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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ТІЛА ЛЮДИНИ

Державну промислову політику України в легкій промисловості 
спрямовано на досягнення якісно нового рівня розвитку галузі, задоволення 
потреб населення, зростання обсягів виробництва і підвищення 
конкурентоспроможності промислової продукції.

З розвитком комп’ютерних технологій все більшої актуальності 
набуває питання вдосконалення антропометричної бази даних для 
проектування одягу. На сьогоднішній день одним з пріоритетних напрямків 
наукових досліджень у швейній галузі є розробка нових сучасних методів 
математичного моделювання поверхні тіла людини. Перспективною у 
проектуванні одягу вважається розробка САПР на основі тривимірної 
антропометричної бази даних у вигляді віртуальних манекенів, які 
представляють собою моделі апроксимованої поверхні фігури людини. 
Тривимірні манекени фігур використовуються для моделювання та 
перевірки якості посадки виробів без виготовлення макетів, а також для 
визначення метричної інформації та проведення наукових досліджень щодо 
геометрії поверхні фігури людини. Але використання таких САПР для 
проектування одягу має сенс лише за умови відповідності форми та розмірів 
тривимірних манекенів фігурам споживачів, яка досягається достатнім 
об’ємом та достовірністю вихідної антропометричної інформації.

У сучасних умовах виробництва одягу виникають питання 
удосконалення методів дослідження зовнішньої форми людини повинна 
вирішуватися на підставі аналізу антропометричних вимірів і детального 
вивчення будови та форми поверхні тіла людини.

Для забезпечення високих показників якості конструкції в процесі 
проектуванню одягу найбільше значення має наявність повної та точної 
інформації про розмірні характеристики та зовнішньої форми тіла 
індивідуального споживача (Залкінд В. В., 2007).

В якості інформації для цілей проектування одягу можуть 
використовуватися: антропометричні характеристики досліджуємої фігури, 
цифрова та візуальна інформація про форму досліджуємого об’єкта, 
інформація про взаємозв’язок поверхні одягу та тіла людини (Залкінд В.В., 
2007).

Промислове виготовлення одягу опирається на порівняльно не 
значиме число стандартних типових фігур, які не можуть забезпечувати з 
антропометричної точки зору достатнього повного співвідношення 
швейних виробів всім існуючим варіантам зовнішньої форми тіла 
споживача. Таким чином отримуємо задовільність споживача якістю
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посадки одягу промислового виробництва не значна, а це означає, що за 
вимогами сучасного ринку більшість підприємств переходять до нової 
форми організації виробництва («адресне» проектування одягу) при якому 
проектування швейного виробу виконується на індивідуальну фігуру 
замовника, але виробництво залишається поточним. В цьому випадку 
вдається співвіднести задовільну посадку виробу та якість його 
промислового виготовлення.

Але все ж, не дивлячись на очевидні переваги подібного підходу до 
виробництва, при його реалізації виникають більшості проблем, однією з 
яких являється визначення необхідної та достатньої кількості ознак, а також 
способів максимально точного и швидкого знімання цих розмірних ознак з 
фігури замовника. У більшості дослідників збігаються погляди, що 
найбільш інформативними антропоморфними характеристиками тіла 
людини, окрім традиційно використовуючими, являються проекційні 
розмірні признаки. Ці розмірні признаки можно отримати як традиційним 
контактним методом (Залкінд, 2008; Зарічнюк, 2006; Кардаш, 2003; 
Карпенко, 2007) знімання мірок з використанням антропометрів системи 
Мартіна та повнотних циркулів, так і одним із безконтактних методів з 
числа пропонуємих сучасним рівнем розвитку техніки (Коблякова, 1984; 
Мица, 2005).

По ступеню доступу користувача до процесу виміру методи можуть 
бути розподілені на ручні, коли процес виміру фігури виконується в 
ручному режимі (Залкінд В. В. 2007; Залкінд В. В.; 2008; Зарічнюк, 2006), 
автоматично, коли процес проведення виміру не може бути перерваний, 
користувач отримує дані в тому вигляді, в якому передбачені розробниками 
вимірювального комплексу.

Типи отриманої інформації можуть бути розподілені на наступні: 
матрична, візуальна та візуально-матрична. Контактні методи вимірів 
дозволяють отримати тільки матричну інформацію, традиційна 
фотограмметрія забезпечує отримані тільки візуальну інформацію. 
Найбільш повні та точні вихідні данні про зовнішній вигляд об'ємної форми 
та взаємозв'язок поверхні одягу і фігури забезпечують методи, дозволяючи 
отримати візуально-матричну інформацію.

Відомі контактні методи отримання інформації про розміри і форму 
поверхні тіла людини не маючи посилань для повної автоматизації процесу 
антропометричного забезпечення САПР одягу. Вони не доцільні при 
використанні з точки зору точності демонструючої інформації. Саме тому 
метою роботи є те, щоб провести аналіз методів дослідження форми тіла 
людини.

Для дослідження та одержання інформації про зовнішню форму та 
розміри тіла використовують описові та вимірювальні методи. Велика 
кількість класифікаційних схем типів будови тіла та постави засновані на 
описовому або антропоскопічному методі, тобто на візуальному визначенні 
особливостей будови тіла. Описові методи найпростіші, але й найменш 
точні, одержані результати залежать від суб’єктивної думки дослідника і 
можуть призвести до помилкових висновків. Вони застосовуються в 
антропометричних дослідженнях переважно з метою доповнення або 
співставлення результатів контактного та описового методів. Дослідження 
розмірів та форми тіла людини з метою одержання антропометричної
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інформації, необхідної для проектування одягу, виконується за допомогою 
стандартних інструментів та, або спеціальних пристроїв, заснованих на 
контактних або безконтактних вимірювальних методах дослідження 
зовнішньої форми тіла людини (рис. 1).

