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ABSTRAKT 
Bakalářská práce je zaměřena na redesign čtečky čipů karťuší (zásobníků) s filamentem 

pro 3D tiskárnu. Práce se zabývá analýzou současného trhu a původního krytu čtečky, 

aplikací základních technických a ergonomických parametrů, popisem navrženého řešení a 

jeho zavedením na stávající hardware.  Důraz byl kladen na ergonomii úchopu, interakci 

čtečky se zásobníkem, efektivitu využití vnitřního prostoru krytu, pozice vnitřních 

komponent a aplikaci pravidel aditivních technologií pro výrobu krytu. Součástí práce je 

také výroba, osazení a ozkoušení prototypu nového krytu čtečky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
redesign, kryt, 3D tisk 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The bachelor thesis is focused on redesign of a microchip reader for 3D printer filament 

cartridges. The project deals with current market analysis, as well as analysis of previous 

cover of the device, application of basic technical and ergonomic parameters, description 

of proposed solution and its implementation onto current hardware.  Emphasis was placed 

upon ergonomics of handling, reader-cartridge interaction, effective usage of internal 

space, positions of internal components and application of additive manufacturing 

guidelines for the manufacturing processes of the cover. Manufacture, fitting and testing of 

a prototype for the new cover for the microchip reader are also part of this project. 

 

KEYWORDS 
redesign, cover, 3D print 
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1 ÚVOD 

Tato práce pojednává o redesignu čtečky čipů, vyrobené na Ústavu konstruování Fakulty 

strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, a to z hlediska designerského a 

ergonomického, a také řeší způsob polohování zařízení na zásobníku filamentu pro 3D 

tiskárnu Stratasys 1200es. 

Čtečku čipu zásobníků filamentu do 3D tiskárny Stratasys vyvinul Ing. Roman 

Kozubík, Ph.D. pro účely urychlení práce s uskladněnými zásobníky, a to konkrétně pro 

zisk informací o stavu zásoby filamentu v zásobníku bez nutnosti jeho instalace do 

tiskárny. Čtečka jako taková nemá komerční obdobu, byť přístroje téhož účelu v podobě 

provizorně a jednokusově vyráběných přístrojů existují. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Designérská analýza  

Historický vývoj  

Historie elektronických zařízení schopných rozpoznat signál či určitý druh kódu pomocí 

přímého či bezdrátového spojení sahá alespoň do první poloviny 20. století, né-li dříve. 

Příklady stávajících produktů 

StratHacker 

StratHacker je open source přístroj pro čtení a přepis (hackování) čipu zásobníků do 3D 

tiskárny Stratasys 1200es, navržený v letech 2014 a 2015. Jde o přístroj s čtečkou přímo na 

daný druh čipu, který musí být ze zásobníku vyjmut. Čtečka je umístěna u první generace 

na vrchní straně přístroje, u druhé generace (StratHacker V2) externě mimo přístroj (byť 

může jít pouze o dočasné řešení). V přední části první generace se nachází jednoduchý 

digitální displej, a v horní části tlačítko pro ovládání přístroje (druhá generace má větší 

počet ovládacích tlačítek na plošném spoji pod displejem). Kryt je vyroben z průsvitného 

plastu za použití technologie 3D tisku.[1][2] 

Ergonomie přístroje je s největší pravděpodobností neřešená, byť jsou ovládací tlačítka 

druhé generace rozmístěna podstatně intuitivněji. Tvarově je pojetí této čtečky 

minimalistické, tvar krytu je čistě podřízen účelu. Využití průsvitného plastu v kombinaci 

s LED diodami jako indikátoru funkce zařízení je poměr   

  

Obr. 2-1 StratHacker V1 (vlevo) a V2 [1][2] 
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RD3 čtečka čipů dallas 

 

Obr. 2-2 RD3 čtečka čipů dallas [3] 

Stolní čtečka kontaktních čipů. Používá se pro zadávání identifikátorů do databáze, dále 

přidělování návštěvních karet na vrátnicích a recepcích, pro vydání karty hostům při 

ubytování v hotelu nebo pro platbu odebraného jídla kartou ve stravovacích systémech. 

Připojuje se přes USB k počítači s vhodným softwarem, jde pouze o čtecí hardware pro 

čipy. Design je velmi jednoduchý, přístroj neobsahuje žádná tlačítka ani displej, pouze 

LED indikátor kontaktu čipu s čtecím zařízením a samotné čtecí zařízení, obojí na vrchní 

straně. [3] 

Tvarování je jednoduché až minimalistické. Kryt je vyroben z plastu, čtecí zařízení je 

kovové, stejně jako jeho okraj. Polohování čipu vůči čtečce je řešeno zvýšeným okrajem 

čtecí části, který zabraňuje sklouznutí po přiložení čipu. Pokud je spodní část čipu 

přiložena ke čtečce, natočení čipu vůči čtečce neovlivňuje funkci.  
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Omnikey 5321 CL SAM 

  

Obr. 2-3 Čtečka Omnikey 5321 CL SAM [4] 

Čtečka čipových karet Omnikey od firmy HID je bezkontaktní čtečkou, schopnou číst 

údaje z čipu na klasické čipové kartě. Připojuje se k počítači pomocí USB, a tudíž je prostá 

displeje i ovládacích tlačítek, v dolní části se tedy nachází pouze LED dioda indikující 

čtení karty.[4] 

Kryt čtečky je vyroben z plastu, zaoblené hrany zpříjemňují tvar opticky a zároveň 

umožňují pohodlné přikládání čtecích karet. Přidaný průhledný plast dodává čtečce na 

robustnosti. Zároveň však plochý tvar evokuje statické těleso. 
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CipherLab 1861 Ruční RFID čtečka 

 

Obr. 2-4 Ruční RFID čtečka CipherLab 1861 [5] 

Ruční čtečka RFID čipů, navržená zejména pro užití ve skladech a přepravě. Kombinuje 

v sobě schopnosti čtečky čárových kódů a detekčního zařízení RFID čipů schopného číst 

signál čipu na vzdálenost až 1 m, přepisovat data na čipu na vzdálenost 0,5 m. Pro 

vizualizaci údajů je nutno využít počítač s vhodným softwarem. Design je moderní, 

ergonomický, s pistolovou rukojetí a integrovaným hlavním tlačítkem, dvě další ovládací 

tlačítka jsou umístěna na boku nad rukojetí. [5] 

Tvarem se tato čtečka snaží působit robustně a odolně, přesto však dynamicky, což 

podtrhuje její funkci jako čtečka mobilní. Tvar pistolové rukojeti umožňuje pohodlné 

a rychlé užívání. 
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2.2 Technická analýza 

Čtečky čipů jsou zařízení schopná získat informaci z daného čipového zařízení. S čipem se 

spojí buď pomocí rádiové detekce (RFID), nebo přímým kontaktem. 

