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Abstrakt: 
 Tato diplomová práce je zaměřená na vytvoření softwarové aplikace, která 

dokáže simulovat optické vady čoček objektivů kamer. Také umožňuje sestavit 

vlastní testovací vzory. Aplikace by měla být co nejvíce modulární, aby bylo snadné 

přidat nový typ zkreslení nebo vzoru. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první je 

popsána obecná problematika optických vad objektivů. Druhá část popisuje jak jsou 

řešeny jednotlivé moduly reprezentující kameru,vzory a zkreslení. Dále se zabývá 

jejich tvorbu, vzájemnou komunikací a správu. V další části jsou detailněji 

vysvětleny navržené třídy aplikace. Jsou zde rozebrány parametry a metody sloužící 

pro komunikaci. Také je zde popsáno jak vytvořit novou třídu a začlenit do aplikace. 

Poslední části je ukazuje grafické uživatelské rozhraní a popis jeho prvků. 
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Abstract: 
 The goal of this thesis is to create an application for simulation optical 

distortion of objective’s lenses. It also makes possible create an own test pattern. The 

application should be modular enough to be easy add new type of distortion or 

pattern. Whole thesis is dividend to four parts. The firts part deals with common 

problmes of optical distortion. The second part describes solution of particular 

modules representing camera, patterns and distortion. Followed by its generating, 

communication and management. Created classes are described in next part. There 

are explained parameters and methods of these one. Creation and implementation of 

new classe’s type is discused in this part too. Last part show up graphical user 

interface nad description of its controls. 
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1. ÚVOD 

Projekt se zabývá možností simulace reálných optických soustav pomocí 

softwarového nástroje. Hlavním cílem je simulace optických zkreslení tak, jak by 

byla skutečně patrná při snímání obrazové scény kamerou. Výsledkem práce by měla 

být modulární aplikace, která umožňuje vytváření vlastních testovacích vzorů a 

následně provádí  jejich zkreslení na základě zvoleného typu vady čočky. Takto 

zkreslený vzor se pak může použít pro návrh a  testování  korekčních algoritmů. 

Výhodu této aplikace bude, že nebude nutno sestavovat reálnou optickou 

soustavu pro pořízení zkresleného snímku. Dále bude snadné měnit parametry 

jednotlivých zkreslení a tím snadno simulovat různě velké vady, čehož by se u 

reálných čoček těžko dosahovalo. 
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2. OBECNÁ PROBLEMATIKA 

Při snímání scény je použita CCD kamera s objektivem. A právě čočka 

objektivu je zdrojem vad, které se promítnou do výsledného obrazu. Aby se těmto 

vadám předešlo, je objektiv soustavou několika čoček. Sestavit takový objektiv není 

jednoduché a bývá poměrně složitý a i tak nelze odstranit všechny optické vady [2]. 

Pro simulaci by bylo nejvhodnější uvažovat světlo se všemi fyzikálními jevy. 

Tak by byly zachyceny všechny vlivy, tak jak by je zaznamenala reálná kamera se 

skutečným objektivem. Nevýhodou tohoto způsobu řešení je velký počet parametrů, 

které mohou být navíc časově proměnné. Naštěstí  některé parametry nemají na tuto 

simulaci velký dopad a mohou být zanedbány. 

Proto je celá optická soustava uvažována jako sekvence bitových map. Každá 

bitová mapa reprezentuje projekční rovinu v daném místě optické trasy. Tyto 

projekční roviny představují jednotlivé optické vady čočky. 

V takovém případě sice dochází ke ztrátě velkého množství informací, ale pro 

návrh algoritmů zajišťujících korekci pro snímky pořízené CCD kamerami není 

většina z nich nezbytně nutná. Výhodou takovéhoto modelu je uvažování projekční 

roviny pouze jako konečného počtu projekčních bodů, nikoli jako spojité plochy. 

V reálné aplikaci je projekční rovinou CCD čip, který je skutečně pouze diskrétní 

projekční plochou. Nevýhodou je, že chyba, která vznikne zanedbáním, se bude 

zvětšovat úměrně s rostoucí složitostí celé optické soustavy. Pro simulaci zkreslení 

na optice kamery (zjednodušeně lze reprezentovat pouze jako zkreslení na čočce) by 

ovšem měl být výsledek dostačující a to i tehdy, provedeme-li zanedbání fyzické 

tloušťky čočky, která ve skutečnosti může dosahovat několika milimetrů, což by 

příliš výsledný obraz  nezměnilo.   
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3. KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Celá aplikace je rozdělena do tří celků, které představují prvky sestavované 

optické trasy. Jedná se o modul kamery, který udržuje informace o rozlišení CCD 

čipu a ohniskové vzdálenosti. Reprezentuje tak vlastnosti skutečné kamery. Dalším 

modulem jsou filtry, které představují jednotlivé vady čoček. Posledním modulem 

jsou třídy pro vytváření vlastních testovacích obrazců. 

Důležitým hlediskem návrhu je vhodná správa paměti. První variantou bylo 

alokování paměti pro všechny vytvořené filtry a během simulace byly postupně 

plněny daty. Nevýhoda tohoto způsobu je v tom, že paměť se alokuje v době, kdy 

není během výpočtu zatím potřeba. Nový návrh řešení spočívá v tom, že správu 

paměti a řízení výpočtu provádí nadřazená třída CFilterManager. Paměť je pak 

alokována jen když je opravu potřeba a bitmapa je v paměti uložena jen když je to 

vyžádáno. 

Při výpočtu výsledného obrazu se nejprve zjišťují rozměry jednotlivých filtrů. 

Nejprve se optická trasa prochází ve směru od kamery ke kalibračnímu vzoru (Obr. 

3.1) a vypočítávají se rozměry filtru na základě parametrů filtru předchozího. Po 

inicializaci všech filtrů v řadě se postupuje zpět od kalibračního vzoru ke kameře a 

pro každý filtr v řadě se vypočítá obraz jeho transformační roviny na základě 

parametrů daného filtru a uloží se do bitmapy. Takováto bitmapa následně slouží 

jako předloha pro další filtr. Po průchodu všemi filtry je získán výsledný zkreslený 

obraz kalibračního vzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Znázornění skládání filtrů na sebe, šipka znázorňuje pohled od kamery 
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3.1 KALIBRA ČNÍ VZORY 

Kapitola popisuje princip tvorby kalibračního vzoru, který slouží jako 

předloha pro následné zkreslení pomocí filtrů.  

Kalibrační vzor je reprezentován jako rastrový obraz složený z několika 

dílčích vrstev, poskládaných za sebe. Každá vrstva obsahuje jen základní objektové 

primitivum (úsečka, kružnice, apod.), které je dáno matematickým analytickým 

popisem, dále je uvedena barva objektu a pozadí, jejich průhlednost. Pro vytvoření 

opakujícího se vzoru na jedné vrstvě se udává počet opakování  x-ovém a y-ovém 

směru (period count) a perioda opakování (repeat period).  Na Obr. 3.1  je vzor 

s periodou opakování větší než průměr kruhu a proto se nedotýkají. Počet opakování 

v x-ovém a y-ovém je 1. 

 

Obr. 3.2 Ukázka vzoru s periodou opakování  a počtem opakování = 1 

 

Každý pixel v obrazu je reprezentován třemi barvami v modelu RGB a jejich 

kombinací vzniká výsledná barva. 

