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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou uživatelsky přívětivé počítačové aplikace, která 

umožní jednoduchým a intuitivným způsobem vytváření animačních scénářů pro světlomety 

používané v automobilovém průmyslu. Součástí řešení je také vizualizace těchto scénářů za 

využití miniaturního deskového počítače Raspberry PI a vhodného zobrazovacího zařízení.  
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ABSTRACT 

This thesis deals with design and creation of user-friendly computer application, which is in 

the simple and intuitive way capable of creating animation scripts for animated features of 

headlamps and tail lamps used in automotive industry. Part of this solution is visualization 

of these scripts using miniature computer Raspberry PI and suitable diplay device. 
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1 ÚVOD 

S příchodem prvních LED světlometů do automobilového průmyslu se otevřeli nové 

možnosti vizualizace a animace svíticích scénářů. Avšak vzhledem k jejich v počátku 

nedostatečnému výkonu a vysoké ceně byl nástup elektroluminiscenčních diod relativně 

pomalý. V dnešní době se však elektroluminiscenční diody nacházejí již v téměř každém 

moderním vozidle.  

LED, jako zdroj světla ve světlometu, přináší, mimo jiné, jednu zásadní výhodu 

oproti jiným zdrojům světla, a to jejich snadné řízení, které spočívá v možnosti využití 

pulsně šířkové modulace (PWM) pro regulaci jasu, a také jejich minimální doba náběhu. 

Díky těmto vlastnostem vzniká nezměrné množství druhů animací, které jsme schopni 

světlometem zobrazit. S nárůstem těchto možností vzniká poptávka po komplexních 

vývojových prostředcích, schopných tyto animační scénáře jednoduše a intuitivně vytvářet. 

Tato práce se zabývá tvorbou takového programu pro firmu Hella Autotechnik s.r.o. 

jež je zadavatelem této práce. Na základě požadavků a řešení, které tato firma v současnosti 

využívá, je vytvořena počítačová aplikace, jejíž výstupem je skupina souborů 

v požadovaném formátu, které bude schopná řídící jednotka daného světlometu rozpoznat a 

následně zobrazit na jeho elektroluminiscenčních diodách. 

Pro usnadnění vytváření takových animací je zároveň vytvořena aplikace pro 

vizualizaci těchto animací za pomoci miniaturního deskového počítače Raspberry PI 

s využitím vhodného zobrazovacího zařízení.  

Obsahem této diplomové práce je v prvé řadě seznámení se s historií automobilových 

světlometů a možnostech využití animačních scénářů v moderních světlometech. V části 

s počítačovou aplikací jsou rozebrány požadavky na výsledné řešení, popsán koncept a 

samotná aplikace pro tvorbu animací. Součástí je taktéž návod na použití této aplikace, 

respektive na vytváření animací a rozbor výstupních souborů. V další části je popsán 

miniaturní deskový počítač Raspberry PI, použitý operační systém a aplikace, která byla 

vytvořena pro vizualizaci animací s použitím tohoto zařízení a vhodné zobrazovací jednotky. 
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2 HISTORIE SVĚTLOMETŮ 

První automobilové světlomety byly představeny v 80. 19. století. Základem těchto 

světlometů byl acetylen a olej podobně jako staré plynové lampy. Vzhledem k vysoké ceně 

obou základních složek, byl další vývoj velice nepravděpodobný, ačkoliv byly pověstné svou 

odolností vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Bylo tedy jen otázkou času, kdy 

bude tato technologie nahrazena technologií elektrickou. 

Stalo se tak roku 1898, kdy světlo světa spatřil první elektrický světlomet. Přestože 

první prototypy těchto světlometů trpěly na množství nedostatků, vývoj této technologie 

pokračoval a roku 1912 společnost Cadillac představila první moderní světlomet, který 

odolal i nepříznivému sněžení či dešti. U prvních modelů bylo zapotřebí zastavení vozidla a 

rozsvícení světlometů ručně z venku, s postupujícím vývojem však bylo možné světla 

rozsvěcet a zhasínat z interiéru, bez nutnosti zastavení vozidla. 

První halogenové světlomety bylo oficiálně představeny roku 1962 v Evropě a staly 

se povinnou výbavou každého automobilu v několika zemích světa. Vzhledem k jejich 

vyššímu světelnému výkonu za použití stejného množství energie jako běžné světlomety, se 

staly nepoužívanějšími světlomety na světě a používají se dodnes. 

Dalším stupněm vývoje jsou xenonové světlomety, které byly poprvé použity roku 

1991 u BMW řady 7. Jejich výhodou je opět větší světelný výkon než u halogenových 

světlometů. [1] 

V 90. letech 20. století však začal vývoj i prvních LED světlometů. V počátku byla 

LED technologie využívána pouze v zadních svítilnách, avšak roku 2004 jsou poprvé 

použity i ve funkcí předních světlometů, konkrétně na vozidle Audi R8.  

V dnešní době nalezneme LED světlomety ve funkci denního svícení téměř na 

každém moderním vozidle. Vzhledem k jejich vyšší pořizovací ceně jsou LED světlomety 

příplatkovou výbavou a nalezneme je tedy především na vozidlech vyšší třídy. Hlavními 

přednostmi LED technologií jsou především dlouhá životnost, téměř nulové nároky na 

údržbu, vysoká energetická účinnost a barevná teplota podobná dennímu světlu. Jejich 

životnost překonává i životnost vozu a vzhledem k jejich spolehlivosti potřeba údržby, 

popřípadě výměny, je prakticky nulová. Nízká spotřeba má pak pozitivní vliv i na spotřebu 

paliva. Oproti tomu nevýhodou je vysoké množství vytvářeného tepla výkonných LED a již 

zmiňovaná vysoká pořizovací cena. [2] 

V posledních letech také dochází k vývoji laserových LED světlometů, které 

využívají sestavu zrcadel a čoček obsahujících fosfor.  Množství světla u laserové LED může 

být až 1000krát větší než u běžných LED světlometů, je možné tak dosáhnout dosvitu až 900 

metrů. Takový výkon vytváří mnohem více tepla jak LED technologie, problémy se 

zahříváním jsou tedy výraznější. Cena světlometů využívajících laserové technologie je 

taktéž mnohonásobně vyšší než u běžných světlometů, proto se s touto technologii 

setkáváme v současné době velmi zřídka. [3] 

Nejnovější technologií, která by mohla v budoucnu kompletně změnit pohled na 

osvětlení automobilů je technologie OLED (organická LED).  



11 

 

 

Obr. 1  Koncept OLED zadní svítilny Audi [5] 

 

Tato technologie již byla poprvé použita u vozidla BMW M4 GTS ve funkci zadní 

svítilny, jelikož jejich světelný výkon je pro použití v předních světlometech v současné 

době nedostačující. OLED světlomet je tvořen pouze „tenkou fólii“ představující displej, na 

kterém je možné vizualizovat téměř cokoliv, jak je vidět na Obr. 1 . [4] 

3 POUŽITÍ ANIMACÍ V AUTOMOBILOVÝCH 

SVÍTILNÁCH 

LED technologie nabízí nezměrné množství animací, které jsme schopni vizualizovat 

na automobilových světlometech. Malé rozměry LED technologie umožňují vytvářet 

světlomety o prakticky jakémkoliv tvaru, pro dosažení co nejlepšího výsledného vizuálního 

dojmu spojeného s praktičností. Vzhledem k těmto novým, různorodým tvarům LED 

světlometů se naskytují téměř neomezené možnosti jejich animování, ať už z praktického, 

či čistě estetického hlediska. 

3.1 Praktické využití 

Řídící jednotka světel přijímá signály s informací, jaký animační scénář má v danou 

chvíli spustit. Jako animační scénář můžeme chápat i jednoduché rozsvícení nebo zhasnutí 

světlometu. Vzhledem k množství norem a zákonů, které upravují použití světel v provozu, 

není možné vytvářet animace, jak se nám zlíbí.  

Hlavními předpoklady pro animování LED světlometů jsou jejich snadné řízení za 

použití pulsně šířkové modulace (PWM) a jejich prakticky okamžitý náběh na 100% (resp. 

pokles na 0%) výkonu (řádové jednotky mikrosekund). [6] Například pro funkci brzdového 

světla je rychlá doba náběhu žádoucí, ale naopak ve funkci směrových světel mohou být 

ostré přechody nepříjemné pro oko okolních řidičů, je tedy vhodné použití animace pro 

zajištění postupného náběhu intenzity LED. 
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Dnes již často vídanou animací používanou v běžném provozu je animace „běžícího 

hadu“ místo klasického blikače směrového světla. Její využití je čistě estetické a nemá žádné 

praktické využití. Fantazii pro tvorbu animací se meze nekladou, ale jak již bylo zmíněno, 

osvětlení automobilu je striktně předepsáno danými normami a zákony, a tudíž je využití 

animací v reálném provozu z větší části omezeno na příklady „rozsviť“ popřípadě „zhasni“. 

