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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá designem ultrazvukového detektoru, profesionálního přístroje 
k objevování úniků plynu z pneumatických systémů. Cílem bylo vytvoření intuitivního 
přístroje s výrazným vzhledem, který bude respektovat všechny ergonomické, technické 
a estetické požadavky. Podařilo se zjednodušit obsluhu a manipulaci s detektorem.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
design, ultrazvukový detektor, únik plynu, pneumatický systém, akustická emise 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with design of acoustic emission detector, a professional device 
for leak detection in pneumatic systems. The aim was to create an intuitive device that would 
have a distinct appearance and respect all ergonomic, technical and aesthetic requirements. 
Manipulation with the device was made easier.   

KEYWORDS 
design, ultrasonic detector, gas leak, pneumatic system, acoustic emission 
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1 ÚVOD 

Ultrazvukové detektory se hojně používají v průmyslu k přesnému určení míst úniku 
vzduchu. Umožňují předejít finančním ztrátám díky včasnému zjištění problémů 
v tlakových systémech. V případě netěsností se spotřebovává energie za zbytečně stlačený 
vzduch a náklady se zvyšují. Jeden z takových tlakových systémů se nachází v autobusech, 
konkrétně se jedná o pneumatické systémy ovládání dveří.  

Měřené objekty se nemusejí vždy nacházet na lehce dostupných místech, a proto je žádoucí, 
aby detektor sám o sobě nebyl nadbytečně těžký nebo obtížný na manipulaci. Typickým 
uživatelem detektoru je muž vykonávající servis autobusů jako svou profesní činnost. Podle 
uživatele jsou nastaveny parametry přístroje, tak aby mu vyhovovaly co nejvíce.  

Po průzkumu trhu a zhodnocení existujících produktů jsem dospěl k několika nedostatkům, 
které by se daly napravit nebo eliminovat. Zásadní slabostí u stávajících produktů bývá 
nevhodně vyřešené ovládání přístroje a současné sledování hodnot měření. Dalším 
nedostatkem bývá vzhled a celkově uživatelsky špatně vyřešené rozhraní.  

Mým cílem je navrhnout design detektoru, který bude maximálně splňovat veškeré 
ergonomické požadavky, a tím zjednodušovat práci uživateli při detekování úniků 
z tlakových systémů. Design produktu by měl podporovat jeho funkci a zároveň uživateli 
zpříjemňovat práci. Neméně důležitým aspektem práce je zvolení optimálních materiálů, 
které budou na výrobu přístroje použity, to samé platí pro zavedení inovativních technologií. 
Po splnění všech vytyčených cílů tato práce přinese produkt, který bude pro uživatele 
atraktivní a bude originální.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Designérská analýza  

Existují dvě koncepční řešení ultrazvukových detektorů. Prvním řešením jsou přístroje tvaru 
kvádru, které jsou upraveny dle hmatových požadavků, a druhým řešením jsou detektory 
s rozděleným tělem na ergonomickou rukojeť a samotný přístroj.  

Detektory se ovládají pouze ovladači nebo kombinací ovladačů a dotekového displeje. 
Některé z těchto přístrojů se liší od ostatních natočením funkční plochy směrem k uživateli. 
Velikost a tvar detektoru jsou ovlivněny typem akumulátoru, displejem a použitými 
technologiemi. 

SKF TKSU 10 

 

Obr. 2-1 Ultrazvukový detektor netěsností SKF TKSU 10 [34] 

Výrobcem detektoru je švédská firma SKF. Detektor měří signál v rozsahu (35 až 42)  kHz 
a váží 350 g. Materiálem je plast ABS. Sluchátka se připojují přes 6,35mm konektor 
umístěný vespod přístroje a napájení je vyřešeno pomocí dvou AA baterií. Z pravé strany se 
připojuje USB kabel pro dobíjení baterií. Rozměry jsou (158 × 59 × 38,5) mm. [1,2] 
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Líbí se mi jednoduše tvarované tělo, které se zužuje do uchopovací části a působí lehce. Oblé 
tvary přispívají k uživatelské přívětivosti. Rozvržení displeje působí čistě, ale hodnota 
intenzity ultrazvukové signálu je znázorněna jen číselně. K přední části přístroje se připojuje 
ohebná tyč se senzorem na konci, která je dlouhá 445 mm a uživateli umožňuje měřit i hůře 
dostupné objekty. Detektor se ovládá 5 tlačítky, z nichž jedno slouží pro sepnutí napájení. 
Tlačítka jsou vhodně zdůrazněna bílými lemy, ale nacházejí se příliš blízko u sebe. Jako 
optimální vidím modré pozadí funkční plochy, které je pro uživatele příjemné a zvýrazňuje 
ovládací tlačítka a displej. Černá barva spojuje zbytek těla do jednoho celku. Barevné řešení 
černé a modré je vhodné, doplňuje se. [1] 

ULD-410-EUR 

 

Obr. 2-2 Ultrazvukový detektor netěsností řady ULD-410-EUR [35] 

Firma Beha-Amprobe nabízí produkt ULD-410-EUR. Černobílý 2,5″ LCD displej, který má 
na výšku 6,35 cm, umožňuje jednoduché čtení informací. Váha je 235 g a rozměry přístroje 
jsou (183 × 75 × 43) mm. Přístroj měří signál s frekvencí od 20 kHz do 90 kHz a napájí 
se ze čtyř 1,5V AA alkalických baterií. V horní části detektoru se nachází měřící sonda, 
na kterou lze napojit trubkovité protažení zvětšující dosah měření. [3,4] 

Úchopová část je částečně vroubkovaná a barevně odlišená od zbytku přístroje. Ovládací 
prvky jsou umístěny blízko sebe, což pro uživatele není ideální, ale jsou označeny jasnými 
piktogramy. Vedle nich se připojují sluchátka do 3,5mm konektoru. Umístění konektoru 
není ideální, protože se kabel od sluchátek může zamotávat mezi prsty uživatele. Z levého 
boku přístroje jsou vhodně situována tlačítka pro ovládání hlasitosti zvuku ve sluchátkách. 
Červená barva působí výrazně, zajišťuje nepřehlédnutelnost přístroje, a zároveň nenarušuje 
čtení informací z displeje. Šedá barva střední části přístroje zhoršuje čitelnost a viditelnost 
ovládacích prvků. 



 

18 

Ultraprobe 100 

 

Obr. 2-3 Ultrazvukový detektor úniku Ultraprobe 100 [36] 

Produkt Ultraprobe 100 je navržen do tvaru pistole a je nejméně vybaveným detektorem, 
který firma UE Systems nabízí. Tato společnost vznikla v roce 1973 a řadí se mezi přední 
světové výrobce přístrojů pracujících s ultrazvukem. [5] Tělo pistole je vyrobeno z plastu 
a celková hmotnost je 300 g. K přístroji lze připojit sluchátka a poslouchat měření v reálném 
čase. Napájení je vyřešeno pomocí 9V baterie. [6] 

Přístroj působí esteticky hranatě, ale vyváženě a lehce. Úchop pro méně častou práci 
dostačuje, ale pro dlouhodobější manipulaci není vhodný. Velmi pozitivně hodnotím 
natočení informační plochy, které umožňuje současné čtení hodnot a přiložení senzoru 
k měřenému místu. Princip práce spočívá v namíření na předpokládané místo úniku 
a následné stlačení spouště. Uživatel odečítá aktuální hodnotu měření ze sloupcového 
indikátoru a pomocí otočného osmistupňového knoflíku může nastavit citlivost měření. 
Pozitivním aspektem tohoto návrhu je možnost položit přístroj na podložku do svislé polohy. 
Příjemně působící je označení produktu na boční straně detektoru. Tělo je kromě indikátorů 
černé. Červeně vyznačený indikátor vyniká v tmavé ploše a je správně umístěný.  
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Ultraprobe 9000 

