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POVZETEK

Diplomsko delo obravnava problematiko pripravljanja,
pospravljanja in shranjevanja kitarskih kablov v kontekstu
nastopa glasbenih skupin. Delo zadeva predvsem manj
uveljavljene glasbene skupine, saj te same skrbijo za prenos,
pospravljanje in postavljanje svoje glasbene opreme na in iz
prizorišča. Cilj naloge je skozi analizo (sestave kabla, ravnanja
s kabli, uporabnika, uporabniško izkušnjo, obstoječih izdelkov
za zvijanje ter shranjevanje kablov) razviti pripomoček, ki v
kontekstu nastopa in vsesplošnega delovanja glasbene
skupine omogoča efektivno zvijanje, varno shranjevanje,
optimizacijo transporta kablov in moţ no takojšno ponovno
uporabo kabla. Končna rešitev je izdelek, ki rešuje navedene
in zaznane probleme ter omogoča uporabo tako v domačem
okolju kot na vajah, v studiu in javnem nastopu glasbene
skupine.
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ABSTRACT

This BA thesis is dealing with problems occurring in setting up,
wrapping and storing guitar cables in context of use of
performing music groups. It deals mostly with unclaimed
music groups, due to the fact that these groups transfer, set
up and remove their own music equipment on and off stage
by themselves. The goal of this thesis is to analyze (the parts
of guitar cables, how we treat and use guitar cables, analyze
the user, user experience, existing products for wrapping and
storing cables) and then design a product that functions in the
context of performance and in everyday use of music groups
and provides effective wrapping, safe storing, optimizes
transport and enables a fast use of the guitar cable. The result
is a product that resolves the written and detected problems
and provides a product that the user can use at home, at the
rehearsals, in the studio and at a public performance.
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1 UVOD
Glasbene skupine se v svojem delovanju soočajo z
marsikaterim problemom. Za dotično temo enostavnega
pospravljanja in pripravljanja kablov v kontekstu nastopa
glasbenih skupin sem se odločila na podlagi tega, da sem ţ e
9 let tudi sama članica glasbene skupine. V letih med študijem
industrijskega oblikovanja sem začela okolje in delovanje
glasbenih skupin podrobneje spremljati in razumevati tudi
skozi oči bodoče oblikovalke. Očitno je, da je na tem področju
veliko moţ nosti za izboljšave. Kot prvi korak v to področje
sem si za diplomsko delo izbrala reševanje problemov, ki jih
povzroča element, ki bi ga mnogi zunanji opazovalci označili
za nepomembnega. A prav kitarski kabel je edina vez med
električno kitaro, ki zvok proizvaja, in kitarskim ojačevalcem, ki
ta zvok naredi slišen. Njegovo delovanje in optimalna uporaba
sta ključni pri nastopu s strani glasbenika in posledično tudi
poslušalca.

V diplomskem delu sem skušala skozi analizo nazorno
predstaviti ključne probleme in tako ponuditi rešitev, s katero
bi se zaznanih problemov znebila, oziroma optimizirala
predvsem časovno in prostorno efektivnost pri uporabi
kitarskega kabla.
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2 ANALITIČNO-RAZISKOVALNI DEL
Ko pogledamo glasbenike, ki so obkroţ eni z vrsto
inštrumentov, ojačevalcev, mikrofonov, balastom večje in
manjše glasbene opreme, se zdi raziskovanje problematike
shranjevanja in pospravljanja nekaj tako majhnega, kot je
kitarski kabel, precej nepomembno. A prav ta element je
ključen za normalno in optimalno delovanje večine
inštrumentov. Pomembna je njegova kvaliteta, predvsem pa
to, da deluje, torej, da je zanesljiv. Analiza, potrebna za
snovanje rešitve, ki jo navaja to diplomsko delo, zajema

2.1 Analiza kitarskega kabla

Vsak kitarist, predvsem tisti, ki igra električno oziroma
elektro-akustično kitaro, se v nekem trenutku sreča s
kitarskim kablom. Gre za razmeroma majhen, a pomemben
sestavni del pri nastopu, vajah ali studijskemu snemanju
glasbenika. Kitarski kabli so prenosniki med izvajalcem ter
proizvajalcem zvoka. Njihova kvaliteta ali bolje rečeno
''nekvaliteta'' oziroma njihovo stanje (s tem mislimo
predvsem dotrajanost ter druge poškodbe, ki jih kabel skozi
uporabo pridobi) vplivata na čistost zvočnega signala.

tehnično plat sestave kabla, načine pospravljanja oziroma
zvijanja kabla, ob enem pa tudi potrebno analizo uporabnika,
uporabo kabla v različnih okoljih, skozi katero lahko na koncu
zberemo ključne probleme, ki tvorijo sintezo za kasnejše
razvijanje rešitve.

1

Guitar/Cables, Wikibooks, dostopno na
<https://en.wikibooks.org/wiki/Guitar/Cables> (1. 5. 2019).

1
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Slika 1 Kitarski kabel.

Slika 2 Primerjava velikosti vtiča.

Med glasbeniki je za kabel te vrste vsesplošno uveljavljen tuj

Kable imamo na voljo v različnih dolžinah. Uporabnik se zanjo

izraz. Gre za tako imenovani jack-jack kabel. To je kabel, ki

odloči glede na namen in način uporabe kabla. V glasbenih

2

ima na obeh koncih enak vtič, ta je premera 6,35 mm. Vtič je

trgovinah tako najdemo od približno 15 do 30 cm dolgih, t. i.

podoben tistemu, ki ga lahko vidimo na primer pri slušalkah, a

patch kablov, ki služijo večinoma povezovanju kitarskih

z razliko v dimenziji. Primerjava velikosti vtiča je razvidna iz

efektov, ter od približno 3- do 9-metrskih kablov, ki jih

slike 2.

uporabljamo doma, v studiu, vadnici ali na odru. Kablov,
daljših od 9 m, se načeloma ne poslužujemo, saj večja dolžina
lahko že vpliva na šum v signalu. V kontekstu diplomskega

2

Lost in the jungle of cables, Thomann GmbH, T.blog, 5. 9. 2017, dostopno
na <https://www.thomann.de/blog/en/jungle-of-cables/> (1. 5. 2019).

dela (glede na kasneje v tekstu določen namen in način
uporabe kabla) obravnavamo kable dolžine 3–6 m.
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Na kvaliteto in kasneje tudi precejšno razliko v ceni kabla
vplivajo predvsem materiali in proizvodni procesi petih
ključnih sestavnih delov kabla. Ti so, kot je razvidno iz
priložene fotografije, sledeči:
1. osrednji prevodnik, ki preko električnega toka
prenaša signal,
2. izolacija, ki izolira tok od drugih sestavnih delov,
3. elektrostatično varovalo, ki zmanjšuje hrup, ki
nastane, ko kabel upognemo ali stisnemo,
4. bakreno varovalo, ki zaustavi motnje iz zunanjih virov,
5. zunanji plašč, ki zaščiti notranje sestavne dele in
definira zunanji videz kabla.

3

Slika 3 Sestavni deli kabla.

Na spletu najdemo veliko različnih mnenj glede povezave med
kvaliteto in ceno kablov. Gre torej za precej subjektivna
3

The ultimate guide to guitar cables for stage and studio, E-home Recording
Studio, dostopno na <https://ehomerecordingstudio.com/best-guitarcables/> (1. 5. 2019).

mnenja. Medtem ko nekateri smiselno zagovarjajo, da so
dražji kabli kvalitetnejši, so na drugi strani ljudje, ki menijo, da
pride do porasta cene predvsem zaradi znamke in ne kvalitete
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kabla. Zdi pa se, da večino kitaristov druži misel, da želijo
4

zgolj zanesljiv kabel po ugodni ceni. Prav zato nam veliko
spletnih strani ponuja po njihovem mnenju izbrane kable,
razvrščene po različnih cenovnih razredih. Torej od
najcenejših kablov, ki jih dobimo že za 5 evrov, preko srednje
dragih (ki že ponujajo večjo zanesljivost) za 20 do 50 evrov in
seveda premium kablov od 50 evrov naprej.
Kot zanimivost – na spletu lahko najdemo tudi kabel za
10.000 dolarjev!