 

Obr. 2  Zadní LED světlo Audi R8 V10 [5] 

 

Mnohem větší volnosti animace se nabízí v klidovém stavu vozidla. V takovém 

případě se jedná většinou o informační animace, jako například signalizace 

odemčení/uzamčení vozu. S příchodem LED technologií se možnosti animací 

mnohonásobně rozšiřují a jsme schopni tvorby množství estetických či informativních 

animací různého charakteru na daných světlometech.  

Mezi další praktické animace můžeme zařadit například animace pro diagnostiku 

správné funkčnosti světel, ať už při samotné výrobě nebo servisu vozidla. 

3.2 Čistě estetické využití 

Světla dělají auto. Největších změn při faceliftových úpravách vozidel nastává 

zejména v oblasti světel. Postačuje změnit tvar světlometů, inovovat technologie a vozidlo 

se jeví jako nový model a budí zájem u spotřebitelů, jelikož moderní estetické světlomety 

dodávají na atraktivitě daného modelu. Dle vzhledu světlometů jsme v dnešní době schopni 

téměř se stoprocentní jistotou určit značku automobilu, v některých případech i model vozu.  

Prezentace nových modelů na světových automobilových veletrzích se neobejde bez 

do detailu připravených show, založených především na světelných a zvukových efektech, 

které animované LED světlomety dokonale doplňují. Jelikož taková show může trvat i 

několik minut, je potřeba vytvořit rozsáhlý soubor animačních scénářů, pro dosažení toho 

nejlepšího výsledného dojmu, oproti běžným animacím, jejichž délka se pohybuje v řádu 

stovek milisekund. 
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Vytvoření takového rozsáhlého souboru animací je zpravidla časově velmi náročné, 

proto je vhodné využití uživatelsky přívětivých vývojových prostředků, které umožní 

uživateli takové animace efektivně vytvářet. 
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4 PC APLIKACE 

Pro vývoj nových, komplexních, animačních scénářů bylo potřeba vytvořit vhodné 

nástroje, které budou uživatelsky přívětivé a zkrátí čas potřebný pro tvorbu animací. V prvé 

řade je vhodné detailně prozkoumat současné řešení a na základě těchto poznatků navrhnout 

a realizovat vývoj nových nástrojů pro tvorbu těchto animací. 

4.1 Současné řešení 

Při vytváření animací, je nutné definovat aktuátory, které se skládají z jednotlivých 

LED elementů. Jeden aktuátor může být tvořen jednou, nebo více diodami. Využití aktuátorů 

je nutné vzhledem k omezenému množství fyzických PWM výstupů řídící jednotky 

světlometu. Jednotlivé aktuátory se sdružují do kanálů. Kanál je skupina aktuátorů se 

společnou funkcí (například blinkr, brzdová světla, obrysová světla atp.).  

Animační scénář, je skupina snímků, které jako celek tvoří dojem animované funkce. 

Každý animační scénář má přiřazen jeden kanál a má na výběr z jednotlivých aktuátorů 

příslušného kanálu. V animačním scénáři se definují hodnoty PWM pro daný aktuátor 

v závislosti na čase. Výsledkem jsou exportované soubory ve formátu XML s předepsaným 

zápisem, které je schopna přečíst samotná řídící jednotka světlometu. 

Současné řešení využívá programu Excel z balíku Microsoft Office. Základem je 

tabulkový editor parametrů a hodnot PWM v kombinaci s absolutním časem. Toto řešení 

postrádá především grafické uživatelské prostředí (GUI), neobsahuje žádnou vizualizaci 

vytvořených animací a tvorba animací je, vzhledem k nutnému ručnímu zapisování hodnot, 

velmi zdlouhavá. Tyto nedostatky má za úkol eliminovat počítačová aplikace realizovaná 

v rámci této diplomové práce. 

4.2 Vývojové prostředí 

Pro výslednou počítačovou aplikaci bylo zvoleno vývojové prostředí Microsoft 

Visual Studio 2015 Community. Výběrovým kritériem tohoto prostředí byla především jeho 

dostupnost díky programu MSDN AA1 a zkušenosti s tímto vývojovým prostředím.  

Aplikace je založená na platformě Microsoft .NET Framework 4.5.2 a pro tvorbu 

uživatelského rozhraní je možné využít grafický systém Windows Forms nebo lépe novější 

Windows Presentation Foundation. Dělí se na dvě části, a to grafický návrh, který obsahuje 

ovládací a zobrazovací prvky a je popsán jazykem XAML. Druhou častí je pak samotné 

jádro programu, napsané v jazyce C#, které obsahuje třídy, funkce a data zajišťující samotný 

běh programu. [7] 

4.2.1 Jazyk C# a .NET Framework 

Jazyk C# je považován za jednoduchý, moderní, univerzální objektově orientovaný 

programovací jazyk. Důležitými vlastnostmi jsou robustnost, odolnost, typová bezpečnost a 

                                                        
1 MSDN AA je program společnosti Microsoft, který umožňuje školám přístup k vybranému software za 

zvýhodněných podmínek. Program je zaměřen zejména na vývojářské nástroje. [8] 
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programovací efektivita. Je vhodný pro vývoj jak aplikací pro operační systémy (běžné 

počítačové aplikace) tak i pro embedded systémy. [9] 

.NET Framework poskytuje obsáhlý programovací model pro vývoj mnoha různých 

druhů aplikací pro operační systém Windows. Množství dostupných knihoven je jednou 

z největších výhod .NET Frameworku. Samotný Microsoft poskytuje nepřeberné množství 

knihoven s již předpřipravenou řadou struktur a komponent pro práci s konzolí i 

formulářovými prvky. Jelikož Windows pochází taktéž z dílen Microsoft, jsou navzájem 

perfektně kompatibilní a odladěné. [10] 

4.2.2 Windows Presentation Foundation 

Jedná se o technologicky rozšířenou a pokročilou nadstavbu grafického systému 

Windows Forms (dále jen WF). Pro programování aplikací využívá jazyk C#, pro tvorbu 

grafického prostředí pak jazyk XAML. Původem jejího vzniku byl vzrůstající tlak na stále 

graficky bohatší aplikace, kde zastaralý WF selhává. 

S nástupem mobilních zařízení na trh vznikaly problémy především v oblasti 

zobrazování, kvůli slabé podpoře DPI (Dots Per Inch) u WF. Windows Presentation 

Foundation (dále jen WPF) tedy zavádí tzv. DIP (Device Independent Pixel) a čistě 

vektorovou grafiku, čímž dosahuje unifikovaného vzhledu pro různá zařízení s různým 

rozlišením obrazovky.  

Dalším krokem kupředu je využití jazyka XAML pro tvorbu grafického 

uživatelského rozhraní (dále jen GUI), který přináší nejenom možnost využití tzv. Data 

binding – napojení vlastností objektu přímo na prvky formuláře.  

Jelikož používaní vykreslovacího rozhraní Windows (GDI) je pomalé a přináší 

mnohá omezení, je u WPF využito vykreslování pomocí Direct3D, což je rozhraní pro 

akcelerovanou grafiku. WPF aplikace je tedy svižnější a méně zatěžuje procesor. Díky 

nezávislosti na GDI je možné dosáhnout graficky pestrých aplikací, prakticky bez omezení. 

[11] 

 

4.2.3 Jazyk XAML 

XAML je zkratka pro Extensible Application Markup Language. Jedná se o 

deklarativní jazyk založený na jazyku XML. Využívá platformu .NET Framwork a 

usnadňuje vytváření a práci s grafickým uživatelským prostředím. Primárně se využívá 

k návrhu uživatelského prostředí pro technologie Silverlight a WPF, ovšem jeho použití není 

nijak omezeno. 

Samotný zápis kódu XAML je založen na jazyku XML. Základem jsou takzvané 

namespace, které se využívají k jednoznačnému odlišení jednotlivých tříd a typů, jinak 

bychom museli zajistit, že každá třída má unikátní název v rámci celého projektu. Přiřazení 

k namespace se zapisuje před název elementu. Zápis  

 

<x:Window xmlns:x=”http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” /> 
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říká, že použijeme element Window z namespace se zkratkou x. Zároveň zde 

definujeme, na jaký namespace odkazuje zkratka x 

(http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml). Výraz xmls je jedno 

z klíčových slov jazyka XML a je zkratkou pro XML namespace. 

Struktura jazyka je složena z jednotlivých objektů/elementů, které jsou uvozeny 

znakem „<“ následovaným názvem elementu („Button“), dále jednotlivými atributy 

(„Content“), jejich hodnotami („Click me“) a ukončovacím prvkem „/>“ viz. níže. 

 

<Button Content="Click Me"/> 

 

Jazyk XAML je v této aplikaci použit pro vytvoření uživatelského prostředí 

s využitím objektů a funkcí, které nabízí technologie WPF. [12] 

4.3 Požadavky na výslednou realizaci 

Cílem vytvářené aplikace, je v první řadě uživatelská přívětivost (tzv. user-friendly 

aplikace), dále pak efektivita samotného vytváření animačního scénáře, jednoduchost, 

reprodukovatelnost a možnost jejího dalšího vývoje. 