Jednotlivé vrstvy jsou spravovány nadřazenou třídou CPatternMamager. Ta 

zajišťuje jejich vytvoření a zařazení do seznamu. Tento seznam je pak procházen a 

na základě nastavených hodnot jasu a průhlednosti jednotlivých pixelů je vytvořen 

výsledný kalibrační vzor. 

 

Repeat period 
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3.1.1 Objektová primitiva 

Za základní grafické prvky v rovině uvažujeme úsečky, lomené čáry, 

kružnice, elipsy a křivky. Pokud mají základní prvky plošný charakter, je u nich 

rozlišena barva vnitřku a pozadí. Výsledný obraz je posloupností pixelů, tzv. rastrový 

obraz. Při jeho tvorbě je potřeba nalézt všechny pixely, reprezentující daný grafický 

prvek, a přiřadit jim barvu daného prvku. 

V této práci jsou realizované dva základní grafické prvky – úsečka a kružnice. 

Jejich základní vlastnosti jsou popsány níže. 

 

Úsečka 

Úsečka patří mezi nejjednodušší grafické prvky. Z úseček lze skládat lomené 

čáry a nahrazovat tak složitější obrazce. 

Samotná úsečka je v tomto případě dána koncovými body [x1, y1] a [x2, y2]. 

Popis úsečky je doplněn o její další atributy jako počet opakování v x-ovém, y-ovém 

směru a její tloušťka. Nejtenčí možná čára má hodnotu jedna (jeden pixel). 

Běžně se úsečka rasterizuje celá najednou pomocí různých algoritmů (DDA, 

Bresenhamův), což v tomto způsobu řešení není zcela vhodné. Protože pokud bude 

na sebe poskládáno více vrstev, budou muset existovat bitmapy pro všechny 

jednotlivé vrstvy a tím pádem vzroste nárok na paměť. Proto se získává jasová 

hodnota jen pro aktuálně potřebný pixel ve všech vrstvách, výsledná hodnota je pak 

závislá na průhlednosti jednotlivých vrstev. 

Při výpočtu se nejprve ze zadaných koncových bodů určí parametry přímky, 

jejíž analytický popise je 

0=++ cbyax      (3.1) 

 

takto 

  bxaxcxxbyya −−=−=−= ,, 2112   (3.2) 

Je-li šířka úsečky větší než jedna, je dopočítávána symetricky na obě strany, ale 

pouze na dominantní ose prvku. Dominantnost osy je určena úhlem, který svírá 

prvek s osou y. Je-li tento úhel menší než 45° je dominantní osa y,  v opačném 

případě je dominantní osa x. Výpočet úhlu α je dán vztahem 
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Jasová hodnota pro konkrétní pixel se získá tak, že se určí vzdálenost tohoto pixelu 

od středu úsečky s přihlédnutím na její šířku. Na základě této vzdálenosti se určí, 

zda-li pixel náleží úsečce nebo okolí a přiřadí se mu příslušná jasová hodnota. 

 
Kružnice 

 Kružnice patří mezi další základní grafické primitiva. Je definována svým  
středem [xc, yc]  a poloměrem r. Výpočet jasové hodnoty aktuálního pixelu se 
provádí podobně jako u úsečky, zjištěním vzdálenosti od středu kružnice podle 
následujícího vztahu 

  22
cc yxd +=      (3.4) 

Pokud je vzdálenost menší nebo rovna poloměru, pixel leží vně a je mu přiřazena 
jasová hodnota prvku. V opačném případě je pixelu přiřazena jasová hodnota pozadí. 

 

3.1.2 Geometrické transformace kalibračního vzoru [6] 

Aplikace vyžaduje, aby bylo možné kalibrační vzor natáčet a posouvat 

v prostoru. Střed otáčení leží na optické ose soustavy. Pro dosažení tohoto 

požadavku je použito základních geometrických transformací – posunutí a rotace. 

V rámci jedné vrstvy kalibračního vzoru, obsahující jedno grafické 

primitivum je realizováno 2D posunutí a rotace. S výhodou můžeme transformovat 

pouze parametry jednoznačně určující daný objekt a nikoli všechny body obrazu. 

Tím se ušetří výpočetní náročnost. Například u úsečky postačí transformovat 

počáteční a koncový bod a u kružnice středový bod. Při rasterizaci se pak počítá již 

s transformovanými body. Posunutí bodu v rovině kalibračního vzoru je dáno 

vztahem 
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    (3.5) 

kde dx a dy představují velikost posunutí v ose x a y. 
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 Rotace bodu okolo počátku souřadné soustavy O = [0,0] o úhel α je dána 

vztahem 
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    (3.6) 

 

Každá vrstva kalibračního vzoru umožňuje nezávislé posunutí a rotaci vzoru. Po 

složení do výsledného obrazu je možné vzor natáčet v prostoru se středem rotace 

ležícím na optické ose soustavy. Tato transformace umožňuje rotaci okolo zbylých 

os x a y. Rotaci bodu okolo osy x o úhel α lze zapsat 
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a rotaci okolo osy y o úhel β 
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   (3.8) 

V tomto případě se přepočítává každý pixel složeného kalibračního vzoru. 

 

3.1.3 Promítání [6] 

Pro zobrazení kalibračního vzoru tak, jak by ho zachytila skutečná kamera 

bylo vybráno středové (perspektivní) promítání. To nejlépe odpovídá optickému 

modelu, který vyjadřuje vidění lidského oka. Bližší předměty se jeví větší a 

vzdálenější menší. Kamera je umístěna v počátku souřadného systému optické 

soustavy a průmětna je kolmá na osu z ve vzdálenosti Z0 
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 Obr. 3.3 Průmět bodu P v perspektivním promítání 

 

Bod P[x, y, z] se transformuje na bod Pp[xp, yp, z0] následovně 

 
z

z
yy

z

z
xx pp

00 , ==     (3.9) 

3.2 FILTRY 

Tato kapitola se zaměřuje na vlastnosti filtrů, které představují samotnou 

realizaci optického zkreslení. Objekty typu filtr slouží pro výpočet optického 

zkreslení. Jejich úkolem je danou předlohu transformovat dle matematických vztahů 

zkreslení, které realizují na výsledný zkreslený obraz. Vzhledem k tomu, že většina 

optických zkreslení není popsána lineárními vztahy, je zapotřebí uvažovat jeho 

pořadí v optické trase.  

 

3.2.1 Společné vlastnosti filtrů 

Každý objekt filtru je charakterizován několika vlastnostmi, které jsou pro 

všechny typy filtrů shodné. Jsou to především rozměry filtru, které udávají rozlišení 

filtru. To se určuje na základě rozlišení objektu kamery a vzdálenosti roviny filtru od 

kamery. Po stanovení rozměrů filtru je vypočítán jeho střed, který leží na optické ose 

soustavy. 

průmětna 

P 
Pp 

z 

y 

x 

Xp 

Yp 

Zp=Z0 střed promítání 
O 
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Každý filtr lze pojmenovat a tím ho snadno identifikovat v seznamu 

vytvořených a používaných filtrů. Pojmenování lze uskutečnit během vytváření filtru 

a nebo později dodatečně přejmenovat. 

Transformace vzoru, která představuje dané zkreslení se realizuje tak, že filtr 

vezme data ze svého vstupu, přepočítá podle daného zkreslení a uloží data na výstup. 

Filtry v sobě neuchovávají žádná data, pouze transformují vstupní hodnoty na 

výstup. To jaká data mají filtry zpracovat, určuje nadřazená třída, která řídí řazení 

filtr ů do výpočetního řetězce a správu paměti. Je-li to požadováno, každý výstupní 

obraz může být uložen na pevný disk. Stejně tak vstupní obrazová data mohou být 

načtena z disku. 

