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Beeldrectificatie
van digitale foto’s



Motivatie voor het onderwerp
 Meten van posities, afstanden, vormen op een foto

• Wat is de afstand op een misdaadplek?
• Wat is de lengte van een verdachte op basis van een foto?
• Wat is de vorm van de overspanning van een hangbrug?
• Wat staat daar op de foto? Inzoomen op details

 Netjes scannen van pasjes en documenten

 Augmented reality (bijv. VAR technologie, fotoaanpassingen)

 Bepalen van positie en snelheid op video’s 
• Hoe snel lopen personen in een videoclip?

 Foto’s ‘aan elkaar plakken’ tot een panorama  





Motiverende zijpaden

 Geforceerd perspectief en illusies
• zijn objecten wel even groot?

 Taferelen van schilderijen en gebouwen; 
3D reconstructie op basis van 1 foto



 Welke wiskunde schuilt hier achter?
• Projectieve meetkunde 

 Wat gebeurt in foto/video apps op de smartphone en in
software (photoshop, Coach, …) op de achtergrond?
• Handmatige en geautomatiseerde bewerkingen van foto’s en video’s

 Kunnen we zelf ook computervisie programma’s maken?
• In Python m.b.v. OpenCV module

Voorbeelden zullen dit illustreren.

Vragen en antwoorden



Forensische fotometing m.b.v. perspectiefvierkant
Hoe meet je afstanden op onderstaande misdaadfoto, 
gegeven dat het perspectiefvierkant 50x50cm groot is?



Meetkundige aanpak uit perspectiefleer m.b.v GeoGebra

Uitbreiding van een rooster met perspectieftegels

1. Verleng zijden van perspectief-vierkant.

2. Breid basis van perspectief-vierkant aan 
weerszijden uit.

3. Verbind nieuwe basispunten met het 
vluchtpunt op de horizon.

4. Markeer snijpunten van lijnen



Uitbreiding van een rooster met perspectieftegels

1. Verleng hoofddiagonalen van perspectief-
vierkant en van andere vierkanten op de 
basis.

2. Voeg 3e horizontale lijn toe en markeer 
snijpunten met overige lijnen.



Uitbreiding van een rooster met perspectieftegels

1. Verleng hoofddiagonalen van vierkanten 
op de 2e rij.

2. Voeg 4e horizontale lijn toe en markeer 
snijpunten.



Uitbreiding van een rooster met perspectieftegels

1. 2e rij is gevuld met perspectief-vierkanten.
Vul ook de 3e rij.

2. Completeer perspectief-vierkanten door 
ander hoofdlijnen te trekken.

3. De positie van sleutelbos is nu afgebakend.



Verfijning van het rooster van perspectieftegels

1. Markeer alle snijpunten op een 
perspectiefvierkant.

2. Teken horizontale en verticale lijnen in 
het vierkant die de punten verbinden.



De constructie van de betegeling is terug te voeren op:
Perspectief constructie van Leon Battista Alberti (1404-1472)



1-puntsperspectief constructie van Jean Pelerin (alias Viator, 1445-1522).
Ook bekend onder de naam distantiepunt methode



Handiger: beeldrectificatie (bijv. met een Python programma)

Originele foto Na (metrische) beeldrectificatie



Beeldrectificatie met Photoshop (LAB42)

Originele foto Na beeldrectificatie



Beeldrectificatie met Coach (vorm van Clifton hangbrug)



Inzoomen op details in een foto: wat is het vloerpatroon?



Inzoomen op details in een foto: wat is het vloerpatroon?
Na beeldrectificatie via een
geschikte transformatie is 
het vloerpatroon beter
herkenbaar.



Het projectieve vlak als basis voor computervisie
Probleem. In een 2D-coordinaatvlak veel gevalsonderscheidingen:
• Meestal hebben twee lijnen exact één snijpunt gemeen.
• Parallelle lijnen snijden elkaar niet.
Oplossing. Voeg een vluchtpunt (verdwijnpunt) toe voor elke richting
in het vlak / elke verzameling van paralelle lijnen.
• Definieer een vluchtpunt als snijpunt van twee parallelle lijnen.
• Twee verschillende lijnen snijden elkaar nu in exact één punt:

een vluchtpunt of een eindig punt in het vlak

Zo maak je het projectieve vlak 𝑃𝑃2.