Níže nalezneme souhrn všech požadavků na výslednou aplikaci. 

4.3.1 Obecné parametry animací 

Je možné definovat jednotlivé aktuátory. Každý aktuátor se skládá z jedné a více 

LED. Každá LED může patřit pouze do jednoho aktuátoru, zároveň musí patřit do minimálně 

jednoho aktuátoru. Jednotlivé aktuátory se sdružují do kanálů. Kanálem se chápe skupina 

aktuátorů se společnou funkcí (např. blinkr, obrysová světla atp.).  

4.3.2 Vlastnosti kanálů 

Jeden kanál může obsahovat jeden a více aktuátorů. Každý aktuátor může patřit 

pouze do jednoho kanálu. Hlavními vlastnostmi každého kanálu je CycleTime, což je 

v podstatě animační krok v milisekundách (1-255 ms). Animační krok chápeme jako 

minimální dobu, kterou musí zařízení čekat, než může měnit výstupní hodnoty. Druhým 

parametrem je pak WaitTime, který určuje počet kroků, který se čeká před spuštěním 

animace. 

4.3.3 Vlastnosti aktuátorů 

Pro aktuátory je možné definovat jejich inicializační hodnotu PWM (0-100%) a typ 

PWM. Na výběr je ze tří typů PWM, a to hardwarová (HW-PWM), softwarová (SW-PWM) 

a binární (pouze hodnoty 0 nebo 100%). Aktuátor může mít také nastavenou inverzi výstupu, 

kdy generovaná hodnota PWM je převrácenou hodnotou hodnoty zadané (tedy 𝑃𝑊𝑀‘ =

 100% − 𝑃𝑊𝑀). 

4.3.4 Rozložení aktuátorů 

Aplikace umožňuje rozložení jednotlivých LED a aktuátorů takovým způsobem, aby 

přibližně odpovídal reálnému tvaru světla. Jednotlivé LED v jednom aktuátoru nemusí ležet 

vedle sebe, ani poblíž. 
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Rozložení je společné pro všechny animační scénáře. 

4.3.5 Animační scénáře 

Animační scénář je skupina snímků, která po přehrání vytvoří dojem animované 

funkce. Ke každému scénáři je možné přiřadit právě jeden kanál a aktuátory, obsažené 

v tomto kanálu. Počet animačních scénářů v projektu je neomezený. Každý jednotlivý scénář 

je možné pojmenovat, zvolit jeho prioritu (0-255, výchozí 1), popřípadě přidat krátkou 

textovou poznámku.  

Počet jednotlivých kroků animačního scénáře není nijak omezený. Čas mezi 

jednotlivými snímky je zadáván absolutně v milisekundách, avšak pouze v násobcích 

animačního kroku. Pro každý aktuátor je možné nastavit hodnotu PWM (0-100%, popř. 0 

nebo 100% u binárního PWM) a hodnotu gradientu (0-65535). Zároveň je možné pozorovat 

relativní čas, tedy odstup od předchozího snímku. 

Aplikace by měla být co nejvíce uživatelsky přívětivá, počet kliků myší by měl byl 

omezen na nezbytně nutné minimum. Všechny podstatné informace se zobrazují přehledně, 

současně, v uceleném tvaru. Jednotlivé scénáře by měli jít duplikovat a mělo by být možné 

jednoduše měnit jejich pořadí. Při tvorbě jednotlivých události by mělo být možné zadávat 

parametry pro více aktuátorů najednou. 

V celé aplikaci je vhodné využít plovoucích nápověd pro usnadnění práce s tímto 

programem. 

4.3.6 Přehrávání animace 

Vytvořené animace by mělo jít lehce přehrát, ať už, při dodržení reálného času nebo 

krokováním. Animaci je možné spouštět v hlavní aplikaci čí na externím zařízení. 

4.3.7 Ukládání dat 

Projektová data se ukládají do projektového souboru v textovém tvaru (struktura 

XML). 

4.3.8 Export dat 

Projektová data se exportují do skupiny XML souborů (při dodržení jejich struktury). 

4.4 Koncept a struktura 

V první řadě bylo zapotřebí navrhnout rozložení prvků v grafickém uživatelském 

prostředí, aby ovládání aplikace bylo co nejvíce intuitivní a byl omezen počet kliků myší při 

vytváření animací. Dále bylo potřeba vytvořit strukturu uchovávání dat pro co nejjednodušší 

práci s nimi. Následně bylo potřeba navrhnout typ a formát projektového souboru pro 

možnost jeho ukládání, opětovné editace a přenosu na externí miniaturní počítač Raspberry 

PI. Posledním krokem byl implementování funkcí pro export dat v požadovaném formátu 

pro jejich reálné použití v praxi. V konečné fázi byla aplikace testována a odladěna pro 

eliminaci chyb v kódu. 

Zápis programu je dle dodržení zásad čitelného zápisu kódu jazyka C# s využitím 

komentářů. Součástí řešení je implementace konfiguračního souboru, pro možnost 



18 

 

individuálního nastavení aplikace, jako jsou například rozměry jednotlivých LED, mřížky a 

nastavení výchozích hodnot. 

4.4.1 Rozložení prvků v grafickém prostředí 

Rozložení prvků v grafickém prostředí je důležité především pro intuitivní tvorbu 

animací s minimálním počtem kliků myší a jejího „přejezdu“ z jedné strany okna na druhou. 

Základním vzorem rozložení hlavního okna bylo běžné rozložení prvků, využívané 

u většiny běžných uživatelských programů.  

Celkové rozhraní se dělí do několika oblastí (viz. Obr. 3 ), dle funkčnosti a situace, 

kdy se prvky v jednotlivých oblastech využívají. 

 

 

Obr. 3  Koncept grafického rozhraní aplikace 

Oblast označená číslem 1 obsahuje hlavní menu, používané téměř u každé počítačové 

aplikace. Toto menu obsahuje základní ovládací prvky pro nahrávání a ukládání 

projektového souboru, export dat, hlavní nastavovací parametry atp.  

Oblast 2 obsahuje nástrojovou lištu, ve které se nachází nástroje pro návrh rozložení 

LED a správu jednotlivých scénářů.  

Oblast 3 zobrazuje informace o právě zvoleném aktuátoru, respektive jeho uložené 

hodnoty PWM v závislosti na čase, tzv. „events“ (události). Zároveň je možné z tohoto místa 

tyto události mazat a posouvat v čase. 

V oblasti 4 nalezneme pak všechny ovládací prvky, potřebné pro nastavení 

jednotlivých LED, aktuátorů, kanálů a animačních scénářů. 
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Spodní část označená číslem 5 značí tzv. „status bar“, který má čistě informační 

charakter o stavu běhu programu apod. 

Poslední, největší, středová část (oblast 6) pak obsahuje samotné grafické rozložení 

jednotlivých LED jakož i možnost přepínání mezi scénáři a ovládání času. 

4.4.2 Data 

Při běhu programu je potřeba ukládat velké množství dat. Ať už prosté nastavení 

jednotlivých prvků programu, tak i samotná animační data. Jelikož předem nemáme 

informace o velikostech jednotlivých prostorů, potřebných pro uložení těchto dat, byly 

zvoleny dvě hlavní třídy pro ukládání těchto dat. 

Jednou z nich je třída List(t). Jedná o se seznam objektů stejného typu, který 

nemá předem daný rozměr (resp. počet prvků). K jednotlivým prvkům se přistupuje za 

pomoci indexu (jako u pole prvků). Tato třída obsahuje mimo jiné metody pro přidávání, 

odebírání a hledání objektů v definované třídě. [13] 

Druhou třídou je pak Dictionary(TKey,TValue). Jedná se o tzv. slovník, 

který obsahuje vždy dvojici objektů, kde jeden z nich vystupuje jako klíč, druhý poté jako 

hodnota. V rámci jednoho slovníku se hodnota klíče (TKey) může vyskytovat pouze jednou, 

kdežto samotná hodnota (TValue) se zde může nacházet vícekrát. Tato třída je v této aplikaci 

hojně využívána vzhledem k její nesporné výhodě při použití kombinace např. ČÍSLO_LED 

– VLASTNOST_LED nebo ČASOVÝ_KLÍČ – HODNOTA_PWM. Tato třída rovněž 

obsahuje velké množství metod pro usnadnění práce. [14] 

Vhodnou kombinací těchto tříd je možné dosáhnout složité, ale efektivní struktury 

pro ukládání dat. Příkladem může být hlavní proměnná, která slouží pro ukládání hodnoty 

PWM a gradientu v daném čase, pro daný aktuátor v daném scénáři (viz. Obr. 4 ) 
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Obr. 4  Struktura proměnné pro ukládání animačních dat 

4.4.3 Projektový soubor 

Běžným postupem, pro ukládání souborů s vlastní příponou, individuální pro daný 

program, je využití komprimování do složky .zip a následném přejmenování této přípony na 

libovolnou jinou. Tento postup nalezneme například u dokumentu s příponou .doc, který 

vytváří program Microsoft Word. Pouhým přejmenováním takového dokumentu do formátu 

název_dokumentu.zip a jeho rozbalení můžeme vidět pravou strukturu tohoto souboru, 

slouženou z několika složek a XML souborů. 

