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Hoofdstuk 3:

Uitvoering van bet snijplan.

Flying Spot Scanner:
Ter bepaling van de coordinaten van een object worden met behulp van een kamera een
drietal beelden, ieder onder een andere hoek, opgenomen.
Rond de coordinaten van het object wordt vervolgens automatisch of handmatig een snijplan bepaald. Aan de hand van het snijplan wordt een laser en een flying spot scanner
aangestuurd om de objectdelen los te snijden. De variatie van de spiegels van de laser wordt
bepaald zodat het snijplan kan worden uitgevoerd.
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Hoofdstuk 1: Plaatsbepaling van bet object.
Om de coordinaten te bepalen moet er een coordinatenstelsel worden aangegeven. Het gekozen coOrdinatenstelsel is een rechtsdraaiend orthonormaal stelsel, z, y en z.
Hieronder volgende de aannamen die gemaakt worden bij het situeren van het z - y - z
coordinatenstelsel en de aannamen betreffende de optische as van de kamera en het coordinatenstelsel van bet beeldvlak van de kamera, zie de figuren la en lb.
Aannamen:
Al: De z-as valt samen met de rotatie-as van het draaiplateau en het z-y vlak bevindt zich
op dezelfde hoogte als het draaiplateau.
A2: De optische as ( OA) van de kamera ligt in het z- z vlak en snijdt dus de z-as. Het
middelpunt (M) van bet beeldvlak (B) van de kamera ligt op de OA.
De OA staat loodrecht op het B. De OA maakt een positieve hoek met het z-y vlak,
als de kamera schuin omlaag gericht is.
A3: De loodrechte projectie van de OA op het z-y vlak valt samen met de z-as. Aan de OA
wordt een richting gegeven tegengesteld aan die van de .x-as. De y-as is door de keuze
van de z-as en z-as nu ook bepaald, door de eis dat het z- y- z stelsel rechtsdraaiend
en orthonormaal is.
A4: Het B van de kamera heeft een z'-y'-z' coordinatenstelsel, waarin met dezelfde eenheden
wordt gewerkt als het z- y- z stelsel. De z'-as ligt langs en tegengesteld aan de OA
( zegge, in de richting van de .x-as) en de y'-as staat loodrecht op bet z- z vlak, parallel
aan dey-as en z'-as ligt in bet x-z vlak (zegge, in de richting van de z-as). De oorsprong
van dit stelsel valt samen met M.
A5: Indien Peen punt is in bet z-y-z stelsel dat bet punt P' als beeldpunt heeft op bet B,
dan is P' de punt projectie van P door het effectieve brandpunt (F). De OA en de lijn
door P en P' snijden elkaar in F.
Constanten:
Cl: De OA snijdt de z-as in het punt (0,0, z0 ).
C2: De hoek de OA maakt met x-as is gelijk aan a, met

-f <a< f·

C3: De afstand van bet M tot bet punt (0, 0, zo) is gelijk aan r 0 •
C4: De afstand van bet F tot bet M is gelijk aan fo, met fo < ro.
C5: Van het B wordt aangenomen dat -Y!n.x < y1 < Y!n.x en -z:U.x < z' < z:U.x, met
Y:U.X > 0 en z:U.x > 0.
C6: Het object wordt gedraaid over een hoek {3 rond de z-as met 0 S {3 S 211".
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Van groot belang is de bepaling van het F. Indien de afstand van bet F tot het M bekeud is dan ligt het F vast. Breng door draaiing en translatie het B in het y z vlak, <.le
y 1-as valt samen met dey-as en z'-as valt samen met de z-as, noem dit vlak B'. De OA loopt
tegeugesteld aan de richting van de x-as en heeft dus rkhting ( -1, 0, 0 ). Kies een punt P in
ltet x-y-z stelsel dat het punt P 1 :.: (o,y:nax,z:nax) als beeld heeft in B'. Jlet punt F' is het
snijpunt v:an de lijn door P en P' met de x-as. De afstand van P' tot de oorsprong geeft de
afstand /o van bet F tot het M van bet beeldvlak. Gezien de coustanten is F' = (- /o, O, 0),
zie figuur 2.
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Figuur 2

Een draaiing rond de y-as over een hoek a gemeten vau de x- uaar de z-as, wordt gcnotecrd
als D~ en heefl als matrix:

( 1.1)
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Draaiingen zijn orthogonale afueeldingen, dat wil zeggen de leugte \'an het origiueel en het
beeld zijn gelij).;.
De richtingsvector vau AO wordt:
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Het F word t iu vectomotatie:

Appendix:
lndieu P 1 in wereld-coi)rdinateu, wordt gegeven als (:t,y,z) en in heeldscherm coonlinaten
als (0, -y', -z1 ) dan gcldt:
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§(1.1} Het omzetten van view·coordinaten naar wereld-coordinaten.
De richtingsvector van de lijn l', welke gaat door de punten F en P is op een draaiing na
gelijk aan de richtingsvector door F' = (- J0 , 0, 0) en P' = (O,p~,p~) in figuur 2:

(1.6)

rv(l') =

-DYa

J16 + (p~)2 + (#a)2

·

(

fo) .
P2

p~

De richtingsvectoren van alle lijnen zijn genormeerd, dat wil zeggen hebben lengte 1. De
parametrisatie van de lijn l' wordt:
(1.7)

l'=F+Avl,

met A> 0 en

v1

rv(l'), zie (1.6).

De lijn l' is niet voldoende voor de bepaling van P, daarom wordt voor een tweede lijn
l", het object geroteerd ronde de z-as over een hoek {3. De draaiing rond de z-as over een

hoek /3 wordt genoteerd als

D~

en heeft als matrix:

Het punt D~(P), het gedra.aide punt P, krijgt als nieuwe view-coordinaten (O,p~,p~). De
parametrisatie van de lijn l" door Fen D~(P) wordt:

(1.9)

111 = F

+ J.tV2

l

.

(:~) .
p~

De lijn l' wordt met het object meegedraaid. De parametrisatie van de gedraaide lijn l' wordt:
(1.10)

D~(l')

= D~(F) +AD~( vi), A> 0.

Het snijpunt, in de praktijk: kruispunt van de lijnen /11 en
D~(P). Uit het gelijkstellen van 111 aan D[J(l') volgt:
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D~( l')

geeft de coordinaten van

Met behulp van de kleinste kwadraten methode kan een benadering ). van A en [1, van J.L
worden gegeven:

De beste benadering van het snijpunt wordt verkregen door:

Toelichting:

Bij het berekenen van P worden constanten gebruikt. Als inputwaarden zijn nodig de
coordinaten op het beeldvlak (O,p2,p~}en (O,p1,p~),de coordinaten van Pen de coordinaten
van het gedraaide punt P.
Als outputwaarden verkrijgt men P een benadering van het kruispunt van de lijnen l" en
DMl').

§(1.2) Het omzetten van wereld-coordinaten naar view- coordinaten

Indien een puntR = (rt, r 2 , r 3 ) gegeven is in wereld-coordinaten dan is de richtingsvector van
de lijn door Fen R gelijk aan:
(1.14)

rv(F R) = (F- R) ,

( deze richtingsvector is niet genormeerd ).
Vervolgens moet, in view coordinaten ( x 1 , y1 , z1 ), het snijpunt van de corresponderende lijn
door F', zie figuur 2, met als richtingsvector D~a( F- R) met het y-z vlak worden berekend.
De lijn in vectornotatie:

(1.15)

( :: ) = F' +

~ · D~.(F- R) , ~ E IR.

Het y- z vlak wordt gegeven door de vergelijkin x = 0. Indien x 1 = 0 dan snijdt de lijn,
gegeven in (1.15), het y-z vlak en dat geeft de onbekende 1].
De view-coordinaten (O,x 2 ,x 3 ) van R vekrijgt men door 1] in te vullen in (1.15).
6

Toelichting:
Bij het berekenen worden de constanten gebruikt en als inputwaarden de wereld-coordinaten
van een zeker punt R.
Als outputwaarden verkrijgt men de view-coordinaten van het punt R.

§(1.3) Het omzetten van een lijn in wereld-coordinaten naar view-coordinaten
Om de lijn D~(l') op het heeldvlak te vertonen, dienen twee verschillende punten op de lijn
D~( l') te worden genomen en te worden omgezet naar view-coordinaten. Een lijn door de
twee punten verkregen op het heeldvlak geeft hij benadering het beeld van de lijn D~(l') op
het beeldvlak.