Základní technické parametry čtečky 

 

Obr. 2-5 Současná podoba čtečky 

Čtečka je uzpůsobena výlučně pro čtení čipu zásobníků pro 3D tiskárnu Stratasys 1200es. 

Současný kryt čtečky je vyroben z dvou kusů plastu pomocí 3D tisku technologií fused 

deposit modelling, respektive fused filament fabrication, tedy vrstvením modelu a jeho 

stavbou ze zahřátých vláken plastu. Vrchní kryt je průsvitný, spodní kryt je neprůsvitný, 

samotný přístroj je postaven na základu počítače Raspberry Pi 2. Zařízení má celkovou 

délku 140 mm, šířku 100 mm a výšku 25 mm, nepočítaje výstupek kontaktů čtečky. Vnější 

rozměry s výstupkem jsou 140 x 100 x 32 mm. Přístroj je napájen li-on akumulátorem o 

výstupním napětí 3,7 V. Vnitřní části jsou rozděleny na tři samostatné podsekce, 

potenciálně oddělitelné, propojené pomocí drátů či jiných konektorů: 

 LCD displej s obvodem (rozměry 36 x 80 x 8 mm), kontakty pro propojení se 

zásobníkem a propojovací plocha k Raspberry Pi 

 Raspberry Pi 2 (rozměry 56 x 85 x 18 mm [6]) 

 akumulátor (rozměry 20 x 70 x 20 mm), malý vypínač na boční straně a USB 

Micro B port pro zapojení napájení. 
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Obr. 2-6 Spodní strana čtečky a pohled na kontakty pro propojení se zásobníkem 

Na spodní straně je výstupek tvaru kvádru se dvěma protilehlými zkosenými stěnami 

s vnějšími rozměry 2 x 55 x 0,7 mm (lichoběžníkový bokorys, obdélníkový půdorys), 

tvarovaný tak, aby přibližně zapadal do prohlubně na vrchní straně zásobníku. V jeho 

spodní části jsou otvory, ze kterých vystupují kontakty pro spojení se zásobníkem. Tyto 

kontakty jsou v současné podobě řešeny dvojicí odpružených šroubů, propojených dráty 

k základní desce. LED dioda pod průsvitným krytem indikuje připojení čtečky 

k napájecímu kabelu, a to se dvěma barevnými módy pro nabíjené (červená) a nabité 

zařízení (modrá), a svítí, pouze pokud je připojen napájecí/USB kabel. 
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Obr. 2-7 Vnitřní konfigurace současného stavu čtečky 

Cartridge 3D tiskárny Stratasys 1200es 

Tento zásobník je určen pro využití výlučně ve 3D tiskárně Stratasys. Jedná se o krabici 

vyrobenou z tmavě šedého plastu, ve které je ukryta cívka s filamentem. Tento filament je 

(po vsunutí do tiskárny) podáván pomocí dvou kol zabudovaných v zásobníku, kterými je 

vysouván ven skrze štěrbinu na přední straně zásobníku. U této štěrbiny se nachází dvě 

prohlubně/otvory. Ve větší z těchto dvou prohlubní se nachází plošný spoj s čipem, který 

nese informaci o zbývajícím množství filamentu v zásobníku, a na plošném spoji jsou dva 

velké kontakty na propojení s tiskárnou. Tyto kontakty využívá také výše zmíněná čtečka. 

 

Obr. 2-8 Zásobník pro 3D tiskárnu Stratasys 1200es 
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Způsob užívání čtečky 

Současný stav vyžaduje přesné polohování kontaktů čtečky s kontakty na zásobníku, a to 

bez možnosti měnit jejich pořadí. Toho je docíleno jednak pomocí rozměrů a tvarování 

výstupku s kontakty a také pomocí dalšího výstupku ve tvaru komolého jehlanu, 

umístěného tak, aby zapadal do otvoru v zásobníku poblíž prohlubně s kontakty. Pro užití 

přístroje je v současné situaci nutné jej zapnout, přiložit k zásobníku přesně tak, aby oba 

dva výstupky přesně zapadly, a poté data odečíst z displeje. Čtečku lze při používání držet 

několika možnými způsoby (Obr. 2-9). 

 

Obr. 2-9 Způsoby držení původního krytu čtečky a její přikládání k zásobníku 

Technologie 3D tisku 

Dle zadání má být nový kryt čtečky vyroben pomocí 3D tisku. Toho jde docílit poměrně 

značným počtem způsobů. Každá metoda však přináší řadu omezení, například možnost 

výběru materiálu, řešení tvaru modelu, přesnost, rychlost či cenu tisku. Z těchto metod 

bych zmínil zejména metodu fused deposition modelling (FDM), respektive fused filament 

fabication (FFF), a to z důvodu její rozšířenosti, a také proto, že čtečka, která je předmětem 

této práce, je vytvořena pro funkci se zásobníkem k tiskárně využívající tuto metodu 3D 

tisku, a bylo by výhodné využít přímo tuto tiskárnu na vytvoření nového krytu. 
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FDM – Fused deposition modelling 

 

Obr. 2-10 schéma 3D tisku metodou FDM/FFF [7] 

 Metoda FDM (nebo též FFF – Fused Filament Fabrication) je způsob vytváření objektu 

aditivním 3D tiskem, kde se tiskový materiál (obvykle ve formě vlákna - filamentu) 

zahřeje na teplotu, při které se dá snadno tvarovat a spojovat, a poté je nanesen na plochu 

či již vybudovanou strukturu pomocí pohyblivé tiskové hlavy. Materiál je tímto způsobem 

vrstven po vláknech na základní ploše, dokud tímto způsobem není celý objekt 

vytvořen.[8] Je možné tisknout ze široké škály materiálů, např. z termoplastu, keramiky, 

betonu či z poživatelných produktů. Experimentuje se také s tiskem živých tkání. 

Tato metoda umožňuje relativně snadno tisknout i poměrně velké objekty, a v současné 

době, vzhledem k boomu open-source tiskáren a dostupnosti tiskových materiálů, je cena 

výroby pomocí této metody poměrně levná a rozšířená. Její omezení spočívá v rozlišení 

tisku spojeném s velikostí trysky, u složitějších tvarů může být nutné navrhnout systém 

podpor. Není možné tisknout volně zavěšená tělesa bez podpor. 

