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 Páčkový přepínač směrových světelDalší barevné variantySestava modulu s vozíkem v zapojeném stavu

Otočná rukojeť plynulé regulace rychlosti a brzdová páka

Základní rozměry sestavy

V této diplomové práci jsem svým snažením chtěla přispět k vývoji zařízení pro pohybově handicapované lidi a vyjít tak vstříc jejich fyzickým možnostem i omezením.  
Modul, který jsem navrhla, je pro invalidní osoby další možností, jak se rychleji pohybovat bez závislosti na pomoci dalších osob. 

Design konceptu vychází přímo z vnitřní konstrukce dané výrobcem těchto zařízení. Dále je zaměřen na ergonomické, technické a estetické požadavky.  
Modul získal sportovně progresivní vzhled díky jednoduchému a dynamickému tvarování kapotáže a současně zvoleným barevným kombinacím. Díky malým rozměrům je s modulem  
snadná manipulace a bez problému jej lze skladovat a převážet automobilem. Plynulým přechodem těla modulu v ovládací panel jsem docílila kompaktního vzhledu.  
Ovládací panel s řídítky jsou navrženy tak, aby se nacházeli z ergonomického hlediska v manipulačním prostoru člověka upoutaného na invalidním vozíčku, a zohledňují  
i případnou omezenou pohyblivost rukou.

Přídavný modul je cesta, která dokonale vyřeší mezistupeň mezi mechanickými a elektrickými vozíky. Uživatel, který je aktivní a schopný pohybovat se pomocí vlastních 
rukou si pořídí klasický invalidní vozík a pro delší trasy, projížďky a nákupy si přikoupí modul, který bude mít velkou kapacitu a tudíž i dojezd, v místech, kde mu modul bude 
přítěží, jej jednoduše odepne a nechá stát třeba před obchodním centrem jako motorku nebo jej doma uloží do garáže. Tento modul je zkrátka další varianta, další možnost  
jak aktivně žít a jak trávit volný i pracovní čas a jak se rychle a „neomezeně“ pohybovat. 
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Tvar finálního návrhu jako celku je navržen s ohledem na ergonomii a především také na technické aspekty jako je vnitřní konstrukce modulu daná výrobcem. Návrh  
by neměl obsahovat zbytečné „kudrlinky“ a všechny jeho křivky by měly být opodstatněné svojí funkcí nebo vnitřním rozložením. Měly by společně provázaně tvořit sladěný  
komplex. Tím se také řídí tento návrh. 

Nejhmotnější část modulu se nachází v oblasti kola, kde jsou umístěny baterie a motor v náboji kola. Baterie jsou umístěny po obou 
stranách kola, ve schránkách nahrazujících blatníky. Koncept propojuje jeden prvek a to je zkosení. To se nachází na většině prvků celého modu-
lu včetně detailů. Zkosení se začíná v čelní části modulu a prochází jím až do zadní části ovládacího panelu, kde je ukončeno. Zkosení bylo zvoleno pro svoji  
jednoduchost a přitom údernost, progresivnost, kterou vlastní motorky a podobné stroje, které si uživatel na invalidním vozíku nemůže pořídit. Funkci jakési motorky by 
měl tento přídavný modul, i když vzdáleně, nahradit. Zkosení je samozřejmě náležitě opatřeno rádiusy. Pro jeho tvrdší vzezření je však použito převážně na odvrácené straně  
od uživatele. Ten se s ním setká pouze na ovládacím panelu, kde tato hranka tvoří jeho manipulační prostor.

Jako protipól ostřejšího zkosení je zvolen rádius. Rádius proto, že jeho umístění se nachází v těsné blízkosti nohou uživatele. Vyjadřuje pocit měkkosti a nezranitelnosti. 
Tento rádius probíhá zase zcela po celé straně přilehlé invalidnímu vozíku a zakončuje opět ovládací panel ze spodní části nakloněné k uživateli.