Stejný postup byl zvolen i u této aplikace, kdy program vytváří tři soubory. První 

soubor (nazev_projektu.xml) obsahuje veškeré nastavení jednotlivých LED, jejich 

příslušnost do aktuátorů, příslušnost aktuátorů do kanálů a následně do scénářů. Pro 

přehledné ukládání i zpětné vyčítání těchto hodnot byla vytvořena struktura XML souboru, 

obsahující dané elementy a jejich atributy.  

Druhý soubor (nazev_projektu_data.xml) obsahuje samotná animační data dle 

struktury na Obr. 4 . Poslední soubor (nazev_projektu_pos.xml) obsahuje pouze informace 

o obsazených polohách LED, pro lepší optimalizaci vizualizační aplikace (úprava velikosti 

a polohy LED pro vyplnění celé obrazovky viz. kapitola o vizualizaci na Raspberry PI). 

Tyto tři soubory jsou následně zabaleny do archivu .zip, který je přejmenován na 

vybranou příponu .ltn, aby byl tímto programem snadno identifikovatelný. 

4.4.4 Export 

Export animací pro reálné použití je tvořen dvěma složkami s množstvím XML 

souborů, kde každý obsahuje jeden typ informace, potřebný pro spouštění animací v řídící 

jednotce samotného světlometu. V první složce se nacházejí soubory se samotnými daty, 
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v druhé pak informace doplňující datové soubory (komentář, maximální a minimální 

hodnoty atp.), vše, dle již současné struktury, která musí být dodržena. 

Struktury projektového souboru a exportovaného souboru jsou popsány níže. 

4.5 Popis grafického prostředí 

V této části bude detailně popsáno grafické prostředí oblast po oblasti, jak bylo 

naznačeno výše, a prvek po prvku. 

4.5.1 Hlavní Menu 

V první oblasti dle Obr. 4 , se nachází hlavní menu. Toto menu se skládá ze dvou 

hlavních objektů, které se následně dělí do několika dalších objektů. 

 File 

Prvním hlavním objektem je objekt File. Po rozkliknutí se zobrazí tzv. sub-menu 

(viz. Obr. 5 ), kde nalezneme několik položek: 

 

 

Obr. 5  Záložka File v hlavním menu 

• New 

Kliknutím vytvoříme čistou šablonu pro tvorbu nového projektu. Po kliknutí se 

aplikace nabídne možnost uložení stávajícího projektu. Samotná aplikace se spouští již 

s připravenou čistou šablonou pro tvorbu nového projektu, není tedy zapotřebí tuto funkci 

využívat ihned po startu aplikace. 

• Load 

Kliknutím na tento objekt se otevře dialogové menu, ve kterém zvolíme projektový 

soubor s příponou .ltn, který chceme nahrát. Po kliknutí se opět nabízí možnost uložení 

současného projektu. 

• Save 

Slouží pro ukládání rozpracovaného projektu. Je-li probíhající projekt již uložen, 

popř. byl nahrán, aplikace si tento soubor pamatuje a ukládá přímo do něj. Pro tuto funkci 

také slouží klávesová zkratka CTRL+S. 

• Save As… 
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Nehledě na to, existuje-li už současný soubor nebo byl projekt nahrán, aplikace vždy 

vyzve ke zvolení názvu projektového souboru a adresáře, kam se tento soubor bude ukládat. 

Této funkce je možné dosáhnout klávesovou zkratkou CTRL+SHIT+S. 

• Export 

Po kliknutí vyzve ke zvolení adresáře pro export dat pro řídící jednotku světlometu. 

• Exit 

Slouží pro standardní ukončení programu. Před ukončením nabízí možnost uložení 

rozpracovaného projektu. 

 Tools 

Druhým objektem na menu liště je objekt s názvem Tools, kde nalezneme několik 

základních nástrojů, které se nacházejí na nástrojové liště. 

• Add LED 

Objekt, který po stisku zůstane aktivní a klikáním do pracovního pole přidáváme 

jednotlivé LED. Opětovným klikem tuto funkci zrušíme. 

 

 

Obr. 6  Záložka Tools v hlavním menu 

• Delete LED 

Objekt s opačnou funkcí jak předchozí. Po označení toho objektu, kliknutím na LED 

ji odstraníme. Opětovným klikem tuto funkci zrušíme. 

• Add Scenario 

Kliknutím přidáme nový, prázdný animační scénář. 

• Set Channels 

Otevře okno (viz. Obr. 7 ), kde je možné vytvořit kanál, nastavit jeho parametry a 

přiřadit jednotlivé aktuátory. Kliknutím na tlačítko Add channel se otevře okno, kde zadáním 

názvu nového kanálu a jeho následným potvrzením vytvoříme nový kanál. Následně ho v 

rolovacím menu (Channel) můžeme zvolit, nastavit mu CycleTime a WaitTime a nakonec 

mu přiřadit, či odebrat jednotlivé aktuátory jejich označením a klikem na vhodné tlačítko 

(„<<“ – přiřazení, „>>“ – odebrání). Ve spodní části nalezneme dva seznamy aktuátorů. 

V levé časti (Assigned) se nachází aktuátory přiřazené aktuálnímu kanálu, v pravé časti (Not 

assigned) aktuátory, které nebyli přiřazeny žádnému kanálu. Změny potvrdíme 

stisknutím tlačítka Save. 
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Obr. 7  Okno SetChannel pro nastavení kanálů 

• Options 

Otevírá okno (viz. Obr. 8 ) s nastavením programu a zvolenými základními 

parametry. Toto okno obsahuje tři záložky. V první z nich (Layout), nalezneme nastavení 

grafického prostředí, jako je počáteční počet řádků a sloupců (Default Layout – Columns, 

Rows) mřížky pro umisťování LED a rozestupy jednotlivých os v této mřížce (Grid size – 

Height, Width). Také je zde možné nastavit velikost LED (LED size – Height, Width). 

Velikost LED musí být vždy o 10 menší jak vzdálenost jednotlivých os v mřížce, pro 

zajištění správného vykreslování. Program vyhodnotí a upozorní na případné zadání špatné 

hodnoty. 

 

 

Obr. 8  Okno Options, záložka Layout pro nastavení pracovní plochy 
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Druhou záložkou je Colors, která nabízí možnost uložení tří zvolených barev 

zadáním jejich hexadecimálního kódu (LED colors - Color) a názvu (Led colors – Name), 

který bude zobrazen v programu. V levé části se zvolená barva zobrazuje, v pravé časti je 

možné vybrat základní barvu, která bude nastavena při startu programu (Default). 

 

 

Obr. 9  Okno Options, záložka Colors pro nastavení barev 

 

Poslední záložka s názvem Default Values (Obr. 10 ), umožňuje nastavení 

přednastavených počátečních hodnot pro prvky využívané při tvorbě animací, jako jsou 

priorita scénáře (Priority), délka kroku (CycleTime), Gradient, hodnota PWM (Intensity) a 

typ PWM. 

 

Obr. 10  Okno Options, záložka Default Values pro nastavení výchozích hodnot 
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Nastavené parametry uložíme stisknutím Save. Uložené hodnoty se projeví až po 

restartu aplikace. 

4.5.2 Nástrojová lišta  

Pod hlavním menu se nachází nástrojová lišta, která obsahuje základní nástroje pro 

tvorbu rozložení LED a práci se scénáři. 

 

 

Obr. 11  Nástrojová lišta 

 

Zleva (Obr. 11 ) zde nalezneme následující prvky: 

• ‚+‘  

Po stisknutí aktivuje funkci Add LED pro přidávání LED. Opětovným stiskem tuto 

funkci zrušíme. Klávesová zkratka A. 

• Clear all 

Maže veškeré prvky v projektu. Po stisku nabízí možnost uložení rozpracovaného 

projektu. 

• ‚-‘ 

Po stisknutí aktivuje funkci Delete LED pro mazání LED. Opětovným stiskem tuto 

funkci zrušíme. Klávesová zkratka D. 

• Add scenario 

Stiskem přidá nový animační scénář. Klávesová zkratka W. 

• ‚<‘ 

Přesune aktivní scénář o jednu pozici doleva. Nutné pro úpravu pořadí scénářů. 

Klávesová zkratka Q. 

• ‚>‘ 

Přesune aktivní scénář o jednu pozici doprava. Nutné pro úpravu pořadí scénářů. 

Klávesová zkratka E. 