Dále je pak pro optimální vytisknutelnost modelu důrazně doporučeno při jeho vytváření 

dodržet postupy vhodné pro tuto metodu. V tomto případě jde o tloušťku stěn alespoň 

0,8 mm, úhel volně budovaných ploch (bez nutnosti vytvářet podpůrné konstrukce) ploch 

maximálně 45° od svislého směru, detaily „vryté“/vystupující alespoň 0,6 mm široké 

a 2 mm hluboké, díry s nejméně 2 mm v průměru, minimálně 0.5 mm mezera mezi 

pohyblivými částmi, a nejméně 2 mm velikost pro zajištění bezproblémovéo tisku 

drobných částí modelu. Pro překlenutí mezery širší než 10 mm pod vrstvou tisku je vhodné 
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nastavit generování podpor. Dodržení většiny výše uvedených pravidel není nutně závazné 

(tyto vlastnosti jsou ovlivněny konfigurací dané 3D tiskárny), avšak při jejich dodržené se 

drasticky zvyšuje pravděpodobnost úspěšného tisku modelu. [9] 
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Obr. 2-11 Pravidla pro návrhy vyrobitelné 3D tiskem – metoda FDM/FFF je v prvním řádku [9] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Současný stav krytu 

V současném stavu je kryt čtečky poměrně dost rozměrný, má ostré hrany v místech 

úchopu, ovládací prvky jsou relativně drobné. Způsob polohování zařízení na zásobníku je 

sice dostatečný, ale není v základu jisté, zda je čtečka přikládána správně. Navíc by bylo 

vhodné zajistit přesnější uložení přiložené čtečky kvůli zajištění přesného dosednutí 

kontaktů, či případně zajistit lepší viditelnost při přikládání kontaktů k zásobníku. 

 

Obr. 3-1 Zobrazení míst, kde dochází ke kontaktu ostrých hran s rukou – viditelná místa kontaktu vyznačena 

červěně 

Současný stav hardwaru 

Čtečka je postavená na bázi minipočítače Raspberry Pi. Ten byl využit pro svou dostupnost 

a univerzálnost. Jeho nevýhodou je větší rozměr tohoto minipočítače. To pak vynucuje 

relativně velký kryt, což negativním způsobem ovlivňuje ergonomii čtečky. Bohužel však 

není v současné situaci možné vyměnit tento základní hardware za jiný či odstranit 

přebytečné části. Displej je umístěn samostatně, a je tedy možné změnit jeho pozici a 

orientaci, taktéž je možné změnit některé drobnější komponenty, například typ vypínače. 

Změnu elektroniky zadání práce neumožňuje. 
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3.2 Cíl práce 

Hlavním cílem je navrhnout nový design čtečky na stávající funkční elektroniku a sestavit 

funkční prototyp realizovaný 3D tiskem. 

Dílčí cíle bakalářské práce jsou: 

 Identifikace možných uspořádání elektroniky s ohledem na uživatelskou přívětivost 

a vyrobitelnost (nalézt optimální způsob pro přiložení čtečky k zásobníku, vybrat 

vhodný vnější tvar čtečky pro snadné opakované používání, upravit vnitřní 

konfiguraci čtečky pro lepší užití, najít účinnější způsob fixace polohy čtečky vůči 

zásobníku, zachovat stávající hardware čtečky s výjimkou případných 

kosmetických změn) 

 Návrh designu čtečky 

 Vytvořit v krytu efektivní způsob uchycení pro hardware čtečky 

 Příprava CAD dat pro výrobu 3D tiskem 

 3D tisk těla čtečky a sestavení funkčního zařízení 

 Ověření funkčnosti zařízení 

3.3 Cílová skupina 

Toto zařízení je určeno zejména pro uživatele 3D tiskárny Stratasys 1200es, kteří pracují 

s větším množstvím zásobníků, respektive kteří používají více různých druhů filamentu a 

často mění zásobníky mezi sebou před jejich vyčerpáním. Další skupinou by mohli být 

uživatelé podobných čtecích zařízení na bázi počítače Raspberry Pi. 

3.4 Použité výrobní technologie 

Pro výrobu krytu je výhodné využít metodu 3D tisku známou jako Fused Deposit 

Modelling, respektive Fused Filament Fabrication, a to pro jeji širokou dostupnost, 

relativně nízkou cenu výroby a materiálu, snadnou možnost korekce v případě vady 

výtisku a snadnou replikaci krytu. Touto metodou tisku tiskne také zmíněná 3D tiskárna 

Stratasys 1200es, což činí vybranou technologii výhodnou pro cílovou skupinu uživatelů. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

4.1 Varianty řešení úchopu 

Pro úchop je vhodné dimenzovat předmět tak, aby se snížila možnost případného 

vyklouznutí z ruky, eliminovaly se místa přílišného tlaku a namáhání dlaně a prstu (tedy 

pokud možno eliminace ostrých hran v místech úchopu), a zejména pak dimenzovat a 

tvarovat místa styku s rukou tak, aby únava vznikající při opakovaném užívání čtečky byla 

co nejmenší. Například pro silový úchop (tedy úchop, při kterém prsty obepínají předmět a 

svírají jej proti dlani) je nejčastěji doporučovaný doporučený průměr válcového držadla 

pro 95 percentilní ruku 40-60 mm. Taktéž je pro maximálně efektivní využití svalů v ruce 

a snížení jejich namáhání vhodné, aby při manipulaci se čtečkou byla ruka v takzvané 

neutrální poloze, tedy aby uživatel nemusel příliš ohýbat či natáčet zápěstí. [10] 

 

Obr. 4-1 Vliv polohy zápěstí na sílu ruky Fmax [10] 
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4.1.1 Varianta úchopu 1 - Úchop přes vrch 

 

Obr. 4-2 Řešení úchopu krytu a jeho tvarování pro variantu úchopu 1 

Řešení úchopu způsobem přes vrch je jednou z variant vycházejících z původního způsobu 

úchopu čtečky. Díky zaoblení je úchop pohodlnější, nedochází ke kontaktu ostrých hran 

s dlaní a s prsty. Pro pevný úchop je však nutné držet čtečku přes celou její šíři, a z tohoto 

důvodu není toto řešení vhodné pro uživatele s menší velikostí dlaně či s kratšími prsty. 
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4.1.2 Varianta úchopu 2 - Úchop kraje 

 