 

3.2.2 Realizované filtry 

Pro tuto aplikaci byly navrženy filtry realizující nejčastější optické vady 

čoček a to zkreslení geometrické a jasové. Dále jsou navrženy filtry které zajišťují 

funkčnost aplikace a starají se o seskládání skutečného kalibračního vzoru z jeho 

analytické reprezentace a filtry představující rozhraní mezi ostatními částmi aplikace, 

jako ne například objekt kamery. 

 

Jasové zkreslení – viňetace [2] 

Vinětace je druh zkreslení projevující se na obrazech jejich postupným 

tmavnutím směrem ke krajům. Jsou tři možné příčiny způsobující tento druh 

zkreslení. Přirozená a optická vinětace jsou přirozenou součástí všech obrazů 

pořízených pomocí libovolné optické čočky. Třetím druhem je vinětace mechanická, 

která je způsobena použitím nesprávných doplňků k čočce či celé optické soustavy 

v okamžiku pořizování snímků. 

Optická vinětace je v určité míře vlastní všem obrazům pořízeným pomocí 

optických čoček. Její efekt je tím větší, čím širší je záběr obrazu. Obvyklým 

projevem je ztmavnutí obrazu u krajů. Příčinou tohoto zkreslení je skutečnost, že 

každá reálná čočka má svojí šířku, která je konečná. Šikmo dopadající světelné 

paprsky mají díky konečné délce čočky a jejímu zakřivení menší plochu než paprsky 
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dopadající kolmo. Tento typ vinětace se dá ovlivnit pouze málo, a to optickými 

vlastnostmi čočky – fyzické rozměry, materiál. 

Přirozená vinětace je způsobena samotným typem čočky. Je výraznější          

u širokoúhlých čoček, kde dochází de facto k vinětaci optické ve větší míře než         

u čoček méně vyklenutých. 

 Mechanická vinětace je způsobena nevhodně zvoleným příslušenstvím 

s ohledem na vlastnosti čočky.  

Matematický vztah vinětace je dán zjednodušeným vztahem  

)(cos4* rjasjas ⋅=   (3.10) 

  r …. ….vzdálenost bodu od středu 

  jas*…..  původní nezkreslený jas 

Realizace jasového filtru podle vztahu (3.10) by byla vzhledem k mocnině 

výpočetně náročná. Proto se vychází ze zjednodušeného vztahu (3.11) kde r je 

normalizovaná vzdálenost od středu obrazu 

)cos(* rjasjas ⋅=   (3.11) 

 

Geometrické zkreslení – soudkovitost, poduškovitost [2] 

Příčina tohoto druhu zkreslení je v rozdílném příčném zvětšení bodů ležících 

na optické ose a bodů ležících v mimoosové oblasti. Mimoosové body mají jinou 

ohniskovou vzdálenost, a ta ovlivňuje výsledné zvětšení. Přestože jsou tedy body 

zobrazeny ostře, jejich nerovnoměrné rozmístění způsobí deformaci obrazu. 

Zjednodušeně lze zkreslení popsat  rovnicí: 

 

M

MMi
M

−=∆ , (3.12) 

kde M je příčné osové zvětšení a Mi příčné zvětšení mimoosového bodu. Je-li 

zvětšení stejné v celém rozsahu zorného pole, pak je soustava prostá vady zkreslení. 

V takovém případě  hovoříme o tzv. ortoskopické soustavě (Obr. 3.2). Pokud se 

osové zvětšení se vzdáleností mimoosového bodu zvětšuje, jedná se o poduškové 

(kladné) zkreslení (Obr. 3.3); každý zobrazovaný bod je radiálně posunut od centra 

do periferie a jednoduše lze říci, že obraz je v centru menší než na okraji.  
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Obr. 3.4 Obraz bez zkreslení 

 

 

Obr. 3.5 Poduškové zkreslení 

 

A naopak, když se zvětšení pro mimoosové body se vzdáleností od centra 

čočky zmenšuje, jedná se o záporné zvětšení a hovoříme o zkreslení soudkovém 

(záporném) – Obr. 3.4. Každý zobrazovaný bod se tak v závislosti na své vzdálenosti 

od centra posouvá směrem k centru čočky, resp. obraz je ve svém středu příčně větší 

než na periferii. 

 

 

 

Obr. 3.6 Soudkové zkreslení 

Celé zkreslení lze analyticky popsat jako součet nekonečné řady mající 

následující tvar : 

...7
3

5
2

3
1 +⋅+⋅+⋅+= ddddu rkrkrkrr  (3.13) 
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Nevýhodou tohoto analytického zápisu problém s vyčíslením součtu 

nekonečné řady. To by neúměrně zatěžovalo procesor při vpočtu, proto je pro 

skutečný výpočet zkreslení filtru použito zjednodušeného vztahu: 

)1( rcrr u ⋅−⋅=  (3.14) 

Výhodou tohoto vztahu je jeho poměrně nízká výpočetní náročnost, při 

zachování vysoké míry aproximace původního zkreslení. Pro použití tohoto filtru je  

zapotřebí pouze definovat deformační koeficient c (3.14).  

 

3.2.3 Správa filtr ů 

Požadavkem je, aby se vytvořené filtry mohly snadno přidávat do 

výpočetního řetězce a stejně tak i odebírat nebo různě prohazovat pořadí. Dále je 

nutné vyřešit co nejúspornější hospodaření s pamětí. Jde o to, aby nepoužívané 

předlohy nezůstávaly zbytečně po dobu výpočtu v paměti, ale byly uvolněny 

v okamžiku, kdy již nejsou potřeba. Proto byla navržena třída, která se stará o 

všechny tyto záležitosti a samotné filtry pouze reprezentují dané zkreslení. Tím je 

dosaženo i snadné vytváření nových filtrů, neboť není potřeba se starat o napojení na 

ostatní filtry a ukládání dat. 

Třída zajišťující tyto vlastnosti obsahuje dvě datové položky typu vázaný 

seznam. Jedna slouží pro uchovávání odkazů na filtry vytvořené a druhá obsahuje 

ukazatele na filtry zařazené do výpočetního řetězce. Filtry lze do seznamu přidávat 

na libovolnou pozici . Přesouvat jejich pořadí podle potřeby bez nutnosti opětovného 

sestavení celé optické trasy. Nebo odstranit jakýkoliv filtr z dané pozice. Sestavení a 

změna optické soustavy je tak velmi snadná.  

Výpočet výsledného zkreslení pak probíhá tak, že se ze seznamu vezme filtr 

umístěný nejblíže kalibračnímu vzoru. Jako¨vstupní data se mu předá obraz kalibru, 

filtr provede požadovanou transformaci a výsledek je uložen do výstupního pole. 

Vstupní data již nejsou potřeba a proto jsou  uvolněna z paměti. Pokud je to 

vyžadováno jsou data na výstupu uloženy na pevný disk. Poté jsou zkopírovány do 

vstupního bufferu. Přejde se na další filtr v seznamu. Opět se vezmou data ze 

vstupního bufferu a transformují se. Celý proces se opakuje dokud se neprojdou 
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všechny filtry v seznamu. Výhodou tohoto způsobu výpočtu je, že je v daném, 

okamžiku alokována paměť jen pro vstupní a výstupní buffer, který je společný všem 

filtr ům. Paměť tak není obsazena všemi obrazy zkreslení najednou, což by vedlo při 

větším počtu filtrů v řadě k velké spotřebě paměťového místa a naprosto zbytečně.   
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4. REALIZOVANÉ T ŘÍDY 

Navrhovaný model vychází z požadavku maximální možné modularity a co 

možná nejrychlejší tvorby nových tříd filtrů realizující zkreslení a tříd představující 

kalibrační vzor. Prostředkem umožňujícím  realizaci je převedení celého modelu do 

objektů, které mají jednotné  definované rozhraní pro komunikaci mezi sebou.  

