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REZUMAT. Proiectarea îmbrăcămintei cu minim de consum de material devine tot mai actuală în condiţiile în 
care firmele de confecţii sunt dotate cu sisteme CAD foarte performante. Pentru a se utiliza eficient 
performanţele sistemelor CAD şi a modulelor specializate ale acestora în proiectarea îmbrăcămintei 
individualizate este necesar să se elaboreze algoritmi de proiectare care să utilizeze cât mai multe mărimi 
antropometrice specifice utilizatorilor. Lucrarea prezintă o tehnologie inovativă de proiectare a îmbrăcămintei 
în sistem individual şi validarea rezultatelor cercetării prin simularea în spaţiul virtual al corespondenţei dintre 
elementele sistemului corp-produs de îmbrăcăminte. În acest scop s-au elaborat  algoritmii de proiectare ai 
tiparelor de bază pentru o grupă conformaţională prin particularizarea construcţiei la un corp tip reprezentativ 
al acesteia. S-a investigat modul de încadrare a unui subiect la corpul tip ale grupei conformaţionale luate în 
studiu şi s-a realizat simularea corespondenţei dintre corpul purtătorului şi produsul realizat pentru un corp 
tip. Simularea a permis definitivarea tiparelor iniţiale, realizate pentru produsul rochie, la o tipodimensiune 
standardizată,  prin luarea în considerare a particularităţilor formei corpului purtătorilor luaţi în studiu. 

Cuvinte cheie: corp tip, proiectare tipare, simulare .  

ABSTRACT. Designing clothes with minimal consumption of material becomes more current due to the fact 
that the garment firms are equipped with high performance CAD systems. To effectively use the performance 
of CAD systems and modules in designing their special clothing is necessary to develop individualized design 
algorithms that use as many user-specific anthropometric sizes. This paper presents an innovative technology 
in apparel design and validation of an  individual system by simulating the results of research in cyberspace's 
correspondence between elements of the body-garment. To this end they have developed algorithms for basic 
design patterns of a group building a conformation by customizing its representative body type. To investigate 
how the employment of a subject's body type conformation of the studied group and the correspondence was 
made simulating the body of the wearer and the product made for a body type. The simulation allowed the 
completion of initial patterns, dress product made in a standard sizes, taking into account the particularities 
of the body bearers take shape in the study. 

Key words: body type, pattern design, simulation.  

1. INTRODUCERE 

În tehnologia clasică de proiectare a îmbră-
cămintei, atât  în sistem manual cât şi  prin folosirea 
sistemelor CAD, definitivarea procesului de proiectare 
a tiparelor de bază şi de model necesită execuţia 
materială a prototipului, de cele mai multe ori  repe-
tarea acestei etape până la definitivarea şi optimizarea 
tiparelor de bază, respectiv a tiparelor de model.  

În această tehnologie clasică, informaţiile de ieşire 
sunt tiparele de bază/de model care permit execuţia 
prototipului. După verificarea pe manechinul industrial 
(sistem 3D) sau uman a corespondenţei dintre 
produsul materializat  şi corp se pot aduce, după caz, 

corecţii la tiparele iniţiale şi apoi se parcurge din nou 
etapa de simulare pe manechin până la definitivarea 
tiparelor pentru produsul proiectat. În figura 1. sunt 
vizualizate etapele de la proiectarea 2D a tiparelor la 
simularea 3D tradiţională în vederea definitivării 
tiparelor astfel încât acestea să permită o înaltă 
corespondenţă dintre produs şi manechin.  Aceasta 
este o activitate laborioasă şi se realizează cu un 
consum mare de timp şi cheltuieli materiale, 
determinate de execuţia practică a  prototipului. 

În epoca contemporană, pe piaţa bunurilor de 
consum, ciclul de viaţă al produselor este din ce în 
ce mai scurt. Chiar dacă producătorii măresc 
volumul de producţie, de multe ori nu mai reuşesc să 
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câştige piaţa de consumatori. Succesul în fabricaţie 
impune adoptarea unor noi metode şi mijloace pe 
traiectoria client→achiziţie, pentru a gestiona şi 
anticipa schimbările pe care trebuie să le facă, pentru 
a răspunde rapid şi cu flexibilitate la cerinţele pieţei. 
 

 
 

Fig. 1. Proiectare 2D/3D. 
 