• Copy selected 

Duplikuje aktivní scénář do nového, který se automatický vytvoří. Klávesová zkratka 

C. 

• Add Row 

Přidá nový řádek do mřížky na pracovní ploše. Pro případ nedostačujícího místa u 

velkých projektů. 

• Add Column 

Přidá nový sloupec do mřížky na pracovní ploše. Pro případ nedostačujícího místa u 

velkých projektů. 
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4.5.3 Události  

Levá část grafického prostředí obsahuje po označení vybrané LED všechny události, 

příslušného aktuátoru ve vybraném scénáři (viz. Obr. 12 ) 

Tyto události nalezneme v tabulce, která obsahuje informace zleva animační krok 

(Step), absolutní čas (čas od času 0 – A.Time), relativní čas (čas od poslední změny – 

R.Time), dále hodnotu PWM v procentech a hodnotu Gradientu. 

Nalezneme zde dvě tlačítka pro posouvání vybrané události. První tlačítko zleva  

(‚˅‘) posune vybranou událost a všechny následující události (události pod) o jeden 

animační krok zpět (nahoru). V situaci na Obr. 12 se tedy posunou události v časech 2,3 a 4 

o jeden krok zpět, tedy do času 1,2 a 3. Opačnou funkci má pak druhé tlačítko (‚^‘), které 

posouvá vybranou události a všechny následující události o jeden krok vpřed (dolů). 

 

 

Obr. 12  Prvek Events pro zobrazení a úpravu událostí 

 

Posledním prvkem v této části je tlačítko se znakem ‚x‘, které odstraní vybranou 

událost. Klikem na událost se nastaví čas v této událost daný. 

4.5.4 Vlastnosti  

Jednou nejdůležitějších částí tohoto programu, je pravá část, kde se nastavují hlavní 

parametry jednotlivých LED, aktuátorů, kanálů, nebo scénářů a vytvářejí se zde animační 

události (viz. Obr. 13 ). 
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Obr. 13  Hlavní ovládací panel pro tvorbu animací a nastavování jednotlivých prvků 

 

Tato část je rozdělena do několika celků. Ve vrchní části se nacházejí prvky 

používané pro nastavení jednotlivých vlastností aktuátorů a LED. Střední část obsahuje 

ovládací prvky pro tvorbu animačních událostí. Spodní část pak obsluhuje nastavení scénářů 

a příslušných kanálů. 

• Color 

Aktivní pouze při návrhu rozložení LED. Můžeme zde nastavit barvu daného 

aktuátoru. Na výběr je ze tří barev, které jsou parametrizovatelné v záložce Tools-Options-

Colors (viz. výše). Jedná se čistě o estetickou funkci, pro odlišení například obrysového a 

směrového světla. 

• Actuator 

Aktivní pouze při návrhu rozložení LED. Tlačítky ‚+‘ a ‚-‘ snižujeme, resp. 

zvyšujeme, přiřazené číslo aktuátoru vybrané LED. Klávesové zkraty UP(šipka nahoru)  

resp. DOWN(šipka dolu). 

• PWM 

Aktivní pouze při návrhu rozložení LED. Z rolovacího menu máme na výběr ze tří 

typu PWM, a to hardwarový PWM (HW-PWM), softwarový PWM (SW-PWM) nebo binární 

(0 nebo 100% - Digital). 
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• Inverted 

Aktivní pouze při návrhu rozložení LED. Zaškrtnutím se hodnoty zvoleného 

aktuátoru exportují s převrácenými hodnotami (tedy 𝑃𝑊𝑀‘ =  100% − 𝑃𝑊𝑀) 

• Intensity 

Při aktivním návrhu rozložení LED nastavuje výchozí hodnotu aktuátoru. Při režimu 

tvorby animačního scénáře nastavuje hodnotu PWM v současném čase. 

• Gradient 

Aktivní pouze v režimu tvorby animačního scénáře. Nastavuje hodnotu gradientu 

v současném čase. 

• Channel 

Aktivní pouze v režimu tvorby animačního scénáře. Výběrem z rolovacího menu 

přiřazuje kanál aktivnímu scénáři. Nutné potvrdit stisknutím tlačítka Save níže 

• Priority 

Aktivní pouze v režimu tvorby animačního scénáře. Nastavení priority aktivního 

scénáře. Nutné potvrdit stisknutím tlačítka Save níže. 

• Name 

Aktivní pouze v režimu tvorby animačního scénáře. Pojmenování aktivního scénáře. 

Nutné potvrdit stisknutím tlačítka Save níže. 

• Description 

Aktivní pouze v režimu tvorby animačního scénáře. Možnost přidání popisu 

aktivního scénáře. Nutné potvrdit stisknutím tlačítka Save níže. 

• Set Channels 

Otevírá okno pro nastavení kanálů viz. výše. 

• Set Actuators 

Aktivní pouze v režimu tvorby animačního scénáře. Otevírá okno, kde je možné ze 

zvoleného kanálu aktivního scénáře přiřadit aktuátory (viz. Obr. 14 ). Tlačítky Select 

All/Deselect All, je možné zaškrtnout/odškrtnout všechny nabízené aktuátory. Zvolené 

nastavení se potvrdí stisknutím tlačítka Save. 

 

 

Obr. 14  Okno SetActuators, sloužící pro přidání aktuátorů do scénáře 
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4.5.5 Lišta statusu 

V samé spodní části aplikace se nachází lišta statusu. Tato lišta má čistě informační 

charakter a nacházejí se zde dva moduly. 

První z nich se nachází v levé části a obsahuje informace o poloze myši, vybrané 

LED a příslušný aktuátor (viz. Obr. 15 ). 

 

 

Obr. 15  Informace o poloze myši - 

StatusBar 

 

Obr. 16  Informace o stavu programu - 
StatusBar 

   

V pravé části pak leží druhý modul, který informuje o stavu programu (ukládání, 

nahrávání, přehrávání atp.) (Obr. 16 ). 

4.5.6 Pracovní oblast 

Celé aplikaci pak dominuje největší, prostřední část (viz. Obr. 17 ) kde se nachází 

samotné LED elementy. V horní části je možné přepínat mezi jednotlivými scénáři a 

návrhem rozložení (Layout). Návrh rozložení LED a jejich základní nastavení se provádí 

vždy na první záložce s názvem Layout a není možné tyto parametry jinde měnit, stejně jako 

v této záložce nelze vytvářet samotné události animace ani animaci spouštět. V dolní části 

se pak nachází posuvník časové osy společně s tlačítky pro přehrávání animace v reálném 

čase (‚>‘) nebo krokováním (‚>>‘). Napravo od posuvníku se pak nachází tlačítko pro 

přidání kroku animace (‚+‘). 

Kliknutím na LED se zvolená LED zvýrazní a společně s ní také všechny LED 

příslušného aktuátoru. Podržením CTRL je možné vybrat více LED (aktuátorů) najednou a 

měnit jejich parametry zároveň. Držením CTRL a otáčením kolečkem myši je možné plochu 

přibližovat a oddalovat. 

Každá LED v sobě zároveň obsahuje číselnou informaci aktuátoru, kterému přísluší, 

pro snadnou orientaci a identifikaci jednotlivých diod. 
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Obr. 17  Hlavní pracovní plocha aplikace 

 

4.6 Struktura projektového souboru 

Jak již bylo popsáno výše, projektový soubor se ukládá jako komprimovaný adresář 

.zip s příponou .ltn a obsahuje tři XML textové soubory. V této části budou tyto tři soubory 

rozebrány podrobněji a bude popsána jejich struktura. 

 

 

 

Obr. 18  Struktura projektového souboru nastavení 
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4.6.1 Soubor s nastavením 

První soubor obsahuje hlavní parametry jednotlivých LED, aktuátorů, kanálů a 

scénářů. Název toho souboru je ve formátu nazev_projektu.xml. Jeho strukturu je možné 

vidět na Obr. 18  

Kořenovým elementem celého souboru je element <set>. Tento element obsahuje 

čtyři dílčí elementy, které se dále dělí. Prvním takovým je element <setting>, který obsahuje 

základní obecné parametry projektu: 

• ledCount0 – počet LED v projektu 

• ledCount1 – počet unikátních názvů LED v projektu 

• scenNumber – počet animačních scénářů 

• noGroups – počet aktuátorů 

Druhým elementem je element <leds> obsahující atributy: 

• id – pořadí (číslo) LED 

• actuator – příslušnost aktuátoru 

• pwm – typ PWM 

• column – poloha v mřížce (sloupec) 

• row – poloha v mřížce (řádek) 

• number – číslo LED 

• inverted – informace jsou-li hodnoty invertovány nebo nikoli 

• bgd – výchozí hodnota PWM a barva LED v hexadecimálním formátu 

• name – název LED 

V pořadí další je element <scenarios>, který obsahuje informace o jednotlivých 

scénářích (elementy <scenario>) s atributy: 

• id – číslo (pořadí) scénáře 

• name – název scénáře 

• description – popis scénáře 

• priority – priorita scénáře 

• channel – přiřazený kanál 

Každý takový element pak obsahuje sadu aktuátorů <actuators><acutator> 

příslušející danému scénáři s jedním atributem, a to číslem aktuátoru (actuator_id). 

