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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je zapolnitev praznine na trgu interaktivnih plastenk z
uporabo modernih, interaktivnih tehnologij. Poudarek ni toliko na sami obliki plastenke,
čeprav je ta zajeta v diplomski nalogi, temveč na njeni interaktivnosti in enostavnosti
uporabe v kombinaciji z mobilno aplikacijo.
Najin cilj je na koncu izdelati funkcionalen prototip in ustvariti digitalno verzijo
končnega izdelka. Na področju interaktivnosti bova združila naprave, ki jih je moč
kupiti preko spleta.
Jedro funkcionalnosti plastenke bosta mehanizem za merjenje pretoka vode in
oddajnik za izmenjavo podatkov. Problem merjenja količine zaužite tekočine bova
rešila z merilcem pretoka vode, ki bo povezan z »miniračunalnikom«. Ta bo meritve
prevedel v pametnemu telefonu berljiv jezik, le ta pa bo povezan z oddajnikom, s
katerim bo mobilna naprava lahko komunicirala. Za napajanje vseh naprav pa
potrebujeva tudi zmogljivo baterijo. Pri plastenki je poudarek predvsem na merjenju
pretoka vode, zato bova ta del interaktivne plastenke predstavila na fizičnem prototipu,
da dokaževa, da je najina ideja izvedljiva tudi v resničnem svetu in ne samo na papirju.
Izdelala bova tudi 3D-model, da predstaviva končno obliko plastenke. Prav tako pa
bova oblikovala in funkcionalno predstavila mobilno aplikacijo, ki je sestavni del
produkta in dovršuje njegov namen. Izvedla bova tudi spletno anketo.
Ključne besede: interaktivna plastenka, kopolimer Tritan, aplikacija, prototip,
mikrokontroler
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ABSTRACT
The purpose of our diploma assignment is to fill the gap on the market of interactive
water bottles using the latest interactive technologies. The emphasis on the water
bottle isn't on the design itself, even though the diploma assignment covers that part,
rather on its interactiveness and simplicity in combination with the mobile application.
The final goal is to create a functioning prototype and create a mockup, digitalized
version of the final product. We will be combining gadgets which can all be bought on
the internet with the purpose of achieving interactiveness.
The core mechanism for the water bottle are going to be the water flow meter and the
transmitter to exchange the obtained measurements. For the water consumption
readings we will be using the water flow sensor which will be connected to the
miniature computer. The latter will translate the readings into a language that the
smartphone can use. The water bottle will be able to transmit the gathered data using
the Bluetooth receiver. To power all this we will need battery capable of providing
power for up to 6 months. The emphasis of the water bottle is on the reading of the
water flow. For that part we will create a mockup model to prove that our idea is
achievable in the real world not only just on paper.
3d model will be created with the purpose of giving the reader a look into the final
design of the water bottle. We will also design the mobile application that is a part of
final product. The final stage will also be the execution of web survey.
Key words: interactive water bottle, Tritan Copolymer, application, prototype,
microcontroller
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
SPI

Plastics Industry Association

PETE/PET

polietilen tetrftalat

PP

polipropilen

PS

polistiren

BPA

bisfenol A

BPS

bisfenol B

HDPE

polietilen visoke gostote

PVC

polivinil klorid

LDPE

polietilen nizke gostote

FDA

Food and Drug Administration
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European Food Safety Authority

DEHP

Bis(2-ethylhexyl) phthalate/dioctly phthalate

BLE

Bluetooth low energy

LCD

liquid crystal display

iOS

Applov operacijski sistem

AAA

standardna velikost baterije

FB

Facebook

3D

tridimenzionalno

DPI

točka na inč

CC

Creative Cloud

IUR

lomni količnik

HEX

heksadecimalni številčni sistem

RAM

bralno-pisalni pomnilnik
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univerzalno serijsko vodilo
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1. UVOD
Ob izbiri teme za diplomsko nalogo sva se vprašala, kje na trgu je trenutno vrzel, ki bi
jo bilo potrebno zapolniti.
Zaradi napredka interaktivnih tehnologij v preteklih letih se pojavljajo možnosti, ki jih v
preteklosti ni bilo možno uresničiti. Tako sva prišla do zamisli o produktu, ki bi ga bilo
moč vsakodnevno uporabljati tako v prostem času kot v službi. Izdelek, ki ga bo
možno stalno nositi s seboj in ki bo hkrati skrbel za naše zdravje.
Zaradi modernega vrveža, kjer skoraj polovico dneva preživimo v službi, pogosto
zanemarjamo svoje zdravje. Človeško telo je sestavljeno iz 75 % vode, zato se nama
zdi pomembno, da bo izdelek s pomočjo modernih tehnologij zagotavljal potrebno
dnevno hidracijo za človeka.
Na podlagi tega sva se odločilla za interaktivno plastenko za vodo, ki bo preko
pametnega telefona komunicirala s človekom in ga opominjala na pravilno hidracijo
čez dan. Naletela bova na materiale, ki jih lahko recikliramo, pri čemer je poudarek na
na čim manjši obremenitvi okolja. Plastenka bo oblikovana v modernem slogu, saj se
zavedava, da je izgled izdelka tisto, kar privablja kupce. Aplikacija bo prav tako
uporabniku prijazna za uporabo. Poleg izgleda pa pričakujeva, da bo tudi
funkcionalnost igrala pomembno vlogo pri prodaji.
Izdelek bo izdelan iz polimerov, ki so človeku in okolju prijazni, v mislih pa bova imela
predvsem to, da je embalaža namenjana delovno in športno aktivnim ljudem, katerim
je zdravje na prvem mestu, a pozabijo piti dovolj vode. Rokovanje z izdelkom in
njegova uporaba bosta enostavna, ustnik plastenke pa bo zaradi lažjega pitja vode
nagnjen za 8 stopinj. Za lažje rokovanje in večjo stabilnost bosta dno in del plastenke
obdana z gumo.
Po končanem oblikovanju aplikacije in plastenke bova izvedla spletno anketo, ki nama
bo dala vpogled v mnenje ljudi o izdelku.
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2. PREGLED STANJA RAZISKAV

2.1. ZGODOVINA POSODE ZA VODO
Že v najzgodnejšem človeškem obdobju se je pojavila potreba po prenašanju vode iz
ene lokacije na drugo. Lokacija najzgodnejših človeških naselbin je bila v tesni
korelaciji z virom sladke pitne vode, v večini primerov je bila to reka ali pa izvir. V
prazgodovini je bil človek lovec in nabiralec, kar je pomenilo, da je moral biti včasih
več dni odsoten od primarnega vira pitne vode. Tu se je pojavila potreba po posodah,
ki bi omogočale nošenje vode vsepovsod. (1)
Izkopanine kažejo, da so bile zgodnje posode za prenašanje vode narejene iz živalskih
delov, in sicer je večinoma šlo za skupaj sešito kožo, mehur ter votlo rogovje ali pa,
kjer je to narava omogočala, tudi lupine plodov, kot je na primer lupina kokosa ali pa
buča. Posode so bile med drugim narejene tudi iz neobdelanega lesa. Kasneje, s
pojavom lončarstva, so bile narejene samo iz gline ali pa kombinacije pletenih košar
in gline. Lončeno posodo so pred prvo uporabo dodatno obdelali še s postopkom
pečenja, tako da je dobila svojo trdnost. Prvi dokazan primer uporabe glinenih in
lončenih posod za prenašanje vode sega v obdobje 5000 let pred našim štetjem. (2)
V naslednjih treh tisočletjih so ljudje izpopolnili obrt lončarstva, tako da so že okoli
2000 let pred našim štetjem posode za vino in vodo imele izgled porcelana ter kamnite
posode (glina obdelana z visoko temperaturo). Te posode so bile veliko bolj odporne
na zunanje dejavnike kot posoda, ki je bila narejena iz živalskih produktov. Prav tako
se je okoli leta 2000 pred našim štetjem začela razvijati obrt steklarstva, ki je za
izdelovanje prosojnih izdelkov uporabljala silcijev dioksid, ki se nahaja v pesku. Prve
prave steklene posode so se tako v Egiptu pojavile okoli leta 1500 pred našim štetjem.
Do 1. stoletja našega štetja se je umetnost izdelovanja steklovine s postopkom pihanja
razširila po Evropi. V tedanjem Rimskem cesarstvu so znali izdelovati že okrasne
steklene posode različnih barv. Vendar je ob razpadu Rimskega cesarstva nekaj
stoletij kasneje ta obrt začela stagnirati. Med letoma 400 in 1500 našega štetja na tem
področju ni bilo večjega napredka. Preporod obrti je sledil po 16. stoletju, in sicer v
obdobju renesanse, ko so postale popularne steklene posode za vino. Večja inovacija
na področju steklarstva je bil postopek pihanja vročega stekla v kalupe z različnimi
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vzorci. S tem postopkom so steklenice postale neke vrste umetnine, prav tako pa je
ta postopek močno znižal stroške proizvodnje stekla, ki je tako postalo dostopno
množicam. Kmalu so steklene posode postale stvar vsakdana. V njih so prenašali vino
ter vodo iz izvirov. Prvi primer komercialne polnilnice za vodo je bil v Veliki Britaniji v
prvi polovici 17. stoletja. Voda, shranjena v teh steklenicah, je bila primarno
uporabljena za medicinske namene, saj je veljalo prepričanje, da je voda iz vrelcev
zdravilne narave. S širitvijo velikih mest so kasneje pričeli vodo stekleničiti tudi zato,
ker so bili vodni viri v velikih mestih in njihovih bližinah kontaminirani z boleznimi, kot
sta kolera in tifus. V začetku 20. stoletja je proizvodnja ustekleničene vode doživela
strm padec, saj so vodnim virom začeli dodajati klor, ki je vodo »razkužil«. (2)
Leta 1973 je ameriški strojni inženir Nathaniel Wyeth izumil novo spojino, ki jo je
poimenoval PET. Prednost te spojine je bila v tem, da je bila veliko lažja od posod, ki
so bile narejene iz kovine ali stekla. Prav tako je bila PET plastika boljša izbira od
svojih tekmic zaradi trajnosti ter odpornosti na udarce, zato je postala prva izbira
proizvajalcev ustekleničenih pijač vse do danes. Dnevno na svetu porabimo okoli 100
milijonov plastenk, vendar jih recikliramo le okoli 20 %, pri čemer za 1 litrsko plastenko
porabimo okoli 3 litre vode. (1)

2.2. TIPI PLASTIK

2.2.1.