 

Obr. 2-4 Ultrazvukový detektor úniku Ultraprobe 9000 od firmy UE Systems [37] 

Pokročilejším produktem této firmy je Ultraprobe 9000. Jeho frekvence se nastavuje 
otočným knoflíkem v rozsahu (20 až 100) kHz. Stisknutím žlutého tlačítka se ukládá 
aktuální měření do paměti. Disponuje displejem zobrazujícím stav nabití baterie a také 
16dílným sloupcovým grafem vyjadřujícím momentální intenzitu měřeného signálu. 
Pro přenos dat mezi přístrojem a počítačem slouží USB rozhraní. Tělo detektoru je vyrobeno 
z hliníku. [7]  

Pistole se ovládá ukazovákem. Přístroj vypadá staticky, spíše stroze, ale oceňuji jeho složení 
z jednoduchých tvarů. Pozitivní jsou zaoblené hrany, které změkčují celkový dojem a lahodí 
oku. Značně malý displej a sklon funkční plochy způsobují obtížné odečítání aktuálních 
výsledků měření. Detektor se jeví mohutný a negativně posuzuji kolmý úhel mezi rukojetí 
a zbytkem těla, což není z hlediska ergonomie ideální. Otočný knoflík, kterým se mění 
hlasitost nebo frekvence, bude uživateli díky své velikosti dostačovat. Na druhou stranu 
tlačítko pro ukládání měření je poddimenzované. Rukojeť je funkčně obepnuta plastem pro 
příjemnější úchop a je vhodně formovaná.  
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Ultraprobe 15.000 

 

Obr. 2-5 Ultrazvukový detektor úniku Ultraprobe 15.000 od firmy UE Systems [38] 

Ultraprobe 15.000 disponuje fotoaparátem o rozlišení 2 megapixely, laserovým 
ukazovátkem, kterým lze zamířit na měřená místa, a teploměrem sloužícím k určení teploty 
měřeného objektu. Data se ukládají na SD kartu. Detektor rovněž obsahuje spektrální 
analyzátor, což je u podobných přístrojů unikátní. Pod displejem se nachází tlačítko na 
zapnutí přístroje a 3,5mm konektor na sluchátka. Přístroj má hmotnost 1 100 g. [8] 

Přístroj působí velmi nestabilně a mohutně. Kriticky se stavím k poměru velikosti horní části 
a rukojeti, jenž je značně disharmonický. Chválím zúžení těla směrem od displeje k přední 
sondě, jež dává přístroji originální charakter. Zaoblená úchopová část je vytvořena 
ergonomicky přívětivě, při dlouhodobém měření bude pohodlná. Uživatelem může být 
člověk upřednostňující pravou i levou ruku. Pozitivním aspektem je ovládání, které probíhá 
pouze přes kontaktní displej, a podporuje tak minimalistické pojetí. Značnou nevýhodou je 
hmotnost a velké rozměry, které mohou uživateli při práci v hůře dostupných místech 
způsobovat nepříjemnosti. Výhodou je snadná výměna baterie, k jejímu provedení stačí 
vyjmout kryt spodní části přístroje. Černá jako jediná použitá barva nikterak opticky 
neodděluje jednotlivé části přístroje a působí neutrálně. 
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Sensor LD Pro 

 

Obr. 2-6 Ultrazvukový detektor úniku Sensor LD Pro od firmy Testo [39] 

V přístroji je rovněž vestavěn laserový zaměřovač určený pro přesnou lokalizaci míst úniku. 
Rozměry detektoru jsou (263 × 96 × 280) mm. Výsledky a zachycené fotografie je možno 
odečítat z velkého barevného displeje. Pro lepší zachycení akustického signálu i z velmi 
malých trhlin může uživatel připojit k přední části přístroje akustický trychtýř. [9,10] 

Tvar přístroje napodobuje pistoli a jeví se vyváženě. Vzhled přístroje není výrazný. 
Praktickým aspektem je naklonění přístroje dopředu. Oceňuji mírné zvlnění rukojeti, které 
přispívá k dobrému držení. Pod displejem se nacházejí tlačítka na zapnutí napájení, vyfocení 
místa a šipky doleva a doprava. Jejich rozmístění je v pořádku, ale nevýhodu představuje 
nedostatečná velikost a prosté černé provedení, jenž jejich funkce nikterak neodlišuje. 
Barevné provedení detektoru je fádní, mírné oživení způsobuje plocha kolem obrazovky, 
která se nese ve světle šedé barvě. V horní části přístroje nad displejem se nachází barevné 
logo firmy s označením produktu, které působí rušivě a bylo by vhodnější jej umístit mimo 
funkční plochu. 
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Sonaphone E 

 

Obr. 2-7 Ultrazvukový detektor úniku Sonaphone E od firmy Sonotec [40] 

Produkt Sonaphone E nabízí německý výrobce Sonotec. Přístroj disponuje barevným 
displejem s podsvícením. Sonaphone E lze také používat v prostředí s nebezpečím výbuchu 
zásluhou speciálně upraveného elektrického obvodu. Detektor se napájí z pěti 1,5V LR6 
baterií. Váží 600 g a rozměry jsou (190 × 110 × 85) mm. [11] 

Pozitivně hodnotím ergonomické provedení držení, příznivým aspektem je rozšíření horní 
části s displejem, o kterou může uživatel opřít své ruce. Hlavní ovládání zajišťuje adekvátně 
velký otočný knoflík, kterým se primárně ovládá hlasitost a při jeho stisknutí se uloží 
aktuální měření. Pro ovládání dalších funkcí slouží 3 červená tlačítka a 2 šedá tlačítka, která 
jsou velmi malá a slabě popsaná. Displej se účelně natáčí směrem k uživateli a jeho velikost 
dostačuje. Připojení sluchátek je vhodně umístěno na spodní část přístroje a nezasahuje do 
oblasti s tlačítky. Přístroj je proveden ve tmavě šedé barvě. Líbí se mi použití výrazných 
a oživujících světlých ploch. 

 

 

 

 

 

 



 

23 

Sonaphone Smart 

 

Obr. 2-8 Ultrazvukový detektor úniku Sonaphone Smart od firmy Sonotec [41] 

Přístroj má 5palcový displej a patří k němu i externí senzory, jež se připojují přes kabel. 
Jeden snímá signál šířící se vzduchem a druhý se přikládá na měřený objekt. Přístroj má 
nainstalovaný operační systém Android. Oproti konkurenčním produktům je Sonaphone 
Smart schopen zjistit i velikost otvoru, skrze kterou vzduch uniká. Data z měření je možno 
převést do počítače pomocí USB. Rozměry jsou (90 × 174 × 25) mm. Hmotnost je pouhých 
370 g. [12] 

Pouzdro přístroje má prostý kvádrový tvar se zaoblenými rohy a čelní plocha je rovná. 
Přístroj je naladěn neutrálně, působí lehce, ale není esteticky výrazný. Svými rozměry 
umožňuje obratnou manipulaci a snadné zaměřování. Ovládaní probíhá přes dominantní 
dotykový barevný displej, vše důležité uživatel najde na jednom místě. Hodnotím kladně 
displej, který disponuje čistě zpracovanou grafikou a přispívá k modernímu vzhledu 
detektoru. Negativně vidím jeho příliš malá tlačítka, jež mohou uživatele při práci 
zpomalovat. Informační část je elegantně černě zabarvená, vytváří kontrast s bílými prvky 
obrazovky, takže čtení z displeje probíhá jednoduše.  
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2.1.1 Shrnutí designérské analýzy 

Mnohé detektory se od sebe tvarově významně liší, avšak obecně se drží spíše jednodušších 
vyjádření bez komplikovaných změn. Nejzásadnější rozdíl je v koncepci detektorů a v jejich 
úchopu. Jedna skupina přístrojů se drží za rukojeť, zatímco druhá skupina se drží v ruce jako 
celek. Dalším výrazným rozdílem je velikost a typ použitého displeje, který se až na jednu 
výjimku vyskytuje u všech přístrojů. Většina detektorů se drží spíše ve střídmém stylu 
barevného řešení.  