Poslední častí jsou informace o kanálech v projektu <channels>, který, stejným 

způsobem jako u scénářů, obsahuje jednotlivé elementy <channel> s atributy: 

• id – název kanálu 

• cycle_time – animační krok 

• wait_time – zpoždění spouštění 
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, kde jednotlivé elementy opět obsahují sady aktuátorů přiřazené danému kanálu 

(<actuators><actuator>) s jedním atributem, číslem aktuátoru (actuator_id). 

4.6.2 Soubor dat 

Druhým souborem je soubor datový, který obsahuje hodnoty jednotlivých 

animačních událostí v projektu (Obr. 19 ). Ukládá se pod názvem nazev_projektu_data.xml. 

Kořenovým elementem je element s názvem <data>, který obsahuje podřízený element pro 

každý scénář (<scenario>) s atributem udávající číslo scénáře. Každý element <scenario> 

pak obsahuje jednotlivé elementy s aktuátory (<actuator>) číslem aktuátoru, který obsahuje 

elementy s hodnotami: 

• <time> - absolutní čas animace 

• <value> - hodnota PWM pro daný čas 

• <gradient> - hodnota gradientu pro daný čas. 

 

Obr. 19  Struktura projektového souboru dat 

 

4.6.3 Obsazené pozice 

Poslední soubor sice používá formát XML (název souboru_pos.xml), ale obsahuje 

pouze strohý seznam obsazených pozic LED v základní mřížce ve formátu XXYY, kde XX 

určuje řádek a YY sloupec. 

4.7 Struktura souborů pro export 

Exportované soubory se dělí do dvou hlavních složek. První složka data obsahuje 

několik souborů ve formátu XML, které budou detailněji popsány v této části. Druhá složka 

structures obsahuje ekvivalenty pro soubory ve složce data, které však mají pouze 
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informativní charakter typu komentář, maximální a minimální hodnota a tak podobně. 

Soubory v této složce není zapotřebí detailněji rozebírat. 

4.7.1 Složka data 

Složka data obsahuje XML soubory s animačními hodnotami. Jedná se o 13 

formátově identických souborů, kde se mění pouze název a hodnoty v elementu <value>. 

Tato část je nejdůležitější pro export a jednotlivá data, která se exportují, jsou tedy popsána 

níže. 

• ACTUATOR_AR  

Obsahuje seznam aktuátorů v pořadí, jak se mění jejich hodnota v čase. První 

aktuátory jsou tedy aktuátory z prvního scénáře s první časovou hodnotou. Následuje 

je seznam aktuátorů z prvního scénáře s druhou časovou hodnota atp. Pořadí těchto 

hodnot přímo souvisí s dalšími soubory, kdy každý poskytne jednu hodnotu a 

dohromady tak tvoří ucelený soubor dat. 

• ACTUATOR_STARTUP_AR 

Tento soubor obsahuje seznam všech inicializovaných aktuátorů. 

• GRADIENT_AR 

V tomto souboru se nacházejí jednotlivé hodnoty gradientu aktuátorů 

odpovídající jejich pořadí v souboru ACTUATOR_AR. 

• NUMBER_OF_ACT_PER_CHANNEL_AR 

Zde se pro každý kanál vypíše počet příslušejících aktuátorů. 

• NUMBER_OF_ACTUATORS 

Celkový počet aktuátoru v projektu. 

• NUMBER_OF_ANIMATIONS 

Celkový počet animačních scénářů v projektu. 

• NUMBER_OF_EVENT_AR 

Počet událostí pro každý jednotlivý scénář 

• NUMBER_OF_CHANNELS 

Celkový počet kanálu v projektu. 

• PRIORITY_AR 

Seznam priorit jednotlivých scénářů. 

• RELATIVE_TIME_AR 

Relativní čas (počet kroků od poslední změny času). Pořadí hodnot odpovídá 

seznamu aktuátorů v souboru ACTUATOR_AR a gradientů GRADIENT_AR 

• TARGET_VAL_STARTUP_AR 

Inicializační hodnoty pro jednotlivé aktuátory. Reálná hodnota PWM 

v procentech se násobí 2x (reálné rozlišení 0,5%). Pro binární aktuátory zůstává 0-

nesvítí, 1-svítí 
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• TARGET_VALUE 

Hodnota PWM pro jednotlivé aktuátory. Pořadí hodnot odpovídá seznamu 

aktuátorů v souboru ACTUATOR_AR, gradientů GRADIENT_AR a relativních časů 

RELATIVE_TIME_AR. Reálná hodnota PWM v procentech se násobí 2x (reálné 

rozlišení 0,5%). Pro binární aktuátory zůstává 0-nesvítí, 1-svítí 

• WAIT_TIME 

Čekací doba jednotlivých kanálů (počet kroků před spuštěním animace). 

4.8 Konfigurační soubor 

Jedním z požadavků na řešení byla snadná parametrizace vyvíjené aplikace. Pro 

možnost ukládání uživatelského nastavení aplikace a některých jejich parametrů je součástí 

programu taktéž konfigurační soubor. V něm jsou uloženy parametry, které „má smysl“ 

uživatelsky měnit. Výčet jednotlivých parametrů a jejich popis je vidět v Tab. 1. Samotný 

konfigurační soubor je pouhým XML zápisem jednotlivých parametrů, jeho atributů a 

příslušných hodnot. 

 

Parametr Typ Popis 

columns int počet sloupců v mřížce 

rows int počet řádků v mřížce 

ledH int výška LED 

ledW int šířka LED 

gridH int výška řádku v mřížce 

gridW int šířka sloupce v mřížce 

colAVal string barva A 

colBVal string barva B 

colCVal string barva C 

colAName string název barvy A 

colBName string název barvy B 

colCName string název barvy C 

colDefault int výchozí barva 

priority int výchozí priorita 

cycleTime int výchozí čas kroku 

gradient int výchozí gradient 

intensity int výchozí intensita 

pwm int výchozí pwm 
 

Tab.  1 Seznam parametrů v konfiguračním souboru 

Tyto atributy je možné nastavovat v záložce Tools -> Options viz. výše. 

4.9 Seznam klávesových zkratek 

Na závěr této části je vhodné rekapitulovat seznam klávesových zkratek dostupných 

v této aplikaci. 
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Q – posune vybraný scénář o jednu pozici vlevo 

E – posune vybraný scénář o jednu pozici vpravo 

C – duplikuje vybraný scénář 

UP – zvyšuje číslo aktuátoru o 1 

DOWN – snižuje číslo aktuátoru o 1 

A – (de)aktivuje funkci pro přidávání LED 

D – (de)aktivuje funkci pro mazání LED 

W – přidá nový scénář 

CTRL+S – uloží projektový soubor 

CTRL+SHIFT+S – vždy otevře dialogové okno pro volbu místa uložení 

projektového souboru 

ESC – deaktivuje tlačítka pro přidávání/odebírání LED, jsou-li aktivní. Ruší výběr 

LED. 
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Obr. 20  Celkový vzhled aplikace pro tvorbu animačních scénářů
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5 NÁVOD NA TVORBU ANIMACÍ 

Tato kapitola obsahuje stručný návod pro tvorbu jednoduchého animačního scénáře, 

od založení projektu až do finálního exportu. 

5.1 Prvotní nastavení 

Při prvním spuštění aplikace je vhodné si nastavit rozvržení pracovní plochy (jako je 

velikost mřížky a velikost buněk), stejně také velikost samotných LED. Dále si definovat 

vlastní barvy LED a nastavit výchozí hodnoty vybraných parametrů. Tyto vlastnosti je 

možné nastavit v záložce hlavního menu Tools ->Options. Po uložení nastavených 

parametrů, je nutné aplikaci restartovat, aby se změny projevily. 

5.2 Rozložení a základní parametrizace LED 

Jsou-li nastaveny základní parametry, přichází na řadu vytvoření rozložení LED a 

aktuátorů. Po kliknutí na tlačítko ‚+‘ v levé části nástrojové lišty (klávesová zkratka „A“), 

můžeme klikem do libovolného pole mřížky přidat LED s aktuálně nastavenými parametry 

ovládacích prvků v pravé části. Již při samotném přidávání jednotlivých LED je vhodné 

postupně inkrementovat aktuátor tlačítkem ‚+‘ v pravé části programu, popř. klávesovou 

zkratkou „UP“ (šipka nahoru). 

Je nutné podotknout, že změna parametrů v pravé části se projevuje u aktuálně 

vybrané LED (tučně ohraničená) resp. u celého aktuátoru, do kterého daná LED přísluší 

(lehce ohraničené LED). Není-li označená žádná LED, pak se nastavené parametry projeví 

pouze u nově přidané.  