Toelichting:
De richtingsvectoren van de lijnen zijn genormeerd, zodat parameters de afstand geven van
de gekozen punten tot de effectieve hrandpunten, danwel gedraaide effectieve brandpunten.
Een goede keuze van deze parameters geeft het gedeelte van de lijn op het heeldvlak wat
strikt nodig is.
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Hoofdstuk 2: Hoekbepaling van de spiegels van de laser en afstandsbepaling
van de laser tot het object.
Om de hoek- en afstandsbepaling te kunnen doen moet er een coordinatenstelsel worden
aa.ngegeven. Bet coordinatenstelsel is een rechtsdra.aiend orthonormaal stelsel. Er wordt
gewerkt met ca.rtesische coordina.ten x, y, z. Hieronder volgen aannamen die gema.akt worden
bij het. V<1ststdlcn van hct x-y-z stelsel, de stand va.n de laser, spicgels, en de dra.aiplateau 's,
zie fip;u ur :l<~. en 3h.

Aanmunen:
Al: De lascrstraal sta.at Joodrecht op het x-y vlak en heeft een ricllting tegengesteld aan die
van de z-as, (d.w.;>;. "komt van hoven").
A2: Jlet x-y vlak vall. samen met de x-y vlakken van de draa.ipla.tcau's.
A3: De ;~;-as st.aat loodrecht op de verbindingslijn tussen de oorsprongen van de coordina.tenst.elsds rand de t.wcc draaiplateau 's. Jlet snijpunt van de x-as met de verbindingslijn ligt
precies in het midden van de verbindingslijn.
A't: In ruststand \'all de spiegels be,·indt de laserstraal zich precies halverwege de twee
dnwi plateau's.

A5: De assen van de spiegels staan loodrecht op elkaar. Een spiegelas staa.t Joodrecht op het
y- z vlak ( evenwijdig met de x-as) en de andere spiegel as staa.t loodrecbt op het x- y
vlak (evenwijdig met de z-as).
A6: De spicge]s weerkaatsen de laserst.raa} precies op de rota.tie as van de spiegels.

A 1: Voor de \'olgorde van weerkaatsing, zie (2.1) t/m (2.3) en figuur 3.
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f\IPt d<' :r-spiegd wonlt. lwdo<'ld de spiegel welke draait om cell as loodrecht op het y-z vlak.
1\ld dC' z-spiegel wordt hedoeld de spiegel welke draait om ecn a.s loodrecht op het x y vlak.
Voor hct met.en van d<' hueke11 zie figuur 4.
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l·~t'Jl spicgeling in de
Pn hecft aJs matrix

(2.1)

S~=

I
0
(
0

:~:-spiegel,

0

cos2/3
- si 11 2{3

welke een hoek {3 maak met de y-a.s wordt genoteerd met S~

0

-sin2t~

)

- cos 2{3

Eeu spicgding iu de z-spiegeJ, welke een hoek a maak met de y-a.s wordt genoteerd met S~
en !weft a.ls matrix:

(2.2)

-cos 2o
- sin 2o
(
0

-sin 2o
cos 2o
0

n9

De richting van de laserstraal is (0, 0, -1) en heeft na weerkaatsing in beide spiegels de
richting:

(2.3)

S!~ ( ~I )

in ruststand (a=

i,t' = i)

geeft dit de richting

(-1,0,0).

Constanten:
Cl: De afstand tussen de spiegels is gelijk aan go met go

> 0.

C2: Ret midden van de z-spiegel bevindt zich in het punt (0, 0, ho) , met ho 2: 0. Ret midden
van de x-spiegel bevindt zich in het punt (0, -go, ho).
C3: Voor de hoeken a en ,8 van de spiegels wordt aangenomen dat 0 <a<
De ruststand van de spiegels wordt aangenomen bij a: = i en ,8 i .

=

j-, en 0 < ,8 <

i.

§(2.1) Hoekbepaling.
De laserstraal komt aan in het punt (0, -g0 ,h0 ) wordt door de x-spiegel weerkaatst, en komt
aan in het punt Q.

(2.4)

Do
(0) = ( 0o ) .
0) + --S"'
2
( -go
ho
sin ,8 r;
-1
ho +Do(:':~~)

Q=

0

Vervolgens wordt de laserstraal door de z-spiegel weerkaatst. De parametrisatie van deze
laserstraal wordt:

(2.5)

Q+

~. s:s3 ( ~1 )

, met A>

o.

=

Indien een punt P
(p1,]12,pa) gegeven is in wereld-coordinaten dan kunnen de hoeken a
en P worden bepaald, alsmede de parameter A door de volgende vergelijkingen op te lassen:
Pl = -A sin 2a sin 2,8 .