Рисунок 1 -  Методи дослідження форми тіла людини

Повне отримання антропометричної характеристики об'єкта 
оцінюється складом, присутності чи відсутності тих чи інших проекційних 
та дугових розмірних ознак. Способи обробки інформації в різних методах 
вимірів можуть бути виконані: в ручному режимі, за допомогою 
спеціального розробленого програмного продукту або виконаного на 
початковому етапі с попередньою ручною обробкою та наступним 
розрахунком за допомогою ЕВМ в автоматичному або інтерактивному 
режимі. Таким чином, сучасні безконтактні методи вивчення форми фігури 
людини, направленні на отримання максимально можливої кількості 
вихідної інформації, для виконання повного циклу проектно- 
конструкторських робіт, як в ручному режимі, так і за допомогою 
автоматизованого-проектування.

Основними напрямками розвитку безконтактних методів являються:
-  удосконалення існуючих безконтактних методів;
-  зниження собівартості та трудомісткість обробки інформації за 

рахунок програмних та технічних засобів;
-  розробка нового інструментального апарату з використанням 

сучасних технологій;
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-  розробка нових безконтактних методів;
-  розробка систем технічного зору для легкої промисловості.

Безконтактний метод фотограмметрія. Відомим методом
безконтактного відображення поверхні є фотографія, яка знайшла 
пристосування в різних розробках.

Фотографія поверхні в інженерній практиці отримала назву 
фотограмметрія (photo -  світло, gramma -  запис, metreo -  вимірювання). 
Сутність висновку фотограмметрії у визначенні розмірів. Форми та 
положення предмета чи поверхні в просторі по їх фотографічному 
зображенню. Інженерна фотограмметрія у різний спосіб забезпечує 
отримання сфотографованих метричних даних. Визначає двовимірні 
розміри об’єкта приводиться на одинарному фотознімку (фотограмметрія на 
плоскості). Трьохмірні (у просторі) представляють об'єкт достигнутий 
стереофоторгамометричним способом. Поверхнева фотограмметрія, як один 
з методів антропометричних досліджень, застосовувався вже в 30-х роках 
ХХ-го століття. Спочатку робилися спроби по фотознімкам визначати деякі 
розміри фігури людини та виявляти тип осанки, форму та положення 
верхніх кінцівок. Пізніше за допомогою фотографії проводилися 
антропометричні обстеження дитячого населення в нашій країні. Широкого 
застосовувати фотограмометрію на поверхні застосовувати до вимірювання 
фігури людини не вдавалося, тому що по знімкам визначалися тільки 
проекційні вимірювання, а охватні та дугові необхідні потрібно було 
знімати з поверхні тіла людини контактним способом. Сутність 
стереофотограмометричного методу є в тому, що по прямокутним 
координатам точок двох плоских фотознімків людини, отриманих 
одночасно фотографуванням спеціально встановлених камер, можна 
визначити просторові координати тих самих точок об'єкта. Не уникненість 
отримання мертвих зон в області перекривання рукою бокових контурів 
поверхні тіла затрудняє відображення окремих участків контурів та 
перетинів фігури. Цей метод знайшов в свій час застосування в нукових 
дослідженнях по проектуванню манекенів. Використання стерео- 
фотограметричного метода для антрепометричної мети не можливе 
використання, в зв'язку з громоздкості, тяжкості та унікальності об’єкту та 
обробляючої апаратури, а сам процес розшифровування стереопар потребує 
високої кваліфікації виконувачів.

В основі другого безконтактного метода- фотопрофілографії -  лежить 
спосіб відображення на фотознімках сліду проецируємих на виміряємо 
рельєфну поверхню світлових пересічень ( при умовах, що досліджуваний 
об'єкт залишається не дуже освітленим), с наступними розрахунками 
координат їх контурів. Автори ряду робіт застосовували фотопрофіло- 
графічний метод дослідження при проектуванні манекенів та колодок для 
взуття.

Таким чином, існують контактні методи вимірювання зовнішньої 
форми тіла людини для мети адресного проектування одягу, який не 
забезпечує повноти та точності отримання необхідної інформації; 
безконтактні методи вимірювання являються або трудомісткий, або 
дорогий, що робить недоступним для радянських підприємств.
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Сучасний спосіб вимірювання антропометричних характеристик тіла 
людини повинен бути доступним для підприємств різного профілю, 
забезпечувати достатню повноту та точність отримання інформації про 
морфологічні особливості зовнішньої форми фігури індивідуальних 
споживачів, бути переносливим, швидкодіючим, простим в обслуговуванні, 
забезпечувати етичні умови для соби, що вимірюється. Найбільш близьким 
до вище сказаних вимог є фотограметричний метод, який при використанні 
сучасних технічних засобів: цифрові камери та комп’ютерної обробки 
даних -  може забезпечити отримання вичерпної, об'єктивної, науково- 
обгрунтоаної антропоморфологічної інформації про фігуру людини, у тому 
числі пластику зовнішніх контурів і виступів різних частин тіла.
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