Obr. 4-3 Řešení úchopu krytu a jeho tvarování pro variantu úchopu 2 

Držení čtečky tímto způsobem je pohodlnější než u předchozí varianty, zejména pro 

uživatele s menší dlaní, neboť pro úchop není nutná schopnost chytit čtečku přes celou její 

šířku. Avšak toto řešení s sebou přináší zásadní problém. Prsty mohou zasáhnout do 

prostoru přes polohovací zařízení čtečky, čímž je znemožněna jeho funkce, a v případě 

neopatrného použití by mohlo dojít ke skřípnutí prstů mezi čtečkou a zásobníkem. 
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4.1.3 Varianta úchopu 3 – Grip 

 

Obr. 4-4 Řešení úchopu krytu a jeho tvarování pro variantu úchopu 3 

Vytvořením nové rukojeti (gripu) je možné docílit pohodlného a pevného držení čtečky. Je 

nutné, aby byl grip zaoblený, a v ideálním případě by měl být tvarovaný dle anatomie ruky. 

Určitou nevýhodou je zvýšení hloubky čtečky, a v případě zachování polohy kontaktů 

stejným způsobem, jako u původního krytu, dojde také ke značnému prodloužení těla 

čtečky. 

 

Obr. 4-5 Inspirace pro řešení gripu – DSLR fotoaparát (zde Canon EOS 5D)[11] 
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4.1.4 Varianta úchopu 4 - Úchop na bok – „kniha“ 

 

Obr. 4-6 Řešení úchopu krytu a jeho tvarování pro variantu úchopu 4 

Řešení úchopu přes bok je shodné s jednou z možných variant držení původní čtečky, 

avšak pro eliminaci možné kolize mezi rukou a zásobníkem by bylo vhodné ji kombinovat 

se změnou polohy kontaktů. Bok čtečky je zaoblen pro pohodlnější pozici dlaně, vyvýšená 

část zabraňuje vyklouznutí z ruky.  
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4.1.5 Varianta úchopu 5 – Dva gripy 

 

Obr. 4-7 Řešení úchopu krytu a jeho tvarování pro variantu úchopu 5 

Tato varianta úchopu vychází z varianty 3, tedy s řešením pomocí rukojeti, ke které je však 

nově symetricky umístěna rukojeť druhá. Toto řešení umožňuje pevný úchop jak pravou, 

tak levou rukou, a díky natažením rukojetí po celé délce čtečky dává možnost zmenšení 

vnějších rozměrů při zachování jistoty držení. Nevýhodou je nedostatek jistoty pro uložení 

palce. Řešení hran je také experimentem, zda je možné využít zkosení hran pro pohodlný 

úchop. 
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4.2 Varianty řešení přikládání k zásobníku 

4.2.1 Varianta přikládání 1 – Původní řešení kontaktů s rozšířeným 

polohováním 

 

Obr. 4-8 Řešení přikládání k zásobníku - varianta 1 

Řešení zachovává původní směr a pozici kontaktů, s tím rozdílem, že k prvotnímu 

přesnému přiložení nově napomáhá vystupující „kolejnice“, kolem které je možno čtečku 

s pomocí hrany zásobníku sklopit do čtecí polohy. Její bok se také opírá o rozšířenou část 

zásobníku u kontaktů, a zabraňuje bočnímu posuvu. 

4.2.2 Varianta přikládání 2 – kontakty na zadní stěně s rozšířeným 

polohováním 

 

Obr. 4-9 Řešení přikládání k zásobníku - varianta 2 

Tato varianta otáčí pozici zásobníku vůči čtečce o 90°, prodloužené „boční stěny“ krytu 

zajišťují přesnou pozici čtečky vůči zásobníku a zároveň umožňují snadnější navedení do 

přesné polohy pro přikládání kontaktů pomocí zkosení na vnitřních částech těchto 

vystupujících částí.  
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4.2.3 Varianta přikládání 3 – kontakty na boku 

 

Obr. 4-10 Řešení přikládání k zásobníku - varianta 3 

Tato varianta počítá s přikládáním čtečky podél boční stěny (oproti zadní ploše u 

předchozích variant). Polohování je stejné jako u původní čtečky, avšak nyní již tělo 

čtečky nebrání viditelnosti, a tudíž lze přesně přiložit čtečku bez nutnosti dalších prvků. 

 

4.2.4 Varianta přikládání 4 – kontakty na spodní straně 

 

Obr. 4-11 Řešení přikládání k zásobníku - varianta 4 

Tato varianta počítá s přikládáním čtečky podél spodní stěny (oproti zadní ploše u 

předchozích variant). Polohování je stejné jako u původní čtečky, tedy bez přidaných 

elementů, avšak nyní již tělo čtečky nebrání viditelnosti, a tudíž lze přesně přiložit čtečku 

bez nutnosti dalších prvků. 
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4.3 Koncepty vnitřního uspořádání 

4.3.1 Koncept 1 

 

Obr. 4-12 Koncept vnitřního uspořádání 1 (Pro všechny koncepty platí: červená – kontakty pro propojení se 

zásobníkem, zelená – Raspberry Pi, oranžová – plošný spoj propojující vypínač a kontakty, černá – 

displej, žlutá – akumulátor, modrá – tlačítkový vypínač, fialová – nabíjecí microUSB port) 

Tento koncept řešení zachovává vnitřní uspořádání a pozice vnitřních součástí původní 

čtečky s výjimkou pozice akumulátoru, který je přesunut blíže k ostatním komponentám. 
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4.3.2 Koncept 2 

 

Obr. 4-13 Koncept vnitřního uspořádání 2 

Tento koncept vnitřního uspořádání pracuje se změnou polohy displeje, nově naklopeného 

o 45° vůči původní variantě. Díky tomu je možné, stejně jako u původního krytu či u 

prvního konceptu vnitřního řešení. Kryt je dvoudílný, vzhledem k přesahu displeje nad 

Raspberry Pi slouží vrchní část jako základna pro uchycení celého hardware.  
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4.3.3 Koncept 3 

 

Obr. 4-14 Koncept vnitřního uspořádání 3 

Tento koncept vnitřního uspořádání minimalizuje celkové rozměry čtečky. Displej je 

přesunut z vrchní plochy krytu na boční stěnu, což umožnilo zkrátit celkovou délku čtečky. 