SPI 1

Plastika, ki je označena s kodo SPI 1, je narejena iz polietilen tereftalata, drugače
imenovanega tudi PETE ali PET. Kemijska sestava je (C10H8O4)n. Embalaža, ki bazira
na polimeru PET, včasih absorbira oz. se navleče vonjav in okusov živil, ki so v njih
shranjena. To vrsto plastike najpogosteje recikliramo. Prav tako jo uporabljamo za
izdelavo ogromno predmetov, ki so v gospodinjstvu v vsakdanji uporabi: plastenke za
pijačo, čistila za posodo, olja za pripravo hrane, posode za paradižnik, tablete,
posodice za namaze, glavniki, sedežne vreče in vrvi. Reciklirana PET-plastika se
uporablja tudi za nakupovalne vrečke, ki so namenjene večkratni uporabi, za tepihe,
polnila v zimskih oblačilih ter za sintetično tkanino Dacron. Ta vrsta embalaže je
namenjena enkratni uporabi. Raziskave kažejo, da obstaja možnost, da PET-plastika
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v vsebino posode izpuščaj težko kovino antimon in kemično snov BPA, ki moti
delovanje hormonskega sistema. Poleg tega pa lahko plastenke iz te spojine izpuščajo
tudi nekatere kancerogene snovi.(3)

2.2.2.

SPI 2

Koda SPI s številko 2 označuje plastiko, narejeno iz polietilena visoke gostote, ki jo
drugače imenujemo tudi HDPE-plastika. Njena kemijska sestava je (-CH2-CH2-)n in
gre za okolju bolj prijazno plastiko. HDPE-produkti so izjemno varni in ne vsebujejo
kemikalij, ki bi lahko pronicale v vsebino plastenk. V primerjavi s PET-plastiko lahko
HDPE-plastika prenese veliko višje temperature (do 120 stopinj Celzija), je veliko bolj
trda ter ima boljše razmerje med trdnostjo in gostoto. Tu je potrebno opozoriti, da je
HDPE-plastika, ki se uporablja v prehrambeni industriji, drugačna od tiste, ki se
uporablja v drugih panogah. HDPE-plastika je pogosto reciklirana, uporablja pa se pri
plastenkah za mleko, kuhinjskih pripomočkih, motornih oljih, šamponih, plastenkah za
mila, detergentih in belilih. Uporablja se tudi za igrače, ki so namenjene najmlajšim,
saj plastika ne izloča škodljivih substanc. Reciklirana HDPE-plastika pa se uporablja
za proizvodnjo plastičnih škatel, plastičih imitacij lesa, ograj itd.(3)

2.2.3.

SPI 3

Plastika, označena s kodo SPI 3, je narejena iz polivinil klorida oz. PVC-ja. PVC se
načeloma ne reciklira in je ob zaužitju lahko nevaren za človeka. Spojina se uporablja
za izdelavo večine cevi in ploščic, predvsem pa za vodovodne cevi. PVC ne sme priti
v stik s živili, saj izloča snovi, ki so človeku lahko nevarne. Recikliran PVC se uporablja
v proizvodnji talnih ploščic, mobilnih hišic ter ostalih industrijskih izdelkov.(3)

2.2.4.

SPI 4

Plastika, označena s kodo SPI 4, je narejena iz polietilena nizke gostote, ki ga
imenujemo tudi LDPE. Reciklaža LDPE-plastike je odvisna od posamezne države,
vendar se je v večini držav ne reciklira. Ta tip plastike je zelo uporaben zaradi
17

vzdržljivosti in fleksibilnosti. Prav tako ni dokazov o tem, da bi LDPE-plastika izpuščala
nevarne spojine v živila, zato je odlična izbira za shrambo živil. Uporablja se pri
izdelavi živliske folije, vrečk za sendviče, tubic za doziranje hrane ter živilskih vrečk.
Reciklirana LDPE-plastika se uporablja za izdelavo plastičnih smetnjakov, pohištva ter
ostalih izdelkih v hiši in izven nje.(3)

2.2.5.

SPI 5

Koda SPI 5 označuje izdelke, ki vsebujejo polipropilen plastiko oz. PP-plastiko.
Kemijska sestava je (-CHCH3-CH2-)n in sodi med bolj ekološke tipe plastike. PPplastika se lahko reciklira, vendar se v tem postopku ne uporablja tako pogosto kot
HDPE- ter PETE-plastika. Tako kot HDPE-plastika se tudi PP-plastika smatra za
»dobro« plastiko, saj ne izpušča škodljivih snovi, kot sta BPA in antimon. Ta tip
plastike je zelo trden in lahko prenese veliko višje temperature kot HDPE ali PETE,
saj se začne taliti šele pri 171 stopinjah Celzija. Uporablja se za izdelavo dobrin, kot
so plenice, deske za rezanje, ovitki za čokolado, Tupperware posoda, posodice za
margarine, sirupi, zdravila ter nekateri plastični kozarci. Tudi zamaški za plastenke so
pogosto narejeni iz PP-plastike. Reciklirano PP-plastiko uporabljamo za strgala za led
v avtomobilih, plastično vrtno orodje, kable za akumulatorje ter večino izdelkov, ko
morajo biti trpežni.(3)

2.2.6.

SPI 6

Plastika z oznako SPI 6 je narejena iz polistirena ali bolj obče imenovanega stiropora
oz. PS. Plastiko tega tipa je moč reciklirati, vendar je za to potrebno veliko energije,
zato ta metoda ni v vsakdanji uporabi. Stiropor se uporablja za izdelavo kozarčkov za
enkratno uporabo, posod za hrano (enkratna uporaba) ter plastičnega pribora, prav
tako pa je zelo uporaben pri pakiranju, kjer se uporablja predvsem za stiroporne
kroglice ter embalažo. Recikliran polistiren se uporablja za hišno izolacijo.(3)
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2.2.7.

SPI 7

Plastika z oznako SPI 7 označuje vse vrste plastike, ki niso zajete v prvih šestih tipih.
V to kategorijo spadata tako polikarbonat kot tudi poliaktid. Tipe plastike v tej kategoriji
je zelo težko reciklirati. Polikarbonat je uporabljen za izdelavo otroških plastenk za
pijačo, plastenk za vodo največjih dimenzij, zgoščenk ter posodic za tablete.
Reciklirana plastika v tej kategoriji se uporablja za plastično imitacijo lesa itd. (3)

2.3. KOPOLIESTER TRITAN
Kopoliestre pridobivamo z modifikacijami poliestrov, ki so sestavljeni iz dikislin (2
atoma kislin) in diolov (vsebujejo 2 hidroksilni skupini). Ob dodajanju različnih dikislin
ali diolov poliestrom (PET) material pridobi nove lastnosti in postane kopoliester.
Prednosti kopoliestrov so v tem, da v bolj zahtevnih pogojih ohranjajo prvotne
lastnosti. Material tako ostane močan, prosojen ter ohrani prvotne mehanske lastnosti
tudi, ko je izpostavljen kemikalijam, ki negativno vplivajo na ostale materiale. Te
edinstvene lastnosti kopoliestrov proizvajalcem tako omogočajo uporabo v industriji,
kjer se zahteva, da so produkti visoke kakovosti, cene pa nizke. (4)
Kopoliestri se ogromno uporabljajo zaradi njihove trpežnosti, mnogostranske uporabe
ter odpornosti na različne kemikalije, zato jih najpogosteje uporabljamo za proizvodnjo
embalaže. Prav tako so v uporabi na medicinskem področju, in sicer pri opremi,
embalaži, kozmetiki ter domačih produktih (igrače, kemični svinčniki, športna oprema).
(4)

Kopoliester Tritan je na trgu plastike relativna novost, saj se je na tržišču pojavila v
začetku leta 2007. Produkti narejeni iz plastike Tritan so prosojni, njihova odpornost,
pa se lahko kosa z nerjavečim jeklom, pri čemer je dodana vrednost ta, da se ob padcu
ne poškodujejo (vdrtine). Plastika Tritan ne vsebuje bisfenolnih spojin, kot sta na
primer BPA in njen nadomestek BPS, in ne vsebuje estrogenskih imitatorjev, ki bi
motili človeški endokrinski sistem. Izdelki narejeni iz te vrste plastike spadajo pod kodo
SPI 7, kar kopoliester Tritan uvršča v skupino neuvrščenih plastik (tiste, ki po
karakteristikah ne sodijo v prvih 6 skupin) skupaj z najlonom ter novejšimi
bioplastikami. Plastenke, narejene iz Tritana EX401, lahko segrevamo v mikrovalovni
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pečici ali pa vanje nalijemo vrelo tekočino, pri čemer pa material v vsebino, ki je v
plastenki, ne spušča nevarnih snovi. Izdelke, ki so narejeni iz tega tipa plastike, lahko
očistimo v pomivalnem stroju pri najvišjih temperaturah, prav tako pa lahko
uporabljamo agresivna čistilna sredstva, ki jih pri običajnih PET-plastenkah ne bi
mogli. (5)
Izdelki so narejeni s postopkom brizganja plastike v model ali pa s postopkom
vpihovanja vročega zraka v plastiko samo. Plastike Tritan zaenkrat ni mogoče
reciklirati. (5)

2.4. ZDRAVJU ŠKODLJIVE KEMIKALIJE

2.4.1.

BPA

Slika 1: Strukturna formula BPA spojine

Bisfenol A oz. BPA, s kemijsko formulo C15H16O2, je ogranska spojina, ki se uporablja
predvsem za pridobivanje plastike ter za izdelavo epoksi smol. Prav tako pa se
uporablja kot pesticid in fungicid. Izdelki, ki so narejeni iz BPA-spojine, so prozorni,
elastični in zelo trpežni, tako da jih težje razbijemo. Uporablja se predvsem za izdelavo
plastenk za vodo, poleg tega ga pa najdemo tudi v športni opremi, zgoščenkah,
pripomočkih za optično korekcijo (leče) ter v zobozdravstvu, kjer ga uporabljajo pri
izdelavi plomb. (7)
Med znanstveniki ni konsenza glede vpliva kemikalije BPA na človeka. Po najnovejših
raziskavah Ameriške agencije za varstvo hrane in zdravil (FDA) spojina BPA v
trenutnih koncentracijah, ki se uporabljajo v živilski industriji, ne bi smela biti škodljiva.
Učinki BPA na telo so predvsem odvisni od tega, v kolikšni koncentraciji je v
človeškem telesu ter kako dolgo smo bili tej kemikaliji izpostavljeni. Po raziskavi, ki jo
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je leta 2003 izvedla Ameriška agencija za varstvo hrane in zdravil, naj bi prisotnost
BPA zaznali v kar 93 % vzorcev urina. (7)
Najvišjo vrednost BPA so po raziskavi inštituta National Toxicology Expert našli pri
otrocih, starih do 6 mesecev, najnižjo pa pri odraslih. (7)
Kemikalija BPA negativno vpliva na človeški in živalski endokrini sistem. Za razliko od
živčnega sistema, ki skrbi za nemoteno delovanje možganov, srca, pljuč itd., je
endokrini sistem odgovoren za dolgoročni razvoj možganov, srca, živčnega sistema,
rasti, metabolizma ter spolne funkcije. V endokrinem sistemu BPA tako moti
proizvodnjo ali pa prenos hormonov v človeškem sistemu. BPA prav tako posnema
hormon estrogen, kar lahko privede do nepravilnega razvoja pri plodu ali v obdobju
pubertete. Raziskave so prav tako pokazale, da BPA povzroča motnjo pozornosti,
avtizem, debelost, diabetes tipa 2 ter porast pri hormonskih rakavih tvorbah, kot sta
rak prostate in dojk. (7)
Leta 2008 je Kanada prepovedala uporabo BPA-plastike za proizvodnjo plastenk,
namenjenih otrokom, ZDA in Evropa pa o tem še razmišljata. Po najnovejši raziskavi
Evropske agencije za varno hrano (EFSA) iz oktobra 2016 naj bi kemikalija BPA
vplivala na delovanje živalskega endokrinega sistema, vendar istega vpliva ne morejo
potrditi na ljudeh, saj na tem področju ni bilo izvedeno zadostno število raziskav. (7)

2.4.2.

