) +x4 (-Z4 + ZF)}-

2 (f (Y4-YF)+y4 (-&4+ZF)) 2 -

2 (f (X5-XF} +x5 (ZS-ZF)) (f (XS-XF) +x5 (-Z5+ZF))-

2 (f (Y5-YF) +y5 (-Z5+ZF)) 2 , 

-2 (2 f (Xl yl + X2 y2 + X3 y3 + X4 y4 + XS y5- XF (yl + y2 + y3 + y4 + y5)) -

x2 y2 Z2 - x3 y3 Z3 - x4 y4 Z4 - x5 yS Z5 + x2 y2 ZF + 
x3y3ZF+x4y4ZF+x5y5ZF+xlyl (-Zl+Zn), 

-2 (2f (y2Y2+y3Y3+y4Y4+y5Y5+yl (Yl-YF) -y2YF-y3YF-y4YF-y5YF)

y2 2 Z2- y32 Z3- y4 2 Z4- y52 zs + y22 ZF + y32 ZF + y4 2 ZF + y52 ZF + yl2 
( -Zl + ZF)) I 

2 (xl (Xl - XF} yl + x2 (X2 - XF) y2 + x3 (X3 - XF) y3 + x4 (X4 - XF) y4 + 
x5 (X5- XF) y5 + y12 (Yl- YF) + y22 (Y2- YF) + 

y3 2 (Y3 - YF) + y42 (Y4- YF) + y52 (Y5- YF))} I 

{- 4 f ( f (Xl + X2 + X3 + X4 + XS - 5 XF) - x2 Z2 - x3 Z3 - x4 Z4 - x5 Z5 + 

x2 ZF + x3 ZF + x4 ZF + x5 ZF + xl (- Zl + ZF) ) , 

-2 f (y3 Z3 + y4 Z4 + y5 ZS + yl (Zl- ZF) + y2 (Z2- ZF) - y3 ZF- y4 ZF- y5 ZF} 1 

2 (2f {x2X2+x3X3+x4X4+x5X5+xl (Xl-XF) -x2XF-x3XF-x4XF-xsxn

x22 Z2- x32 Z3- x42 Z4 - x52 Z5 + f 2 (Zl + Z2 + Z3 + Z4 + ZS- 5 ZF) + 

x2 2 ZF+ x32 ZF + x42 ZF+x52 ZF + xl2 (-Zl + ZF)), 

-2 ( 2 f (Xl yl + X2 y2 + X3 y3 + X4 y4 + X5 y5 - XF (yl + y2 + y3 + y4 + y5) ) -

x2 y2 Z2- x3 y3 Z3- x4 y4 Z4 - x5 yS ZS + x2 y2 ZF + x3 y3 ZF + x4 y4 ZF + 

x5y5ZF+xlyl (-Zl+ZF}); Sf2 , 0, -f (xl+x2+x3+x4+x5)}, 

{- 4 f ( f (Yl + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 - 5 YF) - y2 Z2 - y3 Z3 - y4 Z4 - yS ZS + 

y2 ZF + y3 ZF + y4 ZF + yS ZF + yl ( -Zl + ZF)), 
2 f (x.3 Z3 + x4 Z4 + xS Z5 + xl (Zl- ZF) + x2 (Z2 - ZF) - x3 ZF- x4 ZF- xS ZF), 
2 (2f(x2Y2+x3Y3+x4Y4+x5Y5+xl (Yl-Yn-x2YF-x3YF-x4YF-x5Y~

x2 y2 Z2 - x3 y3 Z3- x4 y4 Z4 - x5 yS Z5 + x2 y2 ZF + 
x3 y3 ZF+x4 y4 ZF+x5 y5 ZF+ xl yl (-Zl + ZF)), 

-2 {2f (y2Y2+y3Y3+y4Y4+y5Y5+yl(Yl-YF) -y2YF-y3YF-y4YF-y5Yn-

y2 2 Z2- y32 Z3- y42 Z4- y52 Z5 + y22 ZF+ y32 ZF+ y4 2 ZF+ y52 ZF + y12 (-Zl + ZF)), 

o, s£2
, -t(yl+y2+y3+y4+Y5Hm 
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{ 4 ( f (x2 X2 + x3 X3 + x4 X4 + x5 XS + xl (Xl- XF) - x2 XF- x3 XF- x4 XF- xS XF + yl Yl + 

y2 Y2 + y3 Y3 + y4 Y4 + y5 Y5- yl YF- y2 YF- y3 YF- y4 YF- y5 YF) - yl2 Zl -

x22 Z2- y22 Z2- x3 2 Z3- y32 Z3- x4 2 Z4- y4 2 Z4- x52 ZS- y52 ZS + x2 2 ZF + 

x32 ZF+ x42 ZF + x52 ZF + yl2 ZF + y22 ZF+ y32 ZF+ y4 2 ZF+ y52 ZF+ xl 2 (-Zl + ZF)), 

2 f {- Xl yl + xl Yl - X2 y2 + x2 Y2 - X3 y3 + x3 Y3 - X4 y4 + x4 Y 4 - XS yS + 

XF (yl + y2 + y3 + y4 + yS) + x5 YS- xl YF- x2 YF- x3 YF- x4 YF- x5 YF) , 

2 ( -x22 X2 - x32 X3 - x4 2 X4 - x52 X5 + f 2 (Xl + X2 + X3 + X4 + XS- 5 XF) + x2
2 XF + 

x3 2 XF + x4 2 XF + x52 XF + xl2 ( -Xl + XF) - x2 y2 Y2- x3 y3 Y3- x4 y4 Y4 -
x5 y5 YS + x2 y2 YF + x3 y3 YF + x4 y4 YF + x5 y5 YF + xl yl (- Y1 + YF) -
2 f (x2 Z2 + x3 Z3 + x4 Z4 + >t5 ZS + xl (Zl - ZF) - x2 ZF- x3 ZF- x4 ZF- x5 ZF)), 2 

(xl (Xl - XF} yl + x2 (X2- XF) y2 + x3 (X3- XF) y3 + x4 (X4 - XF) y4 + xS (X5- XF} yS + 

y1 2 (Yl- YF) + y22 (Y2- YF) + y32 (Y3- YF) + y42 (Y4 - YF} + y52 (YS- YF)) 1 

- f (xl + x2 + x3 + x4 + x5) , - f ( yl + y2 + y3 + y4 + y5) , 

xl 2 + x22 + x32 + x4 2 + x52 + yl2 + y22 + y32 + y4 2 + ys2 }} 

Controle of deze matrix wel symmetrisch is ..... 

Matri.xFoxm[Table[TrueQ[%58[(i. 1 jJ] ==%58[[j 1 i]]}, {.i, 1 1 7}, {j, l1 7}]] 

True True True True True True True 
True True True True True True True 
True True True True True True True 
True True True True True True True 
True True True True True True True 
True True True True True True True 
True True True True True True True 

Jadus . 

• -
Extra controle met de matrixstructuur (zie V -2). Beschouw vanwege zijn eenvoud de 
D _F phil matrix. Dit is de rechtsonderblokmatrix 
van de totale afgeleide van~. Zie begin Hoofdstuk 7. 

Matr.ixForm[Table[%28([4+i, 4+j]], {i, 1, 3}, {j, 1, 3}]] 

• 

[ 

5 f2 0 

5 f 2 

- f (xl + x2 + x3 + x4 + 

-f (xl + x2 +

0

x3 + x4 + x5) -f {yl + y2 + y3 + y4 + y5) 

- f (yl + y2 + y3 + y4 + 

xl 2 + x22 + x32 + x42 + x52 + yl2 + y2 

ldopt. 

• 
Controle D _p phil matrix 

Defmieer eerst de gamma -matrix 

C11[k_] :::: ( {f, 0, -l1rx[k], y[k] }, 

{01 f, y[k], x[k]}, {-lll'x[k], y[k], -f, 0}. {y[k], x[k], 0, -f}} 

Cl3[k_] := {{-x[k], y[k], -f 1 0}, 

{y[k], x[k], O, -f}, {-f, 0, x[k], -y[k]}, {0, -f, -y[k] 1 -x[k]}} 

C23[k_] := {{-y[k), -x[k], 0, 0}, 

{-x[k], y[k], 0, 0}, {0, 0, -y(~l· -x[k}} 1 {0, 0, -x[k] 1 y[k]}} 
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Clijst[k_J : = 
{{Cll[k], {{0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}}, Cl3[k]}, 

{{{0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0 1 0}, {0, O, 0, 0}, (0, 0, 0, 0}}, Cll[k], C23[k]}} 

~trixForm{Clijst[lJ] 

[ f 0 -xl yll 0 0 00] [ -xl yl -f 

0 l 0 f yl xl 0 0 0 0 yl xl 0 -f 
-xl yl -f 0 0 0 0 0 -f 0 xl -yl 

yl xl 0 -f 0 0 0 0 0 -f -yl -xl 

[00 0 0 f 0 -xl yll -yl -xl 0 

-~1 l 0 0 0 0 0 f yl xl -xl yl 0 
0 0 0 0 -xl yl -f 0 0 0 -yl 
0 0 0 0 yl xl 0 -f 0 0 -xl yl 

Conform de gamma matrix in het verslag: 

controle: 

gammamat[pl_, p2_, p3_, p4_, k_] :=Table[ 

{pl., p2, p3, p4}. (Clijst[k]) [[i, j]].{pl, p2, p3, p4}, {i, 1, 2}, {j, 1, 3}] 

MatrixForm[gammamat[l, 0, 0, 0, 1]] 

( 
f 0 -xl ) 
0 f -yl 

Conform de definitie van b_k (=2-componentsvector) in het verslag (Hoof~tuk 7) 

controle 

bveet[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, Yli'_, ZF_, k_) := 
gammam•t[pl, p2, p3, p4, k]. {XJ'-X[k], Yl!'-Y[k], Zl'- Z[k]} 

bveat[l, O, 0, 0, XI', Yl!', ZF, 1) 

{f (-Xl+XF) -xl (-Zl+ZF), f (-Yl+YF) -yl (-Zl+ZF)} 

bveat[pl, p2, p3, p4, XJ', YJ', Zl', 5] 

{XF(p4 (-fp4+p2x5+ply5) +p3 (-fp3-plx5+p2y5)+ 
p2 { f p2 + p4 x5 + p3 yS) + pl ( f pl - p3 xS + p4 yS)) + 

(p2 (-fp4 +p2x5+ply5) +pl (-fp3-plx5+p2y5) + 
p4 (-fp2-p4x5-p3y5) +p3 (-fpl+p3x5-p4y5)) z~ 

(p4 (-fp4+p2x5+ply5)+p3(-fp3-plx5+p2y5)+ 
p2(fp2+p4x5+p3y5}+pl (fpl-p3x5+p4y5))YF+ 

(pl (-p2x5-ply5) +p2 (-plx5+p2y5) +p3 (-p4x5-p3y5) +p4 (-p3x5+p4y5)) 
ZF) 

De afgeleide van de eerste component van b_k naar p: 

c:D::I1kdp[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, k_J : = 
{D[First[bvect[ql, p2, p3, p4, XJ', YF, ZF, k]], ql] /. (q1-+p1}, 

D[l'irst[bveat[p1, q2, p3, p4, XF, YF, ZF, k]J, q2] /. {q2 -+p2}, 

D(l'irst[bveat[pl, p2, q3, p4, XF, YF, ZF, k]], q3] /. {q3-+p3}, 

D[First[bvect[pl, p2, p3, q4, XF, Yl', ZF, k]), q4] /. 

{q4-+p4}} 

Clear[ql, q2, q3, q4] 

De afgeleide van de eerste component van b _k naara2 
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db2kdp[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, k_] : = 
{D[Last[bvect[ql, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, k]], ql] I. {ql-+pl}, 

D[Last[bvect[pl, q2, p3, p4, XF, YF, ZF, kJJ1 q2] 1. {q2-+p2}, 

D[Last[bvect[pl, p2, q3 1 p4, XF, YF, ZF 1 k]] 1 q3) 1. {q3 -+p3}, 

D [Last[bvect[pl, p2, p3, q4, XF, YF 1 ZF, k]], q4] I. {q4-+ p4}} 

dblkdp [pl., p2 I p3 I p4 I XF I YF, ZF I l] 

{(-Xl+XF) (2fpl-2p3xl+2p4yl) + (-2fp3-2plxl+2p2yl) (-Zl+ZF), 
(-Xl+XF) (2fp2+2p4xl+2p3yl)+(-2fp4+2p2xl+2plyl) (-Zl+ZF), 
{-Xl+XF) (-2fp3-2plx1+2p2yl) + (-2fpl+2p3xl 2p4yl) (-Zl+ZF), 
(-Xl+XF) (-2fp4+2p2xl+2plyl) + {-2fp2-2p4xl-2p3yl) {-Zl+ZF)} 

Cl.ear[ql, q2, q3, q4] 

Bereken de Hessiaan van de afzonderlijke componenten om de componentsgewijze formule voor 
Dtl> te controleren 

Bessianbl[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, k_] := 

{ { D[First[bvect[ql, p2, p3, p~, XF, YF, ZF, k]), {ql., 2}) I. {ql-+pl}, 

D[Firl!lt[bvect[ql 1 q2 1 p3 1 p4, XF, YF, ZF, k]], ql, q2] /. {ql-+pl, q2-+p2}, 

D[li'irst[bvect[ql, p2, q3, p4, XF, YF, ZF, k]], ql, q3]1. {ql-+pl, q3-+p3}, 

D[Ji'irst[bvect[ql, p2, p3, q4, XF, YF, ZF, k]], ql, q4] /. 

{ql-+ pl, q4-+ p4} } , 

14 

{ D[First(bvect [ql, q2, p3, p4, XF, YF, ZF, k]J, ql, q2] I. {ql-+ pl, q2-+ p2}, 

D [First[bvect{pl, q2, p3, p4, XF, YF, ZF, k]], {q2, 2}] 1. {q2-+ p2}, 

D [First [bvect [pl, q2, q3 , p4 , XF, YF, ZF, k] ] , q2 , q3] I . { q2 -+ p2 , q3 -+ p3} , 

D[First[bvect[pl, q2, p3, q4, XF, YF, ZF, k]), q2, q4)1. 

{q4-+ p4, q2-+ p2} } , 

{ ~[First(bvect[ql, p2, q3,p4, XF, YF, ZF, k]], ql, q3] I. {ql-+pl, q3-+p3}, 

D [First[bvact[pl, q2, q3, p4, XF, YF, ZF, k)], q2, q3) I. {q2.., p2, q3-+ p3}, 

D[First(bvect[pl, p2, q3, p4, XF, YF, ZF, k]}, {q3, 2}] I. {q3-+p3), 

D (J!'irst[bvect [pl, p2, q3, q4, XF1 YF, ZF, k]], q4, q3] I. 
{q4-+ p4, q3-+ p3} } 1 

{ D[First[bvect[ql, p2, p3, q4 1 XF, YF, ZF 1 k]], ql, q4] 1. {ql-+ pl, q4-+ p4}, 

D[J!'irat(bvect[pl, q2, p3, q4 1 XF1 YF, ZF, k]], q2, q4]/. {q4-+p4, q2-+p2}, 

D[First[bvect[pl, p2, ql, q4, XF, YF, ZF, k]] 1 q4, q3] I. {q4-+p4, q3-+p3'}, 

D[First[bvect[pl, p2 1 p3, q4 1 XF, YF, ZF, k]J, {q4, 2}] /. {q4-+p4}}} 

Clear[ql 1 q2, q3, q4] 

63 
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Hessianh2[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, k_] := 

{ { D[Last[bvect[ql, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, k)], {ql, 2)] /. {ql-tpl}, 

D[Last[bvect[ql, q2, p3, p4, XF, YF, ZF, k)], ql, q2] /. {ql-tpl, q2-tp2}, 

D[Last[bvect[ql, p2, q3, p4, XF, YF, ZF, k]], ql, q3] /. {ql-tpl, q3-tp3}, 

D[Last[bvect[ql, p2, p3, q4 1 XF, YF, ZF, k]], ql., q4] /. {ql-tpl, q4-+p4} }, 

{ D[Last[bvect[ql, q2, p3, p4, XF, YF, ZF, k]], ql., q2) /. {ql-+pl, q2-+p2}, 

D[Last[bvect[pl, q2, p3, p4, XF, YF, ZF, k]], {q2, 2}] /. {q2-+p2}, 

D[Last[bvect[pl, q2, q3, p4, XF, YF, ZF, k]], q2, q3] /. {q2-+p2, q3-+p3}, 

D[Last[bvect[pl, q2, p3, q4, XF, YF, ZF, k]], q2, q4]/. {q4-+p4, q2-+p2}}, 

{ D[Last[bvect[ql, p2, q3, p4, XF 1 YF, ZF, k]], ql, q3] /. {ql-tpl, q3-tp3}, 

D[Last[bvect[pl, q2, q3, p4, XF, YF, ZF, k]J, q2, q3] /. {q2-+p2, q3-tp3}, 

D[Last[bvect[pl, p2, q3, p4, XF, YF, ZF, k]], {q3, 2}]/. {q3-+p3}, 

D[Last[bvect[pl, p2, q3, q4, XF, YF, ZF, k]], q4, q3) /. {q4-tp4, q3-+p3} }, 

{ D[Last[bvect[ql, p2, p3, q4, XF, YF, ZF, k]], ql, q4] /. {ql-+ pl, q4 -+p4}, 

D[Last[bvect[pl, q2, p3, q4, XF, YF, ZF, k]], q2, q4] /. {q4-tp4, q2-tp2}, 

D[Last[bvect[pl, p2, q3, q4, XF, YF, ZF, k]], q4, q3]/. {q4 .... p4, q3-tp3}, 

D[Last[bvect[pl, p2, p3, q4, XF, YF, ZF, k]J, {q4, 2)] /. {q4 -+p4} } } 

Controle ..... 