4.1 TŘÍDA KAMERY 

Tato třída CCamera představuje kameru (fotoaparát), která by byla  použita 

při reálném, snímání předlohy. Je charakterizována rozlišením a ohniskovou 

vzdáleností objektivu. Na ohniskové vzdáleností závisí velikost zorného úhlu a tím 

pádem velikost výřezu ze scény. Velikost zorného úhlu objektivu je dána vztahem 

[3]: 

( )( )fdarctg ⋅⋅= 2/2θ     (4.1) 

kde θ ….. zorný úhel [°] 

       d ….. rozměr senzoru [mm] 

        f …  ohnisková vzdálenost objektivu [mm]  

 

 

Obr. 4.1 Zorný úhel objektivu [3] 

 

 

d 
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Pokud je rozměr kalibračního vzoru větší než rozměr snímacího senzoru, 

dojde k ořezání scény. V opačném případě je zobrazeno černé pozadí, tam kde není 

obraz vzoru k dispozici. 

Konstruktory  

Třída má defaultní konstruktor CCamera(), který nastavuje rozlišení a 

ohniskovou vzdálenost na hodnotu 0. 

Parametrický konstruktor CCamera(int xSize, int ySize, float focus) nastavuje 

vnitřní proměnné třídy podle hodnot xSize,  ySize, focus. 

 

Veřejné metody rozhraní 

Void SetSize(CStructures::Point size) 

Nastavuje rozlišení kamery 

 void SetFocus(float focus) 

nastavuje ohniskovou vzdálenost kamery 

CStructures::Point GetSize() 

vrací rozlišení kamery 

float GetFocus() 

vrací ohniskovou vzdálenost kamery 

4.2 TŘÍDY KALIBRA ČNÍHO OBJEKTU 

Tyto třídy zajišťují vytvoření požadovaného kalibračního vzoru na základě 

zvolených parametrů. 

 

4.2.1 CPrimitiveBase 

Tato abstraktní bázová třída realizuje základní společné vlastnosti pro 

všechny kalibrační objekty a definuje rozhraní pro přenos informací mezi objekty 

tohoto typu. Z této třídy dědí všechny ostatní definované grafická primitiva.  

Třída v sobě definuje parametry jako jsou 

• Jas a průhlednost objektu 

• Jas a průhlednost okolí objektu 

• Rozměry objektu 
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• Souřadnice středu objektu 

• Vzdálenost objektu od kamery 

• Perioda a počet opakováni vzoru v x-ovém a y-ovém směru 

Konstruktory  

  Defaultní  konstruktor CPrimitiveBase() nastavuje všechny parametry na 

výchozí hodnoty tj., barva objektu a pozadí je černá a jsou neprůhledné. Rozměry 

vzoru jsou nulové. 

 Parametrický konstruktor 

CPrimitiveBase(int distance, float ObjectColor, float ObjectAlpha, float EnvColor, 

float EnvAlpha)  

nastavuje barvu a průhlednost vzoru a pozadí, tak jak jsou zadány uživatelem. 

 

Veřejné metody rozhraní 

void SetSize(int width, int heigth) 

nastaví velikost rozlišení zadanou uživatelem. 

 

CStructures::ARGBPixel GetPixelValue (CStructures::Point Position) 

vrátí složky R (red), G (Green), B (Blue), A (Alpha) pixelu na dané pozici. 

 

virtual void Translate(int dx, int dy) 

posune vzor v rovině o dx a dy. Tato funkce je virtuální a v základní třídě nic 

neprovádí. 

 

virtual void Rotate(double alfa) 

natočí vzor o úhel alfa se středem otáčení na optické ose soustavy. Tato funkce je 

virtuální a v základní třídě nic neprovádí. 
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4.2.2 CCircle 

Třída CCircle  je odvozena od základní třídy CPrimitiveBase a reprezentuje 

základní primitivum – kruh. Jeho základními parametry jsou 

• Střed 

• Poloměr 

 

 

Konstruktory  

Defaultní konstruktor CCircle() nastavuje poloměr a souřadnice středu na 

nulové hodnoty. 

Parametrický konstruktor 

CCircle(int distance, CStructures::CenterPoint circleCenter, int radius, float 

ObjectColor, float ObjectAlpha, float EnvColor, float EnvAlpha) 

Konstruktor nejprve volá konstruktor své základní třídy, ten nastaví svou část 

parametrů. Konstruktor odvozené třídy pak nastaví poloměr a střed kružnice tak, jak 

jsou zadány uživatelem. 

 

Soukromé metody 

double GetDistanceToCenter(CStructures::Point point) 

Metoda vrací vzdálenost aktuálního pixelu od středu kružnice podle vzorce 

22
cc yxd +=       (4.2) 

Tímto vztahem lze zjistit normalizovanou vzdálenost požadovaného pixelu od středu 

kruhu. V případě, že je větší než poloměr jsou návratovou hodnotou ARGB složky 

okolního prostředí, v opačném případě objektu. 

 

Veřejné metody rozhraní 

 

CStructures::ARGBPixel GetPixelValue(CStructures::Point position)  

vrátí hodnotu pixelu na dané pozici [x,y] 
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void Translate(int dx, int dy) 

metoda přepisuje virtuální metodu základní třídy a realizuje posunutí kružnice 

v rovině xy podle rovnice (3.5). Přepočítává se pouze střed kružnice, při 

vykreslování je pak znovu rasterizována. 

 

 

 

void Rotate(double alfa) 

metoda přepisuje virtuální metodu základní třídy a realizuje rotaci kružnice v rovině 

xy okolo počátku souřadného systému podle rovnice (3.6). Opět se přepočítává 

pouze střed kružnice. 

 

4.2.3 CLine 

Třída Cline je odvozena od základní třídy CPrimitiveBase a představuje 

další základní primitivum - úsečku. Jejími definičními prvky jsou 

• počáteční a koncový bod v  x,y souřadnicích.  

• tloušťka  

Tímto objektem je možno reprezentovat i jiné geometrické objekty, jako např. 

obdélník či čtverec. 

 

Konstruktory  

Defaultní konstruktor CLine() nastavuje koncový a počateční bod na nulové 

souřadnice a parametry přímky rovněž na nulu. 

 

 

Parametrický konstruktor 

CLine(int distance, CStructures::Point begin, CStructures::Point end, int Thick, float 

ObjectColor, float ObjectAlpha, float EnvColor,  float EnvAlpha)) 

nejprve zavolá konstruktor základní třídy, ta se postará o nastavení svých parametrů. 

Poté se nastaví zadané souřadnice bodů určující přímku a zavolá se soukromá 

metoda třídy, která vypočítá parametry přímky viz rovnice (3.2). 
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Soukromé metody 

void CreateLineImage()   

vypočítá parametry a, b, c zadané přímky podle rovnice (3.2) a uloží do proměnných 

třídy.  

 

 

double GetAngleToYAxe()  

vrátí úhel, který svírá úsečka s osou y podle vztahu (3.3). Podle této hodnoty se 

určuje dominantní osa. 