BPS

Slika 2: Strukturna formula BPS spojine

Kemikalija BPS s kemijsko formulo C12H10O2S je organska spojina, pri kateri je
dimetilmetilenska skupina zamenjana s sulfatno skupino ter je analog Bisfenola A
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(BPA). Tako kot BPA je BPS po sestavi sintetičen estrogenski in hormonski motilec.
Moti delovanje človeškega endokrinega sistema, saj oponaša hormon estradiol.
Spojino BPS so našli v okoli 80 % vzorcev urina, ki so jih odvzeli med študijo. Med
drugim vpliva tudi na hormon prolaktin, ki je povezan z razmnoževanjem,
metabolizmom in dojenjem. Uporablja se za hitro sušenje epoksi lepil. (8)
Zaradi skoraj desetletja stare gonje proti spojini BPA se sedaj BPS uporablja kot
alternativa spojini BPA v večini naših plastičnih izdelkov, ki so v vsakdanji uporabi,
med drugim pa ga v veliki meri najdemo tudi v hrani iz pločevink. Proizvajalci ga zelo
radi uporabljajo, saj jim to omogoča, da izdelku nadanejo oznako »BPA free«. V
primerjavi z BPA je BPS bolj odporen proti vročini in svetlobi, zato se pogosto
uporablja tudi v papirni industriji. (8)

2.4.3.

DEHP

Slika 3: Strukturna formula DEHP spojine

Spojina dietilheksil ftalat, drugače imenovana DEHP, je organska spojina s kemijsko
formulo C24H38O4. Spojina je brezbarvna, topiti pa jo je moč v lipidih, vendar ne v vodi.
Je hlapna tekočina, ki se zaradi svojih edinstvenih lastnosti dodaja pri proizvidnji PVCizdelkov, da poveča njihovo prožnost. Skupino, v kateri se nahaja DEHP, imenujemo
tudi mehčalci oz. plastifikatorji. (9)
Spojina DEHP se pri proizvodnji PVC-plastike kemično ne veže na nosilca, zato se ob
uporabi tekočin, maščob ali toplote lahko izloča v vsebino embalaže, ki na koncu
pristane v človeškem telesu.

(9)
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Zdravstveni vplivi kemikalije DEHP na telo so podobni kot pri spojini BPA. V
laboratorijih so tako dokazali, da je zaviralec reporoduktivnih hormonov pri moških
(zmanjšuje število spermijev), zavira sintetiziranje hormona testosterona v človeškem
telesu ter povečuje možnost nastanka rakavih tvorb na testisih pri moških in raka dojk
pri ženskah. Prav tako pa povzroča feminizacijo moških. (9)
Februarja 2015 je Evropska unija na pobudo iz leta 2011spojino DEHP pod regulacijo
z imenom REACH uspešno prepovedala v splošni uporabi, vendar jo proizvajalci še
vedno lahko uporabljajo, če izdajo prošnjo, v kateri jasno opredelijo, kje in v kolikšni
meri se bo ta spojina uporabljala. (9)

2.4.4.

ANTIMON

Antimon je kemijski element s kemijskim simbolom Sb in atomskim številom 51.
Uporablja se predvsem za protipožarno začito, v barvni ter keramični industriji, za
proizvodnjo gum ter PET-plastike. Pri PET-plastiki se kot katalizator uporablja
antimonov oksid in ne dejanska kovina antimon. Ko je PET-plastenka določen čas
izpostavljena višjim temparaturam, začne antimon pronicati v vsebino plastenke.
Zdravstvene agencije širom sveta so potrdile, da minimalna količina antimona v
plastenkah ne predstavlja večjega tveganja za naše zdravje. Do sedaj v javnost ni
prišla nobena študija, ki bi dokazala vsebnost nevarne ravni antimona v vodi. (11)
Zdravstveni učinki antimona na človeško telo so lahko pozitivni in negativni.
Raziskave, ki bi dokazovale povezavo med antimonom in malignimi rakavimi tvorbami
ter razvojnimi napakami dojenčkov in otrok, ne obstajajo. (10)
V medicini se antimon uporablja kot zdravilo proti parazitom. Pacienti, ki so prejeli
preveč zdravila proti parazitom, so zaradi antimona izkusili slabost, bruhanje ter
abnormalno delovanje srca. Ob zaužitju manjših količin s tekočino lahko povzroči
slabost, ob zaužitju večje količine pa odpoved jeter in ledvic. Ob izpostavljenosti
antimonu v zraku se lahko pojavijo srbečica kože ter pekoče oči, ob vdihavanju večje
količine antimonovega prahu pa celo smrt. (10)
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2.5. UČINKI DEHIDRACIJE NA TELO
Dehidracija označuje stanje pomanjkanja vode v telesu. Izsušitev nastane takrat, ko
je normalna poraba vode (potenje, dihanje ter urinacija) ali abnormalna poraba vode
(driska, bruhanje) v telesu večja od te, ki jo zaužijemo. Poznamo tri vrste dehidracije:
izotonično (izguba vode, soli ter elektrolitov), hipertonično (izguba vode) ter
hipotonično izsušitev (izguba elektrolitov ter soli). Pri človeku je daleč najpogostejša
vrsta dehidracije izotonična. Vzrokov za pojav dehidracije je lahko več, vezani pa so
na okolico (vročina, suh zrak), telo (krvavitev, driska, bruhanje, …), okužbe ter
prehranske motnje (diete, bolezni, postenje). (12)
Prvi simptomi dehidracije telesa nastanejo pri 2-odstotni izgubi vode. Simptomi
vključujejo glavobol, izgubo apetita, omotico, znižanje krvnega pritiska, zmanjšanje
koncentracije ter utrujenost. Ob dolgotrajni izpostavljenosti izsušitvi se lahko pojavi
nezavest, zatekanje jezika, okvara ledvic, ob 15-odstotni izgubi vode v telesu pa lahko
nastopi tudi smrt. (12)
Dokazani so tudi negativni učinki pomanjkanja vode na možgansko funkcijo, saj voda
sestavlja 70 % možganov, kar znaša okoli 60 % njihove teže. Pomanjkanje vode lahko
povzroči širok spekter težav pri delovanju možganov. Simptomi vključujejo slab
spomin, pomanjkanje koncentracije, glavobole, depresijo in druge. Povprečna oseba
zaužije okoli liter vode na dan, kar je premalo, saj bi odrasla moška oseba morala
zaužiti do 3 litre, ženska pa 2,2 litra vode na dan. (12)

2.6. OZNAKE
Embalažne oznake so pisne, grafične ali elektronske oznake, ki sporočajo osnovne
informacije o materialu, njegovi uporabi ter recikliranju. (14)
Večina embalažnih oznak je standardiziranih. V Evropi za to skrbi Evropska agencija
za varnost hrane (EFSA) v Združenih državah Amerike pa Ameriška agencija za
varstvo hrane in zdravil (FDA). (14)
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Preglednica 1: Prikaz in opis simbolov na plastičnih embalažah za tekočino
Simbol

Ime

Pomen

Oznaka za varno

Oznaka označuje embalažo, ki lahko pride v

shranjevanje hrane (13)

stik s hrano ali pijačo (13)

Ne vsebuje BPA (13)

Oznaka za varno
(13)

Oznaka za minimalno
in maksimalno
temperaturo

(13)

Oznaka za varno
zmrzovanje (13)

Oznaka za varno
uporabo v pomivalnem
stroju

(13)

kemikalije bisphenol A (13)

Oznaka označuje embalažo, ki jo lahko

uporabo v
mikrovalovni pečici

Oznaka označuje embalažo, ki ne vsebuje

uporabljamo v mikrovalovni pečici (13)

Oznaka označuje maksimalni in minimalno
temperaturo, ki jo lahko embalaža vzdrži (13)

Oznaka označuje embalažo, ki jo lahko
uporabljamo za shranjevanje v zmrzovalniku
ali hladilniku (13)

Oznaka označuje embalažo, ki jo lahko
peremo v pomivalnem stroju (13)
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Znak primarne
surovine (14)

Znak primarne
surovine

Simbol označuje embalažo, ki je izdelana iz
polietilen tetraftalata (PET), kjer številka 1
označuje oštevilčenje tega materiala (14)
Simbol označuje embalažo, ki je izdelana iz
polipropilena (PP), kjer je številka 5
oštevilčenje tega materiala (14)
Simbol označuje embalažo, ki je izdelana iz

Znak primarne

drugih plastičnih materialov (OTHER), kjer

surovine (14)

številka 7 označuje oštvilčenje teh
materialov (14)
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3. OPIS MATERIALOV IN METOD

3.1. ANALIZA OBSTOJEČIH INTERAKTIVNIH POSOD ZA VODO
Za potrebe diplomske naloge sva preučila ostale konkurenčne izdelke, ki so trenutno
na trgu, in potencialne izdelke, ki so še vedno v konceptni fazi. Preverila sva, iz
kakšnih materialov so izdelki narejeni, kakšna je njihova podoba, uporabnost in
njihove aplikacije za pametne naprave, če jih izdelki vključujejo.
Na trgu je kar nekaj izdelkov, ki so podobni najinemu, kar nakazuje, da je potreba po
interaktivni plastenki velika. Izbrala sva šest različnih interaktivnih posod za vodo
(HidrateSpark, Thermos SmartLid, H2O Pal, Moikit Seed, Sippo in HydraCoach) in
preverila, iz kakšnega materiala je posamezni izdelek (material posameznih delov
izdelka, recikliranje izdelka, ali proizvodnja izdelka vpliva na okolje), kakšna je podoba
njegove embalaže (kateri starostni skupini je namenjena), uporabnost in obliko izdelka
(je embalaža primerno oblikovana, omogoča lažje zaužitje tekočine), podobo ter
funkcionalnost aplikacije (funkcije aplikacije ter njen izgled) in kakšna je tehnologija,
ki omogoča interaktivnost izdelka (kako se meri količina vode, kako se posoda in
aplikacija sporazumevata).

3.2. HIDRATE SPARK

Slika 4: Plastenka Hidrate Spark
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3.2.1.

