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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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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


