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REZUMAT. Creşterea şi dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor este influenţată de factorii genetici, sociali, 
geografici, nutriţionali, de nivelul de cultură, educaţie, civilizaţie etc. şi în consecinţă este un proces extrem de 
dinamic şi neuniform în timp. Lucrarea de faţă tratează creşterea şi dezvoltarea copiilor (fete) cu vârsta 
cuprinsă între 7 şi 10 ani, în vederea obţinerii informaţiilor necesare construcţiei de tipare în corespondenţă 
cu dimensiunile grupei de vârstă studiate. Lucrarea de faţă are drept scop caracterizarea grupei de vârstă 
7÷10 ani pe baza analizei şirului variaţional a dimensiunilor principale ale corpului copilului. Datele experimentale 
necesare efectuării studiului au fost obţinute prin metoda directă de măsurare, asupra unei selecţii de copii 
(194 de fete) fiind analizate bidimensional, în scopul identificării tipurilor morfologice specifice acestei grupe 
de purtători şi a frecvenţei de apariţie a acestora. 

Cuvinte cheie: antropometrie, creştere, tipuri morfologice, frecvenţă de întâlnire. 

SUMMARY. The growth, physical and psychical development of children is being influenced by genetic, social, 
geographical, nutritional factors, cultural, educational and civilization ones. Therefore it is an extremely 
dynamic process and non-uniform over time. The present papers analyze the growth and development of the 
children (girls) aged between 7 and 10 years as to obtain the necessary information for pattern construction 
according to the studied age group dimensions. This paper aims to analyze the characteristics of the 7 to 10 years 
age group based on the variational string of the main body dimensions of childrens. The experimental data 
necessary for this study have been obtained through direct method of measurement on a target group of 
children (194 girls). The main anthropometric dimensions have been analyzed through bi-dimensional 
statistical analysis. The main objective of present paper is to identify the morphological types specific to this 
target group and the appearance frequency. 

Key words: anthropometry, morphological types, frequency of appearance. 

1. INTRODUCERE 

Producţia de serie a diferitelor produse trebuie 
orientată spre satisfacerea cerinţelor consumatorilor. 
În aceste condiţii, confecţionarea produselor de 
îmbrăcăminte pentru copii trebuie să aibă la baza iden-
tificarea principalelor tipuri morfologice întâlnite în 
rândul populaţiei şi a frecvenţei de apariţie a acestora.  

Creşterea şi dezvoltarea corpului copilului este 
un proces dinamic şi neuniform în timp, cu etape 
succesive şi coerente care impune trăsături specifice 
fiecărei perioade a copilăriei. Acest proces este 
caracterizat de un ansamblu de caracteristici psiho-
fizice cu o anumită stabilitate care permit identifi-
carea particularităţilor prin care se aseamănă subiecţii 
de aceeaşi vârsta sau aflaţi într-un interval apropiat 
de vârsta, de aceea este corect şi oportun de analizat 
acest proces de creştere şi dezvoltare pe anumite 
perioade de creştere şi dezvoltare. 

Cercetătorii din domeniu au demonstrat existenţa 
unei creşteri seculare a valorilor particulare ale 
dimensiunilor corporale, de aceea este necesară 
reactualizarea bazelor de date utilizate în fabricaţia 
industrială a produselor destinate copiilor în scopul 
asigurării confortului personal. Reactualizarea datelor 
se realizează pe baza unor anchete antropometrice 
desfăşurate asupra unor selecţii reprezentative de 
copii, pentru o anumită grupă de vârstă.[1] 

Scopul lucrării este de identificare şi caracte-
rizarea tipurilor morfologice specifice grupei de 
vârstă 7-10 ani pe baza datelor furnizate de o an-
chetă antropometrică asupra unei selecţii de 193 de 
fete, din regiunea Oltenia. Datele necesare studiului 
au fost obţinute prin metoda directă de măsurare 
corpului, respectând protocolul desfăşurării anchetei 
antropometrice, conform STAS 5279-87, respectiv 
SR ISO 3635/98. 
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2. REZULTATE OBŢINUTE  
ŞI INTERPRETĂRI 

Prin analiza modului de variaţie a mărimilor 
antropometrice de caracterizare a corpului uman a 
fost demonstrat că acestea reprezintă similitudini cu 
legea de distribuţie normală Gauss-Laplace. 