test[pl_, p2_, p3_, p4_] :• 

(pl) "'4 + (p2) ""4 + (p3} "2 + (p4} "2 + (pl) "'2 * (p2) "'2 + (p3) * (p4) 

Matrixi'o:cn[{ { D[test[ql, p2, p3, p4], {ql, 2}] /. {ql-+pl}, 

D{tast[ql, q2, p3, p4], ql, q2] /. {ql-tpl, q2-+p2}, 

D[test[ql, p2, q3, p4], ql, q3] /. {ql-+pl, q3-+p3), 

o [test [ ql , p2 , p3, q4 J , ql, q4 J 1 • { ql -+ pl , q4 -+ p4} }, 

{ D[tast[ql, q2, p3, p4), ql, q2) /. {ql-+pl, q2-+p2}, 

D [teat[pl, q2, p3, p4J, {q2, 2}1 /. {q2-+ p2}, 

D[test[pl, q2, q3, p4], q2, q3) /. {q2-+p2, q3-+p3}, 

D[test[pl, q2, p3, q4], q2, q4] /. {q4-tp4, q2-+p2} }, 

{ D [tast[ql, p2, q3, p4], ql, q3) /. {ql. .... pl, q3-+ p3}, 

D[test[pl, q2, q3, p4), q2, q3] /. {q2-+p2, q3-+p3}, 

D(tast[pl, p2, q3, p4], {q3, 2}] /. {q3 -tp3}, 

D[test[pl, p2, q3, q4], q4, q3] /. {q4-tp4, q3-tp3} }, 

{ D[test[ql, p2, p3, q4], ql, q4] /. {ql.-+ pl, q4-+ p4}, 

D[tast[pl, q2, p3, q4], q2, q4] /. {q4 .... p4, q2-+p2}, 

D{test[pl., p2, q3, q4], q4, q3) /. {q4-+p4, q3 .... p3}, 

D(tast(pl, p2, p3, q4], {q4, 2)] /. {q4 -tp4) } }] 

12 pl2 + 2 p22 

4 pl p2 
0 
0 

4 pl p2 0 0 

2 pl2 + 12 p22 0 0 
0 2 1 
0 1 2 

hessiaan is dus correct gedefinieerd: 

Matrixli'orm[Hessianbl[pl, p2, p3, p4, XF, YTi', ZF, 5}] 

15 

2 yS (-ZS + ZF) -2x5 (-XS+XF) -2f 

• 

2f (-XS+XF) -2x5 {-ZS+ZF} 

2 y5 (-ZS + ZF) 
-2x5 {-X~+XF) -2f (-ZS+ZF) 

2 (-X5 + XF) y5 

2 f { -XS + XF) + 2 x5 {- ZS + ZF) 
2 {-XS + XF) y5 

2 (-XS + XF) y5 
-2f {-XS+XF) +2x5 

2x5 (-XS+XF) -2f (-ZS+ZF) -2 y5 (-ZS + ZF 

64 
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Hieronder een kunstgreep om een 4Xl matrixo:::kolomvector maal een JX4 matrix uit te rekenen. Mathematjca 
kent hellaas alleen 
rij vectoren en weigert rijvectoren te transponeren 

Matr.i.:xli'orm['l'ransposa[{{a, b, c, d}, {0, 0, 0, 0}}] .{{a, b, c, d), {0, 0, 0, 0})] 

a
2 

a b a c ad l 
ab b2 bcbd 

a c b c c2 c d 

ad b d c d d 2 

Nu zijn we in staat om D _p phil uit te rekenen, dit is de linker bovenmatrix van [}IP : 

DIFPPHil[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_] : = Sum[ 

F.i.rst[bvact[pl, p2, p3, p4, XF 1 YF, ZF 1 k]J * 
Bessianbl[pl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, k] + 

Last[bveot[pl, p2, pl, p4, XF 1 YF, ZF, k]] * 
Hessianb2 [pl", p2, p3 1 p4 1 XF 1 YF, ZF 1 k] + 

'l'ranspose[{dblkdp[pl 1 p2, p3, p4, XF1 YF1 ZF1 k], {0, 0, 0, 0}}]. 

{ciblkdp[pl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, k], {0 1 0, 0, 0}} + 

'l'ranspose[{db2kdp[pl, p2, p3, p4, Xl!', Yl!', Zl!', k], {0, 0, 0, 0}}]. 

{cib2kdp{pl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, k] I {0, 0, 0, 0}} I {k, 1, 5}) + 

fu[ 

pl, 

p2, 

p31 

p4] 

NB: Hieronder is de gebruikte functie fu gedefinieerd: 

Claar[ql, q2 1 q3, q4] 

fu[pl_, p2_1 p3_, p4_] := 

2 ( (pl) "2 + (p2) "2 + (p3) "2 + (p4) "2 -1) * {p11 p2, p31 p4} 

Dfudp[pl_, p2_, pl_, p4_] := 

Table[{D[ (fu[p1 1 p2, p3, p4J) [ [m]], pl), D( (fu[pl, p2, p3, p4]) [ [m]] 1 p2), 

D ( (fu(pl, p2, p3, p4]) [ [m]] 1 p3] 1 

D[(fu[pl 1 p2 1 p3, p4]) [(mJ], p4]}, {m, l, 4}] 

Ma trixForm [Dfudp [pl, p2 1 p3 1 p4] ] 

4p12 +2 (-l+pl2 +p22 +p32 +p4 2 ) 

4 plp2 

4 pl p2 4 

4 

4 plp3 

4 pl p4 

4 p2 2 + 2 ( -1 + p12 + p2 2 + p32 + p42 ) 

4 p2p3 

4 p2p4 

4 p32 + 2 ( -1 + pl 

4 

DIFPPHll[l, 0 1 0, 0, XF, YF, ZF); 

!l'able[,SS[{i, j)J, {i, l, 4}, {j, 1, 4}]; 
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testdocNR.nb 

TrueQ[%79 =%54] 

True 

Extra co~troles geven ook aan dat de componentsgewijze opbouw van D4>, zoals te zien in Hoofdstuk 7 

inderdaad correct 

is uitgerekend. Hiermee wordt bevestigd dat D4> juist geimplementeerd is ! ! ! ! 

Si.m.pl.ify[%79- %54) I. 
{Y1 ~ 10 I Y2 ~ 10' Y3 -+ 10 I Y4 -+ 4 I Y5 ~ 11 I XF-+ 2' YF-+ 2 I ZF-+ 2, y1 -+ 3 I 

y2 ~ 2' y3 -+ 6 I y4 -+ 7, y5 .... 8, Z1 .... 1, Z2 -+ 3, Z3 .... 3, Z4 -+ 0 1 Z5 -+ 8 I 

X1-t10, X2~10 1 X3-+5, X4-t8 1 XS-+16, x1~1, 

x2 ~ 5 1 x3 -+ 4 1 x4 -+ 8 , xS -+ 7 , f -+ 0 . 3} 

{{0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}} 

Si.m.plify[%79- %54] I. 
{Y1-t11, Y2~11, Y3~11, Y4-+5 1 YS-+1, XF-+12, YF.-+12, ZF-+12, yl.-+3 1 

y2 ... 21 I y3 -+ 2 I y4 -+ l, y5 ~ 2 I Z1 -+ 1, Z2 -+ 3, Z3 -+ 3 I Z4 -+ 0 I zs -+ 91 

X1 -+ 17 1 X2 -+ 17 1 X3 -+ 6 1 X4 ~ 3, X5 ~ 161 xl -+ 1, 

x2-+5, x3-+4 1 x4-t8, xS-+7 1 f-+0.3} 

{ {0, 0, 0, 0}, {0, 01 0, 0}1 {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}} 
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9. Conclusies 

De probleemstelling zoals die bij Geodelta ligt is duidelijk geformuleerd in §3.3 . 
Tijdens de stage is de oorzaak van bet probleem geanalyseerd. De oorzaak bleek 
anders te liggen, dan altijd werd verondersteld. Zo is namelijk aangetoond in §3.4 
dat niet det-n = 0, maar het feit dat bij de 80(3)-parametrisatie, zoals die bij 
Geodelta wordt gehanteerd, 14 2 rechte lijnen in de 3-dimensionale parameterruimte 
corresponderen met een en dezelfde draaiing in 80(3). 
Omdat het dus een parametrisatieprobleem betreft, ligt het voor de hand om andere 
parametrisaties van de 80(3) te gebruiken. Echter, bij andere parametrisaties blijkt 
telkens dezelfde oorzaak van het probleem op te treden. Vermoedelijk {!), vanwege 
het feit dater geen continue (differentieerbare) bijectie mogelijk is tussen de 80(3) 
en een enkelvoudig samenhangende open verzameling in Rn. Mede daarom is er 
gekeken naar andere matrixrepresentaties voor rotaties: 
De matrixgroepen 8U(2) werkend op isu(2) en 8p(1) werkend op sp(1). 
In het verleden is wei eens kritiek geleverd op het invoeren van andere matrixre
presentaties om singulariteiten in bestaande methoden te verhelpen. Zo luidde het 
argument: 
''De relatie tussen de 80(3) en Sp(1) een 1:2 homomorfisme is van Liegroepen en dus 
een analytische relatie. Dit betekent dat alle eigenschappen van gladheid of hoe
kigheid en van numerieke goed- of slechtgeconditioneerdheid die zich in de 80(3) 
manifesteren getrouw worden overgebracht naar Sp(l) ." 
De relatie tussen 80(3) en Sp(l) (en ook tussen 80(3) en SU(2)) is inderdaad een 
1:2 homomorfisme is van Liegroepen. (Zie (11) en Appendix Fin dit verslag) 
Maar op het overige kan de volgende kritiek geleverd worden: 
"8ingulariteiten in bestaande methoden (zoals bij de door Ingenieursbureau Geo
delta gebruikte methode) zijn bet gevolg van verkeerde parametrisatie. Coordinaatkeuze 
is wat anders als gladheidseigenschappen van Manifolds." 
Voorbeelden ter ondersteuning van dit tegenargument: 

• De eenheidsbol in JR3 

geparametriseerd door bolcoordinaten: 

(¢,8,p) r-+ (pcos¢sin8,psin¢sin8,pcos0) 

De bol ( en in het bijzonder de Noordpool: () = 0 ) is overal netjes glad, maar 
de totale afgeleide van de parametrisatie is niet inverteerbaar te 8 = 0. 

• De eenheidsbol in JR2 

geparametriseerd door poolcoordinaten: 

(r,¢) r-+ (rcos¢,rsin¢) 

De totale afgeleide in de oorsprong is niet inverteerbaar. 

• De singulariteit zoals die zich bij Ingenieursbureau Geodelta voordoet. 

Merk op dat bij aile voorbeelden de ligging van de singulariteiten correspondeert 
met krommen in de parameterruimte die in hun geheel op een element van het bij
behorende manifold worden afgebeeld.15 

Uit §4.2 blijkt dat de SU(2)-representatie de meest geschikte matrixrepresentatie 
van rotaties is. 

14zie (8) 
15 Zie Inverse functiesteHing Stelling 3.4 in §3.4 
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De SU(2) is eenvoudig op bijectieve wijze te parametriseren (zie §4.2) , zodat de 
oorzaak van het singulariteitenprobleem verdwijnt. Nadat de colineariteitsverge
lijking in SU(2)-representatie is beschreven (zie §6), worden in §7 allerlei oplos
singsmethoden aangedragen voor het oplossen van redundante stelsels ( vereffening} 
bij bepaling van stand en positie van een camera bij gegeven object en fotoco
ordinaten van N terreinpunten. 

In {§7 van} dit verslag is de nadruk gelegd op methoden die alle onbekenden op 
gelijke voet behandelen. Groot verschil ten opzichte van de Lagrangemethode §7.2 
is dat bij deze methoden de normeringsvoorwaarde in de te optimaliseren klein
ste kwadraten functie is opgenomen, terwijl bij de Lagrange-methode, de norme
ringsvoorwaarde als randvoorwaarde is opgenomen. Dit pleit natuurlijk voor de 
Lagrange-methode. Toch is daar tijdens de stage niet de nadruk op gelegd, omdat 
deze methode nogal afwijkt van de op dit moment gangbare methoden bij ingeni
eursbureau Geodelta. Achteraf gezien vraagt de auteur zich af of de vrees voor het 
onbekende die zowel bij hem als bij Ingenieursbureau Geodelta heerste, wel gegrond 
was. Gedurende de stage ontstond om onbegrijpelijke reden het misverstand dat 
er geen toetsing en statistiek op de meetgegevens kon worden toegepast bij deze 
methode. 
Echter, ook hier is sprake van een kleinste kwadraten methode. Bij de te minima
liseren kwadratensom kan voor iedere term een coefficient worden toegevoegd: 
De k-de coefficient bepaalt dan de mate waarop k-de waarneming wordt meegewo
gen in de minimalisatie en wordt dan ook in de praktijk gerelateerd aan de variantie 
van de meetgegevens. 
Essentieel verschil tussen de kleinste kwadraten methoden in §7.1 en de kleinste kwa
draten methode behorende bij de vereffening van de gelinieariseerde colineariteits
vergelijking in S0(3) representatie, zoals die op dit moment bij Geodelta wordt 
gehanteerd, is dat bij de methoden van §7.1 niet eerst gelineariseerd wordt. 
Vanwege de korte stage-duur (3 maanden) is het niet mogelijk geweest om alle me
thoden te testen. Aileen de methode van Newton-Raphson (zie §7.1.1) is getest. Zie 
§8. Zoals verwacht is het convergentiegebied van de Newton-Raphson methode niet 
groot. Bij een reele invoerset in de luchtfotogrammetrie was de convergentiestraal 
rond bet brandpunt ongeveer 30 meter (bij goede A beheersing is die grater). De 
methode convergeerde bij een ideale invoerset inderdaad naar de juiste stand en 
positie. De overige (iteratieve) methoden in §7 zijn i.t.t. Newton-Raphson methode 
wel globaal convergent (in theorie), maar convergeren minder snel. 
Suggestie van de auteur voor eventuele voortzetting van dit project: Praktische 
implementatie van de overige methoden in §7.1 en statistische analyse en onderzoek 
naar de invoering van toetsing in de vereffening. 
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A 3D-Clifford Algebra 

De 3D-Clifford Algebra is het fundament onder de verschillende wijzen van rotatie
representatie; (80(3), R3 ), (isu(2), SU(2)) en (sp(l), Sp(l)). 

De definitie van 3D-Clifford Algebra 

Zij E een driedimensionale Euclidische ruimte. 
Zij {ci} een driedimensionale basis vanE z.d.d. e3 == e1 x e2 =*(ell\ c-2). Waarbij 
* : A k -t 1\ 3-k de Hodge afbeelding is en de antisymmetrische 2-tensor a 1\ b wordt 
gegeven door: 

( 
(a,x) (a,y) ) 

(al\b)(x,y) = det (b, x) (b,y) 

HET DOEL: zoek nu naar bilineaire vermenigvuldiging <> z.d.d. 

x2 = x<>x = llxll2 ¢? 

(x1e1 +x2e:2+Xgeg)2 = xi+x~+x; ¢? 

e:~e<>et+eE<>ek = 26,.t k,l == 1,2,3 

Hieruit volgt : 

a<>b = a1b1 +a2b2+a3b3+det a1 a2 as 
( 

e2 <> e3 eg <> e1 e1 <> e2 ) 

bt b2 b3 

Merk op dat vanwege ( c 1\ d = -d 1\ c en ( c, d) = ( d, c)) volgt: 

Beschouw e1 <> e2 <> e3. M.b.v. (34) is eenvoudig in te zien dat: 

(e:1 <>e2 <>e3)2 = -1 
(e:1 <>e2 <>e-3) <>ek = ek(el <>e2 <>e3) 

(34) 

We zien dat e1 <> e2 <> es zich als een scalar t.a.v. de vermenigvuldiging <> gedraagt, 
we noemen hem dan ook pseudoscalar. Niet toevallig gedraagt deze pseudoscalar 
zich als i E C. (NB. C is isomorf met ondergroep van de 3D-Clifford algebra, kom 
hier later nog op terug) 
Noteer vanaf nu i = e1 <> e2 <> e3. Er geldt: 

Voorts geldt: 

al\b= 
(aiei) 1\ (bjej) = 
(a1b2 a2bi)c:1 1\ e2 + (a1b3- a3bl)e1 1\ e3 + (a2b3 a3b2)e2 1\ e3 = 
(ax bhe1 <>e2 +(ax bhe1 oe3 +(ax bhe2 <>e3 = 
i[(a x b)iei] = 
i(a x b) 
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NB. Per (Coordinaat-onafhankelijke) definitie geldt *(a 1\ b) =ax ben in ~3 geldt 
*2 = 1 en dus a 1\ b =*(a x b) = i(a x b). 

Conclusie: 

a<> b (a, b) +a 1\ b (35) 

Deze laatste uitdrukking ,de fundamentele regel van Clifford, is coordinaatvrij en 
voor Q E .C(E) met QT = Q-1 en detQ = +1 geldt: 

Qa<>Qb = aob 

Zodat met (35) <> coordinaatvrij kan worden ingevoerd. 
Definieer de 3D-Cliffordalgebra P (ook wei Pauli-Algebra) door: 

P = ( {1,el.e2,c:3,sle2,e2e3,e3et,ete2e3}, <>) 

NB. notatieafspraak: laat voortaan <> weg. 