Slika 4 Različne barve kablov.

Slika 5 Različni materiali kabla – tkanina.

5

Poleg razlik v tehničnih specifikacijah je faktor pri izbiri kabla
tudi njegova vizualna podoba, ta se torej kaže predvsem v
razlikah v zunanjem plašču. Poleg materiala, ki sta
večinoma guma ali tkanina, sta odločilna tudi barva in
oblikovalski jezik kabla (npr. retro cord cable).

4

Top guitar cables: quality cables for your signal, Equipboard, dostopno na
<https://equipboard.com/posts/best-guitar-cable> (1. 5. 2019).

5

Micro golden oval interconnects, Analysis plus, dostopno na
<https://www.analysis-plus.com/product/homeaudio/interconnects/micro-golden-oval-interconnects/> (1. 5. 2019).

Slika 6 Kabel v retro oblikovalskem jeziku.
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2.2 Analiza pospravljanja – zvijanja

Prav tako z večkratnim nepravilnim zvijanjem kabla lahko

ter shranjevanja kablov

povzročimo, da si kabel zapomni način zvijanja in ga
posledično težje razvijemo ali pravilno zvijemo. Posledica je
6

7

Življenjska doba kvalitetnega kabla naj bi bila med 5 in 10 let.

daljši čas zvijanja.

A ta ni odvisna samo od njegove kvalitete, velik faktor je tudi

Na spletu najdemo kar precejšno število videov o tem, kako

to, kako s kablom ravnamo. Poleg same uporabe med

pravilno zviti kabel. Tehnika, ki jo uporablja večina odrskih

igranjem inštrumenta je eden izmed večjih stikov, ki jih imamo
glasbeniki s kabli, predvsem njihovo pospravljanje, torej
zvijanje in pripravljanje. Pravilnega zvijanja kabla se
glasbeniki naučijo predvsem iz prakse oziroma nuje. Dostikrat

tehnikov, je po korakih sledeča:
1. Z levo roko v višini pasu primemo za enega izmed koncev
kabla, tako da je krajši konec kabla obrnjen stran od nas.

šele takrat, ko nekaj kablov na račun nepravilnega ravnanja
že uničijo. Pravilno zvit kabel posledično pomeni podaljšanje
njegove življenjske dobe, ter seveda tudi to, da ga ob
naslednji uporabi ni treba najprej razvozlati, da ga lahko
uporabljaš. Velikokrat zaradi pomanjkanja časa pri
pospravljanju pride prav do tega nepravilnega ravnanja.

7

6

How to properly roll guitar cables, Guitariq, 24. 1. 2014, dostopno na
<https://www.guitariq.com/articles/how-to-properly-roll-guitar-cables>
Guitar/Cables, op. 1.

(4. 5. 2019).
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2. Z desno roko nato zagrabimo kabel približno 30–45
cm stran od leve roke z dlanjo obrnjeno navzdol.

Slika 8 Tretji korak zvijanja.

Slika 7 Prvi in drugi korak zvijanja.

4. V levi roki zdaj še držimo prvo zanko, ter zopet, kot pri
drugem koraku, z desno roko zagrabimo kabel 30–45 cm

3. Kabel držimo v obeh rokah in nato, ne da bi premaknili levo

stran od leve, toda tokrat tako, da dlan obrnemo navzgor.

roko, naredimo z desno roko krog s potegom naprej (stran od
telesa) proti levi roki. Ko kabel v desni roki doseže kabel v
levi, ga preložimo v levo in tako ustvarimo prvo zanko.

Slika 9 Četrti korak zvijanja.
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5. Kabel držimo z obema rokama ter brez premika leve roke,

6. Nadaljujemo s koraki 2–5, dokler ni kabel v celoti zvit.

8

desno premaknemo naprej ter proti levi, medtem ko
zasučemo desno roko tako da, ko dosežemo levo roko, dlan
zopet gleda navzdol. Tako ustvarimo drugo zanko.

Kabla ne smemo navijati okoli komolca, ga zmečkati v klobčič
ali ga oviti kot laso okoli roke.

9

Gre torej za tehniko, ki ni najbolj enostavna in zahteva kar
nekaj vaje, da uporabnik v njej postane suveren in efektiven.

Slika 10 Prvi del petega koraka zvijanja.

Proper cable wrapping, Sweetwater Sound, 26. 8. 2003, dostopno na
<https://www.sweetwater.com/insync/proper-cable-wrapping/> (4. 5. 2019).
8

Coil a guitar cable, Wonderhowto, 4. 7. 2010, dostopno na <https://exoticinstruments.wonderhowto.com/how-to/coil-guitar-cable-331528/> (4. 5.
2019).
9

Slika 11 Drugi del petega koraka zvijanja.
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Ko pride do shranjevanja kablov, je v praksi razvidnih zelo

Na naslednji strani priloţ en slikovni material prikazuje nekaj

veliko različnih načinov. Ti variirajo tudi od okolja, v katerem so

obstoječih dokaj efektivnih rešitev shranjevanja kablov.

shranjeni. Iz lastnih izkušenj in opazovanja delovanja
podobnih glasbenih skupin sem ugotovila naslednje. Med
transportom kable uporabniki hranijo večinoma v kovčkih
oziroma torbah z inštrumenti ali efekti (pedalboard). Nekateri
uporabljajo kovček, namenjen zgolj transportu kablov, nekateri

jih shranjujejo v zadnjem delu ojačevalca (vendar tega ne
omogočajo vsi ojačevalci). Temu, da so kabli pravilno zviti in
varno shranjeni, ni namenjeno veliko pozornosti. Prav tako
prihaja do slabega ravnanja in shranjevanja kablov v prostorih
za vaje, v katerih večinoma prevladuje nered. Prostori so
po navadi majhni, v njih se povprečno zadrţ ujejo po štiri
osebe. Dosti skupin si prostor deli še z drugimi skupinami.
Kabli so dostikrat obešeni po stenah, na policah, v predalnikih,
zabojnikih, kovčkih inštrumenta, včasih ostanejo kar na tleh do
naslednjega nastopa, ko jih je spet treba spakirati.
Posledica neorganiziranosti se kaţ e tudi v tem, da hitro pride
do kopičenja tako delujočih kot nedelujočih kablov. Tako
velikokrat pride do zmede, kateri kabli delujejo in kateri ne.
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Slika 12 Shranjevanje na kljukicah.

Slika 13 Shranjevanje v torbi s prekati.

Slika 14 Obešalnik.

Slika 15 Shranjevanje v škatli z uporabo zavrženih plastenk.

17

Veliko zanimivih rešitev izvira tudi iz shranjevanja in zvijanja
različnih kablov za domačo rabo. Par izbranih primerov je
razvidnih spodaj.

Slika 16 Shranjevanje v žepih.

Slika 17 Applov pripomoček za
shranjevanje kabla.

Slika 18 Dotz cable organizer.