 

double GetPointDistance(CStructures::Point point) 

vrátí vzdálenost bodu od přímky podle vztahu 

  
22 ba

cbyax
d

+

++=      (4.3) 

 

Veřejné metody rozhraní 

CStructures::ARGBPixel GetPixelValue(CStructures::Point position) 

vrátí hodnotu pixelu na dané pozici [x,y] 

 

void Translate(int dx, int dy) 

metoda přepisuje virtuální metodu základní třídy a realizuje posunutí úsečky v rovině 

xy podle rovnice (3.5). Přepočítávají se pouze počáteční a koncový bod, při 

vykreslování se úsečka znovu rasterizuje s posunutými body. 

 

void Rotate(double alfa)  

metoda přepisuje virtuální metodu základní třídy a realizuje rotacií úsečky v rovině 

xy podle rovnice (3.5). Přepočítávají se pouze počáteční a koncový bod, při 

vykreslování se úsečka znovu rasterizuje s posunutými body. 
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4.2.4 CPatternManager 

Tato třída má za úkol spravovat seznam vytvořených vrstev vzoru a sestavit 

jejich výsledný obraz. Třída má dvě privátní proměnné: 

CPixelArray* m_outPattern  - ukazatel na výsledný sestavený vzor 

CObList m_listPattern – vázaný seznam jednotlivých vytvořených vrstev 

 

 

 

Dále obsahuje metody veřejného rozhraní: 

void AddPattern(CPrimitiveBase* pPrimitive)  

zařadí vytvořenou instanci vzoru na konec seznamu vrstev. Takto se na sebe mohou 

naskládat různé typy vzorů. 

 

 void MoveUp(int index)  

přesune vybraný vzor v pořadí nahoru (blíže ke kameře) 

 

void MoveDown(int index) 

přesune vybraný vzor v pořadí dolů (dále od kamery) 

 

 void BuildPattern (int width, int height) 

provádí převod kalibračního vzoru v analytickém vyjádření na bitmapu. Nejprve 

alokuje paměť potřebné velikosti, ta je předána v parametrech metody. Tím se 

inicializuje datová proměnná m_outPattern. Poté se vezme první vzor v seznamu a 

cyklickým voláním metody CStructures::ARGBPixel GetPixelValue(actualPoint) 

kalibračních objektů je postupně skládána jasová hodnota konkrétního pixelu.  

V případě, že požadovaný pixel je v aktuálním objektu kalibračního vzoru 

průhledný, přejde se na další objekt kalibračního vzoru v řadě, dokud se nenarazí na 

neprůhledný objekt nebo na poslední objekt v řadě. V případě, že před dosažením 

neprůhledného pixelu končí řada kalibračních objektů, je za posledním uvažován 

zcela černý, neprůhledný kalibrační objekt. 

Skutečná jasová hodnota pixelu je sumou dílčích jasů dle vztahu (4.4) 
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∑ ⋅= *jasajas   (4.5) 

*)(1 aaa ⋅−=   (4.6) 

 a……… váha aktuální jasové hodnoty pixelu  

jas*….. .jasová hodnota pixelu aktuálního kalibračního objektu 

 

4.2.5 Vytvoření třídy nového vzoru 

Při vytváření nového grafického primitiva je nejprve nutno určit jak bude 

vypadat jeho analytický popis. Z toho se určí parametry, které bude nový vzor mít. 

Tyto parametry budou privátní proměnné nově navržené třídy. Tato třída 

reprezentující nový vzor dědí z bázové třídy CPrimitiveBase  a tudíž má přístup 

k jejím proměnným přes veřejné metody rozhranní.  

Dalším krokem je vytvoření konstruktoru pro novou třídu, který se postará o 

inicializaci svých proměnných. Voláním konstruktoru základní třídy se pak nastaví 

zbytek. 

Následuje přepsání virtuálních funkcí bázové třídy, tak aby plnily funkčnost 

v nové třídě. Jde konkrétně o tyto metody: 

CStructures::ARGBPixel GetPixelValue(CStructures::Point position) 

Tato metoda vrátí hodnotu pixelu na dané pozici. Je v ní nutno definovat algoritmus, 

podle kterého se zjistí, zda pixel je součástí vzoru nebo pozadí a podle toho vrátí jeho 

hodnotu. 

void Translate(int dx, int dy) 

funkce zajišťující posunutí vzoru v jeho rovinně. Zde je potřeba přepočítat nové 

souřadnice bodů, které popisují daný vzor, podle rovnice (3.5) 

 

void Rotate(double alfa) 

funkce zajišťující otočení vzoru v jeho rovinně. Opět je potřeba přepočítat nové 

souřadnice bodů, popisující vzor, podle rovnice (3.6) 
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4.3 TŘÍDY FILTRU 

Tyto třídy reprezentují definovaná zkreslení předložených vzorů a některé 

slouží pro navázání na ostatní části aplikace. 

 

4.3.1 CFilterBase 

Třída CFilterBase je bázová třída definující společné vlastnosti filtrů, 

podobně jako bázová třída u kalibračních vzorů.  Z této základní abstraktní třídy jsou 

pak odvozeny třídy konkrétních filtrů, realizujících požadované zkreslení.  

Společné atributy filtrů 

• Název filtru 

• Rozměry filtru 

• Vzdálenost filtru od kamery 

• Fokus kamery 

• Souřadnice středu filtru 

Konstruktory  

Defaultní konstruktor CFilterBase() nastavuje základní parametry třídy na 

nulové hodnoty a název filtru na „Untitled“.  

Parametrický konstruktor    

CFilterBase(float CameraFocus, float DistanceToCamera, const char* name = 

"Untitled")  

Nastaví parametry tak, jak jsou zadány uživatelem. V případě vynechání 

pojmenování je nastavena defaultní hodnota „Untitled“. 

 

Veřejné metody rozhraní 

char* GetName() 

vrátí název filtru 

 

void Rename(const char* name) 

přejmenuje název filtru 
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CStructures::Point GetSize() 

 vrátí rozměry filtru 

 

CStructures::Point GetNextSize() 

vrátí velikost pro následující filtr na základě rozměrů volajícího filtru 

 

SetSize(CStructures::Point size) 

nastaví zadané rozměry filtru 

 

float GetCameraFocus() 

vrátí ohniskovou vzdálenost kamery 

 

float GetDistance() 

vrátí vzdálenost filtru od kamery 

 

4.3.2 CFilterLightnesss 

Tato třída reprezentuje jasové zkreslení čočky – viňetaci. Je odvozena 

od základní třídy CFilterBase a dědí tak všechny její veřejné metody. Jejím 

novým charakteristickým parametrem je datový člen m_paramLightness,  který 

charakterizuje velikost jasového zkreslení. 

 

Konstruktory  

Konstruktor 

CFilterLightness(float CameraFocus = 0, float DistanceToCamera = 0, const char* 

name = "Untitled", double param = 0)  

opět nejprve zavolá konstruktor základní třídy a poté nastaví zadaný parametr 

zkreslení. 

 

Veřejné metody rozhraní 

double GetParam() const 

vrátí parametr filtru 
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CStructures::Point GetNextSize() const 

vrátí velikost potřebnou pro následující filtr v řadě 

 

Transform(CPixelArray* pSource, CPixelArray* pTarget) 

provede požadované jasové zkreslení. Na předlohu pro zkreslení ukazuje ukazatel 

pSource. Výsledný zkreslený obraz je uložen na pozici určenou ukazatelem pTarget. 