A.l Subalgebras van de 3D~Clifford Algebra 

Bij het zoeken naar subalgebras gebruiken we stelling van Lagrange: orde van sub
groep is altijd deler van orde groep. Volledig overzicht van subalgebra's van P: 

( {1}, <>) 
( {l,ete2e3}, <>) 

( {1,c:2s3,e3et,e1e2 }, <>) 
p 

bewijs 
P ~ He, immers A E P {:::> A = 
a+ akek + ak1 s~eez + fJi = 

(1) =JR. 
(1,i} = c 

{l,e2e3,£"3et,ete2} ~Hll 
p ~He 

(a+ i/3) + (ak,l + ibk,l)e~cet en merk op dat 
(l,ete2,e2e3,e3et}R = lHlR. 0 
P ~ C(2) want definieer: 
TJ: (c:1,e2,e3)R 1---t isu(2) door T}(>,iei) = >..iui. )..i E JR. 
waarbij ui de Pauli-matrices zijn. Dan is TJ bijectief en bovendien TJ(ab) = TJ(a)TJ(b) 
Zij nu A E P dan A = a + i/3 + ( ak + fJki)ek. Zodat we 11 kunnen uitbreiden tot: 
ij(a+i/3 + (ak + fJki)e~c) = (a+ ifJ)I + (ak + fJki)uk dan is ij een isomorfisme tussen 
Pen C(2) 0 

In aile echte subalgebra's heeft ieder element een inverse. Bij P zelf is dit niet 
het geval. 

bewijs 
P ~ lillc en IHIR is een subalgebra van lHfc. In HllR q-1 = qt flqJ. Nu heeft de vergelij
king JqJ = a 2 + /32 +''?+<52 = 0 i.t.t. JR. in CC niet triviale oplossingen en hoeft de 
inverse van een zeker element q in lHfc niet bepaald te zijn. 0 

Het volgende lemma geeft isomorfismen tussen C, IHI, P en polynoomringen. Van al 
te groot praktisch belang is hij niet. 

lemma a.2 

C ~ Pol(X) mod (X2 + 1) 
lHIR ~ Pol(X, Y) mod (X2 + 1)(Y2 + l)(((XY)2 + 1) 
P ~Pole( X, Y, Z) mod (X2 l)(Y2 - l)(Z2 l)((XY)2 + l)((XZ)2 + 1)((YZ)2 + 1) 
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bewijs 
Definieer (}': C 1-t Pol(X) mod (X2 + 1) door (}'(a+ bi) =a+ bX 
Definieer r :HR. 1-t Pol(X, Y) mod (X 2 + 1)(Y2 + 1)(((XY)2 + 1) door r(a + bi + 
cj + dk) = a + bX + cY + dXY . 
Definieer v: P 1-t Polc(X, Y, Z) mod (X 2 1)(Y2 -1)(Z2 -1)((XY)2+1)((X Z) 2+ 
1)((YZ)2 + 1) door v(a + be:1 + cc2 + dea + ee:1e:2 + fc:ze:a + gc:ac1 + hs1e:2c.a) = 
a+bX +cY +dZ +eXY + JYZ +gZX +hXYZ 
Dan zijn (}', r en v bijectief, heel den ze eenheids-element af op elements-element en 
respecteren ze de vermenigvuldiging. T.a.v. dit laatste een kleine toelichting: 
bij (}' : 

XY XY = -1 A X 2 = -1 A Y 2 = -1 :::} 
-YXY =-X:::} 
XY=-YX 

bij v: De vermenigvuldigingstabel van P ligt volledig vast door: 

t::f = 1 A C.icj = -C:jC:i ¢:> 

e:r = 1 A (e:ie:j)2 = -1 
D 

Ieder element A E Pis te schrijven ais A= a+akc:k+ak1e:kel+.Bi = Ao+A1 +A2+ 
Aa. We noemen A een multi vector. Ao, A 1 , A2 , Aa is resp. het scalaire, vectoriiHe 
het bi-vectoriele en het pseudoscalaire deel van A. 
De operaties * en t in C en lHI kunnen we uitbreiden tot P. Zij A = Ao + A1 + A2 + 
Aa E P definieer: 

A*= Ao A1 + A2- Aa 
At = Ao + A1 - A2 - Aa 
A~ = Ao - A1 - A2 + Aa 

(NB. C::::::! {A E PI A1 = A2 = 0} en lHI::::::! {A E PI A1 = Aa = 0} 
Zoals eerder gezien lijken de operaties i en * veel op elkaar. Eenvoudig te verifieren 
is: 

A.2 Spinoren 

Een spinor is een even multivector d.w.z. A E P en A1 = Aa = 0 Noteer de verza
meling spinoren met eenheidslengte als Spin (3) en noteer de verzameling spinoren 
met peven. 

Zij A een spinor ,dan: 

A= pe01i 

met j = A2/IIA2il,p = J A"' A= VAtA 
en a is bepaald door: 
cosa= ~ 

(36) 

Immers, A ligt op de cirkel Co,p = P*Co,1 = p*Spin(3) en ni ::::::! peven volgens isomor
fisme die meteen isometrie is en dus Spin(3) ::::::! Sp(1) Zodat de polaire ontbinding 
van Sp(1) (zie Appendix E.3) equivalent is met het bovenstaande. 
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A.2.1 Matrixrepresentatie van een spinor 

M.b.v. het isomorfisme ( : P f-.+ C(2) (zie bewijs lemma a.l) kunnen we spinoren 
m.b.v. complexe 2 x 2 matrices weergeven: 

A.2.2 Vectorrepresentatie van een spinor 

Definieer I+= {A E C2 I a1 2 = a22 = 0} en I-= {A E C2 l a1l = a2l = 0}. Dan 

r+~((~ n.o n.u n.(~ g)). 

r~((g n.(g n.(g ~).(g n). 
lemma a.3 
J+ en I- zijn de (op isomorfie na uniek) minimaalidealen van C(2) 

bewijs 

Laat J een ideaal :j: C(2) in C(2) zijn. Dan geldt: A E J => det(A) = 0. Immers, 

det(A) ::/: 0 =>IE J => J = C(2) A niet inverteerbaar => 3s (s-1 AS= ( : ~ ) ] 

(* 0) (* 0). Echter, er kunnen geen twee elementen van de vorm * 0 en * 0 m J 

zitten want ook dan J = R. 
Conclusie J c Cv J c D, met C = s-1I-s enD= s-1J+s 0 
(NB. definitie J ideaal in ring R <=> V'reRV'a,bEJ[a +bE JAr* a E J]} Merk op dat 
er 1 op 1 correspondentie is tussen [+ en peven en dat elementen uit J+ ook met 
vectoren kunnen worden weergegeven (laat de tweede kolom weg). In de quantum
mechanica wordt deze vectorrepresentatie van spinoren gebruikt om spintoestanden 
te beschrijven. 

A.3 De Pauli-algebra en de orthogonale groep op 3-dimensionale 
ruimte E 

Tot nog toe hebben we gezien dat de Pauli-Algebra P een bakermat vormt voor 
Ill, C, lffiR, lllc, lll3 , C(2) en isu(2). Maar we hebben nog niets gezegd over de ortho
gonale acties op :lll3 , isu(2) en lHIR. In deze paragraaf gaan we de orthogonale groep 
0(3) op een 3-dimensionale Euclidische ruimte E in zijn algemeenheid (m.b.v. P) 
beschouwen. 
Splits: 

0 = S0(3)U(0(3)\(S0}(3)) (38) 

S0(3) correspondeert met de verzameling rotaties om zekere as b. en de overgebleven 
orthogonale acties hebben determinant -1 en ( dus ook) een eigenvector met e. w. 
-1 zijn draai- spiegelingen in zeker vlak loodrecht op b.. 
Zij A E O(n) met det(A) = -1 dan is eenvoudig nate gaan dat 

0(3) \ (80)(3) = {BA I BE S0(3)} (39) 
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zodat we zien dat (38) een partitie is van rechternevenklassen in 0(3). Er geldt: 

D/t,cp (:&.) = cos tp:&. + (1 - cos cp )b(ll, :&.) + sin ~.p(b. x :&.) 
SIL(:&.) == :&. - 2(b., :&.)b 

M.b.v. de fundamentele regel van Clifford volgt: 

Sb(x) = x-bxb-xbb = -bxb (40) 

Nu kunnen we ook rotaties in Clifford algebra-taal beschrijven, want voor llall = 
llbll == 1: 

zodat 

Raxb,2·arccos(a,b}(x) = abxba 

Gebruik nu weer de fundamentele regel van Clifford dan volgt: 

ab = (a, b) + a 1\ b = 
coscp + i(a x b)= 

.. .A2tL 
COS!p + ~SlU!pllaxbll = 

e'~'i~ll = e"'v. 

metu=~ 

Conclusie: 

(41) 

Hetgeen de afwijkende vorm van het functievoorschrift van de rotaties in SU(2) en 
Sp(1) werkend op respectievelijk isu(2) en sp(1) verklaart in het algebraisch reken
overzicht (Zie §5.2). 

Literatuur behorende bij Appendix A: [9](Hoofdstuk 1) en [11]. 

B Raakruimten van matrixgroepen 

B.l Inleiding 
Definitie raakruimte 
Zij k een lichaam 
Zij Mn(k) de vectorruimte van aile n x n-matrices over k 
Zij G C Mn(k) matrixgroep 
Zij A E G 
Definieer dan de raakruimte aan het eenheidselement van deze groep door: 

T/; = {'y1(0) I 7 is kromme in G met 7(0) = J} 

Definitie e-macht 

oo Ak 
eA = L 

k=O k! 

We zeggen dat de reeks convergeert als aile n 2 componenten convergeren. Voor 
iedere reiHe (n x n)matrix met n eindig is eA convergent en nonsingulier. Voor 
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bewijs zie[l][H4 proposition 1,2 blz.46] 
Pefinitie !-parameter subgroep van matrixgroep G 
'Y is een !-parameter subgroep van groep G ¢> 'Y: lR 1--1- G is een glad homomorfisme. 
Er is een bijectie tussen elementen in de raakruimte en 1-parametersubgroepen in 
GL(n,k) ={A E Mn(k) I det(A) =/; 0}: 

A == "f1 (0) -¢::=::} 'Y(t) == etA 

Pit geldt ook voor O(n, k). 
Voor bewijs zie [IJ(H4 proposition 8,9 blz.52-53]. Merk op dat het gedrag van een 
1-parameter subgroep 'Y volledig vast ligt door het gedrag op een omgeving rond de 
oorsprong vanwege 'Y(t) = ('Y(~))n. Pit is in overeenstemming met het feit dat de 
(Taylorreeks van de) e-macht convergentiestraal oo heeft. We kunnen dus exp zien 
als een functie van T/;; naar G. 

lemma b.l 
Zij k(t) = eAt een !-parameter subgroep van O(n, k) ¢> A is antisymmetrisch. 
bewijs 

'v'teR[(k(t))tk(t) =I]:::} k1(0) + W(O)}t = 0 11
{::::

11 

'v'teR[(k(t))tk(t) = e-AteAt = [eAtJ-l[eAt] =I] 0 
Definitie logaritme 

oo (A J)k 
log(A) = L(-l)k -

k=O k 

Convergeert mits A in een omgeving van I (die klein genoeg is) ligt. Op die kleine 
omgeving is de logaritme bijectief en zijn inverse is de e-macht. Zie [!)[proposition 
5,6 p.49]. 

B.2 Voorbeelden 

Voorbeelden van matrixgroepen en hun raakruimten: 

1. k == C, M1(C) = C enG= 0(1, C)= {a E C llal = 1}. 
T/;; ={.Xi I A E lR} De parametrisatie van de eenheidscirkel is 
z(t) =cost+ isint en inderdaad z(t) = eit op grand van Formule van Euler. 

2. k = nn, M1(Hn) = nn enG= Sp(1) ::::= S3. 
T/;; = sp(l) De parametrisatie van G wordt gegeven door 
h(t, b)= cost+~ sint. Merk op dat indien web vast houden we met een 
subgroep van G, zeg Hb, te maken hebben. Er geldt analoog aan het eerste 
voorbeeld dat Tfib == {.Ab I A E lR}. Er geldt T/;; = span{Th •. = sp(l) 

Overigens is met lemma bl direct in te zien dat T/;; = sp(l). Im:rders, qt = 
-q:::} Sc(q) = 0. 

3. k = peven, M1(peven) = peven enG= 8pin(3) 
T/;; = spin(3). Geheel analoog aan het vorige voorbeeld. 

4. k = lR, Mg(lR) en G = 0(3) en H = 80(3) 
T/;; = Tfi = so(3) oftewel 
exp: so(3)-+ 0(3). Er geldt zelfs exp: so(3)-+ S0(3) (zie corollarium(b.6)). 
Exp is een continue functie en so(3) is samenhangend dus exp{so{3)) is sa
menhangend. 0(3) is niet samenhangend. Er geldt exp(so(3)) = 80(3). (zie 
corollarium b.4) 
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5. k = C, M2(C) enG= U(2) 
T/; = su(2) zoals volgt uit lemma bl. 

6. k = C, M2(C) enG= SU(2) 
T/; = su*(2), waarbij (su)*(2) = {A E su(2) I spoor(A) = 0} Merk hierbij 
op dat SU(2) een echte subalgebra is van U(2). De extra eis spoor( A) 0 is 
noodzakelijk en voldoende vanwege de fundamentele gelijkheid 
eSpoor(A) = deteA. Zie lemma b.8 . 
Tevens geldt: i · su*(2) = isu(2), zie lemma b.7 . 

B.2.1 Bij voorbeelden gebruikte definities en stellingen 

definitie 
We noemen een ruimte G samenhangend als de enige gesloten en open deelverza
melingen van G de lege verzameling en G zelf zijn. 

definitie 
We noemen een ruimte G boogsamenhangend als Vx, y E G is er een continue func
tie f : [0, 1] ~-+. G met f(O) = x en f(1) = y . 

stelling b.2 Elke boogsamenhangende ruimte G is samenhangend 

bewijs 
Zij U een open en gesloten deelverzameling van G en stel dat U ::j:. 0 en U =1- G. Zij 
a E U en bE uc. Zij f : [0, 1] t-+ G een continue functie met /(0) =a en f(1) = b. 
Zij s = sup{t E [0, 1] It E f-1 (U)}. Omdat f- 1(U) gesloten is, is f(s) E U en dus 
s < 1. Maar /-1(U) ook open dus is er een open omgeving oms, zeg (s -e,s +e) 
die volledig in f- 1(U) C [0, 1] ligt. Maar dan geldt krachtens definitie van s dat 
s + e S s. Tegenspraak. 0 

stelling b.3 O(n) is niet (boog)samenhangend 

bewijs 
Zij A, BE <?(n) z.d.d. A E S0(3) en BE 0\ S0(3). Veronderstel 'Y: [0, l] t-+ O(n) 
is een pad van A naar B. 
(NB. d.w.z. "'f(O) = A7(1) = B en 'Y continu) Definieer dan ( : [0, 1] t-+ lR gedefini
eerd door ((x) = det('Y(x)). 
Dan is ( een samenstelling van continue functies en dus continu. Maar dan is ( een 
pad van det(A) = +1 naar det(B) = -1 in {-1,1}. 
tegenspraak. 

corollarium b.4 
exp : so(3) -t S0(3) 
Immers, zij Y E exp(so(3)) dan Y = eB met zekere B E so(3). Dan is t/;(t) = eBt 

een pad van I naar Yen dus volgt m.b.v. zelfde argument als in bewijs voorgaand 
lemma det(Y) = + 1. 

stelling b.5 Zij G een (boog)samenhangende matrixgroep en zij H een subgroep 
van G met een open omgeving U van I dan H = G 
bewijs Omdat U C H en H is subgoep, geldt: 
U2 = { xy I X, y E U}' U3 , U4 , .•• zijn allemaal deelverzamelingen van H en dus: 
W=U~Uic H 
W is een aftelbare vereniging van open verzamelingen en dus per definitie open. 
Toon nu aan dat W ook gesloten is: 
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Zij x een limietpunt van W. Dan is xU een open verzameling die x bevat. (want 
IE W) 
x limietpunt van W dus 311ew[y E xU]. Schrijf y = xv, met v E U. 
y E W en dus y = xv = u1 ... Um voor zekere m E N en Ui E U 
Maar dan x = u1 .. . Um · v-1 E W. 
W is een open en gesloten verzameling in een samenhangende verzameling G. En 
dus vanwege definitie samenhang W = G (NB. W :f. 0) en dus H = G 0 

corollarium b.6 
S0(3) = exp(so(3), immers exp(so(3)) bevat een open omgeving om I (b.v. de 
omgeving waarop de logaritme gedefinieerd is). Bovendien is S0(3) samenhangend 
[l.)[Hoofdstuk 8 p.lll). 

lemma b. 7 i · su* (2) = isu(2) 
bewijs 

(iA)t = -(iA) {::} -iAt +iA = 0 {::}A= At 0 

opmerking: i · su(2) :f. isu(2) 

lemma b.8 

bewijs 
Bovenstaande gelijkheid is triviaal als A diagonaliseerbaar is. Immers, e>< 1 

• • • e>.,. = 
e><t+··+>. ... 
Als dit niet het geval is kan men zich beroepen op het feit dat de diagonaliseerbare 
matrices dicht liggen in C{2) en dat 
f : C{2) f-7 C gegeven door j(A) = Spoor(A) - det(A) continu is. 