Material

Zunanjost izdelka je v celoti izdelana iz plastike, natančneje iz plastike Tritan. Plastika
ne vsebuje snovi BPA in BPS, kar pomeni, da je zdravju neškodljiva. Plastenke
HidrateSpark ni mogoče reciklirati. Okoli pokrova so nameščeni obroči iz silikona, ki
preprečuje razlivanje.

3.2.2.

Podoba embalaže in uporabnost

Plastenka je elgantna, visoka in ozka. Volumen plastenke znaša 710 ml, podatkov o
dimenzijah plastenke pa na spletni strani ni. Plastenka ima zanimivo podobo, saj
izgleda, kot da je izdelana iz trikotnikov. Sredinji del plastenke je zožan, kar omogoča
lažje rokovanje z izdelkom. Namenjena je vsem starostnim skupinam. Ciljna skupina
ljudi, ki jim je izdelek namenjen, so najverjetneje študenti, zaposleni in rekreativni
športniki. Plastenka je prosojna, kar omogoča, da vidimo, koliko vode je v njej. Kupimo
jo lahko v več barvnih različicah, kot so na primer črna, bela, modra, zelena, roza in
vijolična barva.

3.2.3.

Aplikacija

Slika 5: Podoba aplikacije Hidrate Spark
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Aplikacija je namenjena napravam Android in iOS. S tem je poskrbljeno za veliko
večino potencialnih uporabnikov. Aplikacija ima pet navigacijskih strani z vsebino.
Glavna stran (kapljica na sredini navigacijske vrstice) ponazarja količino zaužite
tekočine, kar na sredini prikazuje vizualno, numerično pa v krogu. Nad krogom z
manjšimi krogci prikazuje dosego ciljev po dnevih. Pod krogom prikazuje še količino
vode, ki jo mora oseba zaužiti. Na levi strani navigacijske vrstice sta na voljo stran z
imenom skupnost (ikona z dvema osebama), kjer lahko primerjamo rezultate z drugimi
osebami, in stran z grafi (ikona s črticami), kjer spremljamo pretekle rezultate v
dnevnih, tedenskih in mesečnih intervalih. Na desni strani imamo osebne nastavitve
in nastavitve aplikacije (ikona z eno osebo), kjer nastavljamo različne parametre, kot
so na primer vrsta opozoril ter njihova pogostost, nastavitev

povezljivosti med

aplikacijo in plastenko itd. Zadnja ikona na desni (ikona kozarca) se uporablja za ročno
vnašanje količine zaužite vode.

3.2.4.

Tehnologija

Nikjer ni natančno opisano, kako plastenka HidrateSpark deluje, a lahko na podlagi
uporabljene tehnologije predvidevamo, kakšen je postopek merjenja tekočine.
Plastenka HidrateSpark meri količino zaužite vode s pomočjo kapacitivnega senzorja,
ki deluje tako, da meri dielektrično konstanto večjo od zraka in na podlagi tega določa
gladino vode ter jo primerja s prejšnjo gladino. Na podlagi trenutne in zadnje gladine
izračuna razliko zaužite vode in jo pošlje aplikaciji. Za ugotavljanje spremembe
pozicije plastenke HidrateSpark uporablja tudi žiroskop, kar pomeni, da senzor meri
gladino vode samo takrat, ko se plastenka fizično premakne. Senzor in žiroskop sta
povezana z mikroupravljalcem, ki podpira Bluetooth 4.0. Ta podpira BLE za pošiljanje
podatkov na pametno napravo. Vse dele napajajata dve bateriji tipa CR2032, kar naj
bi po zagotavljanju proizvajalcev zadoščalo za večmesečno napajanje. Baterije so
zamenljive.
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3.3. H2OPAL

Slika 6: Steklenica H2Opal

3.3.1.

Material

H2Opal steklenica je, kot pove že samo ime, izdelana iz visokokakovostnega
borosilikatnega stekla. Pokrovček je izdelan iz nerjavečega jekla, okoli steklenice pa
so silikonski trakovi različnih širin, ki služijo kot pomoč pri oprijemu ter za zaščito pred
udarci. Pod steklenico se priklopi senzor, ki je v celoti obdan s plastiko. Senzor je moč
odklopiti in ga tudi prestaviti na druge modele plastenk.

3.3.2.

Podoba embalaže in uporabnost

Steklenica je preprosta in elegantna. Na sredinskem delu je zožana za lažje rokovanje.
V višino meri 240 milimetrov in sprejme 550 mililitrov tekočine. Teža prazne plastenke
znaša med 300 in 350 grami. Embalaža je prosojna, saj je iz stekla in nam omogoča
pregled nad količino tekočine v steklenici.
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3.3.3.

Tehnologija

Steklenica uporablja senzor, ki meri težo tekočine v njej in je nameščen na dnu
steklenice. H2Opal vsebuje tudi giroskop, ki določa kdaj se je steklenica premaknila
in kdaj mora senzor izmeriti maso vode. Senzor in giroskop sta povezana z
mikroprocesorjem CC2540, ki vključuje povezljivost s pametno napravo preko
Bluetooth 4.0 BLE. Elektronika se napaja z zamenljivimi baterijami tipa CR2032.

3.3.4.

Aplikacija

Slika 7: Podoba aplikacije H2Opal

Aplikacija je trenutno namenjena samo napravam z operacijskim sistemom iOS, kar
podjetju predstavlja veliko težavo, saj večina uporabnikov pametnih naprav uporablja
Android (source gartner). O sami aplikaciji ni veliko informacij. Vemo, da meri količino
zaužite tekočine čez dan in opozarja uporabnika na to, koliko tekočine še mora zaužiti,
da bi dosegel zastavljeni cilj. Aplikacija ima tudi grafični pregled za pretekle dni, tedne
in mesece. Verjetno ima tudi nastavitve, kjer lahko nastavimo opozorila, osebne
podatke in kalibracijo same steklenice.
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3.4. HYDRACOACH

Slika 8: Plastenka Hydracoach

3.4.1.

Material

Plastenka Hydracoach je izdelana iz plastike Tritan. Namesto pokrova ima ustnik iz
silikona, ki je povezan s slamico, po kateri srkamo tekočino. Elektronika je vgrajena v
ohišje, na sprednji strani ohišja pa se nahaja LCD-zaslon, ki nam posreduje podatke.

3.4.2.

Podoba embalaže in uporabnost

Izmed vseh izdelkov je ta izdelek najstarejši, zato je tudi njegova podoba nekoliko
zastarela. Sama oblika plastenke je običajna, ni preširoka, tako da je lažja za držanje.
Izgled kazi tudi LCD-zaslon, ki je nameščen na sredino plastenke. Podatka o velikosti
in volumnu plastenke ni, prodajajo pa jo v treh barvah: modri, oranžni in črni.

3.4.3.

Tehnologija

Plastenka za merjenje zaužite tekočine uporablja merilec pretoka vode, ki deluje tako,
da vodo srkamo iz plastenke po slamici. Merilec je povezan z vezjem, ki preračunava
podatke in nam jih prikaže na LCD-zaslonu. Podatkov o napajanju nisva zasledila.
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3.4.4.

Aplikacija

Plastenka Hydracoach ne uporablja aplikacije, saj je vanjo vgrajen LCD-zaslon, ki
prikazuje podatke. Na zaslonu lahko sproti preverjamo, koliko tekočine smo zaužili
čez dan, povprečno količino tekočine na uro, koliko časa še imamo do našega cilja in
odstotek zužite tekočine glede na končni cilj.

3.5. THERMOS SMART LID

Slika 9: Steklenica Thermos

3.5.1.

Material

Plastenka Thermos je v celoti izdelana iz plastike Tritan. Material ne vsebuje snovi
BPA in BPS, ki sta zdravju škodljivi. Plastenke ni moč reciklirati.

3.5.2.

Podoba embalaže in uporabnost

Embalaža je enaka večini plastenk za vodo. Posoda je prozorna, tako da vidimo koliko
vode je v plastenki, pokrovček je velik in zaseda skoraj četrtino velikosti plastenke,
odpira pa se s pritiskom na gumb. Plastenka je po vsej dolžini enako široka in ni
zožana za boljši prijem. Sprejeme 700 mililitrov tekočine. V višino meri 270 milimetrov
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in v širino 79 milimetrov, zato spada med večje plastenke. Plastenko je možno naročiti
v zelenomodri ali sivi barvi.

3.5.3.

Tehnologija

O tehnologiji, uporabljeni za merjeneje zaužite tekočine, ni veliko podatkov. Zagotovo
vemo, da plastenka uporablja Bluetooth za pošiljanje podatkov na pametno napravo.
Iz slik lahko sklepamo, da uporablja kapacitivni senzor za merjenje gladine vode.
Verjetno ima tudi giroskop za določanje položaja plastenke. Vemo tudi, da vsebuje
baterijo Li-ion, ki drži približno 12 dni, potem pa jo je treba napolniti s priloženim
kablom.

3.5.4.

Aplikacija

Slika 10: Podoba aplikacije steklenice Theroms

Tudi o sami aplikaciji ni veliko podatkov. Vemo, da deluje samo na napravah znamke
Apple (tiste, ki podpirajo operacijski sistem iOS), kar enako kot pri H2Opal škodi
prodaji. Aplikacija meri količino zaužite tekočine, prikazuje grafe in pošilja obvestila o
doseganju ciljev.

34

3.6. MOIKIT SEED

Slika 11: Steklenica Moikit Seed

3.6.1.

Material

Steklenica Seed je v glavnem izdelana iz nerjavečega jekla. Notranjost je prevlečena
z bakrom, kar ji daje termične lastnosti. Tudi pokrovček je izdelan iz nerjavečega jekla,
senzor v pokrovčku pa je obdan s plastiko Tritan.

3.6.2.

Podoba embalaže in uporabnost

Izgled embalaže je preprost in spominja na plastično embalažo za vodo, ki jo lahko
kupimo v trgovini. Posoda za vodo je ozka, kar omogoča lažje držanje. Izdelujejo jo v
treh velikostih, za 350 mililitrov (210 milimetrov), 420 mililitrov (230 milimetrov) in 500
mililitrov tekočine (255 milimetrov). Moikit Seed lahko kupimo v roza, vijola, črni, beli,
modri, zeleni, svetlo zeleni, oranžni in zelenomodri barvi.
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3.6.3.

Tehnologija

Izmed vseh pametnih plastenk je slednja tehnološko najbolj napredna. Senzor je
nameščen v pokrovčku in meri količino zraka v posodi. Na podlagi razlike med
meritvami nato izmeri, koliko tekočine smo zaužili. Senzor komunicira s pametno
napravo preko Bluetooth 4.0 BLE, kar omogoča dolgo delovanje baterije. Dve bateriji
tipa CR2477 zadostujeta za delovanje v obdobju 1 leta, če napravo uporabimo 30-krat
na dan. Baterija napaja tudi LCD-zaslon, ki se nahaja na vrhu pokrovčka in uporabniku
sporoča trenutno temperaturo in količino tekočine v posodi.

3.6.4.