Tělo modulu je rozděleno na dvě základní části. Tyto části jsou odlišeny barevně a vyjadřují dva naprosto odlišné prostory. První část je přilehlá k uživateli, je měkčí tvarově 
a je odnímatelná. Druhá a větší část je v podstatě zbytek modulu, jeho tvář, ve kterém se nachází veškerá technika bateriemi počínaje a diodami konče.

Detail ovládacího panelu Detail výstupu řídítekPohled na výstup přípojného adaptéru 

Detail na řídítlo s koncovým směrovým světlem

Pohled shora na modul s dálkovým světlem
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Úhel výhledu na ovládací panel Zorné podmínky Výhled uživatele

 Úhel řídítek činí 160°

 Popis piktogramů tlačítek ovládacího panelu

Z ergonomického hlediska je navrhování modulu vhodné především ve stavu, kdy je modul ve styku s uživatelem. K takovým situacím dochází v několika případech.  
Při jízdě v zapojeném stavu modulu a invalidního vozíku. Při otevírání/zavírání krytu zásuvky pro nabíjecí konektor a při vlastním připojování nabíjecího konektoru  
do zásuvky.

  Sklon čelní části modulu je navržený především s ohledem na výhled uživatele na vozovku. Řidič vidí prakticky těsně před kolo a minimální rozměry  
modulu nebrání člověku absolutně ve výhledu. Je tedy téměř nemožné přehlédnout nerovnosti na silnici. Uživatel má tak přehled o veškerém dění na vozovce  
a s tím i celý modul pod kontrolou.

Ovládací panel je důležitým prvkem modulu. Jeho ergonomie vychází z rozměrů lidské ruky. Důležitými prvky jsou tlačítka a displej a samotné umístěná ovládacího  
panelu k pozici těla uživatele. Ovládací panel je umístěn tak, aby na něj měl uživatel optimální úhel pohledu. Tento úhel svírá s horizontálou oka 50 stupňů. 

Lidská ruka je při ovládání modulu stěžejním orgánem. Při návrhu řídítek a hmatníků byla brána v potaz ergonomie ruky. Řídítka stejně jako ovládací panel  
je potřeba umístit do manipulačního prostoru uživatele. Manipulační prostor je místo, k němuž vztahujeme nejčastěji vykonávané pohyby rukama. Je určeno svislou vzdáleností 
od podlahy. Za optimální se považuje prostor zhruba mezi výškou pasu a srdce.

Řídítka byla navržena pod úhlem 160 stupňů. Tento úhel odpovídá přirozenému postavení rukou. Umístění řídítek dále odpovídá výšce,  
kdy má uživatel sevřené předloktí a nadloktí pod úhlem přibližně 90 stupňů. Tento úhel se může mírně lišit v závislosti na užitém vozíku uživatele a jeho  
nastavení. Pro respektování potřeb uživatelů byla řídítka navržena univerzálně, kdy mohou být užita jak praváky, tak i leváky. Po jednoduché úpravě  
mohou být funkce řídítek zaměněny z jedné strany na druhou. Tím jsou na mysli především funkce jako otočný hmatník pro regulaci rychlosti, brzda a páčkový přepínač směrových 
světel.
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Detail výsuvu stojanu

Náhled rámu konstrukce

Úhlel vytočení modulu může být až 45°

Hmotové znázornění umístění baterií, motoru a malých motorků stojanu

Základní rozměry    M 1:2

Názorná ukázka dobíjení baterií

Z technického hlediska je můj návrh 
obohacen o mnoho prvků, které zajišťují 
samotný provoz nebo bezpečnost provozu. 
Oproti původnímu řešení je v mém návrhu 
silnější motor, baterie, které uživatel nabije 
pomocí kabelu, směrová světla, přehlednější 
ovládací panel atd. Pozitivem na tom všem 
zůstává i to, že nový design byl navržen  
při ponechání vnitřní konstrukce modulu.

Finální koncept je vyřešen s jistým 
pohledem do budoucnosti, ale všechny 
prvky jsou již v současné době standardně 
vyráběné a prodejné a není tedy pochyb  
o vyrobitelnosti celého modulu. 
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