B.3 Het differentH~ren van spinoren 

Zij A = Ao + A2 E Spin(3) 
Dan hebben we gezien in hoofdstuk "3D-Clifford algebra"dat 
A = coso: + sin aA2 met A2 hi vector z.d.d. X f-.7 eaA2 X e"'A2 correspondeert met 
een rotatie over 2a radialen om A2-as. 
Schrijf A2 = a1e2e1 + a2e1e3 + a3e2e3 = aiei 

(NB.Gebruik sommatieconventie en tensorrekening-notatie) 
Dan is: 

een parametrisatie voor Spin(3). Waarbij 1 van de laatste 3 parameters overbodig 
is vanwege de normering. 

Voeg nu aan ieder punt A een raakruimte TA(Spin(3)) = span{d:' lA} toe Voer 
in het fundamentaaltensorveld: 

A~ 9ij(A)dai ® daj 
metgij(A) = ( 6~,, faJ)iA 

Merk op: 
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• TA(Spin(3)) = spin(3) <=:>A =IV A = -I zoals duidelijk wordt m.b.v. on
derstaande figuur 

A2-as in spin(3) 

figuur 12 

• De raakruimte is 3-dimensionaal. 
Als we a1 , a 2 en a3 vasthouden wordt de raakruimte gereduceerd tot een 
1-dimensionale raakruimte en geldt de commutatieregel AdA = dAA, (zie 
lemma b.10). 
(NB. het vasthouden van de rotatie-as zorgt ervoor dat we binnen G een 
1-parameter subgroep beschouwen) 

Differentiatie van een inverse spinor: 

lemma b.9 dq-1 = -q-ldqq-1. 
q-lq = 1 =} dq-lq + q-ldq = 0:::} dq-1 = -q-ldqq-1 0 

lemma b.lO AdA= dA A, mits a vast. 
Twee spinoren A en B commuteren <=:>A A B = 0 <=:> A2 = AB2 <=:>a= b Nu geldt 
dA = ~da = -sinada +a cos ada. 

Tot slot zij opgemerkt dat alles in deze appendix algemeen voor spinoren is 
uitgewerkt en dat bovenstaande ook geldig is voor b.v. quaternionen. 

C Projectiemethoden bij het oplossen van redun
dante stelsels 

De doelstelling van projectiemethoden is het vinden van een benaderende oplossing 
x van Ax= b, met A E JRnxn. (t) 
Criteria voor de juistheid van zo'n oplossing zijn b.v. de kwadratische vormen 
R(x) = IIAx- bll2 of (als A S.P.D. is, d.w.z. symmetrisch positief definiet) E(x) = 
IIi- x*IIA, waarbij x* de exacte oplossing van (t) voorstelt. 

Zij /C. de lineaire zoekruimte (d.w.z.x E JC ), zij C de lineaire ruimte waarop 
geprojecteerd wordt. Dan onderscheiden we twee soorten projectiemethoden: 

1. .C = A/C. en A nonsingulier 

2 . .C /C. en A is S.P.D. 
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Schrijf: 

l 
K = (vt, ... ,vm} 
.C.=(wt, ... ,wm} 
x xo + o 
o Vy 
ro = b- Axo 

V = [v1, ... ,vm) 
W = [w1, ... ,wm] 
8 EK 

do= x*- xo 

Het algemene idee van een projectie methode is (Galerkin-voorwaarde): 
Zoek naar x E xo + K z.d.d. 

b- Ax..LC. ¢:? ro- Ao..LC 

Met de ingevoerde schrijfwijze volgt: 

{ 
x = xo + <5 = xo + V y 
wr ro wr A(x- xo) = wr Ao = wr AVy 

Zodat Als wr AV inverteerbaar is: 

Merk op dat wr AV in bovengenoemde gevallen 1 en 2 inverteerbaar is. 

C.l Projectiemethoden van de eerste soort 
.C = AK: en det(A) 0 

Er geldt nu W = AV G, voor zekere inverteerbare G. 
En dus: 

¢? Ax = Axo +Pro 

Pis de orthogonale projectie op C.= AK langs N(GTVT AT) 

hewijs 
P 2 = P dus P projectie. pT = P dus P orthogonaal. 
C.= R(AVG) :J R(P), want R(((AV)T AV)-1 (AV)T) c Rn. 
C c R(P), want PAVG = AVG. 
Zodat R(P) = C en RJ.(P) = RJ.(AVG) = N((AVG)T) 0 

(42) 

Merk op dat het orthogonaal projecteren van r0 op C overeenstemt met eerder 
genoemde Galerkin voorwaarde, immers 

Ax = Axo +Pro ¢:? Ao = Pro 

Tevens volgt m.b.v. Pythagoras dat llrnewll = llro- A611 $ !!roll· 
Voorbeeld: 
Nemen we V = In dan correspondeert deze projectiemethode met de normaalvergelij
king van Gauss. Toelichting: 
(Neem voor het gemak x0 = 0 zodat r0 =b) 
min{jjAx- blllx E llln} = d(b, R(A)) = IIPb- bll en dus kies x z.d.d. Ax = Pb ¢:? 

Ax= A(AT A)-1 ATb {:}AT Ax= ATb 
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C.2 Projectiemethoden van de tweede soort 
C = K en A is S.P.D. 

( ·, ·)A : lR11 x JR.n ---+ JR. gegeven door ( x, y) = xT Ay is een positief inprodukt. Ga 
uit van Galerkin-voorwaarde: 
ro- Ao .. LC {::} 'v'wEd(ro- Ao,w) = 0] {::} 'v'wE.d(do- o,w)A = 0] 
Kies dus o = PiA>do, waarbij PiA> de A-orthogonale projectie op C =I( voorstelt. 

Er geldt PiA)= V(VT AV)-1VT 

bewijs 
PAP= V(VT AV)-1VT AV(VTAV)-1VT = P 
pT=p 
R(P) C R(V) is triviaal 
PAV = V => R(P)::) R(V) 0 
Voorbeelden: 

1. steepest descent: C = lC =< r > 

2. De geconjungeerde gradientenmethode: C =I(= Km(ro, A), waarbij Km(ro, A) 
de in §7.1.3 ingevoerde Krylovruimte is 

C.3 Optimaliteitsresultaten 

· Stelling c.l Zij x het resultaat van een projectie van de: 

• eerste categorie dan R(x) = min{R(x)lx E xo + K } 

• tweede categorie dan E(x) = min{E(x)lx E x0 + lC } 

Waarbij R en E de eerder genoemde kwadratische vormen voorstellen. 

bewijs 
Bij de eerste categorie projectiemethoden geldt: 
A6 = P~:.ro 
o = x - xo, ro = b- Ax0 en dus A(x - xo) P£(b- Ax0 ) = Pc.b- Axo zodat 
Ax =P~:.b 0 
Bij de tweede categorie projectiemethoden geldt: 
0 = pt>do # 

x - xo = PiA> (x* - x0 } = PiA) (x*) - Xo en dus: 
x = pi_A>(x*) 0 

propositie c.2 
Zij de zoekruimte K invariant onder A. Zij b E K en zij x de benadering t.g. v. de 
projectiemethode op K. Dan is x = x* de exacte oplossing van Ax= b 

bewijs 
Bij een projectiemethode geldt altijd: 

xo EK 
x -xo E K 
b- Ax..LL (Galerkin voorwaarde) 

xo E K => Axo E K. Verder geldt bE Ken dus ook roE K. 
Definieer Qf" als zijnde de niet noodzakelijk orthogonale projectie op I( langs £1.. 
Zie onderstaande figuur: 
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figuur 19 

Er geldt m.b.v. de Galerkinvoorwaarde en vanwege het feit dat K invariant is onder 
A: 

.Q Q~.l.(b-Ax) = Qf(ro-A(x-xo)) = 
b-Axo+Axo-Ax = b-Ax 0 

C.4 Praktisch belang van de projectie methoden 

Uiteindelijk moet er voor de redundante vergelijkingen een stelsel van de vorm 
Ax= b worden opgelost. Hiervoor gebruiken we dan projectiemethoden. 
Is bijvoorbeeld E. al bekend in F(E.,E) = 0, zie (24), dan rest ons: 

= 

Nou staat in het linkerlid geen vierkante matrix. Maar dat maakt niet uit voor 
projectiemethoden van de eerste soort. (belangrijk is wel dat als A E JRnxm dan 
dimV = dimW = k < min(n,m)) Merk op dat P = AV((AV)T AV)-1(AV)T nu 
een m x n matrix voorstelt en dat P nog steeds een projectie op C. is. Het lood
rechtheidsargument pT = P is uiteraard niet meer van kracht. 
Is p nog niet bekend dan minimaliseren we ,rTF. Deze kwadriek kunnen we Taylor
ontwikkelen t/m de tweede orde. De verkregen kwadratische vorm is van de vorm 
E(x). Echter, we beschouwen A niet als constant bekend. Zoals gezien minima
liseren projectiemethoden van de tweede soort E(x). Daarbij is A wel als bekend 
verondersteld. Bij methoden zoals steepest descent en conjugate gradient is bet mo
gelijk een generalisatie te construeren die niet uitgaat van een constante bekende 
matrix A. Immers vervang 9k Axk - b = gradE(xk) door grad PF(xk) in de 
algoritmen. Zie §7.1.3 en §7.1.7. 

D Onderzoek naar inverteerbaarheid van D<I> bij 
Newton-Raphson methode 

In dit hoofdstuk gaan we de bijzondere structuur gebruiken om de inverteerbaarheid 
van D<P (zie §7.1.1) te onderzoeken. Als aile invoergegevens bekend zijn dan valt 
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bet wel mee, dan moet er een determinant van een 7 x 7 getallen matrix worden 
uitgerekend. We willen ecbter generaliserende uitspraken doen ongeacht de invoer~ 
situatie en dan is bet bepaald geen makkelijk karwei om de inverteerbaarbeid te 
onderzoeken gelet op de grote hoeveelheid invoerparameters en de zeer omvangrij
ke componenten van DiP. Algemeen gesproken is bet lastig om uit gegevens over 
blokmatrices inverteerbaarbeid van een uit blokmatrices opgebouwde matrix af te 
leiden. Zelfs als aile blokmatrices inverteerbaar zijn boeft de hoofdmatrix nog niet 
eens inverteerbaar te zijn. Neem b.v. een 2 x 2 matrix met allemaal dezelfde el~ 
menten :f 0. Stelling(d.l) biedt mogelijkheden. 

Definieer A== Dx.(il>l), B = DE.(iP2 ) en C == DF(il>l) dan kunnen we DiP opsplitsen 
in: 

Merk op: 

• dat Y niet inverteerbaar is. Er geldt namelijk: 
Y inverteerbaar <* Y injectief <* 
de kolommen van Y zijn onafhankelijk # 
de kolommen van C en de kolommen van cT zijn onafhankelijk # 
de rijen van C en de kolommen van cT zijn onafhankelijk 
Maar rijenrang = kolommenrang en C is niet vier kant en dus kan Y oninogelijk 
inverteerbaar zijn. 

• dat X is inverteerbaar <*A is inverteerbaar en B inverteerbaar 

N 
• B inverteerbaar <* B injectief # 0 E a(B) (NB.BT B)<* 3a.[L llfkall2 = 

k=l 
0]# 
3aVkE{l,··· ,N}[a E N(fk)] 
en dat laatste is iets dat praktisch gezien gewoonweg uitgesloten is daar 
Vk[dimN(fk) = 1] en gezien de verschillen in Xk en Yk· Zodat we met goed 
fatsoen kunnen stellen dat B inverteerbaar is. 

• Onderzoek naar de inverteerbaarheid van 
A= E Dp{Dp[Bf]Bk} + 2((p,p)- l)J + 4ppT 

k 
Onderscheid twee gevallen: 

- je bent tijdens een Newton-Raphson stap niet open niet zeer dichtbij de 
eenheidscirkel . 
Aangezien het optimum op de eenheidscirkelligt kiezen we p. groot d.w.z. 
zodanig dat de normeringseis gaat overheersen t.o.v. de overige eisen. 
Maar dan gaat de tweede term van A die symmetrisch en door grote 
(p.(1- (p,p)))2 zelfs sterk positief definiet is. Gevolg A is inverteerbaar. 

- je bent tijdens een Newton-Raphson stap zeer dichtbij of op de eenheids
cirkel. Als we niet dicht genoeg bij het optimum zijn maar wel op de 
eenbeidscirkel zitten laten we "de teugels een beetje vieren 11 (zie §7.1.1) 
oftewel kies .A klein zodat de overige eisen en dus ook de eerste term van 
A gaan resp. gaat overheersen. Van deze term is moeilijk te zeggen of 
die inverteerbaar is. Ook al geldt: 

A== L Dp{Dp[B[lBk}::::: 
k 
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2 

L L bf Hp(bf) + [Dp(bf)]T[Dp(bf}] 
k i=l 

Het lijkt dus redelijk voortaan te veronderstellen dat A inverteerbaar is. 

stelling d.l 
zij V Banachruimte en T, S E B(V) (d.w.z.begrensde lineare operatoren op V) en 
zij S inverteerbaar , dan: 
IIS-1TII < 1 =? S +Tis inverteerbaar 

bewijs 
Er geldt: S- T = S(I - s-1T) en dus is (S - T) inverteerbaar ¢? (I - s-1T) is 
inverteerbaar. 

co 
Definieer Q = 2: (S-1T)n E B(V) bestaat vanwege Banachcriterium in B(V) die 

n=O 
Banachruimte is omdat V dat is. Ga nu nog even na dat Q inderdaad de inverse is. 
Er geldt: 

co 
Q(I- s-1T) = [ L (S-1T)n][I- s-1T] = 

n=O 
lim I (S-1T)N+l = I 0 

N--+co 

Corollarium D~ inverteerbaar als IIX-1 Yll < 1 en A inverteerbaar 

De afschatting IIX-1YII < 1 

Er geldt: 

en dus: 

IIX-1YII:::; IIB-lCTII + IIA-1CII:::; 
IIB-1 IIIICTII + IIA-1 IIIICII = 111~!11 + ~ 

De laatste gelijkheid geldt vanweg het feit dat A en B symmetrisch zijn en dus 
een basis van eigenvectoren hebben en-\ E u(A) ¢? ± E u(A-1). De laatste twee 
termen kunnen ook nog worden afgeschat m.b.v. de Hilbert-Schmidt norm zodat: 

Hierbij dient opgemerkt dat de Hilbert-Schmidtnorm niet altijd een scherpe afschat
ting hoeft te zijn. Neem bijvoorbeeld de Hilbert-Schmidt norm van I. 
We kunnen nu de blokmatrices afzonderlijk afschatten . 

• IIBII 
N 

IIBII =II 2: rfrkll = 
k=l 

N 
max L xTrrx 2 

k=l 
N 
2: 11rkal!2 voor zekere a E B0 , 1 
k=l 
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• IICII 
IICII =II EDr.(Bfrk)ll ~ 

k 

E II(DpBf)rkll + IIBf 0 Dp(rk)il 
k 

Gebruik nude componentsnotatie {zie:) om af te schatten. Om de lezer het 
nodige rekenwerk en afschatwerk te besparen ( voor uitwerking: zie kladwerk 
V-10) ineens het resultaat: 
IICII ~ liiPII E llrkii[E 11Gk,iill 2)~(2: II 2:C,k,iill2 )~] 

k i,j i j 

• IICTII met l als bovengrens voor max {IXk- Xpl, IYk- Ypl, IZk - Zpl} 
Op dezelfde wijze (zie evt. kladwerk V-11 en V-12) vinden we: 

IICTII ~ liiPII E llrTII[E I!Ck,i;ll 2)t 
k i,j 

• IIAII 

Merk voorts op dat ll2((p,p) -1)!4 +4ppTII = 1-XImax = max{2l(p,p) -11,21-
1 + 3(p,p)l} = 

{ 
2(1- (p,p)) als 0 < (p,p) < i 
21- 1 + 3(p,p)l anders 

Helaas laat de overige term zich niet eenvoudig te schatten. 

In totaal geeft dit: 

IIX-1YII ~ 
liiPII L: !Irk II[L: IIGk,li 11

2) ~ 
le ;I; 

L:f=ll!rkai12 

liiPII E I irk II[L: liCk,;; 11 2
) ~ 

k i,j 

Mits (p,p) > ~. 

Bovenstaande uitdrukking is nogal gecompliceerd en het afschatwerk was niet al 
te zuinig. Toch kunnen we een algemene uitspraak voor de inverteerbaarheid van 
D~ doen. als de iteratie zich buiten de normeringsbolomgeving bevindt. Neem na
melijk de eenheden waarin we de lengtes uitdrukken relatief groot, zodat a.fstanden 
klein worden t.o.v. draaingshoeken."Merk op dat dit wei weer tot gevolg heeft dat 
de normeringseis dominant wordt. Onderstaande asymptotiek geldt dan ook vooral 
voor de inverteerbaarheid van D~ bij iteraties waarvoor de normeringseis dominant 
is. In gevallen waarbij de normeringseis minder dominant is wordt de parameter 1£ 
klein gekozen. En dan gaat de eis O(p,) = 1 niet meer op. 
Pas nu eenvoudige asymptotiek toe op bovenstaande uitdrukking: 

veronderstell,xk,Yk,/, !Xk- Xpl, !Yk- Ypl, IZk- ZFI = O(e) 
en!IPI!,N,p, = 0(1), dan 
'v'i,j[I!Ck, iill ~ !liCk, iii II ~ 4(x% + y~ + P) = O(e)] 
'v'k[llrkll, llrfll ~ 111rk111 = O(e) 
conclusieiiX- 1YII- O(.-)O(l)0((.-)

2
) 

- 0((.-)2 
+ 0(.-)0(1)0((.-)2

) _ O(e) 
0(1) -
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Zodat we zien dat als we de afstandseenheden groot genoeg kiezen Dtl> in theorie 
inverteerbaar is. 