Multe companii din domeniu se văd nevoite să-şi 
modifice strategia de piaţă, pentru a satisface ce-
rinţele diverisificate ale clienţilor. In aceste condiţii, 
se impune realizarea unor produse de îmbrăcăminte 
perfect adaptate la cerinţele consumatorilor, persona-
lizate/ individualizate, dar cu costuri aferente unei 
producţii de masă (mass customization). În cadrul 
acestui nou sistem de producţie, prin aplicaţii in-
formatice (Computer–Aided Manufacturing Systems), 
prin procese de inovare/dezvoltare de produse noi, 
se potrivesc proprietăţile produsului finit la nevoile 
consumatorului. În întreaga lume cea mai mare pro-
blemă pentru industria de îmbrăcăminte o constituie 
timpul necesar pentru lansarea unor modele de 
produse de îmbrăcăminte. Dacă în urma unor studii 
de marketing se stabilesc tipurile de produse 
solicitate de către clienţi, urmează apoi etapele 
procesului de confecţionare, livrare şi desfacere în 
magazine, de unde clientul urmează să achiziţioneze. 
În acest circuit, lipseşte legătura directă între client 
şi producător, legătura prin care producătorul 
identifică cerinţele unui anumit segment de piaţă, 
prin care îşi poate orienta mai bine colecţia de 
modele. De asemenea, lansarea unei colecţii se face 
după ce s-au confecţionat prototipuri, s-au verificat 
din punct de vedere dimensional. Aceste activităţi 
necesită mult timp, consum de materie primă, energie, 
manoperă etc, cheltuieli suplimentare care ridică 
uneori preţul de desfacere al produsului de îmbrăcă-
minte. 

Aceste probleme se pot elimina prin integrarea 
tehnologiilor CAD în sistemele de producţie cu efecte 
pozitive asupra creşterii productivităţii muncii, re-
ducerii timpului de fabricaţie/livrare. Integrarea 
sistemelor CAD cu tehnologii web este cunoscută 
sub numele de „e-prototyping”. 

Saltul calitativ în sfera proiectării industriale dar 
după mărimile corporale ale clienţilor, aşa-numita 
„îmbrăcăminte individualizată”, este posibil de realizat 
datorită performanţelor sistemelor CAD, integrarea 

modulelor de proiectare MTM dar şi a celor de 
simulare în spaţiul virtual a corespondenţei dintre 
corp şi produsul proiectat în 2D.  

Simularea în spaţiul virtual 3D a corespondenţei 
dintre produsul proiectat şi corpul uman este o 
tehnică inovativă de perfecţionare al întregului 
proces de proiectare constructivă a produselor de 
îmbrăcămintei. Această tehnică oferă multiple 
avantaje în rândul cărora un rol esenţial îl reprezintă 
înnoirea rapidă a modelelor şi reducerea cheltuielilor 
aferente execuţiei practice a prototipurilor. 

Trebuie menţionat faptul că utilizarea în condiţii 
de maximă eficienţă a cestor module specializate 
necesită constituirea unei baze de date, ştiinţific 
fundamentată, cu privire la: 

 indicatorii morfologici de caracterizare a formei 
corpului; 

 algoritmul de proiectare geometrică a tiparelor; 
 particularităţile materiilor prime din care se 

recomandă confecţionarea modelului; 
 tehnicile clasice de modelare a tiparelor de bază 

în conformitate cu forma modelului. 
Modelarea virtuală 3D este o tehnologie care se 

utilizează relativ puţin în momentul de faţă chiar şi 
pe plan mondial deoarece necesită specialişti cu 
înaltă pregătire în domeniul proiectării clasice şi prin 
utilizarea sistemelor CAD. Se poate vorbi despre o 
utilizare a cestei tehnologii pe o scară mai largă în 
activitatea de design, de creare şi vizualizare a unor 
forme noi de produse de îmbrăcăminte.   

2. SIMULAREA ÎN SPAŢIUL VIRTUAL 3D 
A CORESPONDENŢEI DINTRE TIPARE-
LE DE BAZĂ ELABORATE ÎN 2D, 
PENTRU TIPUL CONFORMAŢIONAL A  
ŞI FORMA CORPULUI SUBIECTULUI 

Transpunerea formelor plane a tiparelor produselor 
de îmbrăcăminte din 2D, realizate cu diferite sisteme 
CAD (Lectra, Gemini, Investronica, Gerber, Optitex) 
în 3D este o activitate laborioasă care presupune 
cunoaşterea următoarelor aspecte: 

− informaţii despre materialele din care se vor 
confecţiona produsele de îmbrăcăminte (compoziţie 
fibroasă, drapaj, contracţie, masă etc.); 

− geometria zonei de corp pe care se plasează 
reperul/ produsul; 

− tehnologia de confecţionare a produsului; 
− posibilităţile de modificare a tiparelor în funcţie 

de forma corpului uman şi caracteristicile materialului. 