 

4.3.3 CFilterBarrel 

Tato třída reprezentuje geometrické zkreslení čočky – soudkovitost. Je 

odvozena od základní třídy CFilterBase a dědí tak všechny její veřejné 

metody. Jejím novým charakteristickým parametrem je datový člen m_ 

m_paramBarrel,  který charakterizuje velikost geometrického zkreslení. Podle 

vzorce (3.14). 

 

Konstruktory  

Konstruktor 

CFilterBarrel(float CameraFocus = 0, float DistanceToCamera = 0, const char* 

name = "Untitled", double param = 0) 

opět nejprve zavolá konstruktor základní třídy a poté nastaví zadaný parametr 

zkreslení. 

 

Veřejné metody rozhraní 

double GetParam() const 

vrátí parametr filtru 

 

CStructures::Point GetNextSize() const 

vrátí velikost potřebnou pro následující filtr v řadě 
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Transform(CPixelArray* pSource, CPixelArray* pTarget) 

provede požadované geometrické zkreslení podle vzorce (3.14). Na předlohu pro 

zkreslení ukazuje ukazatel pSource. Výsledný zkreslený obraz je uložen na pozici 

určenou ukazatelem pTarget. 

 

4.3.4 CFilterCamera 

Inicializační filtr CFilterCamera neprovádí žádnou obrazovou transformaci, 

která by reprezentovala zkreslení. Jeho rolí v  modelu je  transparentní přechod mezi 

objekty typu filter a objektem typu kamera. Je tedy spojovacím článkem mezi 

kamerou a soustavou filtrů realizujících optická zkreslení.  

Díky této roli v modelu soustavy je nezbytné aby filtr tohoto typu byl vždy 

prvním v řadě (od kamery). 

 

4.3.5 CFilterManager 

Tato třída má za úkol provádět správu filtrů a řídit předávání informací mezi 

filtry během výpočtu. Tato třída obsahuje proměnné 

  m_listCreated -  vázaný seznam vytvořených filtrů 

 m_listRegistred - vázaný seznam  filtrů zařazených do výpočetního řetězce. 

 

Metoda AddCreated(CFilterBase* pFilter)  zařadí vytvořenou instanci filtru 

na konec vázaného seznamu, udržující informaci o všech vytvořených filtrech. Takto 

si můžeme vytvořit libovolný počet filtrů s různými parametry. Pokud chceme přidat 

nějaký filtr do výpočetního řetězce vybereme si ho ze seznamu pomocí metody 

CFilterBase* GetFilter(int index), která nám vrátí ukazatel na filtr u vybrané pozice. 

Poté zavoláme metodu RegisterFilter(CFilterBase* pFilter, int index). Ta zařadí 

vybraný filtr na požadovanou pozici, danou parametrem index. 

Jednotlivé filtry můžeme v seznamu posouvat v pořadí nahoru a dolu pomocí 

metod void MoveUp(int index) a void MoveDown(int index). Popřípadě filtr ze 

seznamu odstranit pomocí metody void UnregisterFilter(int index). 
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. Jsou-li zadány všechny požadované filtry, při spuštění simulace se 

inicializují metodou PrepareFilters(CCamera* pCamera). Tato metoda má 

v parametru ukazatel na objekt kamery. Pomocí něho se získají rozměry kamery a na 

základě nich se postupně vypočítávají následné rozměry filtrů. Směrem od kamery 

k předloze. Takto se projdou všechny filtry v seznamu. V tomto okamžiku ještě 

nedochází k žádné alokaci paměti. Pouze jsou spočítány rozměry jednotlivých 

transformačních rovin jednotlivých filtrů. 

Další důležitou metodou, která musí být volána před spuštěním vlastní 

simulace je LoadPattern. Tato metoda je přetížena pro dva typy parametrů. Viz 

jejich následující deklarace 

void LoadPattern(CString path) 

void LoadPattern(CPixelArray* pPattern) 

V prvním případě je tato metoda volána, když je zvoleno načtení vzoru ze souboru a 

jako parametr je předána cesta k němu. Ukazatel na zdrojové obrazové data 

m_pSourceArray  je inicializován na základě konstruktoru CPixelArray(path). 

V druhém případě je zvolen vlastnoručně vytvořený vzor a proto je se pouze předá 

ukazatel ne něj. 

Samotný výpočet se pak spustí zavoláním metody StartProcess(). Ten 

probíhá tak, že se nejprve získá obraz kalibračního vzoru a uloží se do zdrojového 

pole obrazových dat m_pSourceArray. Poté se vezme poslední filtr v seznamu 

(nejdále od kamery), zjistí se jeho velikost a podle ní se nealokuje pořebná paměť. 

Poté se zavolá metoda Transform(CPixelArray* pSource, CPixelArray* pTarget) 

aktuálního filtru, ten provede definovanou transformaci obrazu na základě svých 

parametrů. Výsledek je uložen do pole m_pTargeArrayt. Po této transformaci již 

není potřeba zdrojový obraz a proto je uvolněn z paměti. Výsledek transformace je 

nyní zdrojem pro další filtr v řadě,  proto se pole m_pTargeArrayt zkopíruje do 

m_pSourceArray. V poli se posuneme na další filtr a alokujeme pro něj opět pole 

m_pTargeArrayt podle velikosti filtru. Takto se projdou všechny filtry v seznamu. 

Je-li to požadováno, může být každý výsledný obraz po transformaci uložen na 

pevný disk. Výhodou tohoto řešení je, že během výpočtu je nealokována paměť 

maximálně pro dva snímky, vstupní a výstupní 
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4.3.6 Vytvoření třídy nového filtru 

V první řadě je potřeba stanovit matematický popis nového zkreslení. Vztah 

by  neměl být příliš složitý, jinak vzroste neúměrně výpočetní náročnost. Proto  je 

zapotřebí provést vhodnou aproximaci, tak aby popis byl co nejjednodušší a přitom 

stále poskytoval věrohodné výsledky. Z tohoto matematického popisu vyplývají 

parametry, které bude nová třída mít. Tyto parametry  budou privátní proměnné. 

Při samotné implementaci je postup následující. Nová třída je odvozená od 

bázové třídy CFilterBase a tím pádem dědí všechny její vlastnosti. Což jsou 

parametry a metody společné všem filtrům. 

Dále je nutno napsat konstruktor pro novou třídu, který nastaví její parametry. 

Poté je zavolán konstruktor třídy bázové, který se postará o své parametry. Příklad 

takového konstruktoru: 

CFilterNew::CFilterNew( float  CameraFocus, float  DistanceToCamera, 
const  char * name, double  param)  
 : CFilterBase(CameraFocus, DistanceToCamera, name)  
{ 
 TRACE( "-- Entering CFilterNew constructor --\n" ); 
 m_paramBarrel = param; 

} 

 Následuje přepsání virtuálních funkcí základní třídy tak, aby plnily funkčnost 

danou typem zkreslení. Jedná se o tyto metody: 

  

void  SetParam(typ parametr1,… ) 

tato metoda přistupuje k privátním proměnným nové třídy a nastavuje jejich hodnoty 

dle požadavků 

 

typ GetParam() const  

metoda vrací parametr(y) nově navržené třídy. 

 

CStructures::Point GetNextSize() const  

v této metodě dochází k výpočtu velikosti následujícího filtru, který může být 

zařazen do výpočetního řetězce. Tato velikost slouží  pro alokování potřebného 

paměťového místa pro následující filtr v řadě. Velikost závisí na parametrech tohoto 

filtru 
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void Transform(CPixelArray* pSource, CPixelArray* pTarget) 

v této metodě se musí  implementovat matematický popis zkreslení. Postupně se 

prochází všechny pixely ze zdrojového obrazu a transformují se na základě daného 

vztahu. 