E Quaternionen 

Zoals bekend is lR een lichaam en kunnen we van JR2 een lichaam maken door de 
vermenigvuldiging (a, b) ( c, d) = ( ac - bd, ad+ be) in te voeren. Het aldus verkregen 
lichaam is isomorf met C. (NB. (0, 1) B i). Het is niet mogelijk om JR3 tot een 
lichaam uit te breiden gebruikmakend van de operaties op C. Zie[1}(p.ll). Het is 
wel mogelijk om de JR4 tot een licbaam uit te breiden namelijk l!:li: 

E.l Definitie m.b.v. coordinatisering 

Kies een basis {1, i,j, k} in JR4 • Definieer met onderstaande vermenigvuldigingstabel 
een vermenigvuldiging op JR4 : 

1 j k Het is eenvoudig nate gaan dat de {multiplicatieve) 
1 1 i j k 
i i -1 k -j 
j j -k -1 i 
k k j -i -1 

mverse van q = a + bi + CJ + dk voor ieder element bestaat gelijk is aan: 

_ 1 a bi- cj - dk qt 
q = a2 + b2 + c2 + d2 = lql2 

Het aldus geconstrueerde licbaam heet lHl. Elementen van JBI noemen we quaternio
nen. Merk op dat bij de definitie van quaternionen tot dusver uitgegaan is van een 
zekere basis {1,i,j,k}. In de volgende paragraafwordt een coordinaatvrije definitie 
van lEli geconstrueerd. 

E.2 Coordinaatvrije definitie 

Het uitprodukt tussen twee vectoren a x b kan als operatie op r de equivalentieklasse 
van positief georienteerde bases coordinaatvrij worden geintroduceerd door 

a. X b.= *aAb 

Voor lezers die niet bekend zijn met de Hodge-operator *en het antisymmetrisch 
tensorprodukt A is dit alternatief te formuleren als: 

Gegeven een 3 dimensionale inproduktruimte (E, (-, ·)) 
gegeven een volumevorm V ( ·, ·, ·) 
v : E X E X E H JR+ 

Dan volgt m.b.v. de stelling van Riesz: 

3!tew[V(a,b,·) = (t,·)] 

Defineer dan a x b = t. 
Nu het uitprodukt coordinaatvrij is geintroduceerd, kan de vermenigvuldiging op R4 

die R4 tot het lichaam l!:li maakt coordinaatvrij worden gedefinieerd. Splits daartoe 
q E 1R4 in q = (qo,q). 

(qo,q)(po,p) = (poqo-(q,p),qop+po{j+ijxp) 

Men kan eenvoudig nagaan dat deze vermenigvuldiging inderdaad correspondeert 
met de vermenigvuldiging zoals die in de vorige paragraaf is ingevoerd. Door p en 
q uit te drukken in de basis {1, i, j, k}. Merk tot slot nog op: 
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• De opsplitsing van een quaternion in een scalair gedeelte en vectorieel gedeelte 
wordt in de literatuur ook vaak genoteerd als q0 = Sc(q) en ij = V c(q). 

• Uit de coordinaatvrije vermenigvuldiging volgt direct dat de vermenigvul
diging in lHI commutatief is d.e.s.d. als p en ij athankelijk zijn. (NB. Dit 
correspondeert met de commutatieve vermenigvuldiging in C) 

• De coordinaatvrije vermenigvuldiging is in feite een bijzonder geval van de 
fundamentele regel van Clifford (zie Appendix A). Zoals te zien is aan de 
structuur van vermenigvuldiging. Zoals in Appendix A te zien is lHI isomorf 
met een subalgebra van de 3D-Clifford algebra. 

• Frobenius' theorema: 
De enige eindig dimensionale algebra's, waarin ieder element een inverse heeft, 
over IR zijn JR., C en lHI. Voor bewijs zie N.Jacobson (1974 p.430) 
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F Lie algebra's en Lie groepen 

Deze appendix geeft een zeer beknopte inleiding in de Lie algebra en Lie groepen
theorie. Dit is een theoretisch hoofdstuk met waarschijnlijk niet al te veel praktische 
waarde. Notatie conventie; G staat voor willekeurige groep. fu de eerste paragraaf 
wordt de definitie van een Lie-algebra in algemene zin gegeven. In de overige para
grafen wordt wat abstract wiskundig fundament gelegd. Dit wordt o.a. gedaan om 
uiteindelijk de Lie algebra behorende bij een Lie groep in te voeren. 

F.l Definitie van Lie algebra 

Deftnitie Lie algebra Zij V een reiHe vectorruimte met daarop een produkt [·, ·] 
gedefinieerd z.d.d. 

1. [A, B] == -[B, A] 

2. [A, B + C] = [A, B] + [A, C] 

3. 'v'rER[r[A,B) = [rA,B] = [A,rB]] 

4. [A, [B, C]] + [B, [A, G]] + [G, [A, Bl] = 0 

Het laatste punt heet ook wel de Jacobi identiteit. 

Alle 2 dimensionale Lie Algebra's zijn isomorf. Voorbeelden van isomorfe 3 di
mensionale Lie algebra's: so(n), su(n) en sp(n) met [A, B] = AB - BA. 

F.2 Manifold 

Definitie Homeomorfisme 
f beet een homeomorfisme als f een bijectie is tussen twee topologische ruimten 
(X, Tx) en (Y, Ty) z.d.d. zowel f als f-1 continu zijn.16 

Voorbeeld: 
Lz: G 1-t G gegeven door L:r:(g) = x.g 

Definitie Manifold 
Een ruimte X is een n-manifold als iedere x. E X in een open verzameling ligt die 
homeomorf is met Bo.,r E !Rn , voor zekere r E JR. 

Intuitief: een ruimte die locaal, topologisch gezien, ''hetzelfde" is als de JRn. 

Stelling f.l Een matrixgroep G van dimensie n is een n-manifold. 

bewijs 
Zij Te(G) de raakruimte aan het eenheidselement van G. exp: Te(G) ~---+Tis con
tinu en op een omgeving V van 0 in Te(G) bijectief. (Zie evt. appendix B) 
Zowel de logaritme als de exponent zijn continu. 
Neem nu Bo_,r C V. Dan is voor alle x. E G Lx o exp : Bo,r 1---t G een homeomorfisme 
op een omgeving van x.. 0 

Onderstaand plaatje verduidelijkt het een en ander: 

16De laatste eis is overbodig als (X, Tx) compacte en (Y, Ty) Ha.ussdorfs. 
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figuur 14 

F .3 Differentieerbare Manifolds 

Definitie Glad 
Zij U C !Rn open. 
f : U ...-+ !Rn beet glad als aile hogere partiele afgeleiden bestaan en continu zijn. 

Definitie Diffeomorfisme 
f heet diffeomorfisme als f homeomorfisme en bovendien glad is. 

Definitie Kaart 
Zij M manifold. Dan geldt per definitie dat er voor een zekere p E M er een open 
omgeving U E !Rn en een homeomorfisme ¢ : U ...-+ M is z.d.d. ¢(U) een open 
omgeving van p is. 
Zo'n paar (U,¢) heet een kaart. 

Definitie Atlas 
Een collectie kaarten {(UA:,I/Ik)} z.d.d. M c UUk. 

k 

Men zegt dat twee kaarten (U, ¢) en (V, '1/J) elkaar glad overlap pen als: 
¢(U) n 1/l(V) 0 V w-1 o Q1 is een diffeomorfisme. 

Definitie M is een differentieerbaar Manifold als M een atlas heeft met glad over
lappende kaarten. 

Voorbeeld: Zie atlas 80(3) bestaande uit 4 kaarten in §4.2. 
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F .4 Raakvectoren en vectorvelden 

In Appendix B zijn raakvectoren en raakruimten van matrixgroepen al aan de orde 
geweest. Hieronder een algemenere definities van raakvector en raakruimte: 

Definieer 

A(p) = {(U,f) I p E U open, f: U H R glad} (43) 

Definieer op A(p) een scalaire vermenigvuldiging, optelling + en vermenigvuldiging 
door: 

r(U, f) = (U, r f) 
(U,j) + (V,g) = (U n V,j +g) 
(U, f)(V,g) = (U n V, jg) 

Dan is A(p) een algebra. Een raakvector 17 aan M te pis een lineaire afbeelding 
17 : A(p) H lR z.d.d. : 

1. Als g op een omgeving van p dan 17(!) = 11(9) 
2. 11U9) = f(p)TJ(g) + 11(f)g(p) 

(44) 

Men kan eenvoudig nagaan dat uit bovenstaande eisen volgt dat een raakvector aan 
een op een omgeving van p constante functie 0 toevoegt. 
Bij iedere kaart 4>: U H M met p E ¢(U) horen de raakvectoren: Zij f E A(p). 

(45) 

voor i = 1 .. . n. 
Men kan aantonen dat de raakvectoren 81(p)(f) lineair onafhankelijk zijn en dus 
een n-dimensionale vectorruimte opspannen. Deze ruimte heet de raakruimte beho
rende bij het manifold M ter plaatse p en wordt genoteerd met T11M. 

Notatie vectorveld: 
X:MHT11M 
pHXp E TpM 

Gegeven een vectorveld X en een element f E A(p) met f : W H lR kan een 
nieuwe functie X f : W H lR worden gedefinieerd door: 

(Xf)(p) = X 11 (f} (46} 

Deftnitie Glad vectorveld 
Een vectorveld X heet glad als Vf E A(p)[Xf is glad] 
De verzameling van aile gladde vectorvelden vormt een vectorruimte. 

Gegeven twee gladde vectorvelden X en Y is het mogelijk om een lineaire func
tionaal op reeelwaardige gladde functies te definHiren : 

r 11 : A(p) H JR 
gegeven door: 
r 11 (!) = Xp(Y f) 

Merk op: 

• Y glad en f glad => Y f glad. 

(47) 
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• Xp voegt aan YF een reeel getal toe. 

• fp(·) hoeft niet in TpM te zitten ! Omdat aan punt 2. van (44) niet perse 
hoeft te worden voldaan. Neem b.v. X Oi en Y 8;, dan correspondeert 
fvO met de tweede gemengde afgeleide (te p) en meestal geldt: 
(fg),iJip # f(p) 9,ijlp + !,ijlpg(p). 

Het is wei mogelijk om gegeven twee gladde vectorvelden X, Y een lineaire func
tionaal te construeren op A(p) die tevens raakvector is aan M te p: 

Stelling f.2 
Zij X en Y gladde vectorvelden op M, dan: f : A(p) 1---7 :R gegeven door f(f) = 
Xp(Yf)- Yv(Xf) 
is een raakvector aan M te p. 

bewijs 
Er geldt X (I g)= (Xf)g + f(Xg) en dus i.h.b. in punt p: 
X(fg)(p) = (Xf)(p)g(p) + f(p)(Xg)(p) = Xp(f)g(p) + f(p)Xv(g) 
(NB. zie (46). Met rechttoe rechtaan rekenwerk (zie evt. [l](p.l70)) 
volgt nu, gebruikmakend van het bovenstaande, 
dat aan punt 2 van (44) is voldaan. 
Het idee hierbij is dat de tweede gemengde afgeleiden tegenelkaar wegvallen ! 

Corollarium f.3 
p 1---7 XpY- YpX definieert een vectorveld dat wordt aangeduid met [X, Y] 

Stelling f.4 
Zij L:(W) de verzameling van alle gladde vectorvelden op een open verzameling in 
een differentieerbaar manifold M. 
Dan is L:(W) een Lie algebra onder[·,-]. 

M.b.v. directe verificatie is bovenstaande eenvoudig nate gaan. 
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Zij M,N differentieerbare manifolds en zij t/J : M I-t N glad z.d.d. '1/J(p) = q 
Definieer de differentiaal van t/J als volgt: 

d'I/J :TpM~-+TqN 
gedefinieerd door 
d"'~(J) = ~(f 0 '1/J) 
Waarbij, ~ E TpM 1\ f E A(q) 

Toon nu aan dat dt/J~(·) inderdaad in TqN zit: 

1. d'l/J~( ·) is een lineaire afbeelding, immers 
di/J~(af + f3g) = ~(af + f3g o '¢) = ad'I/J~(f) + f3d'ljJ~(g) 
want ~ E TpM en dus per definitie lineair. 

2. Als I = g op een omgeving van q, dan 
I o 'ljJ = g o '1/J op een omgeving van p. 
en dus vanwege ~ E TpM geldt: 
~(f 0 '1/J)(f) = ~(g 0 ¢)(g) 

3. voor j, g E A(q) 
di/J~(fg) = ~(fg 0 '¢) = ~((! 0 '1/J)(g 0 '¢)) = 
(! 0 '1/J)(p)~(g 0 '¢) + ~(! 0 '1/J)(g 0 '1/J)(p) = 
f(q)dt/J~(g) + d"'~(f)g(q) 

F .5 Lie groepen 

Definitie Lie groep 
Zij G een differentieerbaar n-manifold en tevens groep. 
G heet een Lie groep als (a, b) I-t ab en a 1-t a-1 glad zijn. 

Voorbeelden: 80(3), SU(2} en Sp(l). 

F .6 Lie Algebra van een groep 

(48) 

Zij G een Lie groep met eenheidselement e. Zij Xe E Te(G). Beschouw weer het 
diffeomorfisme L9 : G 1-t G gedefinieerd door L 9 (x) = gx. Deze afbeelding wordt 
ook wel de links-translatie genoemd. Er geldt: dL9 : Te(G) I-t T9 • 

Definitie linksinvariant vectorveld 
Een vectorveld heet links-invariant als 

X 9 = dL
9
Xe 

hetgeen betekent dat 
'v' JEA(g) [Xg(f} = Xe(/ o L9 )( E IR)] 

(49) 

Het beeld in het eenheidselernent legt dus een op een Liegroep gedefinieerd linksin
variant vectorveld vast. 

lemma f.5 Als X, Y linksinvariante vectorvelden zijn, dan is [X, Y] dat oak. 
bewijs 
Zij g E G en I E A(g). Dan: 

dL
9
[X, Y]e(f) =[X, Y]e(f o L 9 ) = 

Xe(Y(f o L9 ))- Ye(X(J o L9 )) = 
dL

9
Xe(Y f)- dL.Ye(Xf) = 

X 9(Yf)- Y9 (XJ) = 
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Duid de verzameling van alle linksinvariante gladde vectorvelden op een Liegroep 
G aan met .C(G). 

stelling f.6 
.C(G) is een n-dimensionale Liealgebra die subalgebra is van de Lie-algebra van alle 
gladde vectorvelden 

bewijs 
Uit lemma f.5 volgt dat .C( G) gesloten is onder [-, -]. Verder volgt direct uit de 
lineariteit van d£

9 
in (49) dat: 

X, Y E .C(G) =?X+ Y E C(G) 
XE.C(G) 1\ rElR =?rXE.C(G) 
Er is 1 op 1 correspondentie tussen C(G) en Te(G)! 
, waarvan de dimensie gelijk is aan n en dus 
dim .C(G) = n 

We noemen C(G) ook wel de Lie-algebra behorende bij de Lie-groep G. 
Matrix-groep voorbeelden: 

G .C(G) dimG 

GL(n,C) Mn(C) 2n2 

GL(n,lll) Mn(lR.) n2 

U(n) su(n) n2 

SU(n) su*(n) n 2 -1 
SO(n) so(n) n(n-1) 

Sp(n) sp(n) 2n~n+l} 
2 

stelling f. 7 Zij ¢ : G H- H een homomorfisme tussen Lie groepen, dan is d¢ : 
Te(G) H- Te(H) een homomorfisme tussen Lie algebra's. 

bewijs 
Omdat C( G) een subalgebra is van de algebra bestaande uit aile gladde vectorvelden 
op G. Hoeft aileen maar te worden nagegaan of het produkt [-, ·] behouden blijft: 

Dit is inderdaad het geval: 

d~[X, Y]f = [X, Y](f o l/1) = 
X(Y(f o ¢))- Y(X(f o ¢)) = 
d<PX(Yf)- d.pY(Xf) = 
[dq.X, d<PY]f 0 

Merk op dat indien ¢ diffeomorf is op een zekere omgeving van e in G, het Lie
algebra homomorfisme d¢: .C(G) 1---l- C(H) een isomorfisme is. 

Stelling f.S Iedere reele eindig dimensionale Lie algebra is de Lie algebra van 
een zekere Lie groep. 

Voor bewijs zie (p.133 Hochschild, The structure of Lie Groups, Holden-Day, 1965). 
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G N umerieke resultaten en tests 

Onderzoek naar werking en 
convergentiegebied 
van de Newton-Raphson methode bij 
redundante stelsels bij isu{2)-SU(2) 
representatie in 
colineariteitsvergelijking 

Definieer de "fdeale" invoeNerzameling n (zie verslag Hoofdstuk 8) 
bestaande uit object en fotocoordinaten van N terreinpunten 

xlijst= 0.001• {0.3, 0, 0.3, -0.3, 0.3, 0.15}; 

ylijst= 0.001•{0, 0.3, 0.3, -0.3, -0.3, 0}; 

Xlijst= 0.001•{-100, 0, -100, 100, -100, -50}; 

Ylijst = 0. 001 * {0, -100, -100, 100, 100 1 0}; 

Z1ijst= {0, 0, 0, 0, 0, 0}; 

De vennenigvuldiging met 0.001 betekent dat we afstanden in km uitdrukken. 

x[k_] := xlijst[[k]] 

y[k_] :=yHjst[[k]] 

:z: [k_] : = zlijst[ [k]] 

X[k_] ::Xlijst[[k]] 

Y [k_] : = Ylijst[ [k]] 

z [k_] : = Zlijst[ [k]] 

. ? 