2.2 Technická analýza 

2.2.1 Ultrazvuk 

Ultrazvuk je definován jako akustické vlnění, jehož frekvence je větší než 16 kHz, a je tedy 
pro člověka uchem nevnímatelný. Další vlastností ultrazvuku je jeho velká odrazivost 
od objektů a malá absorpce kapalinami a pevnými látkami. Ze všech skupenství jedině pevné 
látky odrážejí veškeré typy ultrazvukového vlnění. [19,21]  

Ultrazvuk se využívá v mnoha oborech lidské činnosti. Například v lékařství, v rámci 
tzv. sonografie nebo echokardiografie. Ultrazvukové vlny o vysoké frekvenci o několika 
MHz jsou nejprve emitovány senzory, následně se přenesou lidským tělem, odrazí se 
od orgánů a poté je senzory pohltí a zhodnotí. Dalším užitím ultrazvuku je sonar, pomocí 
kterého se zjišťuje poloha a tvar různých objektů. Zvukové vlny jsou vyslány sonarem, 
následně se odrazí od objektu a vrátí se zpět k přístroji. Ze získaných časových rozdílů se 
dají vypočítat vzdálenosti. Na stejném principu funguje také ultrazvuková defektoskopie. 
[19,20]  

2.2.2 Diagnostika metodou akustické emise 

Pokud se v tlakovém systému nachází velká trhlina, vzduch uniká a my jej můžeme slyšet. 
Nicméně, pokud je otvor velmi malý, o průměru několika milimetrů, je produkován 
ultrazvukový signál, jenž je pro člověka neslyšitelný. Signál se v přístroji převádí do pro 
člověka slyšitelného spektra zvuku, který je možno poslouchat přes připojená odhlučněná 
sluchátka. Amplituda akustického signálu se pohybuje zhruba v rozmezí od 10-6 do 10-3 V, 
z toho důvodu se následně zesiluje až o 120 dB. Během zesílení se zvýrazní i části signálu, 
které pro detekci trhlin nejsou žádoucí, a proto se eliminují filtrováním. Předností metody 
akustické emise je schopnost lokalizovat umístění emisního původce. Při úniku plynu se 
povrch defektu vlivem proudění vzduchu ochlazuje, pro detekci trhlin je proto možné využít 
i senzor na zjištění teploty povrchu objektu. [21] 



 

25 

Akustická emise může být detekována při uvolnění mechanické energie a napětí v důsledku 
rychlého posuvu defektu, např. odtržením dislokace od překážky. Pokud se energie dostává 
z materiálu během produkce a distribuce trhlin a signál je typický svými jednoznačně 
oddělenými úseky, nazýváme akustickou emisi nespojitou. V případě, že signál je složen 
z hustě překrývajících se „hitů“, tak jej označujeme za spojitý. [21] 

Metoda akustické emise se využívá při pevnostních a těstnostních zkouškách tlakových 
nádob, dále pak při diagnostice ložisek, mostů a konstrukcí, hydrauliky a také při 
monitorování procesů jako je tření, obrábění, sváření a jiných technologických procesů. Tuto 
metodu proslavil německý fyzik Joseph Kaiser v 50. letech 20. století. Jako charakteristické 
frekvenční pásmo detekce akustické emise je považovano pásmo od 20 kHz do 1 MHz. 
Nicméně, obvykle se měří v úzkém frekvenčním rozsahu, například (100 až 400) kHz. [32] 

Pomocí ultrazvuku se také kontrolují ložiska, těsnost motorů, topné systémy, odvaděče 
kondenzátu, armatur a izolátorů vysokého napětí. K únikům dochází i v netěsnostech spojů, 
nesprávně provedeném šroubení, v opotřebovaných součástkách apod. [23, 11] 

Stlačený vzduch je finančně velmi nákladný, protože jeho komprese vyžaduje mnoho 
energie. [23] Proto diagnostika akustickou emisí dokáže v průmyslu při včasném zjištění 
ušetřit mnoho financí. 

V tabulce 2-1  lze vidět příklad souvislostí mezi úniky v systémech se stlačeným vzduchem 
a s tím spojenými finančními náklady.  

Tab. 2-1 Cenové ztráty – tabulka z dat firmy Trotec [24,31] 

Velikost míst úniku Ven proudící proud vzduchu při 8 barech Ztráta energie** Finanční ztráta 

[ø mm] [l/min] [l/rok]* [kWh] [Kč] 

1 75 39 420 000 5 125 25 164 

2 260 136 656 000 17 765 87 226 

3 600 315 360 000 40 997 201 295 

4 110 578 160 000 75 161 369 041 

* Při celoročním 24hodinovém provozu zařízení. 

** Vzhledem k dalšímu potřebnému výkonu motoru (0,13 kW na každý m3 stlačeného 
vzduchu) pro vyšší objemový proud pro vyrovnání ztráty tlaku.  

[24,31] 
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2.2.3 Pneumatický systém autobusu 

 

Obr. 2-9 (a) pneumatický válec; (b) pneumatický ventilový blok („kostka“) 

Dveře autobusů a jiných dopravních prostředků jsou ovládány pneumatickými systémy, jež 
obsahují stlačený vzduch. Pokud se v systému nachází defekt, který způsobí únik vzduchu, 
dochází ke snížení tlaku celého systému, což může vést k nefunkčnosti ovládání dveří. 

Uplatnění ultrazvukového detektoru pro detekci úniků je velmi rychlý a spolehlivý způsob 
zjišťování závad v pneumatickém systému. Jiné metody, jako je například ponoření místa 
pod vodu nebo vytvoření mýdlových bublin, jsou časově náročnější, nepraktické a nepřesné. 
Mezi výhody měření akustickou emisí patří možnost kvantifikace úniku vzduchu a 
jednoduchost měření.  

Pneumatické systémy se skládají z několika komponent (obr. 2-1 a obr. 2-2). Stlačený 
vzduch dodávaný kompresorem autobusu se přivádí do pneumatického ventilového bloku, 
skrze který je rozveden do ostatních částí systému. Pneumatický válec poháněný vzduchem 
slouží k distribuci síly nebo-li k posouvání dveří přes rameno.  

 

Obr. 2-10 Části pneumatického systému autobusů [42] 



 

27 

2.2.4 Vnitřní schéma ultrazvukového detektoru 

 

Obr. 2-11 Řez ultrazvukovým detektorem [43] 

Schéma obvyklého detektoru je na obr. 2-3. U mnoha detektorů je také přítomen konektor 
pro sluchátka, nejčastěji se jedná o 3,5mm jack konektor. Sluchátka se připojují k detektoru 
kabelem nebo s pomocí technologie Bluetooth. Přenos dat mezi počítačem a detektorem se 
zprostředkovává pomocí SD karty, microSD karty nebo užitím USB kabelu.  

Nadstandardní výbavou detektorů bývá vestavěný fotoaparát k zachycení měřených míst, 
laserový zaměřovač pro snadnější nasměrování měření nebo LED dioda pro nasvícení. 
Nastavit citlivost měření lze pomocí dotekového displeje nebo pomocí různých ovladačů, 
např. otočným knoflíkem. Sepnutí napájení detektoru se obvykle řeší pomocí tlačítka.  

2.2.5 Zdroje elektrické energie 

Detektory lze napájet dvěma způsoby. Prvním jsou akumulátory, které lze opakovaně dobíjet 
a druhým jsou baterie na jedno použití.  

Historicky se hojně používaly nikl-kadmiové (NiCd) akumulátory, v dnešní době se 
umísťují do kamer a ručních radiostanic. Jejich předností je fungování i v extrémních 
teplotních podmínkách do −40 °C.  