 Po provedení všech výše zmíněných kroků je třída funkční a zbývá ji jen 

implementovat i do grafického rozhraní aplikace, tak že přidáme další větev case a 

zde zavoláme konstruktor této třídy. Po vytvoření instance přidáme do seznamu 

vytvořených filtrů pomocí manažera. Zdrojový kód, který se volá, když uživatel 

přidává nový filtr vypadá následovně: 

 

switch  (m_filterType) 
 { 
 
 case  0: 
  TRACE( "Camera\n" ); 
  pFB = new CFilterCamera(m_focus, m_distance, m_name); 
  m_manager.AddCreated(pFB); 
 break ; 
 
 case  1: 
  TRACE( "Barrel\n" ); 
  pFB = new CFilterBarrel(m_focus, m_distance, m_name, 
m_param); 
  m_manager.AddCreated(pFB); 
 break ; 
 
 case  2: 
  TRACE( "Lightness\n" ); 
  pFB = new CFilterLightness(m_focus, m_distance, m_name, 
m_param); 
  m_manager.AddCreated(pFB); 
 break ; 
 

case  3: 
  TRACE( "NEW\n" ); 
  pFB = new CFilterNew(m_focus, m_distance, m_name, 
m_param); 
  m_manager.AddCreated(pFB); 
break ; 

 
 case  default : 
  TRACE( "Není vybrán žádný filtr\n" ); 
 break ; 
 
 }   
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4.4 OSTATNÍ TŘÍDY 

4.4.1 CPixelArray 

Třída CPixelArray slouží jako datové úložiště pro obrazová data. Tato třída 

neprovádí žádnou operaci nad obrazovými daty. Obsahuje pouze nezbytně nutný 

soubor základních proměnných a metod pro obsluhu uložených dat. Data jsou 

uložena v trojrozměrném poli bytů, kde každý byte reprezentuje jasovou hodnotu 

jedné složky každého pixelu. Dále obsahuje třída proměnné obsahující jednotlivé 

rozměry úložiště  

• Šířka  

• Výška 

• Hloubka 

 

Veřejné metody rozhraní 

GetPixel a SetPixel  

zajišťují vyčtení/nastavení hodnoty jasů konkrétního pixelu definovaného x,y 

souřadnicemi předanými parametrem. Pro snazší použití jsou obě metody přetíženy, 

aby bylo možné jednoduše získat informaci, která je právě zapotřebí, takže 

návratovými hodnotami, v případě metody GetPixel, může být kolekce jasových 

hodnot jednotlivých složek spolu s hodnotou průhlednosti, nebo pouze hodnota jasu 

požadované složky (R/G/B/A). Analogicky lze využít přetížení metody SetPixel pro 

nastavení jasů složek a průhlednosti.   

Load a Save 

zajišťují načtení/uložení obrazu.  Třída CPixelArray používá funkce externí 

knihovny OpenCV. Proto jsou k dispozici jako souborové vstupy/výstupy formáty 

TIF, JPG, BMP, DIB, PNG, PBM, PGM, PPM.  

 

GetBasePosition 

indexace datového pole obrazových dat je od hodnoty (0,0,0), která je 

v levém horním rohu obrazu, oproti tomu indexace obrazové plochy je od hodnoty 
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(0,0), která je umístěna uprostřed obrazové plochy.   (Obr 4.1) Tato metoda 

přepočítává souřadnice obrazové plochy na souřadnice v datovém poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)       b) 

Obr. 4.2 Indexace a) datového pole, b) obrazové plochy 

Indexace celého pole je realizována od hodnoty {0,0,0}, která je umístěna      

v levém horním rohu obrazu dle standardu indexace polí v jazyce C++. 

 

4.4.2 CStructures 

Tato třída slouží pro definování vlastních datových struktur tak, aby je mohly 

všechny ostatní objekty používat pro svoji vzájemnou komunikaci. Jedná se 

především o předávání hodnot jasů vícerozměrného barevného prostoru a indexu 

pole tvořeného více souřadnicemi. Třída neobsahuje žádnou programovou logiku. 

Zde je uveden výpis hlavičkového souboru : 

class CStructures{ 

public: 

  /********* specificke struktury ***************** **********/ 

 typedef struct{ 

  int X; 

  int Y; 

 }Point; 

 typedef struct{ 

  float X; 

  float Y; 

 }CenterPoint; 

O [0, 0]  x    
y 

O [0,0] 
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 typedef struct{ 

  float XResolution; 

  float YResolution; 

 }Resolution; 

 typedef struct{ 

  float A; 

  float R; 

  float G; 

  float B; 

 }ARGBPixel; 

 typedef struct{ 

  float XAngle; 

  float YAngle; 

 }Angle; 

}; 

#endif //__Structures__ 
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5. GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZRANÍ 

Grafický vzhled aplikace byl vytvořen, stejně jako celý projekt, v Microsoft 

Visual Studiu 6.0. Ja založena na jednodokumentovém rozhraní (SDI, Single 

Dokument Interface). Celkové rozvržení všech ovládacích prvků je vidět na Obr. 5.1. 

Ty jsou uspořádány do tří skupin: 

1) prvky pro nastavení kamery 

2) prvky pro vytváření a nastavování parametrů filtrů 

3) prvky pro volbu vzoru a jeho případného vytváření 

Jednotlivé skupiny jsou detailněji popsány v následujících kapitolách. 

 

Obr. 5.1 – Celkové rozvržení ovládacích prvků aplikace 

1 

2 

3 
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5.1 NASTAVENÍ PARAMETR Ů SNÍMACÍ KAMERY 

Prvním krokem při sestavování optické trasy je definování parametrů kamery, 

která bude snímat předlohu. Je tedy nutno nastavit rozlišení CCD čipu v pixelech a 

ohniskovou vzdálenost objektivu kamery, která má vliv na zorný úhle a tudíž 

velikost záběru. Po zadání těchto hodnot se nastavení uloží tlačítkem Set, viz Obr. 

5.2. Bez nastavení parametrů kamery nelze zahájit simulaci a uživatel je vyzván 

k jejich zadání. 

 

Obr. 5.2 Ovládací prvky pro nastavení parametrů kamery 

5.2 VYTVÁ ŘENÍ FILTR Ů 

Dalším krokem je vytvoření filtrů realizující zkreslení nebo zajišťující  

přechod mezi kamerou čí vzorem. K tomuto slouží ovládací prvky na Obr. 5.3. 

Nejprve je nutno vybrat typ filtru z rozbalovací nabídky Distortion type . 

Do kolonky Name se vyplní název filtru, pro jeho snadnou identifikaci v seznamu 

vytvořených filtrů. Dále se zadá velikost parametru vybraného zkreslení pomocí 

posuvníku neb přímo zapíše do textového políčka Value . Poté lze zvolit, zda se má 

při výpočtu zobrazovat mezivýsledek zkreslení, nebo zda a kam se má uložit. 