F2Nplus 1 is de componentsfunctie die verantwoordlijk is voor de nonnering en nogal afwijkt van de overige fs: 

• 

F2Nplusl[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, Zf_, f_, mu_J ;: 

(mu) * (1- (pl) "2- (p2) "2- (p3) "'2- (p4) "2) 

Opsplitsing Fk's: 

... 

Om verwarring te voorkomen werken we bij de gesplitste fk's met g2k-l (bet reele deel van fk) en g2k (bet imaginaire 
deel van fk) i.p.v. fk's. NB. k=L .. N 
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G2kminl[k_, pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, f_] : = 
( ((pl) "2 + (p2) "2- (p3) "2- (p4) "2) •f -2 ((pl) * (p3) •x[k]-

(p2) * (p4) 1rx[k]- (p2) * (p3) 1ry[k] -(pl.)* {p4) •y[k)} ) (X[k] -XF) 

- ( 21r ((pl) * (p3) + (p2) * {p4)) ;.f+ (pl) "2•x[k]- (p2) "2•x[k] -2• (pl) * 

(p2) *Y[k]- (p3) "2•x[k] + (p4) "2•x[k) +2* (p3) * (p4) *Y[k] ) (Z[k]- Zli') 

G2k[k_, pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, f_] := 

-( 2•(pl)•(p2)•x[k] +(p1)"'2•y[k)-(p2)"2*y[k]+ 

2• (p3) * (p4) •x(k] + (p3) "'2•y(k]- (p~) "2 *Y[k] ) (Z[k)- ZF) + 
( ((pl.) "2 + (p2) "2- {p3) "2- (p4) "2) •f -2 { (pl) * (p3) •x(k)-

(p2) * (p4) •x[k]- (p2) * (p3) *Y[k)- (pl) * (p4) *Y[k]) ) (Y[k] -YF) 

gvector is reele vectorfunctie z.d.d. gvector=O is de colinieariteitsvergelijking in SU(2) representatie 

gvector[pl._, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, f_, mu_] :• 

FJ.atten[Jo:in[Table[{G2kminl(k, pl, p2, p3, p4, XF, YF, Zli', f], 

G2k(k, pl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, f]}, {k, 1, 6}], 

{{F2Nplusl[p1, p2, p3, p4, XF, YF, Zf, f, mu]}}], 1] 

Hieronder wordt zijn totale afgeleide geimplementeerd 

JakobimatG[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_, ZF_, f_, mu_] :: 
Flatten[Jo:l.n['l'able[{{D[G2km:in1[k, al, p2, p3, p4, XF, YF, Zl!', f], al] /. {al ... pl}, 

D[G2km.in1[k, pl., a2, p3, p4, XF, YF, ZF, f], a2]/. {a2.,.p2}, 

D[G2km.inl[k, pl., p2, a3, p4, XF, YF, Zl!', f], a3] /. {a3.,.p3}, 

D[G2ltm:l.n1[k, pl, p2, p3, a4, XF, YF, ZF, f], a4] /. {a4 "'*P4}, 

D[G2kminl[k, pl, p2, p3, p4, DF, YF, ZF, f], Dl!'] /. {DF.,.XF}, 

D[G2km:l.nl[k, pl, p2, p3, p4, XF, EF, ZF, f], EF) /. {EF-+YF}, 

D[G2km:l.n1[k, pl, p2, p3, p4, XF, YF, FF, f), :&'F] /. {FF-+ZF}}, 

{D(G2k[k, cl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, :f), cl]/. {cl-tpl}, 

D[G2k[k, pl, c2, p3, p4, XF, YF, ZF, f], c2) /. {c2-+p2}, 

D[G2k[k, pl, p2, c3, p4, XF, YF, ZF, f], c3) /. {c3-+p3}, 

D[G2k[k, pl, p2, p3, c4, XF, YF, ZF, f), c4J /. {C4-tp4}, 

D[G2k[k, pl, p2, p3 1 p4, GF, YF, ZF, f], Gl!']/. {GF-tXF}, 

D(G2k[k, pl, p2, p3, p4, XF, BF, Zl!', f), BF)/. {BF-tYF}, 

D[G2k[k, pl, p2, p3, p4, XF, YF, JF, :f] I JF] /. {JF-+ ZF}}} 

1 {k, l., 6}], 

{{{D[F2Nplusl(dl., p2, p3, p4, XF, YF, ZF, f, mu], dl] /. {dl.,.pl}, 

D[F2Nplusl[pl, d2, p3, p4, XF, YF, ZF, f, mu], d2] /. {d2.,.p2}, 

D[F2Nplusl(p1, p2, d3, p4, XF, YF, ZF, :f, mu], d3] /. {d3.,.p3}, 

D[:&'2Nplusl[pl., p2, p3, d4, XF, YF, ZF, f, mu], d4] /. {d4.,.p4}, 

D [F2Nplusl [pl, p2, p3, p4, KF, YF, Zli', f, mu) , KF] I. {KF .,. XF} , 

D[F2Nplusl[pl, p2, p3, p4, XF, LF, Zl!', f, mu], Ll!'] /. {LF.,.YF}, 

D[F2Nplusl[pl, p2, p3, p4, XF, YF, MF, f, mu], MF] /. {MF.,.ZF}}}}], 1] 

Clear[al, a2, a3, a4, DF, EF, FF, cl, c2, c3, c4, GF, HF, FF, KF, LF, MF, dl, d2, d3, d4] 

JacobimatG grondig gecheckt. ... 

JakobimatG is een 25(=2N+ I )x 7 matrix en 0 is een (2N+ 1) co vector 

Defmieer nu de phiveaor ... Dit is de afgeleide (gradient) van de kleinste kwadraten som. 
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pbivector[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_, YF_1 ZF_ 1 f_, mu_] : = 
Transpose[Ja.kobimatG[p1 1 p2 1 p3, p4, XF 1 YF, ZF, f, mu]]. 

gvectox[pl, p2, p3, p4, XF, YF, ZF, f, mu] 

Implementeer de totale afgeleide van phivector. Dit is dus de hessiaan van de kleinste kwadraten som 

Jacobimatpbi[pl_, p2_, p3_, p4_, XF_ 1 YF_, ZF_, f_1 mu_] := 

Table[ {D [ (pbivector[w1, p2 1 p3 1 p4, XF, YF 1 ZF 1 f, mu]) [ [i]] 1 wl] /. {wl -1 pl}, 

D [ (ph:ivector[pl 1 w2, p3 1 p4, XI!', YF, ZF, f, mu]) [ [i)], w2] I. {w2-+ p~} 1 

D [ (ph.ivector(pl, p2, w3, p4 1 XF 1 YF, ZF 1 f 1 mu]) [[i]], w3] I. {w3 -1 p3} 1 

D [{ph.ivector[pl, p2 1 p3~ w4, XF, YF; ZF, f, mu}) [ [i]] 1 w4l 1 .. {w4 -1 p4}, 

D[(ph.ivector[pl, p2 1 p3, p4, AF, YF, ZF, f, mu)) [[i]], AF] /. {AF-+XF} 1 

D [ (ph.ivector[pl, p2, p3, p4, XF 1 Bli', ZF 1 f 1 mu]) [ [i]] , BF] I. {BF -1 Yli'} 1 

D[(ph.ivector[pl, p2, p3, p4 1 XF, YF, CF, f, mu]) [[i]], CF] /. {CF-+Zii'}}l {i, 1, 7}] 

Cl.ear[wl, w2, w3, w4 1 AF, BF, CF] 

Hieronder een omrekeningsfonnule van omega, phi, kappa naar plfP2,p3 en p4. 
Voor toelichting zie tabel2 in Algebraisch overzicht ( Hoofdstuk 4.2.1 verslag ). 

3 

p4vect[w_, p_, k_] : = { Cos(k /2] * Cos[p 1 2] *Cos [w /2] - Sin[k /2] •Sin[p /2] * Sin[w I 2], 

Cos[k /2] *cos[p/2] * S:i.n[w /2] + Sin(k/2] * Sin[p/2] •Cos[w/2], 

Cos[k /2] *Sin[p/2] *Cos[w /2] -Sin[k/2] •Cos[p/2] *S.in[w /2] , 

Cos[k/2] * Si.n[p /2) * Si.n[w /2] + Sin[k/2] •Cos[p/2) *Cos[w /2} } 

controle ...... . 

p4vect[O, 0, k) 

{cos(~], o, 0, Sin[~]} 

En dan nu de Newton Raphson iteratie ....... 

Avector[O) = {0.95, 0.05, 0.05, 0.05, 0, 0, 0.1} 

{0.95, 0.05, 0.05, 0.05, 0, 0, 0.1} 

De keuze van f= 0.0003 km zorgt ervoor dat bet brandpunt bij de "ideale" invoerset n ligt in (p,F) = (1,0,0,0,0,0,0.1). 
Zie Hoofdstuk 8 verslag. 

f = 0.0003 

0.0003 

De schalingsparameter ;t (Zie verslag Hoofdstuk 7 .1.1 beet bier mu ! ! ! ! A vector[n,mu] is de positie (p,F) tijdens de n-de 
iteratie Newton- Raphson waarbij de schalingsparamter 
in de laatste stap gelijk aan mu is gekozen .. Hieronder is de Newton-Raphson iteratie goed te berkennen. 
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Avector[n_, mu_] := Eva~uate[Avector[n -1]] + 

Flatten[{b1, b2, b3 1 b4, bS, b6, b7} /. 
!!'Solve[ Jacobima.tphi[Avector[n -1) [ [1)], Avector[n -1] [ [2]) 1 Avector[n -1] [{3] 1, 

Avector[n -1] [[4]], Avector[n-1] £[5]], Avector[n -1J ([6]], 

Avector[n -1] { [7]) 1 f 1 mu]. {bl, b2, b3, b4, bS, b6, b7} = 
-1 *Phivector[Avector[n- 1] [ {1]], Avector[n -1] [ [2]], Avector[n -1] [ [3)], 

Avector[n -1] [ [4]), Avector[n -1] [ [5]], Avector[n -1] [ [6]], 

Avector{n-1] [(7]], f, mu], {b1, b2, b3, b4 1 bS, b6, b7}]] 

Avector[n] is de positie (p,F) tijdens den-de iteratie Newton-Raphson waarbij de schalingsparamter gelijk aan 1 is. 
(d. w.z. geen extra schaling) 

Avector[n_l : = Evaluate[Avector[n -l]] + 
Flatten{{b1, b2 1 b3, b4, b5 1 b6, b7} /. 

NSolva[Chop[Jacobimatphi[Avector[n- 1] ([1]] 1 Avector[n -1] ([2]], 

Avector{n -1] [ (3]] 1 Avector[n -1] [{4]], Avector{n- J.] [ [5]) 1 

Avector[n -1] [ [6]] 1 Avector[n -1] [ [7]), f)]. {bl, b2, b3 1 b4, bS1 b61 b7} = 
-1 *Phivector[Avector[n- 1] [ [1)], Avector [n- 1] {[2]], Avector[n -1) [ [3]] 1 

Avector[n -1] [ [4]], Avector[n -1] [ [5]], Avector[n -1] [ [6]], 
Avector[n-1) [[711, f), {b1, b2, b3, b4, bS, b6, b7)]] 

error bepaald de afstand van zekere (p,F) tot bet optimale punt 

error[avec_) := Sqrt[Sum[ (avec[[i]]- {1, 0, 0, 0, 0, 0, O.l}{[i])) "2, {i1 1, 7}]] 

Vanaf nu vinden er allerlei Newton Raphson iteraties plaats met 
verschillende schalingsparameters: 

Avector[l, 0.00001] 

{0.689045, 0.0257375, -0.0156137, 0.01927681 -0.0144045, 0.00069283, 0.107477} 

Avector{l, 0. 0001] 

{1.0236, -0.0190376, 0.000234061, -0.02513, 0.0101369, 0.00260111, 0.104729} 

Avector[l, 0.0001] 

{1.0236, -0.01903761 0.000234061, -0.02513, 0.0101369, 0.00260111, 0.104729} 

A vector (1, 0. 001) 

{0.9984621 0.0624146, 0.055178, 0.05B1781, 0.0146726, -0.002388261 0.0912821} 

Avector[l, 0.01] 

{0.999413, 0.0526868, 0.0526263, 0.0526518, 0.0147976, -0.00232741, 0.0921869} 

Avector[l, 0.1] 

{0.999422, 0.052602, 0.0526014, 0.0526017, 0.0147981, -0.00232666, 0.0921952} 

Avector[1, 1] 

(0.999422, 0.0526012,0.0526012,0.052601210.0147981, -0.00232666, 0.0921953} 
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%346[[1)] 

0.999422 

( %372[[1)1) "2 + (%372[[2]]) "2+ (%372[[3]]) "2+ (%372[[4]]) "2 

1.00714 

Avector[1, 10] 

{0. 999422, 0.0526012, 0.0526012, 0.0526012, o. 0147981, -0.00232666, 0. 0921953} 

Avector [1, 110] 

{0.999422, 0.0526012, 0.0526012, 0.0526012, 0.0147981, -0.00232666, 0.0921953} 

Avector[l, 1000] 

RowReduce: :luc : 
Result for RowReduce of badly conditioned matrix (<<1>>) may contain significant numerical errors. 

{0.999422, 0.0526012, 0.0526012, 0.0526012, 0.0147981, -0.00232666, 0.0921953} 

Vanaf nu worden telkens iteraties na e/kaar uitgevoerd met startwaarden in 
omgeving van optimum · 
Telkens voor verschillende waarden voor parameters. 

Onderzoek naar gedrag algoritme in omgeving van 
optimum 

Het optimum={l,O,O,O,O,O,O.l}.Leg dit punt in bet midden van een 30-bol met straal r gelegen in de 
deelruimte<{O,O,O,O, l,O,o}, {0,0,0,0,0, 1,0}, {0,0,0,0,0,0,1 }> 

Beschouw 14 equidistante punten op deze bol en kijk wat bovenstaand algoritme ermee doet.Eerst een parametdsatie 
van deze bol: 

NB. vanwege de omvangrijke input en output is hieronder een selectie gemaakt van input om de resultaten zoals die in 
"Bolonderzoekdocumenten" staan te verantwoorden 

puntopbol.optimum[r_, e_, 4>_1 : .. 
{1, 0, 0, 0, 0+r•(Cos[¢])*(Sin[9)), 0+r(Si.n[9]) (Si.n[¢]}, O.l+r*(Cos[9])} 

r-0.005 

Noordpool ,zuidpool en cirkel theta=pi/3 en theta=2*pi/3 gechecked: Bij al deze startwaarden convergentie !! 

Hieronder een paar gevallen 

Avector{O] =puntopboloptimum{O.OOS, Pi/3, OJ 

{1, 0, 0, 0, 0.00433013, 0, 0.1025} 
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Avector[O) = \; 
Avector [1, 10] 
Avector[1, 1) 

Avec~or[l, 0.1] 
Avector[l, 0.01] 
error[Avector[l., 10]] 

error[Avector[l, 1]] 

error [A vector [ l, 0 . 1] ] 
error[Avector[l., 0.01]] 

~-----~--~----·-----

{1. 1 0,0000273, -0.000721131, -0,000285348, -0,000228077, 0. 0000159904, 0.100037} 

{1., 0.0000273, -0.000721131, 0.000285348, -0.000228077, 0.0000159904, 0.100037} 

{1., 0.0000273, -0.000721131, -0.000285348, -0.000228077, 0.0000159904, 0.100037} 

{1., 0.0000272998, -0.000721134, -0.000285348, -0.000228078, 0.0000159903, 0.100037} 

0.000809828 

0.000809828 

0.000809828 

0.00080983 

Avector[O] = 11$445; 
Avector[l, 10] 

Avector[l, 1] 

Avector(l, 0.1] 

Avector[l, 0.01] 

error [Avector[l, 10]] 
error[Avagtor[l, 1]) 

error[Avector[l, 0.1)] 
error[Avector[l, 0.01]] 

{l., 0.0000272993, -0.00072106, -0.000285336, -0.000220917, 0.0000163475, 0.100038} 

{1., 0.0000272392, -0.0007l4l06, -0.000284094, -0.000218711, 0.0000164074, 0.100038} 

{l., 0.0000229455, -0.00036782, -0.000182565,-0.000110852,0.0000139943, 0.100021} 

{1., 4.96801xlo-1 , -7.22777x1o·6 , 

-3.45797x10"6 , -2.l694lxl0"6 , l.99162xl0"7 , 0.100001} 

0.000807844 

0.000800581 

0.0004267 

8.34557xlo-6 
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Avector[O] = %457; 

Aveotor[1 1 10] 
Aveotor[l. 1 1] 

Avector [l. 1 0 .1] 

Avector[l. 1 O.OJ.] 

error[Avector[l 1 10]) 

error [Avector [ 1 1 1] ] 

error [Aveotor [ 1 1 0 . 1) ] 

error[Aveotor[l 1 0.01}] 

{1., 4. 96776x10"7 , -7.22705xlo-6 , 

{1., 4.94319x1o-7
, -7.15719x1o-6 , 

{1.1 3.45927xlo-7 , -3.68134x1o-6 , 

{ 1. I 9.41434 x10"9 1 -7. 57889x lo-a 1 

8.33298 X 10"6 

8.25862 X 10"6 

4. 41008 X 10"6 

9.42297 x lo-s 

error [%423) 

6. 8613x 10·6 

ander bolpunt ...... 

-3.45778 x 1o·6 , 

-3.43914 X 10-6 , 

-2.11982 X 10"6 
t 

-5 • 00546 X 10"9 
1 

Avector[O] =puntopboloptimum.[O.OOS, 2wPi/3, Pi.] 