Slika 19 Cable organizer XL.
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2.3 Analiza uporabnika

vadnicah ali doma in nimajo zares potrebe po pripomočku, ki
bi jim prihranil efektivnost časa in prostora. Izbira

Za razumevanje problematike in kasneje ponujene rešitve je
pomembna tudi predstavitev in analiza uporabnika, torej
končnega kupca. V diplomskem delu se osredotočamo
predvsem na polprofesionalne uporabnike. S tem mislimo
člane glasbenih skupin, ki sami skrbijo za pospravljanje,
prenos in postavitev opreme na in s prizorišča.

polprofesionalne interesne skupine se mi je zdela smiselna
tudi zato, ker sem sama del omenjene skupine. To mi
posledično omogoča obseţ en vpogled v delovanje tudi
drugih, na podobnem nivoju razvitih glasbenih skupin.
Raziskujemo torej probleme pripadnikov glasbenih skupin, ki
imajo večkrat na mesec nastope, imajo vaje v vadnici in
snemajo v studiih. Nimajo namenskih oseb, ki bi skrbele za

Ta omejitev se zdi smiselna zato, ker gre za obseţ no

opremo, in so tako večkrat soočene s prelaganjem,

interesno skupino, za katero na tem področju ni veliko

postavljanjem, shranjevanjem glasbene opreme, vključno s

ponujenih rešitev. Ob enem pa lahko rešitev problematike na
tem nivoju kasneje z določenimi spremembami apliciramo tudi
na druge interesne skupine. S tem mislimo tiste, ki se z glasbo

kabli.

2.3.1 Postavitev skupine

ukvarjajo v prostem času (hobi), ter povsem profesionalne
skupine. Pri slednjih obstajajo za postavitev in pospravljanje

Pri odrskem nastopu imajo skupine raznolike postavitve.

opreme posebej za to zaposleni ljudje, imenovani roadies, ki

Odvisne so od tega, kaj različni prostori omogočajo, ter

so neke vrste odrski tehniki v svetu glasbe. Ti poskrbijo, da je

osebnih preferenc izvajalcev. Kljub širokemu spektru

oprema pravilno shranjena, postavljena in pripravljena, tako
da ko na prizorišče pridejo glasbeniki, nimajo s tem nobenih
obvez. Druga skrajnost so ljudje, ki igrajo predvsem v

moţ nosti, ki obstajajo, se večina posluţ uje klasične
postavitve.
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To je bobnar v ozadju, pevec/pevka spredaj na sredini, bas in

Iz sheme je razvidno, da:

glavni kitarist na desni in levi strani odra.
̶
̶

uporabniki uporabljajo povprečno po 2 kabla;
je eden izmed koncev kabla vključen v ojačevalec, ki
stoji na zadnjem delu odra (tako je tudi v večini drugih
primerov postavitve);

̶

je drugi del kabla vključen v dodatni efekt (uporaba
tega se razlikuje od skupine do skupine);
̶

je drugi kabel prav tako vključen v efekt ter na drugem
koncu v kitaro;
̶

se uporabnik zadržuje in premika predvsem v
sprednjem delu odra;
̶

je kabel med efektom in ojačevalcem med nastopom
precej statičen;
̶

Slika 20 Odrska postavitev skupine Koala Voice.

je v gibanju kabel, ki povezuje efekt s kitaro.
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2.3.2. Resnični primeri uporabnikov in njihovo

Uporabnik 1:

ravnanje s kabli

Inštrument: električna kitara, klaviature
Znanje: brez predhodnega znanja, pridobljeno s prakso

Na podlagi krajših intervjujev z glasbeniki iz izbrane interesne

Število kablov v uporabi: 3 (2 kitarska kabla, 1 kabel za

skupine diplomskega dela sem uspela pridobiti informacije o

klaviature, 2 adapterja in uglaševalec za kitaro)

njihovem številu kablov v vadbenem prostoru, ravnanju s
kabli med transportom, shranjevanju v prostorih za vaje,
številu kablov, ki jih posameznik uporablja, ter na kakšen

Uporabnik 2:
Inštrument: električna kitara

način so pridobili znanje o pravilnem zvijanju kablov. V

Znanje: predznanje, pridobljeno s strani staršev, ki so glasbeniki

nadaljevanju sledi zapis teh informacij.

Število kablov: 2 (kitarska kabla, adapter in uglaševalec)
Uporabnik 3:

Skupina 1:

Inštrument: bas kitara
Znanje: brez predhodnega znanja, pridobljeno s prakso

V vadbenem prostoru je poleg lastnih kablov vsakega člana

Število kablov: 4 (2 daljša kitarska kabla in 2 krajša

še pet kablov, za katere ne vedo, ali so delujoči. Shranjeni so

povezovalna (patch) kabla med kitarskimi efekti, uglaševalec

v omari. Načeloma vsak član skrbi za svoje kable. Pri

in adapter)

transportu uporabljajo manjši dodatni kovček, kitarski kovček
in odprtino v zadnjem delu ojačevalca.
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Skupina 2:
Pribliţ no 15 delujočih, nepospravljenih (to je zavozlanih)

Število kablov: vsaj 10 (2 daljša, ostali krajši povezovalni med
kitarskimi efekti)

kablov, ki leţ ijo na različnih lokacijah po prostoru. Pribliţ no 10
kablov, ki po besedah intervjuvanca »najbrţ « delujejo (ti so
obešeni na kljukice na steni). Med transportom jih shranjujejo
v kitarskih torbah ali torbah kitarskih efektov (pedalboard).

Skupina 3:
Prostor za vaje si delijo z drugimi skupinami, zato teţ ko
ocenijo, kateri so njihovi. Predvidevajo, da je v njihovi lasti

Uporabnik 4:

pribliţ no 10 kablov, od katerih jih pribliţ no polovica deluje.

Inštrument: električna kitara

Shranjujejo jih skupaj z inštrumenti v torbah, prav tako med

Znanje: praksa

transportom.

Število kablov: 4 (2 daljša kitarska kabla in 2 krajša, t.
i. povezovalna kabla med kitarskimi efekti)

Uporabnik 7:
Inštrument: električna kitara

Uporabnik 5:

Znanje: povezal je zvijanje kitarskih kablov s kabli za druge

Inštrument: bas kitara

namene

Znanje: praksa

Število kablov: tako on kot njegov sokitarist imata samo po

Število kablov: 5 (2 daljša kitarska kabla in 3 krajši, t.

1 kabel.

i. povezovalni kabli med kitarskimi efekti)
Uporabnik 6:
Inštrument: električna kitara
Znanje: praksa
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2.3.3. Scenariji uporabe kablov
S kitarskimi kabli se glasbeniki v praksi srečamo v različnih
scenarijih. Analiza teh nam omogoči definiranje ključnih
kritičnih točk, kjer pride do problemov. Predstavljene sheme
prikazujejo korake v scenariju ter zaznane pozitivne in ali
negativne točke.
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1. Osnovni scenarij (nakup in prva uporaba)

RAZVIJANJE

NAKUP
- Problem

PRIKLOP

UPORABA

+ Prvo razvijanje poteka brez
problemov (kabel je varno
shranjen in zvit v embalaži).

+ Brez večjih problemov,
razvidno je, kam je treba
priklopiti kabel.

- Stopanje po kablu, spotikanje,
nenamerno izklapljanje.

- Prostorska stiska, ni jasno,
kam pospraviti kabel.

- Nepoznavanje procesa zvijanja,
nepoznavanje škodljivih učinkov
na kabel zaradi nepravilnega
zvijanja, časovna stiska, lenoba.

izbire (cena,
kvaliteta,
videz).

POSPRAVLJANJE

ZVIJANJE

- Pozornost na to, da moraš
najprej izklopiti ojačevalec
ali pa ga preklopiti na stand
by način.