Homogene coördinaten van punten in het projectieve vlak

Realiseer 𝑃𝑃2 als ℝ3\
0
0
0

met equivalentie 
𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝑧𝑧

=
𝑘𝑘𝑥𝑥
𝑘𝑘𝑦𝑦
𝑘𝑘𝑧𝑧

voor 𝑘𝑘 ≠ 0.

Eindig punt: 
𝑥𝑥
𝑦𝑦 in ℝ2 wordt 

𝑥𝑥
𝑦𝑦
1

in 𝑃𝑃2. 
𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝑧𝑧

in 𝑃𝑃2 wordt
⁄𝑥𝑥 𝑧𝑧
⁄𝑦𝑦 𝑧𝑧 in ℝ2.

Vluchtpunten hebben homogene coördinaten
𝑥𝑥
𝑦𝑦
0

.

Elke 3D-vector ongelijk de nulvector representeert dus een punt in 𝑃𝑃2.



Homogene coördinaten van lijnen in het projectieve vlak
Algemene definitie van een lijn ℓ in ℝ2: 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑦𝑦 + 𝑐𝑐 = 0

Maar ook (𝑘𝑘𝑎𝑎)𝑥𝑥 + (𝑘𝑘𝑏𝑏)𝑦𝑦 + (𝑘𝑘𝑐𝑐) = 0 met 𝑘𝑘 ≠ 0 is goed.

𝑎𝑎
𝑏𝑏
𝑐𝑐

in 𝑃𝑃2 definieert de lijn ℓ =
𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝑧𝑧

∈ 𝑃𝑃2 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑧𝑧 = 0 .

Vluchtpunt op deze lijn is: 
𝑏𝑏
−𝑎𝑎
0

.  Alle vluchtpunten vormen de lijn 
0
0
1

Elke 3D-vector ongelijk de nulvector representeert dus een lijn.



Punten en lijnen met homogene coördinaten

Punt 𝑃𝑃 =
𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝑧𝑧

ligt op de lijn ℓ =
𝑎𝑎
𝑏𝑏
𝑐𝑐

als  a𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑧𝑧 = 0

oftewel als 𝑃𝑃𝑇𝑇 � ℓ = ℓ𝑇𝑇 � 𝑃𝑃 = 0 (inproduct van vectoren)

De lijn ℓ door de punten 𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑧𝑧

en 𝑃𝑃′ =
𝑃𝑃𝑥𝑥′
𝑃𝑃𝑦𝑦′

𝑃𝑃𝑧𝑧′
heeft homogene

coördinaten ℓ = 𝑃𝑃 × 𝑃𝑃′ =
𝑃𝑃𝑦𝑦𝑃𝑃𝑧𝑧′ − 𝑃𝑃𝑧𝑧𝑃𝑃𝑦𝑦′

𝑃𝑃𝑧𝑧𝑃𝑃𝑥𝑥′ − 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑃𝑃𝑧𝑧′
𝑃𝑃𝑥𝑥𝑃𝑃𝑦𝑦′ − 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑃𝑃𝑥𝑥′

(kruisproduct)



Projectieve lijn 𝑃𝑃1 en projectieve ruimte 𝑃𝑃3

Realiseer 𝑃𝑃1 als ℝ2\ 0
0 met equivalentie 

𝑥𝑥
𝑦𝑦 = 𝑘𝑘𝑥𝑥

𝑘𝑘𝑦𝑦 voor 𝑘𝑘 ≠ 0.

Realiseer 𝑃𝑃3 als ℝ4\

0
0
0
0

met equivalentie 

𝑥𝑥
𝑦𝑦
𝑧𝑧
𝑤𝑤

=

𝑘𝑘𝑥𝑥
𝑘𝑘𝑦𝑦
𝑘𝑘𝑧𝑧
𝑘𝑘𝑤𝑤

voor 𝑘𝑘 ≠ 0.



Gaatjescamera model (pinhole camera model)
Camera in oorsprong van het 
ruimtelijk assenstelsel, gericht in 
positieve Z-richting met xcam- en
ycam-as gelijkgericht met 
respectievelijk de X- en Y- as.