Aplikacija

Slika 12: Podoba aplikacije Moikit Seed

Aplikacija je izdelana tako za naprave Android kot tudi iOS. Omogoča dnevno
beleženje zaužite tekočine ter ogled preteklih dni v tedenskih ali letnih intervalih. Za
dosego ciljev vas aplikacija nagradi s točkami.
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3.7. SIPPO

Slika 13: Steklenica Sippo

3.7.1.

Material

Sippo je še ena posoda za vodo, ki je narejena iz nerjavečega jekla. Tudi pokrovček
je iz nerjavečega jekla in je zavarovan s silikonskimi obroči, ki preprečujejo razlitje.

3.7.2.

Podoba embalaže in uporabnost

Embalaža je preprosta in moderna. Spodaj in zgoraj je posoda najširša in se proti
sredini počasi oža, kar omogoča lažji prijem plastenke. Volumen posode Sippo znaša
420 mililitrov, tako da sodi med manjše posode. Podatkov o dimenzijah ni. Senzor se
nahaja v spodnjem delu posode in ga je možno ločiti od same steklenice. Na voljo sta
dve barvi, zelenomodra in črna.

3.7.3.

Tehnologija

O delovanju posode ni bilo moč najti nobenih informacij. Ker je senzor na dnu posode,
lahko predvidevamo, da posoda meri količino tekočine tako, da izmeri njeno maso.
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Povezljivost z aplikacijo omogoča tehnologija Bluetooth. Posoda se napaja z dvema
standardnima baterijama tipa AAA. Podatka o življenjski dobi baterij ni.

3.7.4.

Aplikacija

Slika 14: Podoba aplikacije steklenice Sippo

Aplikacija je na voljo za naprave Android in iOS. Na podlagi telesnih parametrov
izračuna dnevno količino vode, ki jo mora uporabnik mora. Ponuja beleženje ter
dnevni, tedenski in mesečni pregled prejšnih rezultatov. Omogoča tudi shranjevanje v
oblaku, kar pomeni, da uporabnik ne izgubi podatkov, tudi če zamenja napravo.
Aplikacija uporabnika prav tako opozarja, kdaj je potrebno zaužiti tekočino.

3.8. PROGRAMSKO ORODJE
Za izdelavo teoretičnega dela diplomske naloge sva posegala predvsem po
internetnih virih, nekaj informacij pa sva našla tudi v literaturi, natančneje v delu
Material World atorja Rodneyja Cotterilla.
Praktični del diplomske naloge sva najprej izvedla na listu pairja, kamor sva zapisovala
in skicirala ideje glede plastenke in njene aplikacije. Kasneje sva te ideje prenesla v
računalnik, natančneje v Adobova programa Adobe Illustrator CC in Adobe Photoshop
CC, 3D-model sva pa modelirala v programu Blender.
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Blender je brezplačen in odprtokoden program za ustvarjanje animiranih filmov,
vizualnih efektov, umetnosti, 3D-modelov, 3D-modelov za tisk, interaktivnih 3Daplikacij in videoiger. Funcije blenderja vključujejo 3D-modeliranje, teksturiranje,
rasteriranje, grafično spreminjanje, rigging, skinning, simulacijo tekočin in dima,
simulacijo delcev, simulacijo teles, kiparjenje, animiranje, upodabljanje, video
obdelavo. (23)
Adobe Illustrator je vektorsko grafično oblikovalski program. Izdelalo ga je podjetje
Adobe Systems in je vodilni grafični program za profesionalno uporabo. Uporablja se
za izdelovanje logotipov, plakatov, vizitk, brošur in drugih vektorskih izdelkov. (24)
Adobe Photoshop je orodje za obdelavo fotografij in drugih grafičnih izdelkov. Izdelalo
ga je podjetje Adobe Systems in je vodilni program za strokovno uporabo. Omogoča
digitalno risanje, barvanje, slikovno manipulacijo ter obdelovnje fotografij. Za
napredne uporabnike ponuja tudi delo s 3D-objekti in animiranje. Je osnovno orodje
za vse oblikovalce, fotografe in ilustratorje, ki želijo ustvarjati na področju grafične
industrije. (25)

3.9. ANKETA
Anketa je seznam vprašanj namenjena pridobivanju specifičnih podatkov od določene
skupine ljudi. Ankete lahko izvajamo preko telefona, elektronske pošte, interneta ali
pa v pogovoru. Ankete se uporabljajo za povečanje znanja ponavadi na področjih
socialnih raziskav in demografije. Anketa je seznam vprašanj namenjena pridobivanju
specifičnih podatkov od določene skupine ljudi. Ankete lahko izvajamo preko telefona,
elektronske pošte, interneta ali pa v pogovoru. Ankete se uporabljajo za povečanje
znanja ponavadi na področjih socialnih raziskav in demografije. (26)
Z anketami najpogosteje preverjamo razmišljanje, mnenja in občutke. Ankete so lahko
specifične oz. omejene ali pa bolj globalne cilje. (26)
Anketa je sestavljena iz preddoločenih vprašanj, ki so zastavljene določenem vzorcu.
Na podlagi vzorca lahko doloočamo obnašanje populacije iz katere je bil vzorec izbran.
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Lahko tudi primerjamo vzorce iz različnih populacij ali pa opazujemo obnašanje
populacije skozi čas. (26)

4. REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1. OPIS PLASTENKE
Celotna višina plastenke znaša 200 milimetrov, od tega meri višina posodice za vodo
180 milimetrov, preostalih 20 milimetrov pa meri pokrovček. Skupna višina pokrovčka
je 30 milimetrov od tega je višina zamaška 10 milimetrov. Premer plastenke znaša 65
milimetrov, skupni volumen pa 600 mililitrov. Glavnino plastenke predstavlja prostor
za vodo. Ta bo prevlečen z dodatnim slojem gume, ki bo uporabniku omogočila lažje
rokovanje s plastenko, prav tako bo zunanje dno plastenke prevlečeno z gumo istega
tipa, kar plastenki omogoča večjo stabilnost in preprečuje zdrse z gladkih površin.
»Možgani« naprave se nahajajo v pokrovčku samem. Tu se nahaja merilec za pretok
vode, ki deluje samo v eno smer (smer izlivanja), tako da ne odšteva količine zaužite
vode v primeru, ko se merilec vrti v nasprotno smer. Zraven merilca vode se nahaja
vir napajanja, v tem primeru 2 litij-ionski 3V bateriji tipa CR2032. Ti dve bateriji imata
dovolj moči, da mehanizem plastenke napajata za obdobje 5 mesecev. Ko se baterije
iztrošijo, jih enostavno zamenjamo z novimi. Baterije bodo preko bakrene napeljave
napajale mikroupravljalnik, ki pretvarja električne impulze v aplikaciji berljive podatke
ter jih shranjuje za obdobje do 3 dni in preko Bluetootha pošilja podatke pametni
napravi, kjer jih aplikacija pretvori v uporabniku berljive informacije. Plastenko bo moč
pomiti tudi v pomivalnem stroju, saj bo enota z merilci in virom napajanja vodoodporna.
Mikroupravljalnik bo opremljen s pametnim Bluetooth sistemom, ki porabi znatno manj
energije kot navadni Bluetooth z istimi zmogljivostmi.

4.2. IZBIRA MATERIALOV
Pri izbiri materialov za interaktivno plastenko sva dala prednost zdravstvenemu vidiku,
torej temu, kako plastenka vpliva na človeško telo. Raziskave so pokazale, da
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škodljive snovi, ki se nahajajo v plastiki, lahko sčasoma začnejo pronicati v vsebino
plastenk in s tem na dolgi rok škodujejo človeškemu telesu. Ker je najin cilj izdelati
plastenko, ki bo v redni uporabi več let, sva dala prednost materialom, ki bodo imeli
minimalen vpliv na človeško telo. Zaradi dolgotrajne uporabe plastenka ne bo škodljiva
okolju, kljub temu da plastike, ki jo bova uporabila za izdelovanje končnega izdelka, v
tem trenutku še ni moč reciklirati. Pri izbiri materialov sva bila pozorna tudi na
praktičnost uporabe. Kar se tiče zdravstvenega vpliva na človeško telo in možnost
reciklaže bi bil v najinem primeru najboljši material steklo, vendar je to zaradi svoje
teže in krhkosti v resničnem življenju nepraktično, saj ima veliko višjo gostoto kot
plastika, kar pomeni večjo težo, prav tako pa bi se ob morebitnem padcu steklenica
lahko razbila. Steklo ob dolgotrajni uporabi tudi izgubi svojo prosojnosti in bi tako
pokvarilo končen videz izdelka. Plastiki sva dala prednost tudi zato, ker jo je lažje
oblikovati, saj bi lahko bilo ta material zaradi napredka 3D-tiskalnikov v prihodnosti
moč hitreje in ceneje proizvajati kot pa steklo. Del zunanjosti plastenke bova prevlekla
z gumo, ki bo omogočala lažje rokovanje, prav tako pa bo preprečevala zdrse z
različnih površin. Pokrovček, ki bo vseboval napajanje in merilni sistem, ter ustnik
bosta prav tako izdelana iz iste vrste plastike kot posodica za vodo.
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4.3. NAČRTOVANJE IN MODELIRANJE PLASTENKE
4.3.1.

Načrtovanje plastenke

Embalažo sva začela načrtovati s pomočjo že obstoječih navadnih plastenk za vodo,
torej tistih, ki ne vsebujejo nikakršnih merilnih sistemov. Po analizi 5 plastenk, sva
ugotovila, da se njihov volumen giblje med 500 in 700 mililitri. Dimenzije plastenk se
po višini gibljejo med 200 in 220 milimetri, njihova širina na najširšem delu pa med 80
in 100 milimetri. Zaradi želje po izdelku, ki ne bi bil le funkcionalen temveč tudi lepo
oblikovan, sva se odločila za dimenzije širine 65 milimetrov ter višine 200 milimetrov.
Prostor za vodo bo imel širino 65 milimetrov ter višino 180 milimetrov, kar mu bo dajalo
skupno prostornino okoli 600 mililitrov. Na levi strani se začne plastenka po 95
milimetrih nagibati, kot nagiba pa je 8 stopinj. Pokrovček, ki vsebuje merilne sisteme
in baterije ima na dnu širino 60 milimetrov pri vrhu pa 45 milimetrov. Skupna višina
pokrovčka je 20 milimetrov. Ustnik plastenke v širino meri 15 milimetrov ter v višino 12
milimetrov, kot naklona pa je enak naklonu celotnega pokrovčka, torej 8 stopinj.

Slika 15: Tehnična risba končne plastenke
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Po izrisu tehnične slike smo skico skenirali z ločljivostjo 600 DPI. Sken smo nato
uvozili v program Adobe Illustrator CC (Creative cloud), kjer smo skico prerisali, da
smo dobili ravne linije, ter ji dodali še manjkajoče tehnične podatke.
Končni izdelek iz programa Adobe Illustrator CC smo nato uvozili v program Blender.

