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Moderní optoelektronické metody jsou 
dnes nezbytnou součástí mnoha automa-
tických bezkontaktních měřicích zařízení a 
průmyslových robotů. Na vývojovém pra-
covišti společnosti KIMIX, která se zabý-
vá vývojem speciálních optoelektronických 
metod zejména pro průmyslové využití ve 
firmách situovaných ve Vědecko-technolo-
gickém parku Ostrava, byly využity dosa-
vadní zkušenosti s optoelektronickými meto-
dami v průmyslu pro konstrukci unikátního 
přístroje ke snímání povrchu lidského těla. 

Princip měření

Povrch lidského těla 
je snímán bezkontakt-
ním a neinvazivním způ-
sobem pomocí skeneru 
s pracovním označením 
BS04. Přístroj byl vyvi-
nut firmou KIMIX pro 
výzkumný úkol společ-
nosti Deona Medi, která 
se kromě výroby kom-
presivních zdravotních 
pomůcek věnuje rovněž 
vývoji nových měřicích 
metod ve spolupráci s lé-
kařskými pracovišti. 

Měření skenerem je 
založeno na zjišťování 
obvodů jednotlivých čás-
tí (řezů) měřeného objek-
tu. Bezkontaktní metoda 
vylučuje zásah člověka a 
umožňuje vypočítat po-
měr objemu jednotlivých 
částí lidského těla. Mě-
ření opakované vždy ve 
stejných výškách měře-
né osoby dovoluje po-
rovnávat hodnoty zjiště-
né s odstupem např. týd-
nů a vizualizovat trend 
vývoje objemu. Měřená 
osoba si stoupne na spe-
ciální podložku uvnitř 
přístroje, který pomocí 
přesných a synchronizo-
vaných mechanismů, la-
serů a kamer vytvoří bě-
hem několika sekund prostorovou mapu po-
vrchu lidského těla. Z vytvořené mapy je 
možné ihned vyčíst obvody a plochy vybra-
ných řezů a porovnat je v přehledné grafic-
ké podobě s dříve pořízenými hodnotami. 
Přístroj tak např. terapeutovi umožní zjis-
tit délkové i objemové změny, které jsou 
ovlivňovány léčebnými metodami nebo ne-
mocí a jsou dosavadním způsobem měře-

Užití optoelektroniky k měření lidského těla

ní nebo pozorováním velmi obtížně zjis-
titelné. Významnou vlastností přístroje je 
autokalibrační mechanismus, který podle 
vloženého kalibračního standardu zkont-
roluje přesnost měření, popř. umožní au-
tomatickou korekci po servisním zásahu  
do přístroje.

Skener zjišťuje objem jedince ze souboru 
měření jednotlivých částí těla, což je vhod-
ný základ měření indexu objemu těla, BVI 
(Body Volume Index), který je lépe vypoví-
dající než index BMI (Body Mass Index), 

založený na zjišťování celkové hmotnosti 
bez ohledu na její rozložení. BMI má počá-
tek již v roce 1830, kdy byly měřitelné pou-
ze míry délkové a váhové. Index BVI zahr-
nuje vztah mezi celkovou hmotností a jejím 
rozložení mezi jednotlivé části těla. Nedáv-
né studie ukázaly některá omezení využi-
telnosti BMI jako indikátoru individuální-
ho zdravotního rizika.

Vyhodnocení nejistot měření

Nejistoty měření skeneru byly vyhodno-
ceny ve spolupráci s katedrou kybernetiky  
a bio medicínského inženýrství VŠB – Tech-
nické univerzity Ostrava. Měřen byl refe-

renční objekt tvaru válce. Rozměry válce 
byly změřeny certifikovaným etalonem dél-
ky č. 1791/04 a byl zjištěn obvod ve výškách 
válce 10 až 500 mm s krokem 10 mm. Poté 
bylo skenerem BS04 vykonáno 50 měření ob-
vodu referenčního objektu rovněž ve výškách 
10 až 500 mm s krokem 10 mm. Pro každou 
výšku bylo měření obvodu dvacetkrát zopa-
kováno. Celkem tedy bylo vyhodnocováno 
50× 20 údajů z měření. Byla provedena ex-
plorační analýza a vyhodnoceny nejistoty 
měření. Nejistoty byly analyzovány pro kaž-
dou měřenou výšku. Následně byla stanovena 
výška 50 mm jako výsledek s nejhorší nejis-
totou; tento výsledek je dále podrobněji pre-
zentován. Pro výšku válce 50 mm byl vypoč-
ten nejlepší odhad obvodu 707,75 mm. Byla 
vyhodnocena standardní nejistota typu A, 
uA(x) @ 0,099 mm. Standardní nejistota 
typu B byla stanovena pouze na základě mo-
delu uvažujícího známé hranice zdroje v zá-
vislosti na deklarované rozlišitelnosti měření 
v rozsahu ±1 mm; jde o prototyp, takže ne-
byla k dispozici dokumentace, certifikáty ani 
další materiály, z nichž vyplývají zdroje nejis-

Obr. 2. Skener ke snímání povrchu lidského těla

Obr. 1. Schéma skeneru ke snímání povrchu lidského těla: a) pohled 
shora, b) pohled z boku
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tot pro kalkulaci standardní nejistoty typu B. 
Byly stanoveny hodnoty standardní nejistoty 
typu B, uB(x) @ 0,577 mm a kombinované 
nejistoty, uC(x) @ 0,586 mm. Při použití roz-
šířené nejistoty a při rovnoměrném rozdělení 
se při měření obvodu válce ve výšce 50 mm 
dojde k hodnotě 707,75 ± 0,96 mm při kon-
fidenční úrovni p = 0,950, zatímco při konfi-
denční úrovni p = 0,997 je výsledek 707,75 ± 
± 1,01 mm. (Pozn. red.: Typy nejistot měření 
jsou vysvětleny ve vydání Automy 7/2013 na 

str. 34 v článku Možnosti vyjádření přesnosti 
měření I: teoretický základ.)