Beeldvlak op vlak 𝜋𝜋 (𝑍𝑍 = 𝑓𝑓)

�𝑥𝑥cam = (xcam, ycam)T: geprojecteerd
punt in camera coördinaten [mm]



(xcam, ycam)T: geprojecteerd punt in cameracoördinaten [mm]

Het principale punt is het 
snijpunt van de as door 
het cameracentrum
loodrecht op het 
beeldvlak (hier de Z-as) 
met het beeldvlak en hier
is het de oorsprong van 
cameracoördinatenstelsel



(xcam, ycam)T: geprojecteerd punt in cameracoördinaten [mm]



(xcam, ycam)T: geprojecteerd punt in cameracoördinaten [mm]



(xcam, ycam)T: geprojecteerd punt in beeldcoördinaten [mm]

Stel niet 0,0 𝑇𝑇 maar 
𝑝𝑝𝑥𝑥 , 𝑝𝑝𝑦𝑦

𝑇𝑇
zijn de 

beeldcoördinaten van 
het principale punt



h / 2

Meestal gekozen

px = w / 2
py = h / 2

w / 2

0 w / 2 w
0

h / 2

h

(xcam, ycam)T: geprojecteerd punt in beeldcoördinaten [mm]



xm =
wpx [px]
w [mm]

hpx [px]
h [mm]ym =

xim = fX/Z+px [mm]

yim = fY/Z+py [mm]

(xcam, ycam)T: geprojecteerd punt in pixelcoördinaten [px]

Veronderstel rechthoekige pixels



(xcam, ycam)T: geprojecteerd punt in pixelcoördinaten [px]
inverteerbare 3x3 camera kalibratie matrix K

Als camera niet in oorsprong van ruimtelijk assenstelsel is, 
dan nog samenstelling met 3D-rotatiematrix en 3D-translatiematrix nodig.



Centrale projectie van punten in 3D naar 2D-beeldvlak

• Lineaire afbeelding in termen van homogene coördinaten:

𝑤𝑤𝑥𝑥
𝑤𝑤𝑦𝑦
𝑤𝑤

=
𝑝𝑝11 𝑝𝑝12 𝑝𝑝13 𝑝𝑝14
𝑝𝑝21 𝑝𝑝22 𝑝𝑝23 𝑝𝑝24
𝑝𝑝31 𝑝𝑝32 𝑝𝑝33 𝑝𝑝34

𝑋𝑋
𝑌𝑌
𝑍𝑍
1

voor 𝑤𝑤 ≠ 0 en de 3 × 4 matrix 𝑃𝑃 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖=1…3,𝑖𝑖=1…4

• Beeldcoördinaten
𝑥𝑥
𝑦𝑦 bij deling door w.   Dus: 11 vrijheidsgraden



Wat als af te beelden punten in een vlak liggen?
• Inverveertbare lineaire afbeelding, homografie genaam,

bij homogene coördinaten

𝑤𝑤𝑥𝑥𝑥
𝑤𝑤𝑦𝑦𝑥
𝑤𝑤

=
ℎ11 ℎ12 ℎ13
ℎ21 ℎ22 ℎ23
ℎ31 ℎ32 ℎ33

𝑥𝑥
𝑦𝑦
1

voor 𝑤𝑤 ≠ 0 en de 3 × 3 matrix 𝐻𝐻 = ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖,𝑖𝑖=1…3
.

• Beeldcoördinaten 𝑥𝑥𝑥
𝑦𝑦𝑥 bij deling door w.  Dus: 8 vrijheidsgraden.



Hierarchie van homografieën (Hartley & Zisserman, 2004)



Voorbeeld: scan van tekst draaien tot horizontale richting
OpenCV-Python implementatie in 4 stappen
1. Lees scan in en converteer naar grijstinten



2. Maak de lichtste grijswaarden zwart en alles wat een waarde boven een 
drempelwaarde zit wit.



3. Spoor de kleinste rechthoek om witte tekst op en diens oriëntatie
4. Gebruik de draaiingshoek van de rechthoek om tekst horizontaal te zetten



Ontbinding van homografie
Elke matrix 𝐻𝐻 van een homografie kan uniek ontbonden worden als
𝐻𝐻 = 𝐺𝐺 � 𝐴𝐴 � 𝑃𝑃 met 

• 𝑃𝑃 =
1 0 0
0 1 0
ℓ∞1 ℓ∞2 ℓ∞3

met ℓ∞ =
ℓ∞1
ℓ∞2
ℓ∞2

de vluchtlijn in het vlak.

Dan: 𝑃𝑃−1 𝑇𝑇 � ℓ∞ = 0 0 1 𝑇𝑇 Dus: vluchtlijn naar kanonieke positie.