4.3.2.

Modeliranje plastenke

Uporabljali smo najnovejšo stabilno različico 2.78a. Ko smo sliko nastavili, smo pričeli
z oblikovanjem 3D-modela plastenke. Plastenko smo začeli oblikovati pri dnu. Zaradi
popolne cilindrične oblike najine plastenke smo oblikovanje začeli z dodajanjem
preprostega cilindra (Cylinder), kateremu smo odstranili vrhnjo in spodnjo ploskev.
Cilindru smo nato s pomočjo preoblikovalca objektov (Object modifiers) dodali
nastavitev zaobljenja robov (Subdivision surface), da smo dobili gladko površino
cilindra. Spodnji del cilindra smo nato ekstrudirali (Extrude) ter uporabljali fukncijo
spreminjanja velikosti (Scale) in mu postopoma dodajali več ploskev, da smo dobili
izgled zaobljenega dna. Celoten proces smo zaključili z opcijo dodaj ploskev (Make
face). Spodnjemu delu modela smo še enkrat dodali nastavitev zaobljenja robov
(Subdivision surface), da smo površino še dodatno zgladili. Nato smo se prestavili na
zgornji rob cilindra, katerega smo s postopkom ekstrudiranja (Extrude) podaljšali do
končne višine prostora za vodo. Na točki, kjer se leva stran začne nagibati za 8 stopinj,
smo z nožem (Knife tool) plastenko razrezali na dva ločena dela. Del, ki ga je bilo
potrebno urediti, smo s fukncijo razdelitve ploskev (Face loop cut) razdelili na 13
različnih kosov. Nato smo začeli z nagibanjem leve strani plastenke, pri čemer smo
pazili, da s procesom ne vplivamo na nasprotno stranico, ki je morala ostati popolnoma
ravna. S končanim postopkom nagibanja leve strani plastenke smo za lepši končni
videz dodali še nastavitev zaobljenja robov (Subdivision surface). S funkcijo združitve
(Join) smo nato ponovno sestavili spodnji in zgornji del plastenke. Nato smo se lotili
modeliranja pokrovčka, ki bo vseboval vso potrebno elektroniko. Označili smo zgornji
rob prostora za vodo ter s funkcijami ekstrudiranja (Extrude) in spreminjanja velikosti
(Scale) izoblikovali stožičast pokrovček, katerega smo zaključili s funkcijo dodajanja
ploskve (Make face). Naslednji korak je bilo oblikovanje ustnika, za katerega smo
uporabili cilinder (Cylinder), ki smo mu odstranili zgornjo in spodnjo ploskev.
Preostanek cilindra smo razdelili počez na polovico s funkcijo razdelitve ploskev (Face
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loop cut) ter izbrisali zgornji del. Zadnji korak v procesu modeliranja plastenke je bilo
dodajanje gumijaste prevleke. Ta del smo dobili tako, da smo označili že prej
modeliran prostor za vodo ter iz njega izrezali neželjene elemente. Novo pridobljene
robove smo z operacijo razdelitve robov (Edge cut) razrezali na toliko kosov, da smo
dobili gladko krivuljo, ki smo jo še dodatno izpilili s nastavitvijo zaobljenja robov
(Subdivision surface). Na koncu smo gumo še dodatno prilagajali modelu plastenke,
dokler nismo bili zadovoljni s končnim izdelkom.

Slika 16: Prikaz posameznih modeliranih delov plastenke

Ko je bil 3D-model plastenke končan, smo začeli posameznim objektom dodajati
material tako, da smo v zavihku materiali (Materials) spreminjali nastavitve drsnikov.
Začeli smo s prostorom za vodo, za katerega smo želeli, da ima temno siv mat videz,
torej izgled brez močnega sijaja, ter da je prosojen. To smo dosegli tako, da smo dodali
nastavitev prosojnosti (Transparency) s HEX barvnim odtenkom 7C7E7E, Fresnelove
leče (Fresnel) z lomnim količnikom (IOR), z nastavitvijo za odbojnost (Glossy) ter z
nastavitvami za šum (Noise Texture) in relief (Bump), ki sta dali željeni videz motne
plastike. Pokrovček in ustnik vsebujeta iste materialne lastnosti, za katere smo želeli,
da dajejo izgled gladke, neodbojne, neprosojne črne plastike. To smo dosegli tako, da
smo označili oba objekta ter jima dodali nastavitve za šum (Noise Texture), relief
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(Bump Texture), lomni količnik (IOR), difuzno senčenje (Diffuse shader) s HEX
odtenkom 6F6F6F in z nastavitvijo za odbojno senčenje (Glossy Shader) s HEX
odtenkom 000000. Na koncu smo se lotili še izdelave materiala, ki bo dajal izgled
gume. Začeli smo z dodajanjem Voronoieve teksture z nastavitvijo celic (Voronoi
Texture), lomnega količnika (IOR), difuznega senčenja (Diffuse Shader), nastavitve
žameta (Velvet) ter odboja barve (Glossy Colour) z linearno svetlobo (Linear Light).
Gumo sva se odločila oblikovati v treh barvnih različicah. Zelena barva ima HEX
vrednost 55915A, modra HEX 427291 ter rdeča HEX 91424D.

Slika 17: Prikaz posameznih modeliranih delov plastenke z dodanimi materiali

Ko smo bili zadovoljni s končnim izdelkom, ki je že imel dodelano obliko in materiale,
smo se na koncu lotili še postavitve ozadja in osvetljave. Odločili smo se za preprosto
studijsko postavitev s tremi svetlobnimi viri in polkrožnim ozadjem, ki je dalo učinek
fotografskega platna. To smo dobili tako, da smo cilindru izbrisali zgornjo in spodnjo
ploskev ter polovico stranskih ploskev. Njegov stranski rob smo nato raztegnili, da
smo dobili ravno podlago, na kateri plastenka tudi stoji. Najmočnejši svetlobni vir
postavitve je reflektorska luč (Spot light), ki objekt z leve strani osvetljuje v stožičastem
snopu. Naslednji vir svetlobe je ploskev, ki smo ji dali nastavitev difuzne svetlobe, ki
objekt z desne strani osvetljuje z nežno svetlobo, ki osvetljuje celoten prostor. Zadnji,
najšibkejši vir svetlobe se nahaja za objektom in osvetljuje prostor, ki se nahaja v
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ozadju plastenke in s tem izniči premočno senčenje, zaradi katerega prosojnost
plastenke ne bi bila dovolj izrazita.

Slika 18: Okolica ter osvetljava končne upodobitve

Ko smo bili s končnim rezultatom ostvetlitve zadovoljni, smo plastenko z okolico tudi
upodobili (Render).

Slika 19: Prikaz upodobitve končnega izdelka
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4.4. NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE APLIKACIJE

4.4.1.

Načrtovanje aplikacije

Aplikacija bo delovala na vseh mobilnih napravah z operacijskima sistemoma iOS in
Android. Cilj aplikacije je, da v kombinaciji s plastenko redno meri in opozarja na
dovoljšnje zaužitje vode. Naprava se bo s plastenko povezala preko Bluetooth
vmesnika. Pri prvi uporabi mora uporabnik vnesti ime in priimek, ki bosta pripomogla
k temu, da bo lahko z drugimi ljudmi preko Facebooka primerjal rezultate oz. telesne
parametre, kot so višina v centimetrih, teža v kilogramih, starost v letih, spol ter
tedenska aktivnost. Aplikacija bo prav tako prilagojena letnemu času, saj je v toplejših
mesecih priporočljiva večja hidracija kot v zimskih mesecih. Prav tako bo dnevno
merila količino zaužite vode z dinamičnim prikazom, ki bo imel podobo kapljice.
Grafična podoba kapljice bo sovpadala s količino zaužite vode, ki bo izražena v
odstotkih. Višji kot bo izpolnjen delež potrebe po zaužiti vodi, večji odstotek bo
prikazan. Poleg tega pa bo uporabnik cilj lahko spremljal v dl/L. Steklenica je
zasnovana tako, da bo lahko uporabnik preverjal količino zaužite vode sprotno in za
nazaj za kateri koli dan v tednu. Aplikacija bo uporabnika spodbujala k doseganju ciljev
tako, da bo uporabnik odprl zavihek »Dosežki« in izpolnjeval različne naloge in cilje
različnih težavnostih. Za vsak opravljen cilj bo uporabnik nagrajen z zvezdico ali
»google play« točkami, ki jih lahko nato koristi v spletni trgovini podjetja Google.
Zahtevnejši cilji bodo prinesli več točk. Najtežji cilj bo, da bo moral uporabnik doseči
ustrezno količino zaužite vode v obdobju enega leta. Dosežke bo moč deliti preko
socialnih omrežij, kot so Facebook, Twitter itd. Deljenje rezultatov bo opcijsko, saj je
namen aplikacije, da spodbuja posameznika k doseganju osebnih ciljev in ne k
tekmovanju.
Za lažji pregled napredka bo aplikacija omogočala vizualne prikaze, kjer bo uporabnik
lahko spremljal napredek preko izrisanih grafov in stolpičnih diagramov. Grafi bodo
izrisani po tednih oz. po mesecih, tako da bo imel uporabnik celoviti prikaz o hidraciji.
Poleg tega bo lahko ta s pomočjo koledarja izbiral tudi posamezne dneve.
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Za enostavnejšo uporabo bo eden izmed zavihkov vseboval naslov »Domača stran«
in bo uporabnika v trenutku presmeril nazaj na začetno stran z namenom, da bi
aplikacija potekala čim hitreje, saj je steklenica namenjena vsem, ki želijo hitro in
enostavno uporabo.
S pomočjo 4. zavihka bo uporabnik lahko sproti spreminjal telesne parametre, kot so
teža, starost, višina in dnevna aktivnost.
Zadnji zavihek se imenuje »Nastavitve«. Ta zavihek bo vseboval naslednje podatke
oz. funkcije:
•

Intenzivnost opozarjanja – 2-krat na dan, vsako uro …

•

Način opozarjanja: zvok z vibracijo, samo vibracijo, samo opozorila, tihi način,
tihi način s časovnikom

•

Delovanje aplikacije v ozadju: da/ne

•

Avtomatsko posredovanje podatkov: da/ne

•

Ponovna kalibracija naprave

•

Ponovna povezava z napravo

•

Lokacija plastenke + osnovni podatki (serijska številka)

•

Izničenje podatkov

•

Zavihek za domači zaslon

•

Stanje baterije.

Ob nakupu plastenke bo najprej potrebno prenesti aplikacijo na svojo napravo z
operacijskim sistemom Android ali iOS. V priloženih navodilih bo QR koda, s katero si
uporabnik prenese aplikacijo na svojo napravo. Če je uporabniku tehnologija QR kode
nepoznana, je zraven priložen tudi spletni naslov do povezave, na kateri namesti
aplikacijo.
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4.4.2.