2.1. Datele necesare prelucrării statistice 
bidimensionale 

Pe baza rezultatelor statistice unidimensionale 
obţinute în urma cercetărilor anteriore, pentru 
aceleaşi dimensiuni corespunzătoare eşantionului de 
fete cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani, lucrarea 
prezintă aplicaţiile statisticii bidimensionale pentru 
grupele de subiecţi evidenţiate în tabelul 1. 

Au fost luaţi în studiu parametrii antropometrici 
principali cu orientare longitudinală (Îc – înălţimea 

corpului) şi cu orientare transversală (Pb – peri-
metrul bustului şi Pş – perimetrul şoldurilor). În 
lucrare s-au efectuat prelucrări statistice pentru 
următoarele perechi de parametrii antropometrici: 

 pentru dimensiunile globale ale corpului uman 
Îc – Pb; 

 pentru dimensiunile antropometrice longitudi-
nale Îc cu dimensiunile transversale Pş; 

 Pentru dimensiunile transversale Pb cu Pş; 
Distribuţia bidimensională poate fi exprimată 

tabelar, analitic şi grafic. În tabelele 1, 2 şi 3 sunt 
prezentate datele iniţiale necesare prelucrării sta-
tistice bidimensionale (rezultate obţinute în urma 
unei prelucrării statistice unidimensionale). Pe 
baza tabelelor s-au realizat calculele coeficienţilor 
de corelaţie, calculele densităţii de probabilitate, 
putând fi estimată chiar din cuprinsul tabelelor 
forma de elipsă a bazei clopotului lui Gauss-
Laplace. 

 
Tabelul 1 

Datele iniţiale necesare prelucrării statistice bidimensionale  
pentru parametrii antropometrici Îc - Pb 

Îc [cm] 
Pb [cm] 

54.5 57.5 60.5 63.5 66.5 69.5 72.5 75.5 78.5 Total 

120 9 2 3       14 

124 4 6 7 6 1 1    24 

128 2 15 12 6      35 

132  5 20 3 5 1    35 

136  2 3 14 5 6 1   31 

140   1 7 5 7  2 6 28 

144    2 3 2 2 2 1 12 

148    2 1 2 4 1  10 

152     1 1  1 2 5 

Total 15 30 46 40 21 20 7 6 9 194 
 

Tabelul 2 

Datele iniţiale necesare prelucrării statistice bidimensionale  
pentru parametrii antropometrici Îc – Pş 

Îc[cm] 
Pş [cm] 

56.5 60.5 64.5 68.5 72.5 76.5 80.5 84.5 88.5 Total 

120 2 6 5 1      14 

124 6 2 9 6 1     24 

128  12 13 10      35 

132  4 10 8 8 5    35 

136    17 6 8    31 

140    2 12 8 4 2  28 

144    3 3 3 1 1 1 12 

148    1 2 2 3 1 1 10 

152     1 1   3 5 

Total 8 24 37 48 33 27 8 4 5 194 
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Tabelul 3 

 Datele iniţiale necesare prelucrării statistice bidimensionale  
pentru parametrii antropometrici Pb – Pş 

Pb [cm] 
Pş [cm] 

56.5 60.5 64.5 68.5 72.5 76.5 80.5 84.5 88.5 Total 
54.5 6 5 4       15 
57.5 2 10 13 5      30 
60.5  7 17 17 4 1    46 
63.5  2 3 20 13 2    40 
66.5    6 9 6    21 
69.5     4 16    20 
72.5     1 2 4   7 
75.5     2  4   6 
78.5        4 5 9 
Total 8 24 37 48 33 27 8 4 5 194 