ECO-DESIGN AL ÎMBRĂCĂMINTEI PRIN SIMULAREA ÎN SPAŢIUL VIRTUAL 

 

Buletinul AGIR, Supliment 2/2012 155

Transpunerea tiparelor proiectate cu sisteme 
CAD (de exemplu Gemini CAD- modulul de pro-
iectare Gemini Pattern Editor) din 2D în 3D se 
realizează în următoarea succesiune: 

− modelarea tridimensionala a manechinului la 
valorile dorite/impuse de tabelul dimensional sau de 
dimensiunile purtătorului; 

− importul formelor plane (2D) ale tiparelor 
dintr-un sistem CAD; 

− modelarea  suprafeţei tiparelor pentru obţinerea 
formei 3D a produsului; 

− verificarea şi modificarea tiparului pentru 
asigurarea corespondenţei corp-produs. 

Pentru grupa de conformaţie, după elaborarea tipa-
relor de bază în sistem CAD, pentru tipodimensiunea 
medie a grupei de conformaţie s-a realizat o simulare 
a corespondenţei dintre forma particulară a corpului 
subiectului luat în studiu şi tiparele de bază elaborate 
în scopul modelării tiparelor de bază, elaborate la 
corpuri tip, la forma corpului unui subiect real. 
Pentru modelarea virtuală s-a utilizat sistemul CAD 
OPTITEX PDS. 

Se desfăşoară în etape sucesive care debutează cu 
importul tiparelor de bază  realizate 2D în sistem CAD 
şi se finalizează cu vizualizarea sistemului corp 
virtual-produs de îmbrăcăminte. Etapele procesului 
de simulare se prezintă succint şi se vizualizează 
rezultatul fiecărei etape de lucru. 

 

● Pasul 1. Importul tiparelor de bază realizate în 
modulul de lucru MTM Gemini Cad Systems în 
programul specializat de simulare a corespondenţei 
corp–produs, OPTITEX PDS (fig.  2). 

 

 
 

Fig. 2. Tiparele de bază pentru corpul tip: 160 – 116 - 112 
(Grupa A). 

 
● Pasul 2. Aplicarea direcţiilor de asamblare a 

reperelor faţă şi spate (fig. 3). 

● Pasul 3. Pregătirea manechinului (fig. 4). Este 
una dintre cele mai importante etape de lucru de-
oarece ea presupune parametrizarea manechinului 
conform dimensiunilor corpului tip, dimensiuni ce 
reflectă forma şi dimensiunile specifice tipului 
conformaţional pentru care a fost particularizat   
algoritmul de proiectare a tiparului de bază pentru 
produsul “Rochie cu silueta semiajustată pentru 
femei”. 

 Programul OPTITEX PDS oferă posibilitatea 
modificării dimensiunilor manechinului fie prin 
introducerea valorii fie prin mutarea barei de scroll 
de sub denumirea măsurătorii. În urma parametriză-
rii manechinului utilizând bara de scroll utilizatorul 
poate observa în timp real modalitatea de modificare 
a formei corpului manechinului virtual 

Forma corpului manechinului este posibil de 
redat fidel şi datorită reprezentării grafice a corpului  

 

 
 

Fig. 3. Aplicarea direcţiilor de asamblare. 
 

 
 

Fig. 4. Pregătirea manechinului. 
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● Pasul 4. Parametrizarea finală a manechinului 
(fig. 5). În urma utilizării dimensiunilor din algoritmul 
de construcţie a tiparelor de bază, cât şi alte elemente 
esenţiale precum poziţia şi ţinuta corpului determinate 
prin utilizarea unui program special conceput pentru 
caracterizarea formei corpului se obţine forma finală a 
manechinului parametrizat. Programul OPTITEX 
PDS oferă posibilitatea rotirii manechinului şi 
vizionarea acestuia din mai multe unghiuri. 
 

 
 

Fig. 5. Parametrizarea finală a manechinului virtual. 
 

● Pasul 5. Plasarea tiparelor pe manechinul 
parametrizat (fig. 6). Pentru a putea realiza simula-
rea coaserii pentru produsul “Rochie cu silueta 
semiajustată”, tiparele trebuie plasate din zona de 
lucru PDS în zona de lucru 3D a programului PDS. 
Pentru a face acest lucru se apasă butonul “Place 
cloth”. Plasarea în fereastra de lucru 3D se face 
iniţial aleatoriu de prezenţa manechinului. Utiliza-
torul are rolul de a plasa corect tiparele faţă de 
manechinul virtual din fereastra de lucru 3D. Dacă 
această plasare nu este corectă simularea nu se va 
realiza, fiind afişat un mesaj de eroare. 

 

      
 

Fig. 6. Plasarea tiparelor pe manechinul parametrizat. 
 