Další typem akumulátorů jsou nikl-metalhydridové (NiMH), které nabízejí více výkonu 
vzhledem k hmotnosti, ale hůře snášejí extrémní teploty, fungují pouze do −10 °C.  

Lithium-iontové (Li-Ion) akumulátory jsou nejvíce upřednostňovaným typem, montují se do 
telefonů, laptopů, kamer, automobilů s elektrickým pohonem. Vyznačují se velkou měrnou 
energií. Velkou nevýhodou je snižování výdrže baterie při stárnutí.  
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Posledním typem jsou lithium-polymerové (Li-Pol) akumulátory, jenž se lithium-iontovým 
akumulátorům svými vlastnosti velmi podobají a obzvlášť se hodí pro zařízení, které jsou 
poháněny elektromotory.  

K napájení přístroje se rovněž mohou využívat jednorázové tužkové 1,5V AA, 
mikrotužkové 1,5V AAA baterie nebo destičkové 9V baterie. Jednorázové baterie jsou buď 
zinko-uhlíkové (ZnC), zinko-chloridové (ZnCl) nebo alkalicko-manganové (AlMn). [25] 

2.2.6 Materiály 

Nejpoužívanějším plastem je ABS. ABS je mechanicky rezistentní druh plastu, jenž se také 
vyznačuje chemickou odolností, levnou výrobou a vysokou teplotní stálostí. Proklamuje se 
jako zdravotně nezávadný. Výrobky z ABS se produkují vstřikováním do forem. [29] 

Dalším používaným materiálem je hliník, jehož výhodou je nízká měrná hmotnost, vysoká 
plasticita a tvrdost. V některých případech se upravuje lakováním. [28] 

Sklo slouží k ochraně displeje před poškozením. 

2.2.7 Displej 

Displej bývá pravidlem, ale není nezbytný. Jako jiný způsob, jak uživatele informovat 
o měřených hodnotách, se nabízí diodový sloupcový indikátor.  

Nejrozšířenějším typem displeje v současnosti je LCD neboli displej z tekutých krystalů. 
Světlo nejprve prostoupí přes primární vrstvu polarizačního skla, následně se nechá ovlivnit 
krystaly, a nakonec pronikne poslední vrstvou polarizačního skla, na které je nanesen oxid 
kovu a funguje jako elektroda. Displej obsahuje vrstvu tekutých krystalů, jenž díky působení 
elektrického napětí polarizují procházející světlo a na základě požadavku světlo propustí 
nebo pohltí. Technologie LCD spotřebovává málo energie, je vhodná pro přístroje napájené 
z baterií. [26,27] 

2.2.8 Sondy 

Sondy slouží k transformaci vln akustického signálu na elektrické signály. Uvnitř sondy je 
až několik měničů, které jsou piezoelektrické nebo elektromagnetické. Piezoelektrické 
měniče se v minulosti vyráběly ze zirkonátu olova nebo titaničitanu barnatého (BaTiO3). 
V současnosti se vyrábějí z tzv. PZT keramiky z kysličníků olova, zirkonia nebo titania. 
Keramické materiály použité pro jejich výrobu snesou teplotu do 600 °C. [21,22,30]  
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Externí sondy se mohou k detektoru připojovat přes kabel. Dělí se na dva typy. První typem 
je sonda zaznamenávající signál šířící se vzduchem a druhým typem je sonda měřící signál 
vedený pevnou látkou. K přední sondě se často připojuje nástavec pro lepší usměrnění 
akustického signálu. Mezi vhodné typy nástavců patří trychtýřovitý nástavec, ohebná tyč 
nebo kónický nástavec.  

2.2.9 Shrnutí parametrů 

Zásadním parametrem je jednoznačně hmotnost přístroje, která přispívá ke kumulaci únavy 
pracovníka a obtížnosti manipulace s detektorem. Byly vypozorovány tři kategorie: lehké 
(200 až 350) g, střední (550 až 600) g, těžké (900 až 1100) g.  

Dalším důležitým parametrem je rozsah frekvence, kterou přístroje dokážou změřit. 
Nejčastěji se toto rozmezí pohybuje v intervalu (45 až 100) kHz.  

Cenové rozpětí sledovaných produktů je velmi široké a lze obecně říci, že vyšší cena souvisí 
s lepším technologickým vybavením detektoru.  

Tab. 2-2 Porovnání produktů na trhu. [1,2,3,4,6,7,14,15,17,18] 

Model SKF TKSU 10 Beha-Amprobe 
ULD-410-EUR 

UE Systems 
Ultraprobe 100 

UE Systems 
Ultraprobe 
9000 

Hmotnost [g] 350 235 300 900 

Rozměry [mm] 158 × 59 × 38,5 183 × 75 × 43 133 × 50 × 203 neznámý 

Baterie 2× AA 4× 1,5V AA 9 V  Lithium 
NiMH 

Frekvence [kHz] 35 až 42 20 až 90 40 20 až 100 

Materiál ABS plast plast, nerez ABS a hliník 

Cena bez DPH 
[Kč] 41 478 22 612 32 065 120 942 

[1,2,3,4,6,7,14,15,17,18] 
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Tab. 2-3 Porovnání produktů na trhu – pokračování. [8,9,10,11,13,14,16,18] 

Model UE Systems 
Ultraprobe 15.000 

Testo Sensor 
LD Pro 

Sonotec 
Sonaphone E 

Sonotec 
Sonaphone 
Smart 

Hmotnost [g] 1 100 550 600 370 

Rozměry [mm] neznámý 263 × 96 × 280 190 × 110 × 85 90 × 174 × 25 

Baterie Li-Ion Li-Ion pět 1,5V LR6 neznámý 

Frekvence [kHz] 20 až 100 nad 20 20 až 60 20 až 100 

Materiál ABS a lakovaný 
hliník tvrzený plast plast plast, guma 

Cena bez DPH 
[Kč] 378 447  82 000 86 818 92 417 

[8,9,10,11,13,14,16,18] 

2.2.10 Shrnutí technické analýzy 

Při porovnání produktů jde vidět rozdíl mezi zaměřením přístrojů k dané problematice 
a jejich technologickým vybavením. Jedna skupina detektorů měří a vyhodnocuje aktuální 
data a informuje uživatele v reálném čase bez možnosti tato data uložit. Tyto detektory slouží 
jen pro zjištění, zda se netěsnosti na daných místech vyskytují nebo ne, ale neumožňují tyto 
informace uchovat pro pozdější zhodnocení. Druhou skupinou jsou detektory schopné 
provést komplexní analýzu měřených dat, ve většině případů tyto přístroje disponují 
možností přenést data do počítače pro pozdější zpracování využitím USB portu nebo SD 
karty. 

Podobně je na tom rozdělení podle ovládání funkcí, které probíhá buď přes mechanické 
ovladače nebo primárně pomocí dotykového displeje.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Z pohledu funkčnosti lze sotva nalézt v současné nabídce detektorů podstatný problém. 
Tvarování rukojeti je u většiny přístrojů pro střednědobé používání dostačující. Nicméně, 
největší prostor pro zlepšení se nabízí v celkové obsluze přístroje, což mimo jiné zahrnuje 
rozvržení a grafické označení ovládacích prvků, dále pak výměna nástavců, používání 
sluchátek a nabíjení baterie. Běžným postupem u produktů na trhu je v případě vybití baterií 
jejich výměna za dobité, což obvykle znamená odšroubování části detektoru a vyjmutí 
vybitých baterií z těla přístroje. Tento proces se zdá být zdlouhavý a obtěžující, proto je 
žádoucí najít alternativní způsob. Špatná manipulace s detektorem souvisí zejména s úhly 
mezi rukojetí a funkční plochou a s proporcemi přístroje. Mnoho existujících produktů je 
provedeno v nezajímavém barevném řešení a nemá žádné zajištění proti opotřebení. 