IZKLOP
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2. Uporabniški scenarij 1: Transport na koncert

3. Uporabniški scenarij 2: Postavitev na prizorišče ter
pospravljanje s prizorišča

- Želja po časovni efektivnosti
in natančnosti.
+ Prenos kablov skupaj z
drugo opremo (kitara, efekti
ipd.).
- Kovčki, ki imajo samo žep za
kable, zaradi nepravilne
oblike onemogočajo
optimalno zlaganje. Kabli, ki
na ta način motijo, so
dostikrat vrženi prosto po
vozilu.

Proces traja nekje od 3 do 5 minut.
Odvisen je od posameznika (znanja),
števila kablov, same pripravljenosti
kablov na ponovno uporabo (kako
so bili predhodno pospravljeni).

Zvijanje/pospravljanje
kablov v kovčke oz. druge
rešitve shranjevanja

Postavitev:
Prenos v vozilo
(avtomobil/kombi ipd.)

Zlaganje opreme v vozilo

Vožnja

Transport iz
vozila do
odra

Postavitev
ostale glasbene
opreme

Postavitev/
priključitev
kablov

+ Transport z
inštrumentom/
ojačevalcem.
- V primeru, da so
kabli v posebnem
kovčku.

Prenos iz
torbe

Razvijanje

Priklop

- Problem tega, kako je kabel
predhodno shranjen. Lahko pride
do vmesnega koraka razvozlavanja
kabla, ki lahko podaljša čas
procesa.

25

Pospravljanje:

samega postavljanja ostaja enak, edina razlika pa je v tem,
da v primeru, da si prostora za vaje ne deliš z drugimi
skupinami, lahko po koncu vaje kable zgolj izklopiš in pustiš

Izklop

Zvijanje

Pospravljanje

Transport do vozila

na tleh. V primeru, da si prostor deliš, je tako časovna,
predvsem pa prostorska komponenta shranjevanja
pomembnejša. V studiu potekajo priprave in pospravljanje

Do ključnih problemov pride zaradi omejenega časa

enako kot v prostoru za vaje, s to razliko, da pri večdnevni

pospravljanja. Večinoma je treba vso opremo (torej, tudi

seansi lahko ravnaš enako kot v prostoru za vaje, ki si ga ne

kable) kar se da hitro pospraviti z odra. Prav tukaj velikokrat

deliš z drugimi. Tako v vadbenih prostorih kot studiu so

pride do nepravilnega ravnanja s kabli. V ţ elji po hitrem in

uporabniki načeloma bolj statični in s tem je bolj statičen tudi

efektivnem pospravljanju so le-ti dostikrat samo stlačeni v

kabel.

klobčič in pospravljeni nazaj v npr. kovček. Problem je ključen
zato, ker vpliva torej na naslednjo uporabo kabla, ki ga bomo
najprej primorani razvozlati.

4. Uporabniški scenarij 3: Postavitev v prostorih za vaje
ter studiu
Tako v studiu, kot v prostoru za vaje časovna komponenta
ni tako pomembna kot pri postavitvi na odru. Kljub temu pa
je zaţ eleno, da je s kabli čim manj opravka. Proces
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2.4 Sinteza: Ključni zaznani problemi in cilji

3 PROJEKT

Preko analize lahko iz zaznanih problemov izluščimo ključne

3.1 Razvoj koncepta

ter na podlagi teh osnujemo ključne cilje. Ključni cilji so:
̶

prihraniti na času pri postavitvi in pospravljanju,

Zgoraj določeni cilji so izhodišče za razvoj osnovnega

̶

omogočiti nezvozlane oziroma takoj uporabne kable,

koncepta diplomskega dela. Strnjen opis koncepta v obliki

̶

ohraniti kable nepoškodovane,

povedi bo služil kot ključno vodilo pri oblikovanju izdelka.

̶

čim manjše prostorsko oviranje pri transportu v vozilu,
̶

omogočiti simultan prenos z drugim kosom opreme na

Gre torej za:

̶

in s prizorišča,

»Integriran, a snemljiv pripomoček za zvijanje in

omogočiti shranjevanje do 6 m kabla.

shranjevanje kablov, ki ne ovira uporabnika pri nastopu.«

̶

Sekundarni cilj:

V naslednjem koraku oblikovalskega procesa sem koncept

Omogočiti zvijanje in shranjevanje dveh kablov, če

razčlenila na ključne besede in začela izdelek oblikovati po

to ne povzroči preveč kompleksne rešitve.

posameznih delih. Začela sem z zvijanjem.
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3.1.1. Zvijanje kabla

mehanizem, ki temelji na vzmeti. Njegovo delovanje
je razvidno iz videa.

10

Izhajala sem iz prvih treh ključnih ciljev, omenjenih v sintezi:
prihraniti na času pri postavitvi in pospravljanju, omogočiti
nezvozlane oziroma takoj uporabne kable ter ohraniti kable
nepoškodovane. Glede na to se zdi smiselna aplikacija
mehanizma za avtomatsko zvijanje kabla. V naslednjem
koraku sem raziskala in glede na zahteve projekta ovrednotila
že obstoječe mehanizme za zvijanje. Med raziskovanjem sem
našla mehanizme v kontekstu tako domače uporabe, kot
uporabe za zvijanje dejanskih kitarskih kablov. V nadaljevanju

Slika 21 Izdelek Recoil.

sledi nabor ključnih, ki so vplivali na razvoj izdelka.
Prvi izdelek je Recoil. Uporabljamo ga v kontekstu domače

Glavna pomanjkljivost je to, da je kabel treba prepoloviti in

rabe za zvijanje in shranjevanje slušalk. Njegova prednost je

nato vstaviti v izdelek. V primeru, da bi ta mehanizem aplicirali

zelo preprost

na velikost, potrebno za zvijanje kitarskega kabla dolžine 6 m

10

Chris VOSS, Recoil automatic cord winders review @RecoilWinders, Youtube, 22. 10.
2014, dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=aaAdd1a0yDE> (20. 5. 2019).
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(kot je navedeno v ciljih naloge) bi to uporabniku

Ročno navijanje na tak način deluje v manjših dimenzijah, saj

povzročalo precejšne nevšečnosti.

je izdelek prilagojen velikosti dlani, kar bi zopet v našem

Naslednji izdelek MX Cable Winder omogoča sicer ročno

primeru, kjer govorimo o večji dimenziji, predstavljalo problem.

navijanje, a hkrati tudi shranjevanje kabla. Prav tako v

Naslednji izdelek je zanimiv, saj je večjih dimenzij in tako

kontekstu domače rabe zvijanja npr. polnilca za

bližji zahtevam našega projekta. Gre za pripomoček za

telefon.

zvijanje in shranjevanje vrtne cevi.

11

Slika 22 Izdelek MX Cable winder.

Slika 23 Izdelek Fiskars waterwheel.

Izdelek prikazuje ročno navijanje, ki je razvidno iz videa,
12

dostopnega na spletni strani Youtube.

11

Its five now, Table cable organizer cable management to organise the messy
cable at home and at oﬃce, Youtube, 14. 1. 2011, dostopno na <
https://www.youtube.com/watch?v=H2dKNlrmsHw > (20. 5. 2019).

12

Fiskars Europe, Fiskars waterwheel, Youtube, 10. 12. 2015, dostopno na
<https://www.youtube.com/watch?v=aukLRvmWmWI > (20. 5. 2019).
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Naslednji izdelek vsebuje avtomatski mehanizem zvijanja, ki
je razviden iz videa.

13

Ta se zdi najbolj smiseln, saj omogoči

največji prihranek časa pri zvijanju. Ob enem je izdelek

Ključni sestavni del tega mehanizma je spiralna vzmet. Tak
princip zvijanja najdemo tudi v merilnem traku, sesalniku,
povodcu za pse ipd.

dimenzij, primerljivih s potencialno velikostjo, primerno za ta
projekt.