(2.6)

P2

= A cos 2a sin 2,8 ,

cos 2,8)
P3 = ho +Do ( --:-----ri +A cos 2,8 .
sm2p
Uit deze vergelijkingen volgt:
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(2.7)

-Pl
tan(2a) = - , (P2 :/; 0) ,
P2

(2.8)

tan (2j3) =

(2.9)

A=

(go-~)
(

h )
P3- o

-Pl

sin(2a) sin(2j3)

, (p3 :/; ho),

(> 0, immers Pl < 0!)

lndien: P2 = 0 en P3 :/; ho dan a= i; P3
dan a = i en j3 = i, de ruststand!

= ho,p2 :/; 0 dan j3 = i

en tenslotte P3

= ho,P2 = 0

Opmerking betreffende de arctan:

Pas op met het gebruik van de arcton. Bij de vergelijking tan(2<P) = w geldt dat 0 < <P < i'
zie de constanten betreffende de hoeken a en j3. Afl1ankelijk van het positief of negatief zijn
van w moet er een correctie worden gedaan om de juiste hoek te verkrijgen: indien w > 0
dan <P = ! arctan (w) E (0, i), indien w < 0 dan <P = !(arctanw + rr) E (i, f) .

§(2.2) Afstandsbepaling.
Aangezien de richtingsvectoren zijn genormeerd, geeft de parameter A tevens de afstand van
het punt Q tot het object P. De afstand J, van het punt (0, -g 0 , h 0 ) tot het object Pis dus
gelijk aan:
(2.10)

f = (

go

sin(2j3)

)

+(

- Pl

sin(2o:) sin(2j3)

)

Opmerking:
Indien o:, j3 en de afstand f gegeven zijn dan worden de wereld-coordinaten verkregen door
deze waarden in te vullen in de parametrisatie van de laserstraal door Q. De parameter A
wordt:

(!- sm2
.go j3)

.

Appendix:
De flying spot scanner heeft coordinatenstelsel x, y, z. Een draaiplateau heeft coordinatenstelsel
x", y", z", zie figu ur 5. De y 11 -as maakt een positieve hoek 'Y met de y-as (gemeten van de y"naar dey-as). De oorsprong van het x"-y"-z" stelselligt in het punt (a,b,O), zie figuur 5.
Indien Pin wereld-coordinaten wordt gegeven als ( x, y, z) ten opzichte van het x-y-z stelsel
en als (x,y,z) ten opzichte van het x"-y"-z" stelsel dan geldt:
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(2.12)
D~ a.ls in ( 1.8) met

fJ =

"Y

+y.
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X
Figuur 5
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Hoofdstuk 3: Uitvoering van bet snijplan.
In 11it hoor1lstuk wordt in hct korL aangegeven hoe men ccn snijplan kan uilvoeren, zie figuur 6.
Aannamen:

Al: Een gro<'ipunt G heeft. als wereldroordina.ten (9 11 g2 ,g3 )en a.ls view-coordina.ten (O,g~,g~),
de wN<•ld-coordi nat en worden gegeven ten opzichte van een x- y- z stelsel rond een
dr<taipla.tca.u.

A2: Ilet object bevattcnde bet groeipunt G hangt vertica.al in bet vlak x = 9t·

A3: Er is een snijplan bekend, dat wit zeggen er zijn twee punten S1 en S2 op het beeldvlak
bekend, wa.artussen gesneden dient te worden. De view-coordinaten van St, rcsp. S2
zijn (0, sb, si:J), resp. (0, s~ 2 , s~ 3 ). De punten S1 en S 2 bevinden zich in de buurt van
het groeipunt G.

D<' wereld-roordinat<:'H nm .51 en S 2 kunnen worden uit.gerekend met. behulp van paragraaf
( 1.1 ).

Bepaal de Jijn It welke gaa.t door S1 en F en de Jijn / 2 welke gaat <loor S2 en F, zie ( J. 7).
De wereld-coonlinat<'n van S 1 en S 2 worden verkregen door de snijpunten van de lijncn It en
/2 m<'f. hct vlak :t = 9~> t.P hcrekenen.
Vervolppns mocl<'n d<' \\'erPhl-co()rdina.ten van S1 en S 2 met behnlp van (2.11) worden omgcrck<'nd naar de werdd-<·oordi naten vau de flying spot scanner.

De hoeken van de spiegcls van de laser kunnen nu worden berekend met behttlp van pa.ragraaf
( 2.1 ). Een eenvoudigc lincaire interpolatie tussen de stand van de spiegels voor St en S2 geeft
uiteindelijk de snijlijn.

z

Figuur 6
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