Nejzásadnějšími problémy u současných ultrazvukových detektorů jsou: 

• nevyhovující ergonomickým požadavkům, 
• špatná orientace v ovládacích prvcích, 
• nevhodné natočení funkční plochy, nemožnost současného čtení informací a měření, 
• absence ochrany proti poškození, 
• omezení kabelem k připojeným sluchátkům, 
• esteticky nezajímavé provedení. 

3.2 Cíl práce 

Cílem mojí práce je navrhnout design ultrazvukového detektoru úniků pneumatického 
systému ovládání dveří autobusů. Obsluha přístroje by měla být v první řadě intuitivní 
a komfortní, což znamená redukci počtu ovládacích prvků na absolutní minimum 
a vytvoření co nejjednoduššího uživatelského ovládání. Jednou z inovací může být zavedení 
Bluetooth technologie pro připojení sluchátek místo dnes standardně používaného kabelu. 
Materiál použitý na kusovou výrobu detektoru bude plast ABS doplněný termoplastickým 
elastomerem (TPE), který poslouží jako ochranná vrstva pro tlumení nárazů a zmírnění 
případného poškození. Protože měření vyžaduje přesnou práci, je důležité, aby úchop byl 
pevný a stabilní.  
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Dílčí cíle jsou: 

• ergonomický úchop, 
• praktické umístění ovládacích prvků, 
• zřejmé grafické označení, 
• spolehlivé připojení nástavců, 
• zavedení ochranné vrstvy, 
• snadné připojení sluchátek, 
• jednoduché dobíjení baterií. 

3.3 Cílová skupina 

Cílovou skupinou budou hlavně firmy zaměřené na servis a opravu autobusů, společnosti 
nabízející diagnostické služby a služby spojené s dopravou a obecně všechny průmyslové 
firmy, které využívají ve svých závodech potrubní systémy se stlačeným vzduchem. 
Uživatelé ultrazvukového detektoru budou profesionálové, především muži. Detektor bude 
používán v průmyslových halách a garážích, tedy v prostředí, které je znečištěné.  
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

Při návrhu jsem se snažil zužitkovat veškeré dosud nabyté znalosti z přehledu současného 
stavu poznání. Prvním krokem při tvorbě variant bylo rozhodnutí udělat jednu variantu 
v jedné koncepci a další dvě v navzájem podobné koncepci. Důvodem pro toto rozdělení byl 
fakt, že firma Poličské strojírny a.s., pro kterou vytvářím design přístroje, upřednostňuje 
detektor s koncepcí pistole. Inspirací mi byla příroda a přístroje podobného charakteru 
a ostatní elektronické produkty, které jsou na trhu. 

 

Obr. 4-1 Skici 

Při procesu tvorby vzniklo i množství návrhů, které byly až příliš podobné již prodávaným 
produktům nebo nebyly v ničem přínosné. Mé první skici oplývaly technickými tvary, které 
zahrnovaly především ostré hrany a vycházely z geometrických forem, což můžeme 
například vidět na horní části detektoru na pravé skice na obr. 4-1. Nicméně, při práci na 
mnoha modelech z claye (obr. 4-2) jsem došel k závěru, že rukojeť bude pro uživatele 
nejpříjemnější v případě, že bude mít silně zaoblené hrany, a tedy bude mít organický tvar. 
Také jsem si uvědomil, že kombinace oblé rukojeti a ostrých hran zbytku těla detektoru 
nepůsobí harmonicky. Proto jsem se snažil držet se spíše organických tvarů a využívat hodně 
oblých křivek. První variantní studie vycházela ze skici, která je vlevo dole na obr. 4-1. 
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Obr. 4-2 Clayové modely 

4.1 Varianta 1 

První variantou je detektor vycházející z kvádru (obr. 4-3). Tvar celého přístroje je 
přizpůsoben ergonomii ruky. Přístroj se na jednom konci směrem do středu zužuje 
a následně se opět rozšiřuje. Díky zužení vznikl prostor pro prsty (obr. 4-2 vlevo). Všechny 
hrany jsou zaobleny. Funkční část detektoru je oproti rukojeti mírně vystouplá, čímž vzniká 
tvarové odlišení v rámci celého přístroje. Velký důraz byl kladen na příjemnou manipulaci 
s detektorem. Náběh způsobený vyvýšením funkční části může posloužit pro uživatele jako 
opěrné místo pro palec. Výhodou detektoru je možnost jej držet více způsoby a také jeho 
malé rozměry, které umožňují obratnou manipulaci. Část rukojeti je pokryta měkčeným 
plastem, jenž je na dotek příjemný, méně klouže a zároveň navádí uživatele, kde přístroj 
držet. Ovládací prvky jsou umístěny tak, aby na ně uživatel mohl bez větší námahy 
dosáhnout palcem. Na jednom konci přístroje je umístěn slot pro microSD kartu, USB 
konektor pro dobíjení akumulátoru a 3,5mm konektor pro připojení sluchátek. Konektor pro 
sluchátka je situován tak, aby nezasahoval do funkční části přístroje, to znamená do místa, 
kde se nacházejí ovládací prvky a displej. Na druhém konci detektoru najdeme sondu 
s mikrofonem, na kterou se mohou připojit nástavce. Spodní strana přístroje je zarovnaná, 
uživatel jej může stabilně položit na stůl. Jednu z výhod této varianty představuje poloha 
displeje hned vedle sondy, což umožňuje uživateli se současně dívat na měřené místo a na 
grafy na displeji. Vedle sondy se nachází tlačítko na sepnutí napájení. Rozměry této varianty 
jsou (185 × 75 × 40) mm. 
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Obr. 4-3 Rendery první varianty 

4.2 Varianta 2 

Druhou variantu představuje detektor tvaru pistole (obr. 4-4). Oproti první variantě má 
detektor větší rozměry a je rozdělený na rukojeť a horní část. Průřez horní části představuje 
obdélník. Rukojeť svírá s horní částí přibližně úhel o velikosti 105° a je ergonomicky 
tvarovaná. Rukojeť je zvlněná kvůli dobrému úchopu, její průřez je proměnlivý co do 
velikosti i tvaru a na konci je rukojeť rozšířena. Mezi horní částí a rukojetí se nachází 
vyvýšení, jenž slouží k opření ukazováku. Nad tímto vyvýšením se tělo ještě více zužuje 
a vzniká zde nejužší místo celého těla. Přesně z tohoto místa pokračuje horní část, která se 
zvedá a směřuje k ploše, kde se nachází sonda s mikrofonem. Sonda je na rozdíl od první 
varianty zapuštěná v horní části. Funkční plocha je natočena o 15° a kolmo na ni se nachází 
5mm odsazení, které odlišuje plochu od zbytku těla přístroje a dodává přístroji silnější výraz. 
Na svrchní části detektoru vzniká prohlubeň mezi odsazením a horní částí. Tvar funkční 
plochy vychází z osmiúhelníku, ale je silně zaoblený a protažený, takže se od původní 
podoby hodně liší. Horní část detektoru se od funkční plochy směrem dopředu k sondě 
zužuje a zvedá se nahoru, čímž získává dynamický charakter. Zakončení horní části stejně 
jako její průřez představuje obdélník se zaoblenými rohy. Ovládací prvky jsou podobné těm 
z první varianty, všechny mají kruhový tvar. Rozměry této varianty jsou (205 × 150 × 62) 
mm. Konektor pro připojení sluchátek a USB konektor pro nabíjení akumulátoru se nachází 
na spodní straně rukojeti. Slot pro microSD kartu se je na svrchní straně horní části detektoru. 
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Obr. 4-4 Rendery druhé varianty 