Slika 24 Izdelek DYH cable recoiler.

13

Julie YUAN, DYH tangle free cord retractor for hair dryer DYH-1606
extension power cords reel, Youtube, 13. 4. 2017, dostopno na<
https://www.youtube.com/watch?v=6IMTnFzQ_h8> (20. 5. 2019).

Slika 25 Spiralna vzmet.
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Za podrobnejše razumevanje delovanja takšnega
mehanizma si lahko pomagamo z videi, dostopnimi na
spletnih straneh proizvajalcev, v katerih uporabniki dotične
izdelke razstavljajo.

14

Sledeči izdelek je za kasnejši razvoj tega projekta
najpomembnejša obstoječa rešitev. Stage ninja je izdelek, ki
je vezan prav na uporabo v kontekstu zvijanja kitarskih kablov.

Slika 26 Izdelek Stage ninja.

Ta izdelek torej dokazuje to, da je vpeljava samonavijalnega
sistema logična rešitev. Kljub temu pa ima izdelek nekaj
pomanjkljivosti, ki jih z našim projektom lahko eliminiramo.
Ena izmed teh je, da izdelek kupimo z že vstavljenim kablom.
Tako nimamo proste izbire pri nakupu kabla. Kar pa, kot smo
dokazali v analizi, ima za mnoge glasbenike velik pomen. S
14

Sirilay, DIY – Fix a retractable sewing tape measure, Youtube, 1. 1. 2017,
dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=lTxrl0JWmP4&t=209s> (20. 5.
2019).

tem ob enem pride tudi do problema, ko kabel preneha
delovati in ga torej ne moremo zamenjati z drugim. Naslednji
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problem je ta, da je kabel razdeljen na dva dela. S tem

moj projekt izviral iz tega izdelka, a seveda z izboljšavo

definitivno vplivamo na čistost signala, ki ga kabel prenaša,

odkritih pomanjkljivosti in lastnih zadanih ciljev.

kar smo prav tako v analizi navedli kot ključen dejavnik.
Krajši del kabla, ki je navit na strani, ni zaščiten in se lahko
med transportom hitreje poškoduje. Sam transport je okoren,
saj moramo izdelek nositi posebej. Definitivno predstavlja

Naslednja obstoječa rešitev je izdelek Retrak. Ta se je zdela
zanimiva predvsem zato, ker je omogočala avtomatsko
navijanje kabla iz obeh strani.

16

problem tudi to, da je izdelek oblikovan tako, da ga držimo z
eno roko, ko vlečemo kabel. Torej izdelek ni fiksiran na
nobeno površino. Tako se med uporabo premika in lahko
ovira glasbenika.
Na spletu sem našla precej odzivov, v katerih so uporabniki
nad samo naravo izdelka navdušeni (kar potrjuje potrebo po
takšnem izdelku), ob enem pa kritizirajo samo izdelavo, ki naj
bi bila precej cenena, ter navajajo, da je izdelek primeren
15

predvsem za domačo rabo.

15

Slika 27 Izdelek Retrak.

V tej fazi sem se odločila, da bo

Customer reviews: Stage Ninja INS 26S, Amazon, dostopno na <
https://www.amazon.com/Stage-Ninja-INS-26S-Retractable-Instrument/productreviews/B000VUJ942/ref=cm_cr_dp_d_show_all_top?ie=UTF8&reviewerType=all
_reviews > (20. 5. 2019).

16

Emerge Technologies, ReTrak by Emerge Technologies, Youtube, 18. 12. 2012,
dostopno na
<https://www.youtube.com/watch?v=upeoTtmaWG0&fbclid=IwAR36dsegnfnmo
MeR_QG6Gn3gnCQqceJPL6Cjy1wY8i7Am8B2kaJGIj1_B_E> (20. 5. 2019).
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Takšen mehanizem bi izdelek definitivno izboljšal. Ob

Zadnji mehanizem sem preučevala predvsem zaradi načina

podrobnejši raziskavi sem ugotovila, da je lahko

zaviranja – v tem primeru vrvi za pse. Povodci za pse imajo

problematično to, da mora biti kabel vstavljen tako, da je

na kolutu dodane zobnike in omogočajo, da se vrv zatakne

razdeljen na dva enako dolga dela, ki se navijata naenkrat.

na željeni dolžini.

Zaradi česar se je ta mehanizem pozneje v našem primeru

izdelku omogočiti zatikanje kitarskega kabla pri željeni dolžini.

17

Na tak način sem želela tudi pri svojem

izkazal za neuporabnega.

Slika 29 Sestav povodca za pse.

Slika 28 Sestav izdelka Retrak.

17 Ruberducky6, How to: Retractable flexi dog leash dismantle and repair,
Youtube, 6. 7. 2014, dostopno na
<https://www.youtube.com/watch?v=56QAGimxfq8 > (20. 5. 2019).
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3.1.2. Integracija in snemljivost izdelka

Smiselno se torej zdi, da izdelek integriramo na ojačevalec. Ta
se, kot je razvidno iz analize, nahaja na zadnjem delu odra.

Ključna določena cilja naloge sta definitivno tudi integracija

Tako izdelek ne bi oviral nastopajočega, ki se giblje predvsem

izdelka na druge kose opreme in sama snemljivost izdelka s

v sprednjem delu odra. Pri ciljih smo si zadali tudi to, da

te določene opreme. S tem izdelek postane uporaben v

izdelek pri transportu v vozilu ne predstavlja ovire. Zato je

širšem kontekstu nastopa glasbene skupine, saj zajema tudi

pomemba funkcija tudi snemljivost izdelka. Ojačevalec nam pri

sam transport v vozilu ter do vozila in na oder, kjer smo v

tem postavlja kar precej omejitev, saj variira v obliki in velikosti,

analizi različnih scenarijev našli precej problemov. V

prav tako variira mesto, kamor so nameščeni gumbi in

naslednjem koraku gre za razmislek o tem, na kateri kos

priključki za kabel. A te omejitve so takšnih razsežnosti, da je

opreme bi izdelek bilo smiselno integrirati. Pojavile so se štiri

z njimi mogoče operirati. Pokaže se, da so ojačevalci

ključne opcije: kitarski kovček, torba za efekte, stojalo in

večinoma v obliki kvadra, ki variira v velikosti. Najmanj variira

ojačevalec za kitaro. V procesu oblikovanja sem s pomočjo

globina ojačevalca. Ta je nekje od 20 do 40 cm.18

pozitivnih in negativnih lastnosti (sistem prednosti in slabosti)

Zato sem najprej razmišljala, da bi izdelek namestila na stranico

izločila kovčke, torbe ter stojala za kitaro. Kovčke in torbe

ojačevalca z nosilcem, podobnem tistim, ki jih uporabljamo za

predvsem zato, ker bi težko oblikovali izdelek, ki bi bil

fiksiranje telefona v avtomobilih. Ti se prilagajajo širini in bi v

kompatibilen z vsemi različnimi tipi torb in kovčkov (hardcase,

teoriji omogočali primerno rešitev.

softcase, kovčki v obliki inštrumenta, kovčki v obliki kvadra
itd.). Prav tako imamo pri stojalih za kitaro zelo veliko
ponudbo različnih stojal. Ob enem stojala nimajo dovolj
manevrskega prostora, da bi na njih lahko kaj aplicirali ter ne
zagotavljajo ničesar, kar bi kabel lahko varovalo.