Kryt je opět dvoudílný, kde vrchní část drží hardware čtečky a akumulátor a spodní díl 

uzavírá prostor pro hardware, avšak displej zde zasahuje do obou částí, neboť plošný spoj 

přesahuje do vybrání uvnitř jednoho z polohovacích prodloužených boků čtečky. Směr 

čtení displeje může být nejednoznačný 
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4.3.4 Koncept 4 

  

Obr. 4-15 Koncept vnitřního uspořádání 4 

Stejně, jako koncept 3 je i toto řešení verzí s co nejmenší plochou, avšak zachovává pozici 

displeje na vrchní ploše čtečky. Displej je přesunut nad Raspberry Pi, což zkrátilo délku 

čtečky, avšak také narostla její výška. Kryt je opět dvoudílný, ale vrchní část stejně jako u 

původního řešení pouze kryje hardware čtečky a akumulátor, a tyto části jsou pevně 

přichyceny ke spodnímu dílu krytu. Uchycení displeje je však komplikovanější.  
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4.3.5 Koncept 5 

 

Obr. 4-16 Koncept vnitřního uspořádání 5 

Tato varianta řešení je konceptem, který zachovává původní uspořádání hardware čtečky, 

využívá však možnost přesunout akumulátor do rukojeti. Díky tomu může být uvolněný 

prostor využit  jinak, například tvarovat jinak plochou stranu vybráním pro lepší úchop. 
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4.3.6 Koncept 6 

 

Obr. 4-17 Koncept vnitřního uspořádání 6 

Podobně jako koncept 1, i tento způsob řešení krytu zachovává většinově vnitřní 

uspořádání a pozice vnitřních součástí původní čtečky s výjimkou orientace kontaktů 

čtečky, vypínače a napájecího konektoru. Čtecí kontakty se nyní nacházejí na boční stěně, 

napájecí USB konektor je přesunut do volného místa vedle akumulátoru, a vypínač, oproti 

původnímu posuvnému nyní tlačítkový, je umístěn na vrchní stranu nad displej a ukryt pod 

ohebnou část v krytu. 

  



 

41 

4.3.7 Koncept 7  

  

Obr. 4-18 Koncept vnitřního uspořádání 7 

Stejně jako koncept 3, i tento způsob řešení krytu pracuje s přesunutím displeje z vrchní 

plochy na boční stěnu, a díky tomu bylo možné zkrátit celkovou délku čtečky. Zbytek 

vnitřního uspořádání byl zachován, s výjimkou orientace kontaktů čtečky, které jsou 

umístěny na opačné straně od displeje. Vypínač je u tohoto řešení, stejně jako u 

předchozího konceptu, změněn z posuvného na tlačítkový. Toto řešení umožňuje poměrně 

kompaktní vnější rozměry. 
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4.4 Varianty řešení 

4.4.1 Varianta 1 

  

Obr. 4-19 Varianta 1 – vizualizace 

Tato varianta vychází z řešení úchopu 5, varianty přikládání 4, a kombinace konceptů 

vnitřního uspořádání 2 a 7. Toto řešení většinově zachovává vnitřní uspořádání, umožňuje 

jistý úchop, zajišťuje malé vnější rozměry, snadný pohled na pozici čtečky vůči kontaktům 

zásobníku a sklon displeje jednoznačně udává směr čtení. Kryt je trojdílný, na zadní části 

jsou zakřivené rukojeti s tvarem usnadňujícím držení prstů a zároveň dodávajícím při 

položení na ně dojem nestability, a tedy vytváří potřebu je za ně podebrat. Plocha v přední 

části zase umožňuje odložit čtečku způsobem, který snižuje šanci ukládání prachu na 

povrch displeje. Vybrání v přední části vede pohled směrem k spodnímu výstupku pro 

kontakty čtečky, a opticky navádí k prohlubni s kontakty zásobníku. Spodní část krytu 

v sobě drží kontakty a umožňuje jejich snadnou výměnu. Vypínač je ukryt za boční stěnou, 

a opticky tedy neruší. 
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Obr. 4-20 Varianta 1 – vnitřní uspořádání 
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4.4.2 Varianta 2 

 

Obr. 4-21 Varianta 2 – vizualizace 

Tato varianta, stejně jako předchozí, vychází z řešení úchopu 5, varianty přikládání 4, a 

kombinace konceptů vnitřního uspořádání 2 a 7. Oproti ní však pracuje s organičtějším 

tvarováním krytu, což zajišťuje podstatně pohodlnější úchop. Místo drážky u předchozí 

varianty je jak přední, tak zadní stěna tvarována tak, aby plynule přecházela do výstupku 

s kontakty. Rukojeti proti tomu více vystupují z hmoty čtečky, které se integrují do těla až 

v místě “řezu“ plochy displeje. Tato plocha také tvoří vhodné místo pro palec. Míra 

„nestabilního“ odkládání je zvýšena zakřivením ploch, kdy i ve „stabilní“ pozici „přední 

stranou dolů“ vzniká mezera mezi podložkou a čtečkou pro snazší podebrání a úchop 

čtečky. 
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Obr. 4-22 Varianta 2 – vnitřní uspořádání 
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4.4.3 Varianta 3 

 

Obr. 4-23 Varianta 3 – vizualizace 

Tato varianta vychází z řešení úchopu 1 (případně 2), varianty přikládání 2, a konceptu 

vnitřního uspořádání 2. Toto řešení většinově zachovává vnitřní uspořádání, zajišťuje 

velmi přesné polohování vůči zásobníku, umožňuje snadno odhadnout směr čtení displeje a 

zachovává většinově vnitřní uspořádání čtečky bez větších změn. Kryt je dvoudílný, 

spodní díl nese kontakty a prvky polohování vůči zásobníku, vrchní kryje vnitřní hardware. 

Boky jsou zaobleny pro snadnější úchop a pohodlnější držení, a vizuálně změkčují tvary 

čtečky, Posuvný vypínač je od krytu odlišen barevně. Jednoznačná poloha jak při odložení, 

tak při užívání, je „kontakty dole“. 
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Obr. 4-24 Varianta 3 – vnitřní uspořádání 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Vývoj tvarování 

Finální tvar vznikl evolucí varianty 2 (tedy řešení úchopu 5, varianty přikládání 4, a 

kombinace konceptů vnitřního uspořádání 2 a 7). Vychází z jejich organických tvarů, ale 

tělu čtečky bylo dodáno na mohutnosti, což budí více dojem odolného tělesa, a také lépe 

padne do rukou.  