K těmto účelům slouží zaškrtávácí políčka Display picture  a Save Picture a 

tlačítko pro výběr cesty, kam se obrázek uloží. Tlačítkem Create se vytvoří zvolený 

filtr a zobrazí se v seznamu vytvořených filtrů (seznam vlevo). Pokud chceme změnit 

nějaké vlastnosti filtru, stačí ho vybrat, pozměnit jakýkoliv parametr a změnu 

potvrdit tlačítkem Change . Takto si můžeme vytvořit několik filtr ů s různými 

hodnotami parametrů. Tento seznam obsahuje vytvořené filtry, které ovšem nejsou 

zařazeny do sestavované optické trasy. Registrace filtru do výpočtu se provádí 

tlačítkem >> a je zobrazen v  seznamu  vpravo. První je umístěn nejblíže ke kameře, 
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poslední je nejblíže vzoru. Tlačítky Up a Down  lze jakýkoliv filtr posunout 

v pořadí. Jako první musí být vždy filtr typu Camera, neboť zajišťuje načtení 

parametrů z kamery. Chceme-li odstranit nějaký filtr z výpočetního řetězce, lze to 

provést tlačítkem Remove , filtr však zůstává nadále v seznamu vytvořených a můýe 

být kdykoliv znovu zařazen do výpočtu. Tlačítkem Start simulation se zahájí proces 

simulace, tj. načte se požadovaný vzor (viz níže), spočítají se rozměry jednotlivých 

filtr ů a provede se výpočet zkreslení. O to vše se již stará metoda StartProcess z třídy 

CFilterManager. 

 

Obr. 5.3 Ovládací prvky pro nastavení parametrů filtr ů 

5.3 VYTVÁ ŘENÍ VZORŮ 

Dalším důležitým krokem je zvolení testovacího vzoru. Na výběr jsou dvě 

možnosti. Buď si sestavit vlastní testovací vzor nebo použít předlohu nahranou ze 

souboru, viz Obr.5.4. Je-li zatržena volba Custom,  lze vzor vytvořit vlastnoručně. 

Výsledný vzor se může skládat z několika vrstev dílčích vzorů. Sestavení probíhá 
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následovně. Nejprve je nutno vybrat typ základního grafického objektu z rozbalovací 

nabídky Pattern type, dále zadat jeho název pro snadnou identifikaci. Zvolit 

rozlišení daného vzoru v kolonkách Resolution . Zadat vzdálenost od kamery do 

políčka Distance to kamera . Tato vzdálenost má vliv na velikost zobrazení vzoru 

na CCD čipu kamery. Čím dále od kamery vzor bude, tím menší se bude jevit. 

Následuje zadání parametrů charakterizující daný objekt. U kruhu jsou to střed 

(Center ) a poloměr (Radius ). U přímky jsou to koncový a počáteční bod a tloušťka 

čáry. Dalšími  důležitými parametry jsou barva (Color ) objektu a pozadí a 

průhlednost (Alpha ) objektu a pozadí. Hodnoty se pohybují od 0-255. U barvy 0 

představuje černou a 255 bílou barvu. Hodnota 0 u průhlednosti pak znamená úplnou 

průhlednost a 255 úplnou neprůhlednost. Vzor je možné v rámci jedné vrstvy 

několikrát zopakovat. K tomu účelu slouží kolonka Repeat period , která určuje po 

jaké periodě zadané v pixelech se bude vzor opakovat v x-ovém a y-ovém směru. 

Kolonka Period count určuje počet těchto period ve směru x a y, vždy symetricky 

na každou stranu. Další možností je vzor pootočit či posunout ve své rovině. Po 

zadání úhlu Angle  a stisku tlačítka Rotate  se provede rotace vzoru v jeho rovině. 

Stejně tak jako po zadání hodnot X a Y a stisku tlačítka Translate.  

Po zadaní všech výše zmíněných údajů se tlačítkem Add  přidá vrstva 

k výsledném vzoru. Těchto vrstev lze vytvořit více a různě kombinovat barevnost a 

průhlednost. Tlačítky Up a Down  lze měnit pořadí jednotlivých vrstev. Tlačítko 

Preview  zobrazí výsledný testovací vzor složený ze všech vytvořených vrstev. 

Pokud chceme použít jako předlohu pro zkreslení již hotový vzor a nebo jiný 

obrázek, stačí zvolit možnost From file  a vybrat cestu k požadovanému souboru. 
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Obr. 5.4 Ovládací prvky pro vytváření vzorů 
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5.4 UKÁZKY VZOR Ů A ZKRESLENÍ 

Na následujících obrázcích je ukázán testovací vzory načtený ze souboru a 

vytvořený pomocí aplikace a následně jejich zkreslení s různými hodnotami 

parametrů. 

Na Obr. 5.5 je znázorněn testovací vzor šachovnice, který je načítán ze 

souboru. Na Obr. 5.6 je vytvořený vzor, který se skládá ze dvou vrstev. Vrchní tvoří 

kruhy s hodnotou barvy objektu 120, barva pozadí 255. Nastavená průhlednost kruhu 

je 127 a průhlednost pozadí je 255, čili neprůhledné. Spodní vrstvu tvoří úsečky 

jejichž barva je nastavena na hodnotu 0, barva pozadí 255. Úsečky i pozadí je 

neprůhledné. Na Obr. 5.7. je ten samý vzor, pouze vrstva úseček je otočena o 45°. 

 

 

Obr. 5.5 Testovací vzor šachovnice načítaný ze souboru 

   

Obr. 5.6 Vytvořený složený vzor   Obr. 5.7 Vytvořený vzor     

s natočením úseček o 45° 
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Na následujících obrázcích jsou znázorněny výsledky zkreslení. Obr. 5.8 

představuje soudkovité zkreslení s velikostí parametru r = 0,0001. Obr. 5.9 

představuje následnou vinětaci s parametrem c = 0,6. 

   

Obr. 5.8 Soudkovité zkreslení r = 0,0001  Obr. 5.9 Vinětace s parametrem c=0,6 

Na dalších obrázcích bylo prochozeno pořadí filtrů, nejprve vinětce (Obr. 

5.10) a poté soudkovitost (Obr. 5.11). 

    

Obr. 5.10 Vinětace  c = 0,9          Obr. 5.11 Soudkovité zkreslení 

r=0,0005 
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6. ZÁVĚR 

V programovacím prostředí Microsoft Visual C++ 6.0 byla vytvořena 

aplikace, která umožňuje vytváření vlastních testovacích vzorů a simuluje zkreslení 

způsobené vadami čoček objektivů.  

Vzor lze poskládat z několika dílčích vrstev, které představují základní 

grafické objekty. V této práci byly realizovány vzory pro kruh a přímku. Lze 

nastavovat jejich barevnost a průhlednost. Také je možné se vzorem posouvat a 

otáčet v jeho rovině. Problémy nastaly při otáčení v prostoru. Jelikož se jedná o 

rasterizovaný obraz, po transformaci souřadnic a zaokrouhlení se některé pixely 

zobrazily vícekrát na stejné místo a v obraze tak vznikají díry. O vytváření celkového 

vzoru se stará nadřazená třída CPatternManager, takže je velmi snadné s vrstvami 

manipulovat (přesouvat je v pořadí) a také implementovat další navržené vzory. 

Optické zkreslení je realizováno pomocí tříd filtrů. O jejich vytváření a řízení 

během výpočtu se stará nadřízená třída CFilterManager, která má na starosti 

vkládání a rušení nových filtrů a přidělování paměti při výpočtu, tak aby byla 

alokována paměť, která je v daný okamžik skutečně potřeba. Během simulace se 

alokuje paměť jen pro zdrojový a výstupní obraz a nikoli rovnou pro všechny filtry. 

Přitom je zachován požadavek na modularitu celé aplikace. 

Pro snadné ovládání bylo navrhnuto grafické uživatelské rozhraní, které 

uživateli umožňuje pohodlně používat metody navržených tříd. Jádro aplikace a 

grafické rozhraní je od sebe odděleno, takže při změně vzhledu aplikace není nutné 

upravovat třídy jádra a naopak. 
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