4.3 Varianta 3 

Třetí varianta rovněž vychází z tvaru pistole a je podobně velká jako druhá varianta, která je 
zobrazena na obr. 4-5. Její rozměry jsou (200 × 110 × 55) mm. Změnou oproti druhé variantě 
je otevřenější úhel mezi horní částí detektoru a rukojetí (obr. 4-5), konkrétně se jedná o 130°. 
Důvodem pro zvolení tohoto úhlu byla změna způsobu práce s detektorem za účelem 
porovnání s druhou variantou. Nevýhodou této varianty je nevhodné natočení funkční 
plochy vůči ose pohledu uživatele i přesto, že displej je natočený o dalších 5°, čímž vystupuje 
z této plochy. Rukojeť třetí varianty se velmi podobá rukojeti druhé varianty. Horní část 
přístroje je hodně široká a její průřez je obdélníkový a v celé délce horní části je prakticky 
stejný. Sonda je zde rovněž zapuštěná do těla přístroje. Ovládací prvky jsou totožné s druhou 
variantou. Nevýhodou této varianty je obtížnější manipulace s ovládacími prvky kvůli již 
zmíněnému odlišnému natočení funkční plochy. Změna úhlu mezi horní částí a rukojetí 
na 130° se ukázala jako nepříznivá. Konektor pro připojení sluchátek stejně jako USB 
konektor pro nabíjení akumulátoru je umístěn na spodní straně rukojeti. Slot pro microSD 
kartu se nachází na boční straně horní části detektoru. 
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Obr. 4-5 Rendery třetí varianty 

4.4 Zhodnocení variant 

Jako výsledné tvarové řešení jsem zvolil variantu druhou, protože je ergonomicky nejlépe 
provedena, a protože jsem se rozhodl pokračovat v navrhování produktu v koncepci pistole. 
První variantu jsem zavrhnul z důvodu preference koncepce pistole ze strany spolupracující 
firmy. Dalším důvodem pro zvolení druhé varianty je její dynamický a vyvážený charakter 
a méně hmotná horní část. Na rozdíl od třetí varianty má druhá varianta vhodnější úhel mezi 
horní částí a rukojetí a umožňuje tak ideální výhled uživatele na místo měření a na funkční 
plochu. Manipulace s ovládacími prvky je rovněž pohodlnější u druhé varianty.  
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Tvar 

 

Obr. 5-1 Směry 

Tvarové řešení vychází z clayových modelů druhé varianty. Snažil jsem se vytvořit tvar, 
který by byl především dynamický a disponoval by organickými křivkami. Organické křivky 
působí příjemně a dodávají přístroji pocit přívětivosti. Dynamický charakter je zde vytvořen 
mírným  náklonem dopředu celého přístroje, včetně funkční plochy, a také zvednutím horní 
části směrem nahoru o 5°. Celý tento koncept je podpořen křivkami, které mají podobný 
náklon a směrují podobným směrem (obr. 5-1).   

Rukojeť se na její přední straně směrem nahoru prohlubuje, čímž vzniká prostor pro opření 
ruky, který plynule přechází ve funkční plochu. Ve stejné výšce se rukojeť na její opačné 
straně posouvá směrem od rukojeti a vytváří tak výčnělek pro umístění tlačítka, kterým se 
ovládá ukládání záznamu z měření. Tlačítko má obdélníkový průřez a je prohloubené. Je 
dimenzováno tak, aby přesně padlo ukazováku. Spodní plocha mezi rukojetí a tlačítkem 
kopíruje tvar, jenž se opakuje na spodní straně horní části detektoru. Plocha nad tlačítkem 
a horní částí se postupně vlní a ztrácí se. 
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Funkční plocha je nejširší částí celého produktu a je obepnuta pogumovanou plochou, která 
je od funkční plochy na bocích odsazena asi o 12 mm, a její výška je 1 mm. Pogumovaná 
plocha je spojená v jeden celek a začíná na obvodu rozšíření rukojeti, odkud pokrývá rukojeť 
především v její přední části. Plocha kopíruje boční tvar rukojeti a na jejím horním konci při 
přechodu do střední části těla je zakončena výčnělkem, jenž poutá pozornost svou ostrostí. 
Plocha dále pokračuje z obou stran kolem funkční plochy, pokrývá nejsvrchnější část 
detektoru a nakonec ladně sklouzne po bocích horní části detektoru, který rovněž obepíná 
a plocha je zde s hranou ukončena. Výsledný boční tvar můžeme vidět na obr. 5-2. 

 

Obr. 5-2 Boční obrys 

Velikost a tvarování funkční plochy je primárně ovlivněno rozměry displeje, který se nachází 
uvnitř detektoru. Základní deska displeje představuje největší komponent přístroje, podle 
kterého bylo třeba upravit obrys funkční plochy, a kvůli kterému se funkční plocha stala 
nejširší části detektoru (obr. 5-3). Inspirací pro podobu funkční plochy jsem čerpal z kobry. 
Celý obrys této plochy je velmi zaoblený, symetrický a směrem dolů má tendenci se zužovat. 
Tělo detektoru se s rostoucí vzdáleností od funkční plochy směrem k sondě zužuje 
a přeměňuje se ve tvar podobný válci s elipsoidním průřezem. 
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Obr. 5-3 Obrys funkční plochy 

Průřez rukojeti vychází z obdélníku, rohy jsou zaobleny, přičemž více zaobleny jsou hrany 
na zadní straně rukojeti (obr. 5-4). Všechny hrany detektoru jsou zaobleny s různými rádii.  

 

Obr. 5-4 Průřez rukojetí 
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Obr. 5-5 Perpsektivní pohled s nástavcem 

5.2 Příslušenství 

 

Obr. 5-6 Dobíjecí stanice 
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Při vybití baterie se detektor ukládá do dobíjecí stanice (obr. 5-6 a obr. 5-7), kterou je možno 
přichytit na horizontální plochu nebo ke stěně pomocí čtyř šroubů. Stanice je připojena 
ke zdroji elektřiny pomocí kabelu. Rozměry dobíjecí stanice jsou (296 × 100 × 116) mm. 
Díky použité technologii se nemusí stanice při nečinnosti vytahovat ze zásuvky, protože 
dochází k minimální spotřebě elektřiny. Při nabíjení může uživatel sledovat stav baterie 
na displeji detektoru.  

 

Obr. 5-7 Zavěšení na stěně 

Stanice je vybavena adaptérem a indukční podložkou. Tato podložka umožňuje bezdrátové 
indukční nabíjení baterie detektoru. Výraznou výhodu tohoto řešení představuje absence 
použití konektoru k připojení detektoru k dobíjecí stanici. Konektor je náchylný k poškození 
při časté nebo hrubé manipulaci, obzvlášť v garážích a jiných technických prostorech. Navíc 
je obsluha bezdrátového dobíjení mnohem jednodušší a rychlejší než použití kabelu. 
Jediným úkonem uživatele je správné položení detektoru do stanice, jež je opatřena několika 
opěrnými plochami sloužícími tomuto účelu (obr. 5-8).  
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Obr. 5-8 Uložení detektoru do stanice 

Pro lepší zachycení ultrazvukového signálu lze k detektoru připojit nástavec. Nástavec má 
rozměry (150 × 60) mm a je vyroben z ABS plastu, menší průměr nástavce je 21 mm a větší 
průměr je 60 mm. K detektoru se nástavec připojuje pomocí bajonetového mechanismu 
(obr. 5-10). Na konci nástavce je vyhloubena drážka a na ochranném válci mikrofonu sondy 
se nachází váleček, jež se do drážky pouze nasune a pootočí o 90° (obr. 5-9). Tento způsob 
připojení je velmi jednoduchý a spolehlivý. Samotný ochranný váleček s mřížovanou stěnou 
lze vidět na obr. 5-11. 