Umístíme-li LED chybně, je možné po kliknutí na tlačítko ‚-‘ v levé části nástrojové 

lišty (klávesová zkratka „D“) a následném kliknutí na chybně vloženou LED, odebrat. 

Je-li rozložení LED připraveno, je vhodné nastavit základní vlastnosti jednotlivých 

aktuátoru, jako je barva, typ PWM, informace, zdali je hodnota invertovaná či ne a také 

počáteční hodnota. Výsledné rozložení může vypadat například jako na Obr. 21 ., kde se 

nachází několik desítek LED rozdělených do dvaceti aktuátorů. Pro každý aktuátor je 

nastaven typ PWM, výchozí hodnota, barva a inverze. 
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Obr. 21  Rozložení aktuátorů a LED v aplikaci 

5.3 Přidání kanálů a přiřazení aktuátorů 

Dalším krokem je vytvoření kanálů, nastavení jejich vlastností a přiřazení 

vytvořených aktuátorů. Všechny tyto úkony se provádějí v jediném okně, které se zobrazí 

stiskem na tlačítko „Set Channels“, popřípadě Tools->Set Channels. 

V nově otevřeném okně se tlačítkem „Add channel“ přidá nový kanál, nastaví se 

jeho CycleTime (animační krok), WaitTime (čekání na spuštění animace) a ve spodní části 

se přiřadí volné aktuátory. V pravém seznamu se nacházejí nepřiřazené aktuátory, v levém 

pak přiřazené aktuátory zvolenému kanálu v rolovacím menu výše. Přesouvání jednotlivých 

aktuátorů z a do kanálu je možné za pomocí tlačítek „>>“ a „<<“. Veškeré změny se na 

závěr potvrdí stisknutím tlačítka „Save“. 

5.4 Přidání animačního scénáře 

V tomto momentě by mělo být vše připraveno pro tvorbu samotných animačních 

scénářů. Stisknutím tlačítka „Add scenario“ (klávesová zkratka „W“), které se nachází na 

nástrojové liště, se vytvoří nový animační scénář. V rolovacím menu v pravé časti aplikace 

zvolíme kanál, nastavíme prioritu scénáře, můžeme pojmenovat a napsat stručný popis. 

Veškeré změny potvrdíme stisknutím tlačítka „Save“.  

Nakonec zbývá už jen tomuto scénáři přiřadit jednotlivé aktuátory ze zvoleného 

kanálu. Kliknutím na tlačítko „Set Actuators“ v pravé části aplikace se otevře okno se 

seznamem aktuátorů příslušejících zvolenému kanálu. Zaškrtneme aktuátory, které chceme 

použít pro tento scénář a potvrdíme tlačítkem „Save“.  

Vybrané aktuátory se zobrazí v pracovní ploše a je možné je s nimi dále pracovat. 
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5.5 Tvorba událostí 

Nakonec už zbývá vytvořit samotné události. Klikem na tlačítko „+“ napravo od 

posuvníku času přidáme nový krok. Samotný program ukládá pouze změny, chceme-li tedy 

ponechat stejný stav jako v čase „0“ nemusíme provádět žádné změny a přidáme další krok. 

Je-li zapotřebí změnit stav některého z aktuátorů, klikem na jakoukoliv LED 

z daného aktuátoru tento aktuátor zvolíme a posuvníky „Intensity“ a „Gradient“ nastavíme 

nové hodnoty. 

Vytvořené události je možné za pomoci tlačítek v oblasti „Events“ v levé části 

programu posouvat v krocích vpřed i vzad, popřípadě je i mazat. Vytvořené animace je 

možné přehrávat v reálném čase nebo po krocích za pomoci ovládacích prvků nalevo od 

posuvníku času. Samotný posuvník je taktéž možno ručně posouvat. 

Pro případ, že bychom chtěli vytvářet animační scénář velmi podobný již 

vytvořenému, je možné scénáře duplikovat a provádět pouze drobné úpravy. 

Průběh výsledné animace může vypadat zhruba jako na Obr. 22 . 

 

Obr. 22  Průběh animace ve vývojové aplikaci 

5.6 Vizualizace na Raspberry 

Pro samotnou vizualizaci je možné využít druhou aplikaci, a to rovnou v počítači 

nebo za použití mikropočítače Raspberry PI. Uložíme projektový soubor například na 

externí flash disk, který poté připojíme do Raspberry a spustíme program AniViewer.exe. Po 

spuštění nás program vyzve k zadání cesty k projektovému souboru. 

Po nahrání animačních dat je možné libovolně spouštět animace jednotlivých 

scénářů, a to buď v reálném čase nebo krok po kroku Obr. 23 . 
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Obr. 23  Průběh animace ve vizualizační aplikaci na zařízení Raspberry PI 

5.7 Export 

Export souborů je poslední fází vývoje animace pro světlomet. V menu File 

klikneme na položku Export, otevře se dialogové okno pro výběr složky, kam chceme tyto 

soubory exportovat a potvrdíme. 
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6 VIZUALIZACE 

Při vytvoření animace v počítačové aplikaci je nutné si danou animaci spustit a 

ověřit, zdali se výsledný dojem setkal s předpokladem. Počítačová obrazovka však může 

mást a nemusí být věrohodnou simulací konkrétního světlometu, proto je jako součást 

kompletního řešení vytvořen model pro simulaci dané animace na vybraném displeji, za 

použití miniaturního deskového počítače Raspberry PI. 

6.1 Raspberry PI 

Raspberry PI je miniaturní počítač o velikost kreditní karty. V základních aplikacích 

je schopen nahradit standardní osobní počítač nebo laptop. Po připojení obrazovky a 

klávesnice ho je možné využít pro kancelářské aplikace, prohlížení internetu, přehrávání 

videa v HD kvalitě a dokonce hraní her. V jednoduchých aplikacích, například pro hobby 

účely kompletně nahrazuje osobní počítač, a to především díky ceně, která se pohybuje 

zhruba kolem jednoho tisíce korun. 

Využívá operační systém uložený na paměťové SD kartě. Výběr operačního systému 

je prakticky bez omezení. Můžeme využít operačního systému Raspbian, který byl vyvinut 

přímo pro modely Raspberry PI, nebo rovnou systém Windows 10 IoT. Celý mikropočítač 

je napájen standardně z USB portu.[7] 

 

Obr. 24  Raspberry PI třetí generace [15] 

Raspberry PI 3 je třetí generace Raspberry PI, je zpětně kompatibilní se všemi 

předchozími verzemi. O běh celého systému se stará čtyřjádrový 64-bitový procesor ARMv8 

na taktu 1.2 GHZ a paměť o velikost 1GB. O grafický výkon se pro změnu stará výkonné 

grafické jádro VideoCore IV 3D, které si poradí i s 3D grafikou. Pro připojení periferií jsou 

na desce dostupné čtyři USB porty a 40x GPIO pin, pro připojení dalších zařízení. 

Bezdrátové připojení je pak možné před WiFi adaptér 802.11n nebo Bluetooth 4.1 respektive 

Bluetooth Low Energy (BLE). Pro výstup obrazu může být (mimo GPIO) využit i jeden Full 

HDMI port. Zvukový výstup zase poskytuje běžný 3.5mm audio jack pro audio i kompozitní 

video. Kamerové (CSI) a obrazové (DSI) rozhraní poskytuje možnost připojení externí 
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kamery nebo displeje. Samozřejmostí je i možnost připojení k síti za pomoci standardního 

ethernetového kabelu. Vzhledem k absenci energeticky nenáročné paměti, běží operační 

systém z Micro SD karty, která třímá ve spodní části zařízení, lehce skrytá ve slotu pro tuto 

kartu. [15] 

Samotné Raspberry se po celém světě těší velké přízni, vzhledem k jeho rozsáhlé 

univerzálnosti, úctyhodného výkonu, a přesto jednoduchosti za něco málo přes tisíc českých 

korun. 

6.2 Displej 

Jelikož v jednom světlometu se nachází až desítky LED, je potřeba, aby měl zvolený 

displej vhodné rozměry a především rozlišení. Samozřejmostí je, že tento displej bude 

barevný. Dotykový displej by mohl být velkým přínosem, jelikož eliminuje nutnost použití 

myši a klávesnice. Umožňuje vytvoření ovládacích prvků pro spuštění či zastavení animace 

a výběr mezi jednotlivými scénáři či animacemi.  

Pro tuto aplikaci byl zvolen oficiální sedmipalcový kapacitně dotykový displej s 

rozlišením 800x480 pixelů. Připojuje se přes obrazové rozhraní DSI pro přenos obrazu a 

GPIO porty pro napájení. [16] 

 

Obr. 25  Raspberry PI touch display [16] 

 

Ve spojení s originálním krytem pro tento displej (Obr. 26 ), který v sobě dokáže 

ukrýt i samotné Raspberry PI, se celá sestava promění v jednotné, plně funkční zařízení, 

připomínající tablet.  
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Obr. 26  Kryt pro Raspberry PI + Displej [17] 

6.3 Operační systém 

Pro zařízení Raspberry existuje relativně rozsáhlé množství volně dostupných 

operačních systémů. Základním operačním systémem, který je standardně dodáván při koupi 

nového zařízení Raspberry, je operační systém pojmenovaný NOOBS (New Out Of the Box 

Software). Nejedná se přesně o operační systém, ale o systém, který obsahuje instalační 

balíček Raspbian a umožňuje snadnou instalaci jakéhokoliv volně dostupného operačního 

systému.   