18

Electric guitar combos, Thomann GmBh, dostopno na
<https://www.thomann.de/gb/combos_for_electric_guitars.html > (20. 5. 2019).
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fiksiranja izdelka ob tako omejenem prostoru, je porodilo idejo
o elastiki oziroma traku, ki bi obkrožala ojačevalec, na katero
bi lahko namestili naš izdelek. Odločila sem se za zelo
preprosto rešitev. Okoli ojačevalca bi namestila trak, podoben
naramnici nahrbtnika, ki bi jo, tako kot na nahrbtniku, lahko
prilagodila glede na obseg ojačevalca. Trak bi namestili tako,
da ne bi oviral sprednjega dela ojačevalca, kjer je nameščen
zvočnik, ter zadnjega dela, ki zelo variira glede na tip
ojačevalca.

3.1.3. Snovanje rešitve in hitri prototipi
Slika 30 Skica ideje nosilca po vzoru nosilca za telefon.

V naslednjem koraku sem izdelek razvijala skozi skice in
Po posvetu z inženirjem sem ugotovila, da bi masa izdelka

hitre prototipe. Ta korak je bil ključen za določanje dimenzij in

zahtevala veliko večji in zajetnejši nosilec. Zato sem to opcijo

funkcionalnosti izdelka. Glede na to, da je pripomoček

izključila. V naslednji fazi sem raziskovala mesto gumbov in

integriran na kitarski ojačevalec, sem izdelek oblikovala tako,

priključkov na ojačevalcih. Izkaže se, da so ti nameščeni na

da je daljši del kabla (to je 3–5 m, ki ga potrebujemo za

sprednji strani ali na zgornji strani ojačevalca. Ko so

nemoteno gibanje med igranjem oziroma nastopanjem) navit

nameščeni na zgornjo stran, so ali bolj spredaj ali bolj zadaj

avtomatsko, krajši del (to je ca. 30 cm, ki ga potrebujemo

(nikoli po sredini). Razmišljanje o tem, kje je sploh možnost

samo do vtiča na ojačevalcu) pa ročno. S pomočjo prototipa
sem uspela pridobiti gabaritne mere izdelka. Z merjenjem
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višine in širine v klobčič zvitega, 5 m dolgega kabla sem

Zgornji del za shranjevanje krajšega dela kabla je oblikovan

postavila osnovno višino spodnjega dela na približno 4 cm.

po principu izdelka iz spodnje fotografije.

Prav tako je radij valja, okoli katerega se navija kabel, 4 cm.
Radij površine, ki bo omejevala zunanje ohišje, pa je 10 cm.

Slika 31 Hitri prototip brez ohišja. Slika 32 Prototip z zaprtim zgornjim delom.

Slika 33 Hitri prototip z odprtim zgornjim delom.

Slika 34 Primer izdelka Cable organizer XL.
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19

Izdelek cable organizer XL je narejen iz TPE-materiala , ki
zaradi svoje fleksibilnosti omogoča preprosto odpiranje in
zapiranje izdelka brez dodatnih gumbov ali sistemov zatikanja.
Ta princip bi aplicirala tudi na svoj izdelek. Zgornji del za
shranjevanje krajšega dela kabla bi enostavno odprli tako, da
z rokami primemo gumijast material in ga zasučemo navzven.

Slika 36 Računalniška skica izdelka v uporabi.

Slika 35 Prikaz zapiranja in odpiranja.

19

Cable organizer XL, Rakuten inc., dostopno na
<https://global.rakuten.com/en/store/yo-ko/item/790802/>
(20.5.2019).
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3.2 Predstavitev rešitve

del kabla, ki ga potrebujemo pri uporabi, navijemo ročno (zgolj
ca. 30 cm kabla), medtem ko daljši del kabla (3–5 m) razvija

Končna rešitev predstavlja torej pripomoček, ki s pomočjo

in zvija mehanizem. Ta je sestavljen iz delov mehanizma, ki

mehanizma namesto uporabnika zvije kabel in ga ob enem

ga najdemo v pasjih povodcih (zaviranje pri ţe ljeni dolţ ini

shrani v varno in zaprto ohišje. S tem omogoča enostavno

kabla), in spiralne vzmeti (omogoča avtomatsko navijanje), ki

pospravljanje in shranjevanje kabla. Nameščen je na kitarski

jo najdemo v merilnih trakovih, v sistemih zvijanja kabla pri

ojačevalec s pomočjo nosilca in preprostega sistema

sesalcih ipd. Uporaba mehanizma omogoča prihranek časa,

zategovanja (ki ga lahko vidimo na skoraj vsakih naramnicah

ob enem je kabel vedno varno spravljen in zaradi

nahrbtnika). Tako je izdelek integriran na drug kos opreme in

kontroliranega zvijanja naslednjič takoj pripravljen za uporabo.

na ta način omogoča prenos kablov na različne lokacije skupaj

Zunanje ohišje ščiti kable med transportom. Daljši del kabla

z opremo, s katero se kasneje uporablja. Prav tako izdelek,

varuje ohišje iz trše plastike, krajši del kabla, navit na roke, pa

nameščen na ojačevalec ne ovira uporabnika med nastopom,

varuje ohišje iz mehkejše plastike, ki omogoča odpiranje in

saj se nahaja na zadnjem delu odra. Sistem nosilca omogoča,

zapiranje po principu izdelka, ki sem ga našla med rešitvami

da izdelek lahko snamemo in tako optimiziramo transport v

za zvijanje kablov za domačo rabo (prikazan v prejšnjem

vozilu. Pripomoček omogoča lastno izbiro kabla, ki ga pred

poglavju).

prvo uporabo vstavimo v izdelek. Osnovan je tako, da krajši
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Slika 37 Vizualizacija izdelka.
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Slika 38 Izdelek na ojačevalcu.
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Slika 39 Detajl gumba.

Slika 40 Odprt izdelek.

TRAK
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ZAPONKA
SPODNJI DEL
OHIŠJA
VZMET

NOTRANJI KOLUT

FLEKSIBILNI ZGORNJI DEL

Barve:
- Črna in siva.
Nevtralne, nevpadljive barve,
ki se zlijejo z okolico uporabe.
- Rdeča.
Kot detajl na gumbu, ki
signalizira zavoro.

Material: TPE
Soft touch

Material: ABS
Matt
Material: pleten PP

Slika 41 Model v eksplozijskem načinu.
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3.3. Uporaba
Redna uporaba:
Uporaba se deli na več delov. Prvi del je uporaba izdelka

1. Daljši del kabla potegnemo do želene dolžine (s

takoj po nakupu, ki ga opravimo zgolj enkrat oziroma ga

pritiskom na gumb fiksiramo dolžino) in priključimo v

delno ponovimo, ko želimo zamenjati kabel.

kitaro ali efekt.

Prva uporaba:

2. Zgornji pokrov odpremo ter krajši del kabla odvijemo in
priključimo v ojačevalec.

1. Kupimo izdelek.

3. Po uporabi kabla izklopimo, s pritiskom na gumb

2. Vstavimo želen kabel. To storimo tako, da odpremo

omogočimo, da mehanizem v izdelku daljši del kabla

izdelek, okoli koluta navijemo daljši del kabla,

sam zvije in shrani.

namestimo zgornji del izdelka, nato navijemo krajšo
izbrano dolžino kabla in zapremo pokrov na zgornjem
delu.
3. Namestimo izdelek na ojačevalec. To storimo tako,
da

priložen

trak

ovijemo

okoli ojačevalca,

ga

zapnemo in zategnemo ter izdelek zataknemo na
plastični nosilec.
Ko to storimo, je izdelek pripravljen na redno uporabo.