 

Obr. 5-9 Bajonetové připojení nástavce 
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Obr. 5-10 Bajonetový mechanismus 

 

Obr. 5-11 Ochranný váleček mikrofonu 

Uživatel může v reálném čase poslouchat měřený zvuk bezdrátově připojenými sluchátky. 
Spojení je zajištěno technologií Bluetooth. Díky tomu odpadají komplikace při manipulaci, 
které se objevují při používání sluchátek připojených přes kabel.  
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ 
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Popis 

Design detektoru vychází z jeho funkce a jeho koncepce spočívá v podobě pistole, kde se 
tělo dělí v podstatě na tři části. První částí je rukojeť, jejíž tvar je primárně určen ergonomií 
ruky, a je na konci zakončena rozšířením. Druhou část představuje funkční plocha, jež je pro 
uživatele stěžejní a získává největší pozornost. Nachází se zde displej zobrazující data 
z měření a informující o všech důležitých parametrech přístroje. Pod displejem najdeme 
ovládací prvky. Hlavním ovládacím prvkem je otočné tlačítko, které je univerzální, 
a uživatel pomocí něj ovládá většinu funkcí a nastavení. Ovládací prvky se ovládají palcem. 
Nalevo i napravo od tohoto tlačítka jsou další tlačítka s již pevně danými funkcemi. Tlačítko 
nalevo slouží pro zapnutí detektoru a tlačítko napravo funguje jako tlačítko zpět.  

 

 

Obr. 6-1 Detektor a nástavec 
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6.2 Rozměrové řešení 

Rozměrové řešení detektoru vychází zejména z ergonomických požadavků a z rozměrů 
elektronických součástek. Celkové rozměry detektoru jsou (180 × 210 × 82) mm, 
s připojeným nástavcem má detektor rozměry (332 × 238 × 82) mm.  

 

Obr. 6-2 Rozměrové řešení 
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6.3 Vnitřní mechanismy a komponenty 

Detektor se skládá ze dvou plastových krytů, které jsou spojeny a společně uzamykají 
funkční plochu. Součástí detektoru je dále ochranný váleček, baterie a elektronické 
součástky. Uvnitř těla se nachází modul zesilovače a mikrofonu, ke kterému je připojena 
sonda s piezoelektrickým snímačem. Detektor je schopen měřit frekvence v rozmezí 
(15 až 120) kHz. [43] 

 

Obr. 6-3 Vnitřní uspořádání komponentů v detektoru 

6.3.1 MicroSD karta 

V horní části přístroje se nachází slot pro microSD kartu. Slot má rozměry (15 × 12 × 2) mm. 
Slot je chráněn pryžovou krytkou (obr. 6-4), jenž se dá jednoduše otevřít (obr. 6-3). 
K vyjmutí karty postačí mírné zatlačení karty směrem dovnitř, po kterém se karta sama 
povysune nahoru.  
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Obr. 6-4 MicroSD karta 

 

Obr. 6-5 Pryžová krytka 
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6.3.2 Displej 

Úhlopříčka displeje je 2,2 palců, čemuž odpovídá rozlišení (240 × 320) px. Displej je 
barevný a umí vykreslovat grafy a spektrogramy. [44] Displej má po obvodě černý rámeček, 
který je odsazený o 2 a 5 mm.  

6.3.3 Baterie 

Jako zdroj energie je zde použita Li-Ion nabíjecí baterie válcového tvaru o průměru 18 mm 
a výšce 65 mm s kapacitou 3350 mAh. [45] Baterie je uložena v rukojeti a je napájena 
pomocí elektromagnetické indukce. 

6.4 Materiálové řešení 

Hlavní část těla detektoru včetně funkční plochy je vyrobena z ABS plastu. Displej je 
opatřen tvrzeným sklem z důvodu ochrany proti poškrábání nebo rozbití. Na velké části 
detektoru se nachází spojitá plocha, která je vyrobena z termoplastického elastomeru 
označovaného jako TPE. Tento materiál se vyznačuje skvělou odolností vůči chemikáliím 
a vzniku prasklin. TPE je velmi pružné, dobře se barví a je recyklovatelné. [46] 

Tato plocha je protiskluzová a oproti zbytku detektoru má jinou barvu. Slouží především pro 
pevnější úchop. Záměrem pro umístění plochy z TPE bylo rovněž zmírnění vibrací 
a zabránění poškození při případném pádu detektoru na zem nebo při jiném otřesu 
způsobeném používáním přístroje. Prostředí, ve kterém se přístroj používá, klade vysoké 
nároky na jeho odolnost vůči nárazům. Tato plocha se především nachází na hranách 
detektoru, u kterých je největší pravděpodobnost, že detektor spadne právě na ně. Ovládací 
prvky jsou vyrobeny z ABS.  

6.5 Ergonomie 

Rukojeť je v neustálém styku s uživatelem a je z hlediska ergonomie nejdůležitější částí 
přístroje. Rozměry rukojeti jsou v její nejširší části (45 × 36) mm. Kladl jsem velký důraz, 
aby rukojeť splňovala veškeré požadavky na pevný a příjemný úchop, který bude uživateli 
maximálně vyhovovat i při dlouhodobém měření (obr. 6-5). Rozměry rukojeti a ovládacích 
prvků jsem ověřoval a určoval pomocí modelů z claye a dle parametrů ergonomie ruky 
průměrného muže. [33]  
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Obr. 6-6 Přední pohled na úchop 

Dalším zásadním parametrem detektoru je úhel mezi horní částí a rukojetí, který činí 105° 
(obr. 6-6). Zkoušel jsem i další úhly v rozmezí od 90° do 120°, ale tento se ukázal jako 
optimální pro manipulaci s přístrojem. Zvedání horní části přístroje má funkci navádění oka 
uživatele směřem k měřeném místu.  

Funkční plocha je natočena o 15°, čímž bylo dosaženo ideálního nastavení pro čtení 
informací z displeje respektující předpokládanou osu pohledu a manipulace s ovládacími 
prvky. 
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Obr. 6-7 Úhly 

6.5.1 Ovládací prvky 

Tlačítko pro ukládání měření bylo uloženo do přední části rukojeti, ovládá se pomocí 
ukazováčku a jeho ovládání je tužší za účelem zamezení nechtěnému zmáčknutí. Tvar 
průřezu tlačítka je obdélníkový se zaoblenými rohy, uprostřed tlačítka je mírná prohlubenina 
pro lepší padnutí ukazováku.  

 

Obr. 6-8 Tlačítko pro ukládání měření 
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Otočné tlačítko má v průměru 26 mm a je vysoké 5 mm. Blízko jeho okraje se nachází 
prohlubeň o hloubce 1 mm pro zapadnutí palce. Po stranách centrálního ovladače se 
nacházejí vedlejší ovládací prvky, které mají obdélníkový tvar se zaoblenými rohy a jejich 
rozměry jsou (10 × 8 × 1) mm. Tlačítko nalevo slouží pro sepnutí napájení detektoru 
a tlačítko napravo zajišťuje funkci zpět.  

 

 

Obr. 6-9 Rozmístění ovládacích prvků 

 

 

Obr. 6-10 Ovládání detektoru 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Barevné řešení 

Barevné řešení dodává produktu určitý vzhled a je důležitým aspektem designu. Protože je 
detektor vyroben z různých materiálů, rozhodl jsem se je také barevně odlišit. Části vyrobené 
z TPE a spoušť ke sepnutí ukládání měření budou nést totožnou barvu. Zatímco zbytek těla 
detektoru, jenž je vyrobený z plastu ABS, ponese barvu černou, barvu neutrální. Černá barva 
lépe esteticky pohltí všechny škrábance, které mohou eventuálně na povrchu detektoru 
vzniknout.  