Oblikovanje aplikacije

Aplikacije sva se lotila tako, da sva najprej napisala vse funkcije, ki jih želiva imeti v
aplikaciji. Na podlagi teh funkcij sva naredila nekaj skic, ki so predstavljale odskočno
desko za končno podobo aplikacije.

Slika 20: Skica domačega zaslona

Izdelovanje podobe aplikacije je bilo opravljeno v programu Adobe Illustrator.
Aplikacija ima 5 glavnih zaslonov (osnovni zaslon, grafi, dosežki, profil in nastavitve),
zato sva najprej izdelala žični model za vsako posamezno stran. Ko sva bila
zadovoljna z žičnim modelom, je bilo potrebno izbrati barve. Ker oblikujeva aplikacijo,
ki beleži zaužito tekočino (vodo), sva se odločila, da bo osnovna barva modra. Po
nekaj poskusih sva se odločila za sledečo barvno shemo:
- temno modra 1 - #263C53
- temno modra 2 - #495B6F
- modra - #2E7199
- svetlo modra - #3BAEE3
- bela - #FFFFFF
Temno modra barva 1 je uporabljena izključno za ozadje. Temno modra barva 2 je
uporabljena za zgornji del aplikacije, kjer je z belo pisavo označeno, na kateri strani
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se uporabnik nahaja. Enaka barva je uporabljena tudi za spodnji del aplikacije, kjer je
navigacijska vrstica. Modra in svetlo modra delujeta kontrastno na podlago in sta
uporabljeni za preliv v kapljici, črti v grafu ter indkatorjie popite tekočine po dnevih.
Preliv teh dveh barv označuje pomembnejše podatke. Bela barva je uporabljena
izključno za besedilne elemente, ikone in obrobo kapljice.
Pisava, uporabljena v aplikaciji, je Open Sans, ki ga je izdelal Steve Matteson in je del
Google Fonts, kar pomeni, da je na voljo za brezplačno uporabo. Pisava je
optimizirana za tisk, splet in uporabniške vmesnike pametnih naprav.
Vse strani imajo skupno navigacijsko vrstico (#263C53), kjer se nahaja 5 ikon. Prva
ikona ponazarja dosežke (zvezdica), druga grafe (graf), tretja (sredinska) glavno stran
(kapljica), četrta profil (oseba) in zadnja, peta, nastavitve (zobnik). Strani, na katerih
se trenutno ne nahajamo, sva označila tako, da so ikone deloma prosojne, kar
dosežemo s 70-odstotno prosojnostjo. Ikona strani, na kateri se nahajamo, je bele
barve. Skupna je tudi zgornja vrstica (#263C53), kjer se izpiše ime strani, na kateri se
nahajamo, razen v primeru glavne strani, kjer je prikazan današnji datum.

Slika 21: Končna podoba aplikacije

Najpomembnjša stran je osnovna stran, saj na njej dobimo vse osnovne podatke za
tekoči dan in teden. Na vrhu strani so dnevni prikazovalniki, ki v odstotkih prikazujejo
uspešnost v preteklih dneh. Prikazovalniki so obarvani s prelivom dveh barv (#2E7199
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in #3BAEE3). Na sredini aplikacije je kapljica, ki v odstotkih prikazuje trenutno stanje
zaužite tekočine tekočega dne. Notranjost kapljice je obarvana z istim prelivom kot
zgornji prikazovalniki in se polni glede na odstotek zaužite tekočine (0 % je prazna
kapljica in 100 % je polna kapljica). Spodaj so še trije tekstovni prikazovalniki, ki
ponazarjajo (od leve proti desni) količino v litrih do izpolnitve cilja, količino v litrih
celotnega cilja in količino v steklenicah do izpolnitve cilja.
Stran z diagrami je izdelana po istem postopku kot glavna stran. Na vrhu imamo graf,
ki na osi X ponazarja dan, teden in leto ter na osi Y odstoek zaužite tekočine (1–100
%). Glavne črte so debelejše in bele barve (#FFFFFF), medtem ko so pomožne črte
tanjše. Pod grafom se nahaja koledar, na katerem lahko izbiramo za kateri dan oz.
dneve želimo prikaz podatkov na grafu. Med grafom in koledarjem se nahajajo še tri
bolj pogoste izbire, ki ponazarjajo podatke za zadnji teden, mesec in pretekle tri
mesece.
Strani »Profil« in »Nastavitve« sta vizualno identični. Obe strani prikazujeta možnosti,
ki jih lahko spreminjamo oz. vnašamo. Pri strani »Profil« s klikom na polje vpišemo oz.
izberemo določen parameter, medtem ko se na strani »Nastavitve« s klikom na polje
odpre več nastavitev iz določenega področja, ki jih lahko spreminjamo oz. vključujemo
ali izključujemo.
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4.5. PROTOTIP

Slika 22: Slika prototipa

Prototip interaktivne plastenke za vodo sestoji iz dveh glavnih komponent. Preko
spleta sva tako naročila merilec pretoka vode YF S201, ki bo priskrbel meritve pretoka
vode, ter miniaturni računalnik znamke Raspberry Pi, ki bo pridobljene podatke s
pomočjo kode, ki sva jo spisala s pomočjo programskega jezika Python, podatke
interpretiral in jih tudi shranjeval. Cilj, ki sva ga hotela s prototipom doseči je ta, da
pokaževa, da lahko tehologijo, ki je dostopna vsakomur, praktično uporabiva pri
izdelavi materiala za diplomsko nalogo. Raspberry Pi bo preko priključka HDMI
povezan na zunanji monitor. Za lažje upravljanje z napravo bosta preko USB-vhoda
prav tako povezani miška in tipkovnica, vse skupaj pa bo napajal mikro USB-priljuček
z napetostjo 5 V, čeprav bi za napajanje zadostovalo že 3,3-voltno napajanje preko
enoceličnih baterij. Merilec pretoka vode bo preko vhodnih pinov s tremi kabli povezan
z mikroračunalnikom.
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Slika 23: Shema vhodnih pinov mikro računalnika

Rdeči kabel na 2. vhodnem pinu bo merilcu dovajal 5-voltno napajanje, črn kabel na
6. vhodnem pinu bo služil kot ozemljitev, rumen kabel na 7. vhodnem pinu z imenom
GPIO 4 pa za prenos podatkov med merilcem pretoka vode in Raspberry Pi-jem.

4.5.1.

Merilec pretoka YF S201

Slika 24: Slika merilca pretoka YF S201

Merilec pretoka je naprava, ki se uporablja pri merjenju vodnega pretoka. Senzor se
nahaja v plastičnem ohišju, in sicer na mestu prostega pada vode. Merilec sestoji iz
gibljivega mlinčka in magnetnih senzorjev, ki s pomočjo magnetnega polja merijo
pretok vode. Za vsak polni obrat, ki ga naredi mlinček, senzor odda električni pulz, ki
ga pametna naprava, kot je na primer računalnik, pretvori v podatke. Senzor prav tako
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uporablja zvočne signale, ki pomagajo pri meritvah pospeška, pritiska ter volumna
vode, ki steče skozi merilec. Minimalna napetost, pri kateri merilec pretoka YF S201
dela je 5 V, kar predstavlja napajanje preko USB-vhoda. Merilec optimalno deluje pri
pretoku med 1 in 30 litri vode na minuto, pri čemer proizvajalec zagotavlja največ 10odstotno napako pri natančnosti meritve. Na liter izmerjene tekočine merilec odda 450
pulzov. Merilec tega tipa sva izbrala zato, ker za ugodno ceno (cca. 15 €) ponuja
relativno natančne meritve, ki so potrebne pri izdelavi prototipa.

4.5.2.

Mikroračunalnik Raspberry Pi

Slika 25: Slika mikro računalnika Raspberry Pi

Mikroračunalniki znamke Raspberry Pi, so serija miniaturnih računalnikov v velikosti
bančne kartice. Tehnologijo so razvili v Veliki Britaniji, kjer je tudi sedež podjetja z istim
imenom. Zaradi svoje velikosti in cenovne ugodnosti se uporablja za izobraževanje na
področju računalništva širom sveta, še posebej pa se je izkazal v državavah v razvoju.
Do danes so po svetu prodali že več kot 10 milijonov mikroračunalnikov.
Računalniki Raspberry Pi imajo vse, kar ima domač namizni računalnik. Hitrost
procesorjev se giblje med 700 in 1200 gigaherci. Vgrajeni pomnilniki imajo kapaciteto
med 256 megabajti in 1 gigabajtom, v pomoč pa je reža, v katero lahko vtaknemo
pomnilniško kartico poljubne velikosti. Vsak mikroračunalnik ima prav tako 4 USBvhode za priklop zunanjih naprav, HDMI-izhod, 3,5-milimetrski zvočni izhod ter mrežni
priključek,

da

lahko

napravo

povežemo

s

spletom.

Novejši

modeli

teh

mikroračunalnikov so prav tako opremljeni s sistemoma Bluetooth ter WiFi. Tovarniški
modeli so opremljeni s sistemom Raspbian, ki izhaja iz operacijskega sistema Linux,
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možno pa je namestiti tudi kateri koli drugi operacijski sistem, ki ga Raspberry Pi lahko
poganja. Programska jezika, ki se najpogosteje uporabljata, pa sta Python in Scratch.

4.5.3.

Spominska kartica MicroSD

Slika 26: Slika micro SD kartice s kapaciteto 8 gigabajtov

Za shranjevanje podatkov sva pri prototipu uporabila mikro pomnilniško kartico
znamke SanDisk s kapaciteto 8 gigabajtov, kar napravi omogoča večletno pomnjenje
podatkov.

4.5.4.

Koda

Koda je bila spisana v programskem jeziku Python z namenom interpretacije in
prikazovanja podatkov, ki smo jih dobili s pomočjo merilca pretoka vode. Ta je z
mikroračunalnikom povezan preko vhodnega pina, ki smo ga nastavili na številko 4,
kar pomeni, da bo merilec pretoka vode preko 4. vhodnega pina podatke posredoval
mikroračunalniku, ki jih bo kasneje prikazoval. Prve tri vrstice kode smo spisali tako,
da smo GPIO 4, torej četrti komunikacijski pin, kalibrirali, da ga bo mikroračunalnik
prepoznal kot vhod za prenos podatkov. Naslednje 4 vrstice predstavljajo začetne
vrednosti (Prev je oznaka za prejšnjo vrednost, Curr je oznaka za trenutno vrednost,
Count preračuna konverzijo pulzov danih s strani merilca pretoka vode, Popito pa
predstavlja novo pridobljeno vrednost). Naslednja vrstica (curr=GPIO.input (4))
programu določa, da nekajkrat na sekundo preverja, kakšno je stanje na 4. vhodnem
pinu in te podatke shrani pod vrednost Curr. Naslednja vrstica ukazuje, da pri tem še
sprotno preverja, da vrednost števca (Count) poveča za 1, če je bilo prešnje stanje
vrednosti (Prev) 1. Nadaljnji ukaz nalaga, da program vrednost trenutnega stanja
(Curr) shrani v prejšnje stanje (Prev). Zadnji dve vrstici sta namenjeni končnemu
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prikazu in izpisovanju vrednosti. Prva od njih pomeni, da na končnem prikazu,
vrednost števca (Count) pomnoži rezultat deljenja 1000, kar ponazarja 1000 mililitrov
oz. 1 liter vode, s 450 pulzi na liter, ki jih merilec pretoka vode oddaja na vsak iztočen
liter tekočine. Zadnja vrstica kode pa nadzira funkcijo za prikaz podatkov. Oznaka %d
v vrstici programu nalaga, da prikazuje trenutno vrednost pretečene vode.
Import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
Prev = 0
Curr = 0
Count = 0
Popito = 0
While True:
curr=GPIO.input (4)
If (prev == 1 and curr ==0):
Count = count+1
prev=curr
popito=count* (1000/450)
Print “Danes ste popili %d ml” % popito

4.6. KONČNI IZDELEK

4.6.1.