5.2 Finální tvarování 

Tělo nového krytu čtečky se vyznačuje organickým tvarováním, s ostrými hranami opticky 

rozdělujícími celý kryt na tři objemové prvky, a to na plochy pro držení (rukojeti) a 

samotné tělo kryjící vnitřní součásti. Hranou je také oddělena šikmá plocha pro displej, a 

také spodní plocha s kontakty, která umožňuje čtečce při používání dosednout na tělo 

zásobníku. Na zadní části jsou zakřivené rukojeti s tvarem usnadňujícím držení prstů. 

Jejich křivka plynule vychází z plochy pro displej a končí až spodní, plochou deskou 

s výstupkem pro kontakty. V přední části je pak rukojeť širší, a vytváří tím přirozené místo 

pro bezpečné uložení čtečky, neboť jen na této straně je čtečka ve stabilní poloze, a také 

padne přímo do dlaně. Tělo čtečky do sebe integruje výstupek pro čtecí kontakty, a vytváří 

tím vodítko pro navedení čtečky do prohlubně v zásobníku. 
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Obr. 5-1 Finální tvar krytu čtečky – vizualizace – přední strana 



 

50 

  

Obr. 5-2 Finální tvar krytu čtečky – vizualizace – zadní strana 
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Obr. 5-3 Finální tvar krytu čtečky – vizualizace – spodní strana 
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6 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Konstrukční řešení 

6.1.1 Vnitřní uspořádání 

Základním kamenem nové čtečky je hardware převzatý z původního řešení. Jeho centrem 

je počítač Raspberry Pi a přidaná plošná deska pro propojení ostatních komponent. Displej 

je naklopen pod úhlem 45° a umístěn nad ostatními vnitřními komponenty. Zdrojem 

elektrické energie je válcový li-ion akumulátor, umístěný pod počítač Raspberry Pi, a pod 

ním se nachází konstrukce čtecích kontaktů. Původní odpružené kontakty jsou nahrazeny 

novými, vyraženými z plechu. Díky tomu bylo možno snížit celkovou výšku čtecí části 

zhruba o 10 mm. Vypínač je nový, původní posuvný byl nahrazen tlačítkovým. Pozice 

napájecího konektoru USB Micro B je nyní na spodní straně společně s vypínačem. 

 

Obr. 6-1 Vnitřní uspořádání čtečky čipů – přední pohled 
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Obr. 6-2 Vnitřní uspořádání čtečky čipů – zadní pohled 
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Obr. 6-3 Schéma hardware: červená – kontakty pro propojení se zásobníkem, zelená – Raspberry Pi, 

oranžová – plošný spoj propojující vypínač a kontakty, černá – displej, žlutá – akumulátor, modrá – 

tlačítkový vypínač, fialová – nabíjecí microUSB port 
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6.1.2 Technické řešení krytu 

Nový kryt je tvořen čtveřicí dílů, a to přední a zadní částí krytu spodního dílu s výstupkem 

pro kontakty čtečky a otvory pro napájecí konektor a vypínač, a vnitřním dílem pro 

uchycení samotných kontaktů čtečky. Přední a zadní díl krytu jsou spolu propojeny pomocí 

kolejnic v drážkách a zajištěny spodním dílem, který je k nim zachycen pomocí čtyř 

šroubů.  Vnitřní záchytné body pro elektroniku jsou součástí těchto dílů, a jsou navrženy 

tak, aby byly vyráběny vcelku s krytem. Tyto záchytné body jsou tvarovány buď pro jištění 

pomocí styčných ploch, nebo poskytují stabilní základnu pro zajištění pomocí šroubů do 

předem určených otvorů. Nové vnější rozměry čtečky jsou 125 x 107 x 55 mm. 

  

Obr. 6-4 Pohled na vnitřní část předního krytu s viditelnými záchytnými body pro šrouby 
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Obr. 6-5 Pohledy a rozměry krytu 
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6.2 Ergonomické řešení 

6.2.1 Úchop 

Úchop je řešen pomocí dvou rukojetí, kde každá. Jejich způsob úchopu je volně inspirován 

gripy moderních fotoaparátů a rukojetí čtečky CypherLab. Umístění gripu na každé straně 

umožňuje pohodlné použití čtečky jak levou, tak pravou rukou. Orientace displeje a jeho 

náklon určuje směr pohledu, a tedy i směr úchopu čtečky. Vybraná část v ploše pod 

displejem je upravena pro palec uživatele. Vlivem použité technologie 3D tisku a směru 

vrstvení tištěného materiálu je navíc povrch krytu přirozeně drsný, což snižuje šanci na 

vyklouznutí těla čtečky z rukou. 

 

Obr. 6-6 Způsob úchopu nové konfigurace čtečky – zde pro pravou ruku  
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6.2.2 Polohování 

Polohování čtečky a její přikládání k zásobníku je řešeno stejným způsobem, jako u čtečky 

původní, oproti původnímu návrhu však je nyní lépe vidět na výstupek pro kontakty, a díky 

tomu je jeho zavedení do prohlubně v zásobníku snazší. Výstupek se navíc směrem ke 

kontaktům zužuje, a lépe tedy zapadne i při ne úplně přesném přiložení. Samotná 

vyžadovaná přesnost dosednutí kontaktů navíc vzhledem k velikosti styčných ploch na 

zásobníku není nutně vysoká. Vnější tvar čtečky vede opticky pohled k místu přiložení, a 

pořadí kontaktů je pak zajištěno pomocí trnu pro otvor vedle kontaktů na zásobníku. 

 

Obr. 6-7 Řešení tvaru a kontaktů polohovacího zařízení čtečky vůči zásobníku 

6.2.3 Odkládání nevyužívaného zařízení 

Zařízení je možno odkládat dvěma způsoby. V případě prvního způsobu je zařízení 

položeno přední stranou dolů. Tato poloha je jediná kompletně stabilní. V této poloze je 

možné zařízení poloze uchopit za rukojeti a pohodlně zvednout. Displej zařízení je navíc 

částečně chráněn před dosedáním prachových částic, politím nebo mechanickým 

poškozením. 
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Obr. 6-8 Zařízení odloženo přední stranou dolů 

 

Druhým způsobem odložení je možnost položit čtečku na rukojeti. V této pozici se dá 

čtečka velmi snadno podebrat a rychle využít pro další měření filamentu. 