4. Krajši del kabla navijemo ročno in zapremo zgornji
pokrov izdelka.
Izdelek lahko nato po potrebi pri transportu v vozilu snamemo
z ojačevalca. Tako omogočimo bolj efektivno zlaganje v
prtljažnik vozila.
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Izbrani konec kabla namestimo
skozi odprtino na ohišju, nato
kabel navijemo okoli koluta.
Pustimo si krajšo izbrano dolžino
kabla, ki jo bomo shranili v
zgornji del.

Zgornji del namestimo na
spodnji del ohišja. Izdelek je
oblikovan tako, da se dela s
pomočjo zatičev zatakneta in
fiksirata.

Slika 42 Prva uporaba vstavljanje kabla.

Krajši del kabla navijemo okoli
koluta in zapremo pokrov (po
principu iz slike 28)
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Izvlečemo želeno

Fiksiramo dolžino s

dolžino daljšega dela
kabla.

pritiskom na gumb.

Slika 43 Redna uporaba daljši del kabla.

Kabel vključimo v
inštrument.
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Odpremo zgornji pokrov.

Ročno odvijemo krajši

Priklopimo kabel v

del kabla.

ojačevalec. Zapremo
zgornji pokrov.

Slika 44 Redna uporaba krajši del kabla.

3
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3.4 Tehnična dokumentacija

1

1. Naris in tloris zaponke
2. Sestav v prerezu

1,5

Načrti:

5

3

33

3. Razstavljen sestav v prerezu
4. Naris, tloris in prerez spodnjega dela

2

30

17,5

6. Naris, tloris in prerez zgornjega dela

50

5. Naris, tloris in prerez notranjega dela

13
Slika 45 Naris in tloris zaponke.

47

98

A

280

A

PREREZ A-A
MERILO 1 : 2

Slika 46 Sestav v prerezu.

48

B

Zgornji del

Notranji kolut

Vzmet
Spodnji del

B

PREREZ B-B
Slika 47 Razstavljen sestav v prerezu.

MERILO 1 : 2
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168
10

2,4

C

D

7,3

144
PREREZ C-C

M

8,5

25

MERILO 1 : 2

10
4

1 R5
4,5

3

B

35

280

C

A
8,7

58

D

45
50

173

20 8
31,4

DETAJL B: Vrez za vzmet
MERILO1 : 1

15

0

Slika 48 Naris, tloris in prerez spodnjega dela.

DETAJL A:Vrez za vodilo
MERILO 1 : 1

PREREZ D-D

MERILO 1 : 2

DETAJL M: Prerez gumba
MERILO 1 : 1

75
71

C

40

2
2

1

14
7

30
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2

10

50

D

10

C

PREREZ C-C
MERILO 1:2

164
210

6
3

1

23

10
DETAJL D: Vodilo
MERILO 1:1

Slika 49 Naris, tloris in prerez notranjega dela.
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

5
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2

D
E

40

E

39

9

D

76

PREREZ E
MERILO 1:2
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

PREREZ D
MERILO 1:2

10

R85

E

DETAJL E: Utor za zatikanje konca kabla
MERILO 1:1

Slika 50 Naris, tloris in prerez zgornjega dela.
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3.5 Dodatni koncept za dopolnilni izdelek
Zadnji navedeni cilj diplomskega dela je omogočiti zvijanje
več kot enega kabla. Ta cilj bi lahko izpolnili z dopolnilnim
izdelkom. Na tem mestu to rešitev ponujam zgolj kot koncept,
saj bi razvijanje tega izdelka povečalo kompleksnost
diplomskega dela. V svojem konceptu sem si rešitev
predstavljala s konektorjem, ki združi konca dveh kablov.
Tako bi lahko na isto ohišje navili več med seboj združenih
kablov. Ključni problem je togost, ki nastane pri povezovanju
dveh kablov in tako ovira navijanje. Prilagam skico koncepta,
ki bi to lahko rešil.
Gre torej za gumijast in raztegljiv konektor. Njegova oblika in
material bi omogočila radij, potreben za navijanje okoli koluta.

Slika 51 Skica koncepta dopolnilnega izdelka.

Za nadaljnji razvoj je potrebna še konkretna analiza
materiala, oziroma njegove elastičnosti. S specifično

Dopolnilnega izdelka mi torej v tem diplomskem delu ni uspelo

določeno elastičnostjo/togostjo bi bil primeren material za ta

razviti dlje od tega koncepta, prepričana pa sem, da se bom k

izdelek TPE.

njemu vrnila v prihodnosti, saj bi s tem izboljšala celotno
uporabniško izkušnjo.

53

4 SWOT ANALIZA

Močne točke:
Hitro in efektivno shranjevanje kabla.
Sočasen prenos izdelka iz vozila (z ojačevalcem).
Varno shranjevanje kabla.
Podaljšanje ţ ivljenjske dobe kabla.
Šibke točke:
Ne omogoča zvijanja in shranjevanja dveh ali
več kablov.

Priložnosti:
Cenovno ugoden izdelek.
Primeren za masovno proizvodnjo.
Preprost navijalni mehanizem.
Primeren za semiprofesionalne glasbenike ter tiste,
ki se z glasbo ukvarjajo v prostem času.
Nevarnosti:
Vprašljiva potreba izdelka pri profesionalni glasbenikih.
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5 ZAKLJUČEK
Izziv tega diplomskega dela je bil skozi razvoj in oblikovanje
končnega produkta dokazati pomembnost kitarskega kabla,
njegove uporabe, shranjevanja in pripravljanja. Moja večletna
vpletenost v glasbeno ustvarjanje in študij industrijskega
oblikovanja sta mi omogočila izkoristiti in zdruţ iti znanje z obeh
področij. Na podlagi tega sem oblikovala pripomoček za
enostavno pospravljanje in pripravljanje kitarskega kabla ter
tako dosegla zadane cilje dela. Skozi reševanje problemov,
ki so morda mnogim zunanjim opazovalcem skriti, sem razvila
produkt, ki s svojo funkcijo v končni fazi olajša delovno okolje
glasbenika. Ob enem pa sem si odprla tudi vrata v nadaljnje
razvijanje dopolnilnega produkta, vezanega na diplomsko
delo, ki sem ga do sedaj razvila zgolj na konceptualni ravni,
a bo v prihodnosti definitivno izboljšal uporabniško izkušnjo
celotnega produkta.

55

6 LITERATURA
Cable organizer XL, Rakuten inc., dostopno na

<https://www.youtube.com/watch?v=upeoTtmaWG0&fbclid=Iw
AR36dsegnfnmoMeR_QG6Gn3gnCQqceJPL6Cjy1wY8i7Am8
B2kaJGIj1_B_E> (20. 5. 2019).

<https://global.rakuten.com/en/store/yo-ko/item/790802/>

Fiskars Europe, Fiskars waterwheel, Youtube, 10. 12. 2015,

(20.5.2019).

dostopno na
<https://www.youtube.com/watch?v=aukLRvmWmWI>

Coil a guitar cable, Wonderhowto, 4. 7. 2010, dostopno
na <https://exotic-instruments.wonderhowto.com/howto/coil-guitar-cable-331528/> (4. 5. 2019).
Customer reviews: Stage Ninja INS 26S, Amazon, dostopno
na <https://www.amazon.com/Stage-Ninja-INS-26SRetractable-Instrument/productreviews/B000VUJ942/ref=cm_cr_dp_d_show_all_top?ie=UTF
8&reviewerType=all_reviews> (20. 5. 2019).
Electric guitar combos, Thomann GmBh, dostopno na
<https://www.thomann.de/gb/combos_for_electric_guitars.html

(20. 5. 2019).
Guitar/Cables, Wikibooks, dostopno na
<https://en.wikibooks.org/wiki/Guitar/Cables>
(1. 5. 2019).
How to properly roll guitar cables, Guitariq, 24. 1.
2014, dostopno na
<https://www.guitariq.com/articles/how-to-properlyroll-guitar-cables> (4. 5. 2019).
Its five now, Table cable organizer cable management to

> (20. 5. 2019).

rganise the messy cable at home and at office, Youtube,
o
14. 1. 2011, dostopno na

Emerge Technologies, ReTrak by Emerge Technologies,

<https://www.youtube.com/watch?v=H2dKNlrmsHw >

Youtube, 18. 12. 2012, dostopno na

(20. 5. 2019).