Vezje
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Slika 27: Slika mikroupravljalnika

Pri končnem izdelku bi za vezje uporabila modul BLE 4.0 z nizko porabo s čipom
NORDIC nRF51822 za izvanjanje meritev. Je zelo kompakten saj meri samo 16 x 16
milimetrov. Vsebuje 2,4-gigaherčni oddajnik Bluetooth, ki pošilja podatke pametni
napravi. Podpira prenos podatkov s hitrostjo 250 kilobitov, 1 megabit ali 2 megabita
na sekundo. Vsebuje 16-kilobajtni RAM-pomnilnik in 256-kilobajtni bliskovni (flash)
pomnilnik. Za napajanje porabi od 1,8 V do 3,6 V napetosti. V mirovanju pri 3 V
uporablja 4 A toka, za prebuditev pa potrebuje 2,5 s. Cena po kosu je 8,60 $.
https://www.seeedstudio.com/2.4GHz-low-power-consumption-BLE4.0-module%28not-include-antenna%29-16%2A16mm-p-2203.html

4.6.2.

Senzor vodnega pretoka

Slika 28: Slika merilca pretoka vode SF800

Gre za najnatančnejši instrument v najini plastenki, zato je pomembno, da deluje
brezhibno. SF800 je merilec vodnega pretoka, ki lahko natančno meri pretok pri samo
0,5 litrih na minuto, kar znaša 8,3 mililitrov na sekundo. Omogoča od 6100 do 5400
pulzov na liter in s tem veliko natančnost. Odstopanje natančnosti znaša +/- 1 %.
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Deluje tako, da vezje oddaja infrardeč signal, ki ga prekinjajo trije kraki propelerja. Ko
je signal prekinjen, se pretvori v pulz in posreduje procesorju.

4.6.3.

Baterija CR 2032

Slika 29: Slika enocelične baterije CR 2032

Baterija z oznako CR 2032 spada med enocelične litijske baterije z napetostjo 3 voltov.
Baterije tega tipa se najpogosteje uporabljajo za napajanje vezja pri računalnikih,
ročnih kalkulatorjih, daljinskih upravljalnikih, znanstvenih instrumentih, kuhinjskih
tehtnicah, brezžičnih zvoncih, urah in ostalih manjših prenosnih napravah. Premer
baterije znaša 20 milimetrov, višina pa 3,2 milimetra. Baterijska celica v notranjosti
ohišja ima premer 19,7 milimetra in višino 2,9 milimetra po definiciji standarda IEC
60086. Teža ene baterije se giblje med 3 g in 3,2 g.
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4.7. REZULTATI ANKETE

Moški
46%
Ženski
54%

Moški

Ženski

Anketriala sva 52 oseb, med katerimi je bilo 24 anketirancev moškega spola (46 %) in
28 anketirancev ženskega spola (54 %)

Starostne skupine
30
25
20
15
10
05
00
11 - 15 let

16 - 20 let

21 - 25 let

26 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 let ali več

Anketriala sva skupino ljudi s širokim razponom starosti, vse od 11-letnikov do oseb,
starejših od 50 let. Največ anketrancev (po 13 oseb) sodi v strostni skupini 21–25 let
in 26–30 let, sledi starostna skupina 31–40 let (11 oseb). V starostnih skupinah 41–
50 let in 51 let in več je odgovorilo po 5 oseb, v starostni skupini 16–20 let 3 osebe in
2 osebi v starostni skupini 11–15 let.
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Kakšen je vaš trenutni status?
8%

8%

Dijak

6%

Študent
30%
Zaposlen

48%

Upokojen
Brezposeln

Največ anketirancev je zaposlenih (25 oseb), sledijo študentje (16 oseb), nato pa
brezposelni in dijaki (po 4 osebe) ter upokojenci (3 osebe).

Tedenska aktivnost
40
35
30
25
20

36

36

15
10
14

05

06

08

5 krat na teden

Vsak dan

00
nič/malo aktivnosti 3 krat na teden

4 krat na teden

Anketirance sva spraševala o tedenski aktivnosti. Največ anketriancev je aktivnih
nič/malo (36) in 3-krat na teden (36). Sledi 4-kratna tedenska aktivnost (14),
vsakodnevna (8) in nazadnje 5-krat tedenska (6).
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Kakšno je vaše mnenje o ideji interaktivne plastenke za
vodo?
Nezadostno (1)
Zadostno (2)
Dobro (3)
Prav dobro (4)
Odlično (5)
00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

Veliki večini ljudi se zdi ideja o interaktivni plastenki za vodo odlična (20) ali prav dobra
(20). 12 ljudem se zdi ideja dobra. Iz tega lahko sklepamo, da so ljudje odprti do ideje
o interaktivni plastenki za vodo.

Koliko vode v povprečju spijete na dan?
35
30
25
20
15

29
23

10

23

21

1,5 - 2 L

Več kot 2 L

05
00

04
0,2 - 0,5 L

0,5 - 1 L

1 - 1,5 L

Na vprašanje, koliko vode spijejo na dan, je 15 ljudi odgovorilo 1–1,5 l, po 12 ljudi 0,5–
1 l in 1,5–2 l, 11 jih je odgovorilo, da spije več kot 2 l vode na dan, medtem ko sta 2
osebi odgovorili, da je zaužijeta le 0,2–0,5 l.
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Bi uporabljali interaktivno plastenko za vodo za
izboljšanje hidracije?
4%

31%

65%

Da

Mogoče

Ne

Večina anketriancev (34) bi uporabljala plastenko za izboljšanje hidracije, 16
anketriancev bi premislilo o uporabi, 2 anketiranca pa je ne bi uporabljala.

Kako pomembno vam je, da je embalažo moč
reciklirati?

17%
41%

42%

Zelo pomembno

Pomembno

Ni pomembno

Večini ljudi se zdi zelo pomebno (21) ali vsaj pomembno (22), da je embalažo moč
reciklirati. 9 osebam se recikliranje embalaže ne zdi pomembno.
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Podoba interaktivne plastenke
Sploh mi ni všeč (1)
Ni mi všeč (2)
Ne morem se odločiti (3)
Všeč mi je (4)
Zelo mi je všeč (5)
00

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Večini ljudi je podoba interaktivne plastenke zelo všeč (24) ali vsaj všeč (24). 2 osebi
se ne moreta odločiti, 2 osebama pa ni všeč.

Funkcionalnost interaktivne plastenke
Sploh mi ni všeč (1)
Ni mi všeč (2)
Ne morem se odločiti (3)
Všeč mi je (4)
Zelo mi je všeč (5)
00

10

20

30

40

50

60

25 anketirancem je funkcionalnost interaktivne plastenke za vodo všeč, 18
anketirancem je zelo všeč, 9 pa se jih ne more odločiti.
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Operacijski sistem
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Velika večina, kar 38 anketirancev, uporablja Android kot operacijski sistem na svoji
glavni pametni napravi. Na drugem mestu je iOS s 14 uporabniki.

Podoba aplikacije
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Večini je podoba aplikacije všeč (27) ali zelo všeč (20). 5 ankentirancev o vizualni
podobi aplikacije nima mnenja.
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Funkcionalnost aplikacije
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26 oseb je odgovorilo, da so jim funkcije aplikacije všeč, 22 jih je odgovorilo, da so jim
zelo všeč, 4 pa se niso mogli odločiti, ali so jim funkcije všeč ali ne.

Bi priporočali plastenko drugim?
6%

94%
Da

Ne

Velika večina (49) bi uporabo interaktivne plastenke za vodo priporočila drugim,
mestem ko samo 3 plastenke ne bi priporočili drugim ljudem.
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5. ZAKLJUČEK
Ob zaključitvi diplomskega dela sva ugotovila, da sva dosegla načrtovane cilje, ki so
bili zastavljeni pred pričetkom. Te cilji so bili izdelati produkt, ki bo prijazen
človekovemu zdravju in ki bo v redni večletni uporabi. Oblikovala sva plastenko, ki je
modernega izgleda in ima ustnik, ki je zaradi izgleda in lažjega pitja vode nagnjen pod
kotom 8 stopinj. Pri izbiri materialov sva bila še posebej pozorna na trajnost materiala
z namenom čim manjšega obremenjevanja okolja ter večletne uporabe.
Opravila sva analizo trga pametnih plastenk za vodo, kjer sva ugotovila, da večina
proizvajalcev uporablja plastiko z imenom Tritan proizvajalca Eastman Chemical
Company, merilni sistemi pri merjenju količine iztočene vode pa se zelo razlikujejo.
Zraven sva prav tako analizirala tudi aplikacije na pametnih napravah, kjer sva se
osredotočala predvsem na funkcionalnost in izgled programov.
Plastenko sva oblikovala tako, da je lahko prenosljiva in hkrati ergonomsko
oblikovana. Ustnik je nagnjen pod kotom 8 stopinj, dno in stranski del plastenke pa sta
prevlečena z gumo, kar pripomore k lažjemu rokovanju s plastenko ter večji drsni
odpornosti na gladkih površinah.
Aplikacijo sva načrtovala z namenom, da bi bila enostavna za uprabo tudi za tiste, ki
niso vešči uporabe najnovejše tehnologije. Osredotočila sva se na minimalističen
videz in funkcije, ki bodo pripomogle k redni dnevni hidraciji.
Poleg tega sva izdelala fukncionalen prototip, ki z veliko mero natančnosti beleži
količino popite vode. S tem sva dokazala, da je plastenko s tehničnega vidika možno
izdelati z relativno nizkimi stroški, čeprav bi za končni produkt uporabljala bolj prirejene
naprave.
Ko sva bila zadovoljna s končnim produktom, sva sestavila anketo s 15 vprašanji. Tu
sva preverjala mnenje ljudi o funkcionalnosti in zgledu plastenke in aplikacije ter
njihove življenjske navade. Največ anketirancev je bilo starih med 21 in 30 let. Z
analizo anket sva ugotovila, da sta anketirancem všeč tako izgled kot funkcionalnost
plastenke in aplikacije.
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