{1, 01 0, 0, -0.00433013, 0, 0.0975} 

error [%480} 

0.005 
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-2.18422 X 10" 6
, 2 • 61541 X 10-7 1 0.1} 

-2.16237xlo-6 , 2.61179x1o-7 , 0.1} 

-1.09478x10-6 , 1. 88758 X 10-', 0.1} 

-2.2216xlo-8 , 4.92546x1o-9 , 0.1} 
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Aveotor[O] ,. %480; 

Avector[l, 1] 
Aveotor[l, 0 .1] 
A vector [1, 0 . 01] 
Avector[l, 0.001] 

error[Aveotor[l, 1]] 
error[Aveotor[1, 0.1]] 

error[Avector(l, 0.01]] 
error[Avector[l, 0. 001]] 

{1., 0. 0000364732, -0.000823952, -0.000383443, -0.000241287, 0. 0000272156, 0.100048} 

{1., 0. 0000364732, -0.000823952, -0.000383443, -0.000241287, 0. 0000272156, 0.100048} 

{1., 0.0000364733, -0.000823951, -0.000383443, -0.000241286, 0.0000272156, 0.100048} 

{1. 1 0, 0000364852, -0.000823758, -0.000383445, -0,000241141, 0, 0000272235, 0.100048} 

0.000942611 

0.000942611 

0.000942609 

0.00094242 

{1.0000048568605213', 0.000036485181780842996', 
-o. 00082375756106286', -o. 00038344490696305293 ·, 
-0.0002411410680233381', 0.00002722350830166301', 0.10004799577619676'} 

{1., 0.0000364.852, -0.000823758, -0.000383445, -0.000241141, 0.0000272235, 0.100048} 

Avector[O] = \39; 

Avector[l, 1] 

Avector[1, 0 .1] 
Avector[l, 0.01] 

Avector[l, 0.001] 
error [A vector ( 1, 1] ) 

error[Avector[1, 0.1]] 
error[Avector [1, 0. 01]] 

error[Avector[l, 0.001]] 

{1., 0.0000364906, -0.000823299, -0.000383325, -0.000249398, 0.000026787, 0.100046} 

{1., 0.0000369567, -0.1'>00780759, -0.000371755, -0.000236101, 0.0000266931, 0.100044} 

{1., 0.0000129657, -0.000129912, 

- Q • 0000803142, -0. 0000383195 1 7. 4054 9 X 10-6 , 0 .100008} 

{1., -5.4l057x1o-8 , -S.86376x1o-1 , 2.27567xlo-7 , -2.37155xlo-', -1.42521xlo-7 , 0.1) 

0.00094398 

0.00089862 

0.000158388 

1. 08889 X 10-6 
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Avector[O] = '1144; 

Avector[1, 1) 

Avector[1, 0.1] 

Aveotor[1, 0.01] 

Avector[1, 0.001] 

error [Avector [l, 1]] 

error (A vector [ l, 0 . 1] ] 

error{Avector[l, 0.01]] 

error [A vector [ 1 , 0 . 001 J J 

{1., -5.48531x1o-8 , -B.79067xlo-7 , 2.24174xlo-7 , -2.9773xlo-7 , -6.37633xl0"8 , 0.1} 

{1., -4.9910Bxl0"8 , -4..8947lxlO-', 8.18976xl0-8 , -1.63644xlo-7, -3.13949x10"8 , 0.1} 

{1., -1.12713x10"9 , -1.10975xl0-8 , 

6.3542Bxl0"10 , -3.64945xlo-9 , -5.49089xl0"10 , 0.1} 

{1., -1.2B549x 10·11 , -1.24991 x 10·10 , 

9.4584lxlo-12 , -4.11838xl0"11 , -7.02602x1o-12 , 0.1} 

9. 5881 X 10"7 

5.26094x 10"7 

1.17729 X 10"8 

l.32846x 10-10 

r-0.05 

De noordpool: 

Aveotor(O] =puntopboloptimum[O.OS, 0, 0] 

{1, o, o, 0, 0, 0, 0.15} 
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Avector[O] = %70; 

Avector[1, l] 

Avector[1, 0.1] 

Avector[1, 0.01] 

Avector[1, 0.001} 

error [Avector [l, :l}) 

er:r:o:r: [Avec tor [1, 0 .1]) 

e:r:ror[Avector(l, 0.01]] 

error[Avector[l, 0.001]] 

{1., -0.000750351, 0.0253982, 0.00703157, 0.00811847, -0.000139262, 0.0973052} 

{1., -0.000750352, 0.0253982, 0.00703158, 0.00817848, -0.000139262, 0.0973052} 

{1.00001, -0.000750463, 0.0254007, 0.00703256, 0.00817925, -0.000139301, 0.0973029} 

{1.001, -0.000761618, 0.0256458, 0.00713121, 0.00825725, -0.000143186, 0.0970773) 

0. 0277 352 

0.0277353 

0.0277382 

0.0280516 

{1.0010029060907324', -0.0007616180844702935', 

0.02564583198160129' t 0,00713121035257077' 1 0,00825725450103716' 1 

-0.00014318575103681652', 0.09707728753482037'} 

{1.001, -0.000761618, 0.0256458, 0.00713121, 0.00825725, -0.000143186, 0.0970773} 

Avector(O] = %41; 

Avector[l, 1] 

Avector[l, 0.1] 

Avectc:r:[l, 0.01] 

Avector[l, 0.001] 

e:r:ror(Avector[l, 1]] 

e:r:ror[Avector[l, 0.1]] 

e:r:ror[Avector[l, 0.01]) 
error[Avector[l, 0.001]) 

10 

{0.999649, -0.000760585, 0.0256111, 0.00712156, 0.00797361, -0.0000732899, 0.0984893} 

{0.999649, -0.000760272, 0.0256054., 0.00712107, 0.00797179, -0.0000734315, 0.0984896} 

{0. 999664, -0.000731592, 0. 02504 98, 0. 00707115, 0. 00779343, -0.0000871515, 0. 0985225} 

{1.00015, -0.00057264.9, 0.00726055, 0.00381511, 0.00217825, -0.000354605, 0.0996426} 

0.0278067 

0.0278008 

0.0272226 

0.00852161 
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Aveotor [0] :: %46; 

Aveotor[l, l] 

Aveotor[l, 0.1] 

Aveotor(1, 0.01] 

Aveotor [1, 0. 001] 

error[Aveotor[l, 1]] 

error[Avector[l, 0.1]] 

error[Avector[l, 0.01]] 

error[Avector[l, 0.001]] 

11 

{0.999966, -0.000572543, 0.00725914, 0.00381439, 0.00217202, -0.000307906, 0.0995551} 

{0.999966, -0.000572171, 0.00724753, 0.00381055, 0.00216844, -0.00030777, 0.0995558} 

{0.999975, -0.000538085, 0.00625491, 0.0034533,0.00186366,-0.000292105, 0.0996131} 

{1.00003, -0.0000723867, 0.000522452, 
0.000397019, 0.000154959, -0.0000468165, 0.0999844} 

0. 00851962 

0.00850703 

0.0074194 

0. 000680505 

Avector[O] =%55; 

Aveator[l, ~.] 

Avector[l, 0.1] 

Avector[l, 0.01] 

Avector[1, 0.001] 

error[Avector[l, 1]] 

error [A vector [l, 0.1]] 

error(Avector[l, 0.01]] 

error[Avector[l, 0.001]] 

{1., -0.0000723823, 0.000522388, 0.000396978, 0.000150527, -0.0000415185, 0.0999646) 

{1., -0.0000721405, 0.000517569, 0.000394036, 0.000149103, -0.0000412673, 0.0999649} 

(1., -0.0000473827, 0.000271387, 0.000224615, 0.0000773036, -0.0000248508, 0.099981) 

{1., -l.18749x1o-', 6.7056x1o-6 , 

5.78603x1o-6 , 1.93768xl0-6 , -6.80415x10-7 , 0.0999997} 

0. 00067 9229 

0.000673432 

0. 000365107 

9.17786xlo-6 
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Avector[O) = %64; 
Avector[1 1 1] 
Avector[l, 0.1] 

Avector[·l, 0.021 
Avector[l, 0.001] 

error[Avector[l, 1]] 
error [A vector [ l., 0. l] ] 

error[Avector[l. 1 0.01]] 
error[Avector[l, 0.001)] 

{l., -1.18024xl0"6 , 6.62395xlo-6 , 

5, 72558 X 10·6 , 1. 87485 X 10"0 , -6.40961 X 10"1, 0, 0999995} 

{1., -6.50136xl0-1
1 3.02592xl0"6 , 

2.80057xlo-6 , 8.4726Bxlo-7 , -3.26724xlo-7 , 0.0999998) 

{l., -1.30185xl0"8 , 5.53622xlo-8 , 5.34516xlo-6 , l.53996xlo-8 , -6.37178x10"9
1 0.1} 

12 

{1. 1 -1.27569 X 10-lO 1 i .1Q699x 10·lO 1 6.48Q63X 10·lO 1 2.Q7649X 10"10 
1 -i .88725 X 10"11 

1 0.1} 

9. 06656x 10-6 

4.2774.7 X 10"6 

7. 9916x lo-8 

9. 96546x 10"10 

Avector[O) = %73; 
Avector[1, 1] 

Aveotor(1, 0.1] 
Avector[1, 0.01] 

Avector[l, 0. 001) 

error[Avector[l, 11) 

error(Avector[l, 0.1]] 
error[Avector[l, 0.01}] 

error[Avector[1, 0.001)] 

{1., -2.67708xl0"12 , 1.09902x10"11 , 1.09B06xl0-11 , 3.03706xlo-12 , -1.32084xl0-12 , 0.1} 

{1., -2.72914xlo-u, 1.11667xl0"13 , 1.1168Bxl0"13 , 3.08505x10"14 , -1.34423xl0"14 , 0.1} 

{1., -3.0039lxl0"16
1 1.14546xl0"15 , 1.14ll7x10"15 , 3.14693xlo-16 , 1.37547xl0"16 , 0.1} 

{!.1 -3.0431lxlo-11 , 4.00715xl0-11 , 3.5Slx10"11 , 9.28624xlo·18 , -4.47648x10"18 , 0.1} 

1. 61309 X 10"11 

1. 63996 x lo-13 

1. 6821 X 10"15 

6.24.421xlo-17 

We zien het algoritme convergeert na enige stappen echt kwadratisch ! 

De zuidpool: 
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Avector[O} = puntopbo~optim.um[O. OS, Pi, 0] 

{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0.05} 

Avector[OJ .. %87; 

Avector[l., 1] 

Avector[l, 0.1] 

Avector[l, 0.01] 

Avector(l, 0.001] 

error[Aveotor[l, 1] J 
error[Aveotor[l, 0.1]) 

error[Aveotor[l, 0.01]] 
error[Aveotor[l, 0. 001)] 

• : ·' 

{1., 0.00858252, -0.0890689, -0.053597, -0.0249518, 0.00662356, 0.100486} 

{1., 0.00858251, -0.0890689, -0.053597, 0.0249518, 0.00662356, 0.100486} 

{1.00001, 0.00858219, -0.089069, -0.0535961, -0.0249518, 0.00662336, 0.100488} 

{1.00093, 0.00854912, -0.0890705, -0.0535024, -0.0249588, 0.00660317, 0.100668} 

0.107454 

0.107454 

0.107453 

0.10741 
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Aveetor[O) = \89; 
Aveetor[l., 10] 

Avector[l, 1] 
Aveetor(l., 0.1] 

Aveetor[l, 0.01] 

Aveetor[l, 0.001] 
error[Avector[l, 10]] 

error [Avector [1, l.]) 
error[Avector[l, 0.1]] 

error[Avector[l, 0.01]] 
error[Aveetor[J., 0.001]} 

{0.994648, 0.00853658, -0.0885922, -0.0533101, -0.0266365, 0.00583029, 0.101975} 

{0.994648, 0.00853658,-0.0885922,-0.0533101,-0.0266365,0.00583029, 0.101975} 

{0.99464.8, 0.00853637, -0.0885881, -0.053309, -0.0266352, 0.00583017, 0.101975} 

{0.99469, 0.00851597, -0.0881824, -0.0531953, -0.0265096, 0.00581841, 0.101986} 

{0.997916, 0.00653398, -0.059439, -0.040597, -0.0177311, 0.004.33865, 0.102633) 

0.1074.22 

0.107422 

0.107418 

0.106991 

0.074621 
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Avector{O] = %109; 

Avector[l, 10] 

Avector[l, 1} 

Avector[l, 0.1] 

Avector[l, 0.01] 

Avector[l, 0.001) 

error[Avector[l, 10]] 

error[Avector[l, 1]] 

error [Avector [ 1, 0. 1] ] 

error[Avector[l, 0.01]] 

error [A vector [ 1, 0. 001] ] 

{0.994604, 0.00853621, -0.0885883, -0.0533078, -0.0266733, 0.00581293, 0.102008} 

{0.994605, 0.00853595, -0.0885832, -0.0533064, -0.0266718, 0.00581278, 0.102008} 

{0.994657, 0.00851019, -0.0880797, -0.0531651, -0.0265155, 0.00579759, 0.102019} 

{0.998338, 0.00616478, -0.0560723, -0.0380632, -0.016749, 0.00396795, 0.102605} 

{1.00764, -0.00279051, 0.0138731, 0.0172644, 0.00399679, -0.00330979, 0.103464) 

0.107428 

0.107423 

0.106894 

0.0702619 

0.024406 
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Avector[O] = %135; 

Avector[l, 10] 

Avector[l, 1] 

Aveotor[l, 0.1] 

Avector[l, 0.01] 

Avector[l, 0.001] 

error[Avector[l, 10]] 

error[Avector[l, 1]] 

error[Avector[l, 0.1]] 

error[Avector[l, 0. 01]] 

error[Avector[l, 0.001]] 

{0. 999846, -0.00276892, o. 0137657, 0.0171308, 0.00358056, -0.00208456, 0. 0988258} 

{0.999846, -0.00276892, 0.0137657, 0.0171308, 0.00358056, -0.00208456, 0.0988258} 

{0. 999846, -0.00276896, 0.0137653, 0.0171302, 0.00358045, -0.00208451, 0.0988258} 

{0.999848, -0.00277267, 0.0137239, 0.0170747, 0.00357018, -0.00207904, 0.0988306} 

{0.999963, -0.00261829, 0.010768, 0.0131466, 0.00283295, -0.00165911, 0.0991689} 

0.0225653 

0.0225653 

0.0225646 

0.0224953 

0.0175245 
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Avector[O) = %142; 
Avector[l, 10) 
Avector[l, 1] 
Avectorfl, 0 .l.] 
Avector[l, 0.01] 
Aveotor[l, 0.001] 
error[Avector[l, 10]] 
error[Avector[l, 1]] 
error[Avector[l, 0.1]] 
error[Aveotor [l, 0. 01]] 
error[Avector[l., 0.001]) 

{0.999755, -0.00276867, 0.0137644, 0.0171292, 0.00356727, -0.00204544, 0.0986777} 

{0.999755, -0.00276871, 0.0137641, 0.0171287, 0.00356718, -0.00204539, 0.0986777} 

{0.999756, -0.00277257, 0.0137271, 0.0170798, 0.00355799, -0.00204042, 0.0986818) 

{0.999859, -0.00268603, 0.0108438, 0.013376, 0.00283369, -0.00163742, 0.0989926} 

{1.00021, -0.000043736, 0. 00120326, 
0.000919684, o. 000409293, -0.0000942692, 0.100035} 

0.0225666 

0.022566 

0.0225047 

0.0177614 

0.00158712 
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Avector[O] = %157; 

Avector[l, 10] 

Avector[l, l] 

Avectorll, 0.1] 
Avector[l, 0.01] 

Avector[l, 0. 001] 

error[Avector[l, 10]] 

error [Avector [1, 1]] 

error[Avector[l, 0.1]] 

error[Avector[1, 0.01]] 

error[Avector[1, 0.001]] 

{0. 999999, -0.0000437266, 0. 00120301, 
0.000919487, 0.000346286, -0.0000860294, 0.0999181} 

{0. 999999, -0.0000437296, 0. 00120299, 
0. 00091947 6, 0. 00034 6282, -0.0000860288, 0. 0999181} 

{0. 999999, -0.0000440263, 0. 00120151, 
0 • 000918467 t 0 • 00034585, -0 • 0000859686, 0. 0999182} 

{0.999999, -0.0000637452, 0.00107004, 
0.00082873, 0.000307491, -0.000080058, 0.0999268} 

18 

{l., -0.000014125, 0.000098741, o.oooos41574, 0.0000281417, -9.29652xlo-6
, 0.0999937} 

0.0015584 

0.00155839 

0.00155655 

0.00139362 

0.000133981 
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Avector[O] = %168; 

Avector[l., 10] 
Avector [1, 1} 

Avector[1, 0.1] 
Avector[l, 0.01] 

Avector[l, 0.001] 
error[Avector[l, 10]] 

error [A vector [ l, 1] ] 

error [A vector [1, 0 .1]] 

error [A vector [ 1, 0 . 01] ) 
error[Avector[l, 0.001]] 

19 

{1., -0.000014125, 0.0000987383, o.oo00841555, 0.0000280045, -9.10551xlo-6
, 0.099993} 

{ 1. t -0. 0000141225, 0. 0000984 902, 
0.0000839705, 0.0000279328, -9.08892xlo-6 , 0.099993} 

{1., -0.0000130673, 0.0000787634, 

0.0000688847, 0.0000222523, -7.64749x1o-6 , 0.0999943} 

{1., -8.26646xlo-1 , 3.82685xlo-6 , 

3. 63063 X 10-6 , l. 06881 X 10'6 , -4.26373 X 10-7 , Q. 0999997} 

{1., -7.41595xlo-9 , 6.64227x1o·8 , 5.82794x1o-8 , 2.0608xlo-a, -7.22032xl0-9
, 0.1} 

0.000133968 

0. 000133652 

0.000108191 

5.4693x 10·6 

9.17246xlo-8 

{l., 0.00858252, -0.0890689,-0.053597,-0.0249518,0.00662356, 0.100486} 

Aveotor(O} = %; 

Aveotor[1} 

{0. 994648, 0.00853658, -0.0885922, -0.0533101, -0.0266365, 0. 00583029, 0.101975} 

Avector[O} = t; 
Avector[l] 

{0.994605, 0.00853595, -0.0885832, -0.0533064, -0.0266717, 0.00581278, 0.102008} 

Aveotor [O] =%; 

Aveotor[l] 

{0.999592, 0.00513912, -0.0460751, -0.0314397, -0.0137498, 0.00311948, 0.102748} 

Avector[O] =% i 

Avector[1) 

{0.998436, 0.00513317, -0.0460217, -0.0314033, -0.0136636, 0.00333016, 0.102001} 
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Avector[O] = %; 

Avector[l] 

{0.9984~7, 0.00512994, -0.0459631,-0.0313764, -0.0136451, 0.00332859, 0.101997} 

Avector[OJ • %; 
Avector[l] 

{1.00016, 0.00294964, -0.0199779, -0.0151315, -0.0057865, 0.00156546, 0.101452} 

Avector[O] = %; 
Avector[l] 

{0.999682, 0.00294823, -0.0199683, -0.0151243, -0.00581502, 0.00164421, 0.101155} 

error[\131] 

0.0259639 

Avector[O] = %131; 
Avector[l) 

{0.999686, 0.00293392, -0.0198141,-0.0150339, -0.00576862,0.0016355, 0.101148} 

error[\138] 

0.0257797 

Avector[O] • %138; 
Avector[1] 

{0.999768, 0.0026612, -0.0170499, -0.0133215, -0.00493992, 0.00146339, 0.101026} 

error(%143] 

0.0224253 

Avector[O] • %143; 
Avector[l] 

{0.999763, 0.00266036, -0.0170415, -0.0133163, -0.00493799, 0.00146379, 0.101023} 

error[%148] 

0.0224152 

Avector[O] • \148; 
Avector[l.] 