Pro gumovou část jsem zvolil barvy (obr. 7-1), které jsou svěží, dávají přístroji energii 
a zároveň kontrastují s černou barvou. Tyto barvy jsou moderní a navzájem sladěné. Černo-
šedá kombinace má zde své místo, protože tmavší neutrální barvy přirozeně pohlcují 
nečistoty a oděrky. Detektor se využívá v průmyslových halách a garážích, jedním z účelů 
barevného působení je zviditelnění detektoru v jinak převážně nevýrazném prostředí. 
Ovládací prvky jsou v kontrastní bílé barvě pro dobrou viditelnost.  

Hlavní barevnou kombinací je černá se světle zelenou (RAL 6027). Vedlejší kombinace jsou 
mimo černou složeny z méně syté světle zelené (RAL 6027), ze sírově žluté (RAL 1016) a 
z telešedé 4 (RAL 7047).  

 

 

Obr. 7-1 Škála barev 



 

54 

 

Obr. 7-2 Barevné varianty 

 

 

Obr. 7-3 Barevné řešení č. 1 (hlavní) 
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Obr. 7-4 Barevné řešení č. 2 

 

Obr. 7-5 Barevné řešení č. 3 
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Obr. 7-6 Barevné řešení č. 4 

7.2 Grafické řešení 

7.2.1 Logotyp 

V levé části loga se nachází postupně se šířící vlny znázorňující ultrazvuk (obr. 7-7). Název 
produktu pochází z latinského slova „fluctus“ — vlna. Font použitý v logotypu se nazývá 
Slider Regular. Název přístroje je v tučném řezu. Použité písmo je nestínované a bezserifové.  
Detektor je označen na čelní ploše nad displejem (obr. 7-8). 

 

Obr. 7-7 Návrh logotypu 
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7.2.2 Grafika displeje 

 

Obr. 7-8 Celkový pohled na čelní plochu 

Z displeje lze vyčíst datum, čas s přesností na sekundy a indikátor stavu nabití baterie. 
Uživatel si může zvolit až tři režimy zobrazování měřených hodnot na displeji (obr. 7-9). 
První dva režimy zobrazují aktuální jednostranná amplitudová spektra přijímaného signálu, 
třetí režim je spektrogram, který zobrazuje spektrum frekvencí v čase. 

Při nabíjení baterie detektoru se na displeji zobrazuje číselně vyjádřený stav nabití a také 
indikátor nabíjení (obr. 7-10). V nastavení si může uživatel upravit parametry měření. Pro 
displejovou grafiku jsem použil font Montserrat, který je čistý a dobře čitelný. 

 

Obr. 7-9 Grafika displeje 
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Obr. 7-10 Grafika displeje 2 

7.2.3 Označení ovládacích prvků 

Rotační tlačítko nenese žádné označení. Tlačítka po jeho stranách jsou označeny piktogramy 
(obr. 7-11).  

 

Obr. 7-11 Piktogramy pro sepnutí napájení a funkce zpět 
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8 DISKUZE 

8.1 Psychologická funkce 

Každý uživatel je silně ovlivněn designem produktu, a proto je důležité tento fakt při 
navrhování zohlednit. Detektor díky svému jasnému tvarování a organickým křivkám působí 
příjemně a zvolená barevná řešení tuto skutečnost ještě zesilují. Nejdůležitější pocity, které 
má detektor evokovat, jsou přívětivost a spolehlivost. Rozmístění ovládacích prvků je voleno 
tak, aby bylo maximálně přehledné a v nejlepším případě, aby uživatel byl po krátké chvíli 
schopný si jejich funkce a polohu přesně zapamatovat a následně přístroj ovládat 
automaticky. Ovládání přístroje je umožněno pro leváky i praváky.  

8.2 Ekonomická funkce 

Cena detektoru je koncipována tak, aby dokázala konkurovat ostatním produktům na trhu. 
Produkt se řadí do střední cenové hladiny. Součástí balení jsou nástavce, bezdrátová 
sluchátka a náhradní baterie. Snížení ceny se dosáhlo především díky využití běžně 
prodávaných elektronických komponentů. 

8.3 Sociální funkce 

Ultrazvukový detektor je určen pro profesionální použití. Cílovou skupinou jsou techničtí 
pracovníci v různých oblastech průmyslu, především v servisních centrech autobusové 
dopravy. V současné době vzrůstá zájem firem o snížení provozních nákladů, a proto hledají 
rozličné způsoby, jak ušetřit. Detektor je výborným prostředkem, jak úspor dosáhnout díky 
lokalizaci zdrojů úniků stlačeného vzduchu a následné možnosti oprav těchto nedostatků. 
Při pečlivém používání přístroje lze předejít až statisícovým ztrátam za rok. V detektoru se 
předpokládá použití akumulátoru, jenž je dostupný a efektivní. Předností detektoru je jeho 
intuitivní a jednoduchá obsluha. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit design ultrazvukového detektoru pneumatického systému 
ovládání dveří autobusů. Hlavním cílem práce bylo vytvoření uživatelsky příjemného 
přístroje s intuitivní obsluhou a originálním tvarem.  

Vznikl uživatelsky přívětivý a konkurenceschopný produkt, jenž využívá inovativní 
technologie. Zvolením technologie Bluetooth pro připojení sluchátek k detektoru se vyřešil 
problém s případnými komplikacemi s kabelem při pohybu uživatele 
v průmyslových halách. Pracná výměna vybitých akumulátorů je nahrazena pouhým 
položením detektoru do dobíjecí stanice, jež disponuje technologií bezdrátového indukčního 
nabíjení. Akumulátor je nabit bez nutnosti jej vyjímat z těla detektoru. Tato zlepšení výrazně 
zvyšují uživatelský komfort. Ergonomické řešení rukojeti garantuje pevné a stabilní držení 
přístroje. 

Návrh detektoru zahrnuje ochrannou vrstvu, která zmírňuje následky při pádu nebo nárazu 
detektoru na překážku. Jako způsob připojování nástavců k sondě detektoru byl zvolen 
bajonetový mechanismus, jenž je prostý a spolehlivý. Ovládací prvky byly umístěny tak, aby 
obsluha přístroje byla snadná. Minimalisticky provedené grafické označení ovládacích 
prvků zajišťuje dobrou orientaci uživatele. Přístroj je proveden v moderních barvách, které 
vyzdvihují a oživují jeho celkový vzhled. 

Detektor, dobíjecí stanice i nástavce budou uloženy v přenosném kufru. Předpokládá se, že 
se detektor bude prodávat jako sestava, to znamená i s příslušenstvím dohromady. Dalším 
vhodným doplňkem může být vytvoření nástavce ve formě ohebné trubice pro dosažení 
nedostupných míst.  

Všechny stanovené cíle byly splněny. Finální návrh respektuje ergonomické, technické 
a estetické požadavky. Návrh přináší inovace v podobě bezdrátového dobíjení, které probíhá 
přes dobíjecí stanici, dále pak připojení sluchátek přes Bluetooth technologii a v neposlední 
řadě i ochrannou vrstvu, která chrání detektor před vnějšími vlivy.  
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

ABS    akrylonitril-butadien-styren 

TPE   termoplastický elastomer 

USB   Universal Serial Bus 

SD   Secure Digital 

LCD   Liquid Crystal Display 

LED   Light-Emitting Diode 

PZT   materiál s piezoelektrickými vlastnostmi 

Kč   koruna česká 

 

dB   decibel – jednotka hladiny intenzity zvuku 

V   volt – jednotka napětí 

kHz   kilohertz – jednotka frekvence 

MHz   megahertz – jednotka frekvence 

g   gram – jednotka hmotnosti 

mAh   miliampéerhodina – jednotka kapacity baterie 

mm   milimetr – jednotka délky 

cm   centimetr – jednotka délky 

kW   kilowatt – jednotka výkonu 

m3    metr krychlový – jednotka objemu 

kWh   kilowatthodina – jednotka energie 

l/min   litr za minutu – únik objemu vzduchu za čas 

l/rok   litr za rok – únik objemu vzduchu za čas 
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