Dalším operačním systémem je Microsoft Windows 10 IoT, volně dostupný operační 

systému pro zařízení pracující s procesorem ARM. Jak již název vypovídá, tento operační 

systém cílí především na aplikace vytvářené v rámci Internetu 4.0 (Internetu věcí – Internet 

of Things). 

V neposlední řadě existuje volně dostupný operační systém pojmenovaný Raspbian 

založený na Debian Linux, speciálně vytvořený pro minipočítač Raspberry PI. Součástí 

operačního systému je široká škála vývojářských aplikací především pro vývoj v jazyce 

Python nebo Java. Dále pak kancelářský balík LibreOffice (evivalent MS Office), webový 

prohlížeč a mnohé další. [18] 

V Raspberry použitém pro tuto aplikaci byl ponechán předinstalovaný operační 

systém Raspbian, vzhledem k jeho jednoduchosti a uživatelské přívětivosti. Jelikož ale 

Raspberry pracuje na procesoru ARM a jeho systém je založený na Linux, běžná Win32 

aplikace .exe nepůjde na tomto zařízení spustit. Aby nemusela být pro Raspberry vyvíjena 

kompletně nová aplikace v jiném jazyce a s jiným konceptem, bylo přistoupeno k instalaci 

platformy Mono.  

6.4 Mono 

Mono je volně dostupná platforma, umožňující spouštět aplikace Microsoft .NET 

Framework na široké škále zařízení a platforem, na kterých by to jinak nebylo možné. 

Takové je i zařízení Raspberry PI. Použité této platformy s sebou nese jistá omezení. 

Například není možné využít systému Windows Presentation Foundation, které je použito 
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na hlavní počítačovou aplikaci, jelikož ji Mono nepodporuje. Bylo tedy nutné novou aplikaci 

vytvářet v zastaralém systému Windows Forms. I přes to mohla být část kódu ze staré 

aplikace, především čtení projektového souboru. 

Instalace platformy Mono na Raspberry se provede jednoduchým zadání čtyř příkazů 

do terminálu Raspbian: 

 

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 

3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF 

 

 

echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian raspbianjessie 

main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official.list 

 

 

sudo apt-get update 

 

 

sudo apt-get install mono-complete 

 

Poslední příkaz zajistí kompletní instalaci balíku mono. Je možné instalovat pouze 

jeho části, ale pro tuto aplikaci je nezbytné instalovat balík celý. [19] 

6.5 Požadavky na vizualizaci 

Na samotnou vizualizaci bylo kladeno pouze několik požadavků, a to především 

možnost zobrazovat animace v reálném čase i krok po kroku. Podstatné je využití vybraného 

displeje v plné míře, tedy zachovat rozmístění prvků, ale využít celou plochu displeje. 

6.6 Struktura a koncept 

Hlavní ideou programu pro vizualizaci, bylo využití již stávající aplikace pro tvorbu 

animací, převzetí konceptu, jeho zjednodušení a optimalizace pro zařízení Raspberry. Jak již 

bylo řečeno, samotná aplikace se vytvářela v systému Windows Forms, což je starší verze 

moderního WPF, převzaté kusy kódu museli být tedy vhodně upraveny a optimalizovány. 

Důraz byl kladen především na jeho grafickou i funkční jednoduchost. 

6.7 Popis aplikace 
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Grafické prostředí dostalo jednoduchý vzhled, kdy většině obrazovky dominuje 

plocha s rozmístěnými LED, v horní části je možnost přepínaní mezi scénáři, a naopak 

v části dolní nalezneme tlačítka pro přehrávání a krokování animací se zobrazením času (viz. 

Obr. 27 ). Velikost okna je přizpůsobena na míru velikost vybraného displeje. 

Vzhledem k použití platformy Mono je nutné aplikaci spouštět z terminálu Raspbian 

příkazem: 

 
mono AniViewer.exe 

 

Pro jeho správné vykonání je nutné se nacházet ve složce s programem. Je-li program 

uložen na ploše, nejdříve se na ní přesuneme v terminálu příkazem 

 

 
cd /home/pi/Desktop 

 

 

a poté můžeme aplikaci spustit příkazem viz. výše. 

Při spuštění aplikace vyzve k zadání cesty k projektovému souboru. Po je ho zadání 

a nahrání dat je již aplikace připravená pro vizualizaci připravených aplikací. Projektové 

soubory je vhodné přenášet do zařízení Raspberry za použití běžného flash disku.  

 

 

Obr. 27  Aplikace v Raspberry PI 

Samotná aplikace může běžet stejným způsobem i na běžném počítači. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit uživatelsky přístupný grafický 

nástroj, pro tvorbu animačních scénářů, které se používají v automobilových svítilnách. 

Základním předpokladem bylo seznámení se s využitím animačních scénářů 

v automobilovém průmyslu a problematikou s tím spojenou. Jako zdroj inspirace posloužil 

nástroj, v současné době využívaný pro realizaci těchto animací. Mezi hlavní požadavky na 

výsledné dílo patří především jeho jednoduchost, reprodukovatelnost a možnost dalšího 

vývoje. 

Co se týče samotné funkčnosti programu bylo zapotřebí dodržet několik zásadních 

pravidel, které jsou stěžejní pro správnou funkčnost výsledného projektu. Jádrem této 

aplikace je možnost vytvoření rozložení samotných LED a aktuátorů, do kterých se tyto LED 

sdružují, aby zhruba odpovídali fyzickému rozložení u reálného světlometu. Dále pak 

přiřazení těchto aktuátorů do kanálů a animačních scénářů, s tímto kanálem spojených. Bylo 

nutné dodržet všechny nastavovací parametry a kontrolu správnosti zadávaných dat. 

Výstupem z této aplikace je pak sestava XML souborů, která dodrží současný formát, pro 

správné vyčtení hodnot řídící jednotkou světlometu. 

Pro usnadnění návrhu nových animací bylo zapotřebí navrhnout aplikaci pro 

vizualizaci těchto animací s využitím miniaturního počítače Raspberry PI 3 a vybraného 

displeje. Tato aplikace převzala stěžejní funkce z počítačové aplikace, avšak tato vizualizace 

je mnohem jednodušší a přehlednější. Posledním krokem bylo testování vytvořeného 

software. 

Jak u aplikace pro návrh animačních scénářů, tak i u aplikace pro vizualizaci na 

zařízení Raspberry bylo splněno všech požadovaných bodů zadání na implementaci, avšak 

testování nebylo z časových důvodů dostačující na tak rozsáhlou aplikaci pro odhalení 

veškerých nedostatků. Testování tedy nadále probíhá, jakožto i další vývoj této aplikace. 

Jediným neduhem je fakt, že objednaný displej nebyl dodavatelem ani téměř po půl 

roce od objednání stále dodán, a tak bylo se zadavatelem dohodnuto, že aplikace pro 

vizualizaci bude na Raspberry testována pomocí připojeného monitoru přes konektor HDMI. 

Ale vzhledem k tomu, že samotné zařízení pracuje s vlastním operačním systémem neměl 

by mít typ, resp. velikost, zobrazovací jednotky žádný vliv na výsledný dojem.  
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SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ  

PWM – Pulse Wide Modulation - pulsně šířková modulace 

LED – Light Emitting Diode - elektroluminiscenční dioda 

Raspberry PI – miniaturní deskový počítač 

Raspbian – operační systém pro Raspberry PI 

OLED – Organic LED - organická elektroluminiscenční dioda 

XML – eXtensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk 

GUI – Graphical User Interface – grafické uživatelské rozhraní 

WPF – Windows Presentation Foundation – knihovna tříd pro tvorbu grafického rozhraní 

DPI – Dots Per Inch – počet obrazových bodů na palec  

DIP – Device-Independent Unit – jednotka nezávislá na zařízení (rozlišení) 

XAML - eXtensible Application Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk 

používaný pro tvorbu grafického rozhraní 

GDI – Graphic Device Interface – rozhraní, které slouží k reprezentaci grafických prvků 

ARM – technologie čipu mikroprocesoru 

IoT – Internet of Thing – internet věcí (internet 4.0) 
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SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA 1: DVD 

• ligtani – PC aplikace pro tvorbu animačních scénářů 

• AniViewer – aplikace pro Raspberry pro vizualizaci animačních scénářů 

• Dokumentace – elektronická verze této práce 

• test.ltn – projektový soubor pro aplikaci 

• export – export z projektového souboru test.ltn 