56

Lost in the jungle of cables, Thomann GmbH, T.blog,
5. 9. 2017, dostopno na
<https://www.thomann.de/blog/en/jungle-of-cables/>
(1. 5. 2019).
Micro golden oval interconnets, Analysis plus,
dostopno na <https://www.analysis-

<https://www.youtube.com/watch?v=lTxrl0JWmP4&t=209s>
(20.5.2019).
The ultimate guide to guitar cables for stage and studio, Ehome Recording Studio, dostopno na
<https://ehomerecordingstudio.com/best-guitar-cables/>
(1. 5. 2019).

plus.com/product/home- audio/interconnects/micro-

Top guitar cables: Quality cables for your signal, Equipboard,

golden-oval-interconnects/> (1. 5. 2019).

dostopno na <https://equipboard.com/posts/best-guitar-cable>

Proper cable wrapping, Sweetwater Sound, 26. 8. 2003,

(1. 5. 2019).

dostopno na

VOSS, Chris, Recoil automatic cord winders review

<https://www.sweetwater.com/insync/proper-cable-

@RecoilWinders, Youtube, 22. 10. 2014, dostopno

wrapping/> (4. 5. 2019).

na

Ruberducky6, How to: Retractable flexi dog leash
dismantle and repair, Youtube, 6. 7. 2014, dostopno

<https://www.youtube.com/watch?v=aaAdd1a0yDE>
(20. 5. 2019).

na

YUAN, Julie, DYH tangle free cord retractor for hair dryer

<https://www.youtube.com/watch?v=56QAGimxfq8>

DYH-1606 extension power cords reel, Youtube, 13. 4.

(20. 5. 2019).

2017, dostopno na

Sirilay, DIY – Fix a retractable sewing tape measure,
Youtube, 1. 1. 2017, dostopno na

<https://www.youtube.com/watch?v=6IMTnFzQ_h8>
(20. 5. 2019).

57

7 SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA
Slika 1: Kitarski kabel (pridobljeno s
<https://www.studiocare.com/klotz-neutrik-10m-pro-stereojack-to-jack-cable.html> [1. 5. 2019]).
Slika 2: Primerjava velikosti vtiča (pridobljeno s
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Photoaudiojacks.jpg>[1. 5. 2019]).

Slika 3: Sestavni deli kabla (pridobljeno s
<https://ehomerecordingstudio.com/best-guitar-cables/>
[1. 5. 2019]).
Slika 4: Različne barve kablov (pridobljeno s
<https://www.kmise.com/goods-91.html> [4. 5. 2019]).
Slika 5: Različni materiali kabla (pridobljeno s
<https://www.amazon.com/Seismic-Audio-SASTSX-3BGORYPInstrument-Colored/dp/B006WAB08S> [4. 5. 2019]).

Slika 6: Kabel retro stila (pridobljeno s
<https://www.humbuckermusic.com/products/lava-cable-retrocoil-surf-green-20-ft> [4. 5. 2019]).
Slika 12: Shranjevanje na kljukicah (pridobljeno s
<http://artofmolly.com/editor/?> [20. 5. 2019]).

Slika 13: Shranjevanje v torbi s prekati (pridobljeno s
<https://www.amazon.com/Cable-File-BagAccessories-Organizer/dp/B00BJ8Q49S> [20. 5.
2019]).
Slika 14: Obešalnik (pridobljeno s
<https://www.churchsoundcheck.com/how-to-build-yourown-cable-storage-rack.html> [20. 5. 2019]).
Slika 15: Shranjevanje v škatli z uporabo zavrženih plastenk
(pridobljeno s
<https://www.instructables.com/id/Easy-Effective-USB-CableStorage-System/> [20. 5. 2019]).
Slika 16: Shranjevanje v žepih (pridobljeno s
<https://i.pinimg.com/originals/94/66/e9/9466e910bc963dc3
5e e8b0aa70299ea7.jpg> [20. 5. 2019]).
Slika 17: Applov pripomoček za shranjevanje kabla
(pridobljeno s <https://www.macworld.com/article/2973339/
tech-events-dupe/wrapping-it-right-in-praise-of-apple-spackaging.html> [20. 5. 2019]).
Slika 18: "Cable organizer XL" (pridobljeno s
<http://www.eaparts.gr/content.aspx?catid=17&pcatid=3&m
=6 8&partid=21190&cpi=&s=&l=2#prettyPhoto> [20. 5.
2019]).

58

Slika 19: "Dotz cable organizer" (pridobljeno s

tl?tag=naigui-

<http://www.cabletiesandmore.com/dotz-

20&ie=UTF8&linkId=fe0ac630ec0e280fdf3b34542a0824ea&fb

cable-organizers.php> [20. 5. 2019]).

clid=IwAR2rpJFDPze2-

Slika 21: Izdelek "Recoil" (pridobljeno s

lhpCneemiJ1a5ZAPyrwOjsnlA2OYYC64uMWOrcjb0OxyQ

<https://www.amazon.com/Recoil-AUTOMATIC-Headphones-

w> [20. 5. 2019]).

Retactable-Organizer/dp/B00CXV20OI> [20. 5. 2019]).

Slika 27: Izdelek "Retrak" (pridobljeno s

Slika 22: Izdelek "MX Cable winder" (pridobljeno s

<https://myretrak.com/collections/cables> [20. 5. 2019]

<https://in.pricena.com/en/product/mx-cable-winder-cable-

Slika 28: Sestav izdelka "Retrak" (pridobljeno s

organizer-cable-management-clear-the-mesh-mx-2730-

<https://patents.google.com/patent/US20020040945A

price-in-india-2345802> [20. 5. 2019]).

1/en?q=r

Slika 23: Izdelek "Fiskars waterwheel" (pridobljeno s

etractable&q=cable&q=reel&oq=retractable++cable+r

<https://www.fiskars.eu/products/gardening/watering/waterw

eel/> [20. 5. 2019]).

h eel-with-15-m-hose-1020436> [20. 5. 2019]).

Slika 29: Sestav povodca za pse (pridobljeno s

Slika 24: Izdelek "DYH cable recoiler" (pridobljeno s

<https://www.pinterest.es/pin/521713938064618902/

<http://dyhretractablecordreel.sell.everychina.com/p-

> [20. 5. 2019]).

108261886-for-hair-dryer-and-vacuum-cleaner-tangle-

Slika 34: Izdelek, po katerem je oblikovan zgornji del

free-retractor-dyh-cable-recoiler-with.html> [20. 5. 2019]).

(pridobljeno s

Slika 25: Spiralna vzmet (pridobljeno s

<https://shop.r10s.jp/bicasa/cabinet/ntc10/b096-001-

<https://www.rpk.es/en/spiral-springs/> [20. 5. 2019]).

004.jpg> [20. 5. 2019]).

Slika 26: Izdelek "Stage ninja" (pridobljeno s

Slika 7–11, 20, 30–51: Manca Trampuš, osebni arhiv,

<https://www.amazon.com/gp/product/B000VUJ942/ref=as_li

Ljubljana, 2019.

_