{1.00024, 0.000138058, 0.000022684, 
0.0000154714, 0.000047356, -0.0000242874, 0.10014} 

Avector(O] = %153; 
Avector[1] 

{1., 0.000138021, 0.0000226786, 0.0000154667, 6.6759xlo-6 , 0.0000102102, 0.0999987} 

error[%155] 

0.000141259 
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Ook bier gaat de convergentie traag, maar als de rij eenmaal in bet tenminste kwadratische convergentiegebied belandt 
dan gaat het zeer snel. 
Merk op dat de convergentie bij de Noordpool sneller verliep. 

A vector [ 0] • pun topbol.optimum [ 0 • 05, Pi I 3, 0] 

{1, 0, 0, o, 0.0433013, 0, 0.125} 

Aveotor[1] 

{1., 0.000413111, -0.0472096, -0.0114921, -0.0194055, 0.000012003', 0.101279} 

error[%] 

0.0523373 

Avector[O] = %34 

{1., 0.000413111, -0.0472096, -0.0114921, -0.0194055, 0.000012003, 0.101279} 

Aveotor[l] 

{0.998824, 0.000412626, -0.047154, -0.0114786, -0.0147948, 0.000254404, 0.101354} 

error[%38] 

0.05077 

Aveotor[O] = %; 

Aveotor[1] 

{0.999825, 0.000412983, -0.0470837, -0.0114833, -0.0147503, 0.000257752, 0.101355} 

error(lls40] 

0.0506928 

Aveotor[O] • UO; 

Aveotor[l) 

{1.00007, 0.000275552, -0.0216338, -0.00763865, -0.00673243, 0.000301805, 0.101174} 

error [%160] 

0.0239425 

Avector[O] = %160; 
Avector[l] 

{0.999737, 0.000275466, -0.0216264, -0.0076361, -0.00668466, 0.000374092, 0.100926} 

error[%] 

0.0239132 

Aveotor[O] = \269; 

Avector[l] 

{0.999745, 0.000286723, -0.021244, -0.00759593, -0.00656209, 0.00038063, 0.100916} 
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error[%] 

0.0235202 

Avecto:r[O] = %272; 

Avector[l.J 

{0.999764, 0.00031116, -0.020426, -0.00749994, -0.00630044, 0.000393101, 0.100895} 

error[t] 

0.0226776 

Avector[O] = %275; 

Avector[1J 

{0.999767, 0.00031646, -0.0202494, -0.00747873, -0.00624391, 0.000395836, 0.10089} 

error[%] 

0.0224957 

Avector[O] • %278; 

Avector[l] 

22 

{0.999835, 0.000406654, -0.0170898, -0.00694652, -0.00524008, 0.000422975, 0.100801} 

error[%) 

0.0192038 

Avector[O] = %281; 

Avector[lJ 

{0.99983, 0.000406934, -0.0170799, -0.00694485, -0.00523658, 0.00042417, 0.100797} 

error[t] 

0.0191934 

Avector[O) = %284; 

Avector[l] 

{1.00017, -0.0000755845, -0.000294833, 
0.0002241, -0.0000954399, -0.0000781724, 0.100117} 

error[t] 

0.000446632 

redelijk snel in kwadratisch convergentiegebied ! 

Aveetor[O] = puntopboloptimU11l[O. OS, Pi/ 3, Pi /3] 

{1, o, o, 0, 0.0216506, 0.0375, 0.125} 
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Aveotor [O] = \; 
Avector[l] 

{1., 0.0.0196005, -0.0396582, -0.040335, -0.0138162, 0.000767586, 0.101763} 

error [%168] 

0. 0582933 

Avector[O) = '!1168; 

Avector[l] 

{0.998406, 0.00195694, -0.0395949, -0.0402707, -0.0112796, 0.00429787, 0.102166} 

error ['ls17 4] 

0.0578468 

Avector [0] = U 74; 

Aveotor[l] 

{0.998404, 0.00196381, -0.0395725, -0.0402453, -0.0112569, 0.00431843, 0.102168} 

error ['ls181] 

0.0578112 

Aveotor[O] = U81; 
Aveotor[l] 

{1.00116, 0.00178164, -0.00508258, -0.00571847, -0.00116291, 0.000654576, 0.101072} 

error[UB6] 

0.00812348 

Avector [0] = %186; 

Avector[l] 

23 

{0.9999'71, 0.00177952, -0.00507652, -0.00571165, -0.00137684, 0.000743548, 0.100402} 

error ['!1292] 

0.00801073 

Avector[O] = %292; 

Aveotor[l] 

{0. 999969, 0. 00177716, -0.00507068, -0.00570547, -0.00137 625, 0. 000743141, 0 .100398} 

error[\] 

0.00800179 

Avector[O] = %295; 

Avector[l] 

{1. 00003, 0. 0000500374, -0.0000123596, 
-o.oooo728634, 6.10901 x 1o-6 , o.oooo10l441, o.1ooo19} 
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error[%] 

0. 0000969002 

redelijk snel in convergentiegebied beland! 

A vector [0] • puntopbolopt:imum[O. OS, Pi./ 3, 2 *Pi./ 3] 

{1, o, 0, 0, -0.0216506, 0.0375, 0.125} 

Aveetor(1] 

{1., -0.00652951, -0.0175088, -0.0290575, -0.00420619, 0.000693569, 0.101615} 

error[%] 

0.034847 

Aveetor[O] • 111181; 
Aveetor[1] 

{1.00116, 0.00178164, -0.00508258, -0.00571847, -0.00116291, 0.000654576, 0.101072} 

error[\] 

0.00812348 

Avector[O] = 111193; 
Avector[l] 

24 

{0.999971, 0.00177952, -0.00507652, -0.00571165, -0.00137684, 0.000743548, 0.100402} 

error[%] 

0.00801073 

Avector[O] • %301; 

Avector(l] 

{0.999969, 0.00177716, -0.00507068, -0.00570547, -0.00137625, 0.000743141, 0.100398} 

error[lfsJ 

0.00800179 

Avector[O] • '!1304; 
Avector[l] 

{1.00003, 0.0000500374, -0.0000123596, 

-0.0000728634, 6.10901x1o-6 , 0.0000101441, 0.100019} 

error[ts309] 

0.0000969002 

Avector[O) = \309; 
Avector[1] 

{ 1., 0. 0000500286, -0.0000123592, 
-o. oooonasss, -4. o7ao7 x lo-', o. ooaol34 698, o .loooo3} 
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error[lls313] 

0. 0000903117 

Aveotox:-[0] = %313; 

Aveotox:-[1] 

{ 1. t 0. 0000132583, -7.00811 X 10" 6 
t 

-0.0000256719, -l.0086xl0-6 , 4.29413xlo-6 , 0.100001} 

erx:-or ['!1316] 

0.0000300835 

Avaotox:-[0] = %316; 
Aveotor[l] 

{l., 4.63219xlo-6 , -3.82898xlo-6 , 

-0.0000106202, -7.20349xl0"7 , 1.6744xl0"6 , 0.100001} 

ax:-ror(ts] 

0.0000123509 

Avactor[O} = %319; 
Avactor[1] 

{1., 2.19509xlo-7 , -2.67628x1o-', -6.00754xl0-7 , -5.73745xl0-8 , 8.94675x10-8
, 0.1} 

ax:-ror(\} 

1. 02243 x 1o·7 

Avector[O] = 'ls322; 
Avactox:-[1] 

{1., 5.21268x10'9 , -8.39437xl0'9 , -1.52384xlo-8 , -L979lx1o-9 , 2.18635x10-9
, 0.1) 

arror['!l] 

1. 84223 x 1o·8 

Avactor[O] = 'ls325; 

Avactor[1} 

{1., 4.52B02x10"13 , -8.73344xl0-13 , 

-1.38656xlo·12 , -2.1575/xlo-13 , l.93483x10"13 , 0.1} 

Meteen in kwadratische convergentie gebied ! 

Aveotor[O] = puntopboloptim.um[O. 05, Pi /3, Pi] 

{1, 0, 0, 0, -0.0433013, 0, 0.125} 

Aveotor[O] "'\1.98; 
Avector[1) 

{1., -0.000337738,-0.00451768, 0.00593521, -0.00133836, -0.00074.1644, 0.100224.} 

Meteen in kwadratisch convergentie gebied ! 
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Avector[O] =puntopbo~optimum[O.OS, Pi/3, 4*Pi/3] 

{1, o, 0, o, -0.0216506, -0.0375, 0.125} 

Avector[O] =lis; 

Avector(l] 

{1., 0.00784342, -0.00416823, 0.0353076, -0.00339997, -0.00255742, 0.0971614} 

Avector[O) •lis; 

Avector[l] 

{0.999339, 0.00783808, -0.00416541, 0.035284, -0.00328954, -0.00424618, 0.0983672} 

error [lis] 

0.0368199 

Avector[O] = \244; 

Avector[l] 

{0. 999346, 0.00768628, -0.0041017, o. 035082, -0.00325568, -0.00423374, 0. 0983813} 

error(\] 

0.0365817 

Avector[O] = lls241; 

Avector[l] 

{0.99949, 0.00532109, -0.00305655, 0.0316212, -0.00269817, -0.00392547, 0.0985677} 

error{t] 

0.0325969 

Avector[O] = 18253; 

Avector[l) 

{0. 999482, 0. 00531245, -0.00305272, 0. 0316083, -0.00269905, -0.00392453, 0. 0985628} 

error [18258] 

0.032583 

Avector[O] • 18258; 
Avector[l] 

26 

{1.00048, -0.000583086, 0.000459222, 0.00147822, 0.000195943, -0.000178057, 0.100214} 

error[\] 

0.00175473 

Avector[O} = puntopboloptimum[O. OS, Pi /3, 5 .,.pi /3] 

{1, 0, 0, 0, 0.0216506, -0.0375, 0.125} 
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Avector[O] = %; 

Avector[l] 

{l., -0 ._00043967, -0.0289646, o. 0241676, -0.012281, -0.00137638, 0.0992487} 

error [%217) 

0.0397051 

Avector[O] = %217; 

Avector[l] 

{0.99929, -0.000439409, -0.0289438, 0.0241503, -0.0104905, -0.00412181, 0.0995745} 

error[%223] 

0.0393561 

Avector [ 0] = %223; 
Avector[l] 

{0.999297, -0.000486791, -0.0287837, 0.0240093, -0.0104278, -0.00411017, 0.0995812} 

error (111226] 

0.0391342 

Avector[Ol = \226; 
Avector[1] 

{0. 999509, -0.00151875, -0.0245217, o. 0202905, -0.00889674, -0. 00359211, 0 .0991325} 

error(%231] 

0.033282 

27 

Ondanks bet feit dat na de eerste iteratie slechts een error van 0.04 optrad, duurde bet toch nog een paar stapjes voordat 
de tenminste kwadratische kwam. 

Avector[O] = {1, 0, 0, 0, 0.01, 0.01, 0.099} 

{1, 0, 0, 0, 0. 01, 0. 01, 0. 099} 

Avector(1] 

(1., 0.000346263, -0.0106321, -0.000763177, -0.00364245, 0.000403809, 0.100325} 

119 



testNROOOvlO.nb 28 

Avector{O] = '11150 

{1., 0.000346263, -0.0106321, -0.000763177, -0.00364245, -0.000403809, 0.100325} 

Avector[l] 

{0. 999943, 0.000346159, -0.0106309, 
-0.000763255, -0.00342401, -0.000208087, 0.100385} 

Avector[O] = %152 

{0.999943, 0.000346159, -0.0106309, 
-0.000763255, -0.00342401, -0.000208087, 0.100385} 

Avector[l) 

{0.999987, 0.0000797679, -0.00645697, 
-0.00109521, -0.00205146, -0.0000597947, 0.100276} 

Convergeert netjes .... 

Avector[O] = {1, 0, 0, 0, 0.02, 0.02, 0.099} 

{1, 0, o, 0, 0.02, 0.02, 0.099} 

Avector[l] 

{1., 0.00636083, -0.0950502, -0.0054333, -0.0345238, -0.00511191, 0.102116} 

Aveotor[O) •% 

{1., 0.00636083, -0.0950502, -0.0054333, -0.0345238, -0.00511191, 0.102116} 

Avector[l] 

{0.995509, 0.00633225, -0.0946233, -0.00540893, -0.0299544, -0.000816866, 0.100363} 

Avector[O] .. \ 

{0.995509, 0.00633225, -0.0946233, -0.00540893, -0.0299544, -0.000816866, 0.100363) 

Aveotor[l] 

{0.99548, 0.00633098, -0.0946098, -0.00541219, -0.0298675, -0.000737846, 0.100331} 

Convergeert netjes .... 

Avector[O] • {1, 0, 0, 0, 0.03, 0.03, 0.99} 

{1, 0, 0, o, o. 03, o. 03, o. 99} 

Avector[l] 

{1., -0.00939535, 0.203944, 0.205316, 0.157937, 0.165007, -0.0965345} 

Avector[O] = %174 

{1., -0.00939535, 0.203944, 0.205316, 0.157937, 0.165007, -0.0965345} 
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Aveator[1] 

{0.962765, -0.0090454, 0.19635, 0.197671, 0.0490736, 0.00546304, 0.0376337} 

geen convergentie ........ . 

Aveatcr[O] = {0.95, l-N[Sqrt[0.95], 4], 0, 0, 0, 0, O.l} 

{0.95, 0.0253206, 0, 0, o, 0, 0.1} 

Aveator[1] 

{1. 00383, 0.0267553, -1.81112 X 10·lO 1 

8.22513xlo-10 , -0.000137363, 0.00271876, 0.0998282) 

Aveator[O] = %178 

{1.00383, 0.0267553, -1.81112x10"10 , 

a. 22513 x 10·10 , -o. ooo137 3 63, o. 0027187 6, o. 0998282} 

Aveator[l] 

{0.999671, 0.0266444, 1.96484xlo-9 , 

-8.20489xlo-9 , -0.00011786, 0.0022247, 0.0998577} 

Convergentie ....... 

Aveatcr[O] = 
{0.90, Sqrt[0.5]•(N[1-Sqrt[0.90]]), Sqrt[0.5]•(N[l-Sqrt[0.90]]), O, 0, O, 0.1} 

{0.9, 0.0362864, 0.0362864, o, 0, 0, 0.1} 

Aveator[1] 

{1.01728, 0.0410147, 0.0410147, 5.72943xlo-10 , 0.0196189,0.00665965, 0.0961901} 

Aveator[O] = '8 

{1.01728, 0.0410147, 0.0410147, 5. 72943x10"10 , 0.0196199, 0.00665965, 0.0961901} 

Aveator[1J 

{0.998892, 0.0402735, 0.0402735, -1.72164xlo·9, 0.0133827,0.00454276, 0.0974012} 

Convergentie ..... 

{0.00094242+bl, 0.00094242+b2, 0.00094242+b3, 
0.0009~242+b4, 0.0009.4242+b5, 0.00094242+b6, 0.00094242+b7} 

Part::partd: Part specification 0.00094242(1) is longer than depth of object. 

Fart::partd: Fart specification 0.00094242[2) is longer than depth of object. 

Part::partd: Part specification 0.00094242(3) is longer than depth of object. 

General: :stop : Further output of Part::partd will be suppressed during this calculation. 
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