 
2.2. Procedeul utilizat şi rezultatele cercetării 

Datele primare din tabelele 1, 2 şi 3 constituie ele-
mentele necesare verificării densităţii de probabilitate, 
aplicând legea de distribuţie normală bidimensională 
de forma: [2,3,4,5]. 
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unde: F(x, y) este numărul de subiecţi ce se în-
cadrează într-o anumită tipodimensiune; xi, yi – 
valori individuale ale parametrilor marcaţi pe coloa-

ne, respectiv şiruri în tabelele 1÷3. x , y  – medii 
aritmetice ponderate ale celor două variabile; σx, σy – 
abaterile medii pătratice ale celor două variabile; r – 
coeficientul de corelaţie între cele două variabile 
pentru colectivitatea generală, care se determină cu 
relaţia: 
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(2) 

unde: ni reprezintă totalitatea valorilor individuale. 
Pentru a putea fi calculaţi numărul teoretic de 

subiecţi F(x,y) prin aplicarea relaţiei (1) este necesară 
calcularea coeficientului de corelaţie pentru perechile 
de parametrii antropometrici luaţi în studiu pe baza 
relaţiei (2). Cea mai strânsă corelaţie se remarcă între 
dimensiunile cu aceeaşi orientare (tabelul 4). 

Rezultatele obţinute prin calcularea funcţiei F(x,y), 
conform relaţiei 1 stau la baza determinării numărului 
teoretic de subiecţi în vederea verificării normalităţii 
distribuţiei valorilor calculate privind parametrii 

luaţi în studiu conform legii Gauss-Laplace. Dis-
tribuţia bidimensională se poate exprima grafic sub 
forma clopotului Gauss – Laplace, ce reprezintă 
suprafaţa de repartiţie normală bidimensională.  

Reprezentările grafice sunt realizate pe baza 
valorile funcţiei F(x,y) calculate pe baza relaţiei 1. 

 
Tabelul 4  

Coeficienţii de corelaţie corespunzători perechilor de 
parametri antropometrici calculaţi pentru selecţia de fete 

Perechile de 
parametri 

antropometrici 

Calculul 
coeficienţilor de 

corelaţie 

Valorile 
coeficienţilor 
de corelaţie 

Îc - Pb 
7429,190

10957,508
 0,678 

Îc – Pş 
8933,833

12477, 420
 0,716 

Pb- Pş 
7608, 624

8491, 768
 0,896 

3. CONCLUZII 

Pe baza cercetărilor şi prelucrărilor statistice 
bidimensionale efectuate pot fi evidenţiate conclu-
ziile prezentate]n continuare. 

Coeficienţii de corelaţie calculaţi pe cale analitică 
demonstrează o corelaţie mult mai puternică, pozi-
tivă între datele antropometrice cu aceiaşi orientare  
rPb-Pş = 0,896, faţă de datele antropometrice cu 
diverse orientări: Îc-Pb, Îc - Pş ce prezintă o corelaţie 
de intensitate medie. 

Numărul teoretic de subiecţi, obţinut în baza 
calculelor la prelucrarea statistică bidimensională 
este egal cu cel corespunzător prelucrării statistice 
unidimensionale, justificând astfel corectitudinea 
calculelor efectuate.  
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Fig. 1. Diagramele funcţiei distribuţiei normale bidimensionale  
pentru perechile de parametri dimensionali Îc - Pb, Îc – Pş, Pb – Pş. 

 

Se poate confirma că baza clopotului Gauss – 
Laplace este o elipsă, sx ≠ sy, precum şi faptul că, 
forma curbei este condiţionată de dispersia rezultatelor 
datelor antropometrice măsurate incluse în cercetare. 
Aceste tipodimensiuni dimensionale îşi găsesc aplica-
bilitatea în modul de stabilire a distribuţiei pe mărimi şi 
talii, a uni anumit model, al unui tip de produs vestimen-
tar şi anume: pentru mărimile apropiate de valoarea 
medie se repartizează numărul cel mai mare de 
produse, după care acest număr scade în mod propor-
ţional pe măsură ce ne îndepărtăm de valoarea medie. 

Deşi o mare parte a tipodimensiunilor rezultate în 
urma analizei valorilor experimentale se regăsesc în 
SA, din analiza limitelor acestor mărimi rezultă 
necesitatea reactualizării limitelor stipulate în proiect, 
fapt determinat de fenomenul „creşterii secular”. 
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