 

Obr. 6-9 Zařízení odloženo na rukojeti 
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6.3 Výroba krytu 

 

Obr. 6-10 Modely dílů krytu čtečky, upravené a vložené do „sliceru“ – programu převádějícího CAD data 

na kód, dle kterého může 3D tiskárna (v tomto případě PRUSA i3 MK3) provést tisk. Zelenou 

barvou jsou znázorněny automaticky generované odstranitelné podpory 

Jak bylo již výše uvedeno, kryt je vyroben pomocí 3D tisku metodou FDM/FFF, tedy 

tiskem zahřátého vlákna. Pro vyšší přesnost vnějších povrchů byly jednotlivé díly 

nastaveny tak, aby vnitřní stěny směřovaly dolů. To umožnilo generovat podpory tisku 

pouze na vnitřních stěnách krytu, kde menší přesnost způsobená jejich stykem s povrchem 

nebude bránit funkci, ani kazit estetický dojem. Díky orientaci dvou největších dílů na 

výšku toto řešení také snížilo nutnou styčnou plochu podpor s krytem na minimum.  
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Pro výrobu prototypu byl využit filament z materiálu PLA („polylactic acid“, polylactid – 

typ termoplastického polyesteru vyrobeného z fermentovaného přírodního škrobu). Tento 

materiál byl zvolen pro jeho dostupnost, cenu a schopnost držet rozměry při tisku. 

Vzhledem k předpokládanému užívání čtečky ve vnitřních prostorech by neměla být 

problémem jeho nízká stálost pod přímým slunečním zářením. Jedná se také o 

recyklovatelný materiál. 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Barevné řešení 

Základní barva nového krytu (a tedy i barva filamentu využitého při jeho výrobě) je 

červená. Důvod je dvojí. Jednak je tato barva poměrně dost výrazná, strhává na sebe 

pozornost a tím upozorňuje na samotnou čtečku, a tudíž by usnadnila její případné hledání 

a úspěšné nalezení v prostředí s případnou vysokou mírou entropie, a také se jedná o barvu 

symbolicky spojenou jak s Vysokým učením technickým v Brně (na jehož propagačních 

materiálech se ve zvýšené míře vyskytuje), tak s Ústavem konstruování fakulty strojního 

inženýrství VUT, v jehož laboratoři čtečka vznikla.  

Vypínač je zvýrazněn odlišnou barvou (žlutou), a to z důvodu jeho snadného nalezení na 

čtečce. 

7.2 Grafické řešení 

7.2.1 Logo a název produktu 

Název produktu v základu vychází z účelu čtečky, a to je detekce (tedy počítání) množství 

filamentu v zásobníku. Jedná se tedy o „počítadlo filamentu“, anglicky „filament counter“. 

Logo čtečky vzniklo spojením písmen „f“ a „c“, která se zde prolínají, a jsou vyvedena 

relativně štíhlými liniemi, které mají symbolizovat vlákno materiálu. Písmeno „f“ se v logu 

stává vláknem vyjíždějícím ze zásobníku, písmeno „c“ proti tomu evokuje navinutou cívku 

a zároveň koláčový graf, kde je výsečí znázorněno procento prázdného místa, tedy přesně 

to, co má být schopna čtečka číst. 
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Obr. 7-1 Logo produktu – světlé pozadí, s názvem 

  

Obr. 7-2 Logo produktu – tmavé pozadí, s názvem 

  

Obr. 7-3 Logo produktu – bez názvu, světlé a tmavé pozadí 
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7.2.2 Logo Ústavu konstruování  

Dalším symbolem, využitým přímo na těle čtečky, je logo Ústavu konstruování, a to 

zejména proto, že čtečka má svůj původ přímo v jeho laboratořích, a tamtéž bude také 

využívána. Toto logo symbolizuje tři osy popisující prostor, zobrazené v izometrickém 

zobrazení, tedy základní osy důležité pro každého konstruktéra. Tvar loga také kopíruje 

písmeno „k“, první písmeno slova „konstruování“, které má Ústav konstruování ve svém 

názvu. Na čtečce se objevuje ve formě rastru na v okolí displeje, kde má za úkol opticky 

rozbít rovnou plochu. 

 

Obr. 7-4 Logo Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 

(zdroj: pneumobilteam.cz [12]) 
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8 DISKUZE 

8.1 Psychologická funkce návrhu 

Nový kryt čtečky by měl především působit přívětivě a neagresivně, čemuž napomáhají 

organické tvary krytu a minimum ostrých úhlů, stejně jako určitá vizuální „nafouknutost“ 

jeho tvaru. Zároveň by měl svým tvarem budit dojem něčeho neobvyklého, co by uživatel 

chtěl vzít do ruky například i ze zájmu o to, co je to za předmět. 

Barevné řešení pomocí červené barvy bylo vybráno tak, aby bylo dostatečně výrazné 

a viditelné na pracovním stole či na polici mezi ostatními předměty, a to tak aby zachytilo 

pohled, pokud se dostane do zorného úhlu uživatele, a tím ho navedlo k lokaci čtečky. Dále 

má také evokovat myšlenku pohybu. Tato barva a aplikace rastru z opakovaného loga 

Ústavu konstruování zároveň vizuálně spojuje čtečku s místem, kde vznikla. 

8.2 Sociální funkce návrhu 

Vliv samotného návrhu na společnost by nebyl zpočátku vysoký, funkce čtečky však 

umožňuje zefektivnit a zrychlit práci se zásobníky, a tím pádem by uživateli umožňovala 

věnovat více času případným důležitějším činnostem. 

Z hlediska ekologického je kryt vyroben z materiálu PLA, tedy „polylactic acid“ nebo 

polylactid, což je typ termoplastického polyesteru vyrobeného z fermentovaného 

přírodního škrobu. Tento materiál je recyklovatelný, byť ne skrz běžné obecní recyklování 

plastů. Jedná se však také o biodegradabilní materiál, tím pádem je ho možné v průběhu 

času působením bakterií nechat rozložit. Nejedná se však přímo o kompostovatelný 

materiál. Hlavní výhodou z pohledu ekologie je však funkce čtečky. Díky jejímu užívání je 

možné snížit potenciální energetickou stopu spojenou s 3D tiskem na tiskárně Stratasys 

1200es tím, že není nutné ji zapínat pouze kvůli nutnosti zjistit, jak moc plný je konkrétní 

zásobník, a v konečném důsledku také snížit potenciální plýtvání materiálem. 