• 𝐴𝐴 =
𝑎𝑎1 𝑎𝑎2 0
0 1 0
0 0 1

met 𝑎𝑎1 en 𝑎𝑎2 gerelateerd aan twee punten op de 

vluchtlijn die invariant zijn onder gelijkvormigheidstransformaties.



• 𝐺𝐺 =
𝑠𝑠 � cos𝜃𝜃 −𝑠𝑠 � sin𝜃𝜃 𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑠𝑠 � sin𝜃𝜃 𝑠𝑠 � cos𝜃𝜃 𝑡𝑡𝑦𝑦

0 0 1
, 

een gelijkvormigheidsmatrix met isotrope schaling 𝑠𝑠

Voorbeeld: affiene rectificatie met 𝑃𝑃 =
1 0 0
0 1 0

0.0001 −0.002 25

Parallelle lijnen
lopen nu parallel!
Maar cirkels ogen
als ellipsen en
vierkanten als
ruiten.



Bepaling van homografie 𝑯𝑯 via een directe methode
• Gebruik bekende correpondenties tussen punten 𝑃𝑃 en 𝑃𝑃𝑥 zodat
𝐻𝐻 � 𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑥 bij gebruik van homogene coördinaten.

• 4 puntenparen volstaan:



• Vaak gebruiken we 4 punten in een foto waarvan we weten dat ze 
hoekpunten zijn van een (denkbeeldige) rechthoek,

• Beeldrectificatie is dan toepassing van een homografie gebaseerd op 
de 4 punten in een foto en de hoekpunten van een rechthoek. 

• Voorbeeld: Golden Gate brug



Directe bepaling van homografie 𝑯𝑯
• Elk puntenpaar 𝑃𝑃,𝑃𝑃𝑥 met 𝐻𝐻 � 𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑥 en gebruik van homogene 

coördinaten met 3e coördinaat gelijk aan 1 geeft
𝜆𝜆𝑃𝑃𝑥𝑥′
𝜆𝜆𝑃𝑃𝑦𝑦′

𝜆𝜆
=

ℎ11 ℎ12 ℎ13
ℎ21 ℎ22 ℎ23
ℎ31 ℎ32 ℎ33

𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑦𝑦
1

met 𝜆𝜆 ≠ 0.
• Eliminatie van 𝜆𝜆 geeft 2 lineaire vergelijkingen in de 

matrixcoefficiënten: �
ℎ11𝑃𝑃𝑥𝑥 + ℎ12𝑃𝑃𝑦𝑦 + ℎ13 = ℎ31𝑃𝑃𝑥𝑥 + ℎ32𝑃𝑃𝑦𝑦 + ℎ33 𝑃𝑃𝑥𝑥′

ℎ21𝑃𝑃𝑥𝑥 + ℎ22𝑃𝑃𝑦𝑦 + ℎ23 = ℎ31𝑃𝑃𝑥𝑥 + ℎ32𝑃𝑃𝑦𝑦 + ℎ33 𝑃𝑃𝑦𝑦′



• Met 4 bekende puntenparen 𝑃𝑃1,𝑃𝑃1′ , 𝑃𝑃2,𝑃𝑃2′ , 𝑃𝑃3,𝑃𝑃3′ en 𝑃𝑃4,𝑃𝑃4′ , 
waarvan er niet drie op één lijn liggen, krijgen we een stelsel van 8 
vergelijkingen met 9 onbekenden. Bij keuzeℎ33 = 1 te schrijven als:

𝑃𝑃1𝑥𝑥 𝑃𝑃1𝑦𝑦 1 0 0 0 −𝑃𝑃1𝑥𝑥𝑃𝑃1𝑥𝑥′ −𝑃𝑃1𝑦𝑦𝑃𝑃1𝑥𝑥′

0 0 0 𝑃𝑃1𝑥𝑥 𝑃𝑃1𝑦𝑦 1 −𝑃𝑃1𝑥𝑥𝑃𝑃1𝑦𝑦′ −𝑃𝑃1𝑦𝑦𝑃𝑃1𝑦𝑦′

𝑃𝑃2𝑥𝑥 𝑃𝑃2𝑦𝑦 1 0 0 0 −𝑃𝑃2𝑥𝑥𝑃𝑃2𝑥𝑥′ −𝑃𝑃2𝑦𝑦𝑃𝑃2𝑥𝑥′

0 0 0 𝑃𝑃2𝑥𝑥 𝑃𝑃2𝑦𝑦 1 −𝑃𝑃2𝑥𝑥𝑃𝑃2𝑦𝑦′ −𝑃𝑃2𝑦𝑦𝑃𝑃2𝑦𝑦′

𝑃𝑃3𝑥𝑥 𝑃𝑃3𝑦𝑦 1 0 0 0 −𝑃𝑃3𝑥𝑥𝑃𝑃3𝑥𝑥′ −𝑃𝑃3𝑦𝑦𝑃𝑃3𝑥𝑥′

0 0 0 𝑃𝑃3𝑥𝑥 𝑃𝑃3𝑦𝑦 1 −𝑃𝑃3𝑥𝑥𝑃𝑃3𝑦𝑦′ −𝑃𝑃3𝑦𝑦𝑃𝑃3𝑦𝑦′

𝑃𝑃4𝑥𝑥 𝑃𝑃4𝑦𝑦 1 0 0 0 −𝑃𝑃4𝑥𝑥𝑃𝑃4𝑥𝑥′ 𝑃𝑃4𝑦𝑦𝑃𝑃4𝑥𝑥′

0 0 0 𝑃𝑃4𝑥𝑥 𝑃𝑃4𝑦𝑦 1 −𝑃𝑃4𝑥𝑥𝑃𝑃4𝑦𝑦′ 𝑃𝑃4𝑦𝑦𝑃𝑃4𝑦𝑦′

ℎ11
ℎ12
ℎ13
ℎ21
ℎ22
ℎ23
ℎ31
ℎ32

=

𝑃𝑃1𝑥𝑥′

𝑃𝑃1𝑦𝑦′

𝑃𝑃2𝑥𝑥′

𝑃𝑃2𝑦𝑦′

𝑃𝑃3𝑥𝑥′

𝑃𝑃3𝑦𝑦′

𝑃𝑃4𝑥𝑥′

𝑃𝑃4𝑦𝑦′



• Met 𝑛𝑛 ≥ 4 puntenparen kunnen we op dezelfde manier een 
matrixvergelijking opstellen met links een 2𝑛𝑛 x 8 matrix 𝑀𝑀.

• Vergelijking is ook dan op te lossen met lineaire algebra methoden. 
Bijvoorbeeld (onder voorwaarden) met pseudo-inverse van 𝑀𝑀, 
vaak te berekenen als 𝑀𝑀𝑇𝑇 � 𝑀𝑀 −1 � 𝑀𝑀𝑇𝑇.

• Keuze ℎ33 = 1 niet per se nodig.
Bij 4 puntenparen krijgen we dan een matrixvergelijking met aan de 
rechterkant de nulvector. Nu de kern van een matrix bepalen.
Met 𝑛𝑛 ≥ 4 puntenparen krijgen we dan een probleem om een 
eigenvector bij de kleinste eigenwaarde te bepalen (SVD).



Toepassing: realistische aanpassing van een foto
Begin: 
foto van NWD logo
Times Square foto

Resultaat: 
projectie van NWD logo op 
reclamebord Times Square foto



Toepassing: metingen op vlakken

1 2 3 4

1

2

3

4

Aanpak: eerst beeldrectificatie van een vlak, dan afstand meten.



Toepassing: panoramafoto samenstellen

Twee foto’s correct aan elkaar plakken is mogelijk bij
• draaiing van camera rond hetzelfde  cameracentrum
• vergezichten (met weinig of geen perspectief)

Want dan is er een homografie tussen de twee foto’s op 
basis van gemeenschappelijk fragment.



Voorbeeld: Urbanuskerk in Duivendrecht



Handmatige aanpak: gemeenschappelijk fragment is een
rechthoek rondom het rosettevenster



Automatisch op basis van correspondentie van punten in de 
twee foto’s en verdere beeldcorrectie met andere transformaties



Automatische aanpak op basis van correspondentie van 
veel punten op de twee foto’s bij vergezichten.

• Lees twee foto’s in en maak ze grijs



• Bepaal ‘interessante’ punten en hun karakteristieken op de foto’s 

• Detecteer corresponderende punten



• Bepaal de homografie m.b.v. corresponderende punten
• Pas de homografie toe om de ene foto naar de andere te 

transformeren
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