Závěr
Na základě vyhodnocení nejistot měření 

lze konstatovat, že skener BS04 je vhodný 
k měření lidského těla, zejména za účelem 
sledování změn obvodů v konstantních výš-
kách a porovnávání objemů jednotlivých čás-
tí v čase. Z pohledu klinického použití v an-

tropometrii je tato metoda měření v současné 
době jednoznačně nejpřesnější a lze ji dopo-
ručit k použití v klinické praxi.
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MUDr. Peter Polievka, MBA, 
DEONA MEDI s. r. o., 
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Společnosti RS Compo-
nents (RS) a Allied Electro-
nics (Allied), obchodní spo-
lečnosti zastřešované spo-
lečností Electrocomponents 
plc, představily na tiskové 
konferenci, která se konala 
12. září 2013 v Budapešti, 
nový nástroj pro tvorbu pro-
storových (3D) modelů a se-
stav DesignSpark Mechani-
cal, který je k dispozici ko-
mukoliv a zdarma. 

DesignSpark Mechani-
cal, vyvinutý ve spolupráci 
se společností SpaceClaim, 
výrobcem flexibilního a ce-
nově dostupného softwaru 
pro 3D modelování, lze po-
řídit v různých jazykových 
verzích. Jde o významný 
krok ve vývoji nástrojů De-
signSpark pro konstruktéry.

Bezplatná dostupnost 
softwaru Design Spark 
Mechanical překonává dvě 
hlavní překážky, jimž musí 
čelit potenciální uživatelé, 
kteří momentálně nema-
jí přístup k žádnému pro-
středí pro 3D modelování, 
a přitom by pro ně použi-
tí 3D modelování bylo vý-
hodné. Těmito překážkami 
jsou vysoké ceny některých 
systémů a nutnost zaškole-
ní. Kromě toho, že je zmi-
ňovaný software bezplatný, umožňuje jeho 
jednoduchost konstruktérům a dalším oso-
bám podílejícím se na vývoji výrobků se-
známit se s ním během několika minut na-
místo týdnů či měsíců, které jsou nutné pro 
vyškolení v tradičních nástrojích 3D CAD. 
Výstupní formát STL softwaru DesignSpark 

Společnost RS Components uvádí na trh 
DesignSpark Mechanical

Mechanical dovoluje přímý export návrhů 
do 3D tiskárny. 

DesignSpark Mechanical dává konstrukté-
rům díky přístupu k více než 38 000 prostoro-
vých modelů z rozsáhlé on-line knihovny sou-
částek DesignSpark možnost urychlit proces 
vývoje. Společnosti RS a Allied dále ve spo-

lupráci se společností Trace-
Parts, výrobcem nástrojů pro 
správu 3D dat, zpřístupni-
ly miliony modelů z on-line 
CAD portálu tracepartsonli-
ne.net ve formátu vhodném 
pro software DesignSpark 
Mechanical. Design Spark 
Mechanical umí také impor-
tovat soubory návrhů obvodů 
ve formátu IDF z jakéhoko-
liv nástroje pro návrh desek 
plošných spojů, včetně De-
singSpark PCB.

Nástroj DesignSpark Me- 
chanical využívá tzv. přímé 
modelování, které se podstat-
ně liší od tradičního mode-
lování v 3D CAD, založené-
ho na geometrických prvcích 
nebo parametrech. Pro úpra-
vu modelů využívá jednodu-
chá gesta; díky tomu mohou 
konstruktéři navrhovat tva-
ry součástek a snadno zkou-
šet různé nápady a koncepty 
výrobků. Všechny základní 
návrhy lze vytvořit snadno 
a rychle pomocí čtyř základ-
ních nástrojů: tažení, přesu-
nu, výplně a spojení, v kom-
binaci s využitím známých 
klávesových zkratek win-
dows (vyjmout/vložit, zpět/ 
/znovu apod.), díky čemuž 
je ovládání velmi intuitivní 
i pro nové uživatele. 

Software lze použít i jako doplňkový 3D 
nástroj k vytváření raných konceptů současně 
s běžně používanými nástroji 3D CAD. Vý-
hodou je, že v DesignSpark Mechanical jsou 
změny a doplnění velmi rychlé a jednoduché.

(RS Components)

Obr. 1. Nový nástroj DesignSpark Mechanical lze použít např. k vytvoření me-
chanického návrhu konstrukce rozváděče

Obr. 2. DesignSpark Mechanical je vhodný také pro návrh plastových krytů 
elektroniky