8.3 Ekonomická funkce návrhu 

Vzhledem k absenci podobných zařízení na trhu, respektive existenci pouze velmi malého 

počtu podobných zařízení s účelem detekce filamentu, ze kterých je většina vyráběna a 

tvarována svépomocí a bez důrazu na případné opakované a dlouhodobé využívání, je 

potenciál čtečky s nově navrženým krytem poměrně vysoký. 
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Cílovou skupinou jsou zejména uživatelé tiskárny Stratasys 1200es, kteří pracují s více 

druhy či barvami filamentu zároveň, a jsou tedy nuceni měnit zásobníky s filamentem 

předtím, než jsou kompletně vypotřebovány. Další cílovou skupinou mohou být uživatelé 

obdobných zařízení na bázi počítače Raspberry Pi, kteří své zařízení využívají opakovaně 

na krátkodobé činnosti, při kterých jsou nuceni zařízení nosit s sebou. Díky modularitě 

krytu ho bylo možno například výměnou spodního plátu snadno adaptovat pro jiné zařízení 

napojené k počítači. 

8.4 Zhodnocení výsledků práce ve vztahu k zadání 

Cílů vycházejících ze zadání práce bylo dosaženo následovně: 

 Identifikace možných uspořádání elektroniky s ohledem na uživatelskou přívětivost 

a vyrobitelnost (nalézt optimální způsob pro přiložení čtečky k zásobníku, vybrat 

vhodný vnější tvar čtečky pro snadné opakované používání, upravit vnitřní 

konfiguraci čtečky pro lepší užití, najít účinnější způsob fixace polohy čtečky vůči 

zásobníku, zachovat stávající hardware čtečky s výjimkou případných kosmetických 

změn) – Byla nalezena vhodná konfigurace stávajícího hardware tak, aby bylo 

možné optimalizovat užívání čtečky, její přikládání a polohování vůči zásobníku. 

Nebylo dodrženo 100% zachování všech vnitřních součástí, a to z důvodu výměny 

vypínače za tlačítkový a změny kontaktů z tlačných odpružených na ohýbané 

plechové z důvodu úspory místa uvnitř čtečky při zachování funkčnosti.  

 Návrh designu čtečky – Byla provedena analýza problému a na základě získaných 

dat, ergonomických pravidel a experimentů s testovacími koncepty vznikly 

variantní návrhy designu čtečky, z nich byl jeden vybrán pro vznik finálního 

návrhu. Čtečka je nyní řešena z hlediska úchopu a opakovaného používání a díky 

využití vnitřních prostor má nyní menší výšku a šířku proti původní verzi, a přes 

větší hloubku způsobenou novými držadly je celkově kompaktnější. (Porovnání 

rozměrů: proti původním 125 x 107 x 55 mm 140 x 100 x 32 mm) 

 Vytvořit v krytu efektivní způsob uchycení pro hardware čtečky – jako pevná 

součást tisknutého krytu byla vytvořena nová vnitřní konstrukce pro úchopové 

body a díry pro vruty jistící pevně jednotlivé komponenty. Také byl vytvořen 

způsob zachycení částí krytů k sobě tak, aby efektivně kryl komponenty čtečky a 

byla zajištěna její integrita. 

 Příprava CAD dat pro výrobu 3D tiskem – CAD data pro tisk byla vytvořena 

v programu Rhinoceros 6 a napolohována pro efektivní 3D tisk metodou FFF s co 

nejmenším počtem nutných tiskových podpor, převedena na formát .stl pro 

zpracování na 3D tiskárně, a tato data byla pomocí sliceru převedena na zdrojový 

kód pro 3D tisk. 
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 3D tisk těla čtečky – Nový kryt čtečky byl vytištěn z materiálu PLA červené barvy 

na tiskárně PRUSA i3 MK3 ve StrojLABu na Fakultě strojního inženýrství 

Vysokého učení technického v Brně. 

 Sestavení funkčního zařízení – Hardware byl umístěn a zajištěn v krytu, spojení 

všech komponent bylo zkontrolováno a díly krytu byly poté smontovány 

dohromady. 

 Ověření funkčnosti zařízení – Zařízení bylo testováno na funkčnost systému 

(zapnutí, načtení), schopnost detekovat zásobník a načíst z něj údaje i schopnost 

nabíjení akumulátoru. Všechny tyto testy dopadly kladně a zařízení je plně funkční. 

Hlavní cíl, tedy navrhnout nový design čtečky na stávající funkční elektroniku a sestavit 

funkční prototyp realizovaný 3D tiskem, s výjimkou zachování 100% stávající elektroniky 

z důvodu změny vypínače a kontaktů pro efektivnější užívání čtečky, byl dosažen. 
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9 ZÁVĚR 

V rámci této práce byl navržen nový tvar krytu čtečky, upravený pro přijatelnější užívání a 

pevnější úchop díky vystupujícím rukojetím. Pozice vnitřních komponent byla upravena 

pro celkově kompaktnější rozměry. Nad rámec zadání byly provedeny dvě změny na 

komponentách, konkrétně výměna vypínače a kontaktů pro propojení s čipem v zásobníku, 

a to z důvodu usnadnění práce se čtečkou a optimalizací využitelného místa uvnitř. Nový 

tvar čtečky a umístění kontaktů usnadnily polohování kontaktů čtečky vůči zásobníku díky 

zlepšení výhledu na tyto kontakty. Bylo přitom dosaženo všech cílů práce. 

Do budoucna by bylo vhodné nalézt vhodnou hardwarovou alternativu k Raspberry Pi, a to 

jak z důvodu již výše zmíněných rozměrů, tak i kvůli a zkrácení času, během kterého je 

čtečka po zapnutí nečinná. To by mohlo umožnit změnu aktivace čtečky na zapnutí pouze 

při kontaktu se zásobníkem a urychlilo celkově uživatelskou manipulaci se čtečkou. Menší 

rozměry vnitřních zařízení by navíc přinesly vyšší flexibilitu při výběru tvaru čtečky. Dále 

by také mohlo být vhodné pro případné venkovní používání využít stálejší materiál pro 3D 

tisk, než je PLA. Vhodnou možností by také mohla být kombinace více materiálů v rámci 

jednoho krytu, ať už 3D tiskem, nebo jinými výrobními metodami. Z hlediska designu by 

mohlo být vhodné dále využít tvar této čtečky pro případnou evoluci návrhu, ať už pro 

sériovou výrobu, nebo pro zlepšení vlastností na základě údajů z dlouhodobého užívání 

čtečky v praxi. 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

11.1 Použité zkratky 

FDM    fused deposition modelling – metoda 3D tisku   

FFF    fused filament fabrication – metoda 3D tisku  

PLA polylactid – typ termoplastického polyesteru vyrobeného z 

fermentovaného přírodního škrobu   

DSLR    digital single lens reflex – typ digitálního fotoaparátu  
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