Pentru a plasa corect tiparele faţă de manechinul 

virtual, acestea trebuie iniţial sincronizate cu poziţia 
manechinului şi abia apoi se poate realiza simularea 
acestora. 

 

● Pasul 6. Procesarea etapei de simulare (fig. 7). 
Odată realizată plasarea corectă a tiparelor pe mane-

chinul virtual şi verificarea corectitudinii modalităţii 
de asamblare a reperelor, se poate începe procesarea 
etapei de simulare. Această etapă se declanşează 
odată cu apăsarea butonului „Simulate”. Durata 
procesului de simulare variază în funcţie de numărul 
de repere plasate în fereastra de simulare 3D, a 
complexităţii modelului simulat cât şi de numărul de 
cusături. Timpul de simularea poate fi vizionat în 
partea de jos a ferestrei de simulare 3D. 

 

     
 

Fig. 7. Procesarea etapei de simulare 
 

● Pasul 7. Verificarea corespondenţei corp-
produs. OPTITEX PDS oferă diferite posibilităţi de 
a verifica buna corespondenţă dintre corp şi produsul 
simulat, una dintre acestea fiind folosirea hărţii 
tensiunilor. Vizualizarea hărţii tensiunilor indică 
utilizatorului aspecte esenţiale cu privire la gradul de 
confort oferit de produs corpului pe care a fost 
simulat. Acest confort este vizualizat prin afişarea pe 
manechinul virtual a unor zone în 3 culori diferite: 
roşu, verde şi albastru. Fiecare culoare are o semni-
ficaţie foarte importantă, care oferă posibilitatea 
proiectantului de a observa unde tiparul nu corespun-
de cu conformaţia corpului şi ce ajustări se impun 
pentru a remedia situaţia. Semnificaţia culorilor în 
care este dispersată harta de tensiuni este următoarea: 

− culoarea roşie: semnifică o presiune ridicată 
exercitată asupra corpului de către produsul simulat; 

− culoarea verde: semnifică o concordanţă foarte 
bună între corp şi produs; 

− culoarea albastră: semnifică faptul că produsul 
în acele zone este prea lejer. 
 

 
 

Fig. 8 . Analiza corespondenţei virtuale. 



ECO-DESIGN AL ÎMBRĂCĂMINTEI PRIN SIMULAREA ÎN SPAŢIUL VIRTUAL 

 

Buletinul AGIR, Supliment 2/2012 157

Observaţii. Din figura 8 se constată unde apar 
neconcordanţe, şi se pot emite direcţiile de reme-
diere a tiparului iniţial, datorită formei particulare a 
subiectului. Se va proceda la corecţia 2D a tiparului 
şi realizarea unei simulări după adaptările aduse.  

3. ADAPTAREA TIPARELOR DE  BAZĂ 
ELABORATE PENTRU TIPUL CONFOR-
MAŢIONAL A LA FORMA CORPULUI 
SUBIECTULUI SELECTAT PENTRU STU-
DIU ÎN URMA REALIZĂRII SIMULĂRII 

Subiectul se încadrează prin dimensiunile princi-
pale proprii la corpul tip160-116-112. Din analiza 
amplă desfăşurată asupra acestui subiect, analiză ce 
a vizat modul în care se încadrează subiectul la 
tipurile de ţinută, proporţii şi echilibru, s-a constata 
că acest subiect se abate în anumite limite de la 
valorile medii precizate în S.A dar şi în literatura de 
specialitate. Abaterile înregistrate au permis să se 
emită ipoteza că tiparul de bază elaborat pentru 
corpul tip la care se încadrează acest subiect se poate 
adapta la particularităţile formei corpului acestuia. 

Astfel, s-a putut constata că esenţial pentru 
adaptarea tiparului de bază elaborat la corpul tip 
mediu al grupei A de conformaţie  la particularităţile 
corpului acestui subiect necesită luarea în consi-
derare a următoarelor aspecte: 

 forma  proeminentă a bustului, evaluată prin indi-
catorul proeminenţa bustului (Pbust), care depăşeşte cu 
3,5 cm valoarea corespunzătoare a corpului tip; 

 valoarea mai mică a perimetrului şoldurilor, 
comparativ cu perimetrul bustului; 

 proeminenţa feselor, evaluată prin indicatorul 
ce reflectă faptul că a doua adâncime lombară este 
mai mare comparativ cu valoarea standardizată; 

 lungimea trunchiului pe partea anterioară, de la 
baza gâtului la talie (L’tf), reflectă prin valoarea sa 
bustul proeminent al subiectului; 

 ţinuta încordată, evaluată prin prima adâncime 
a taliei. 

În urma simulării în spaţiul virtual a corespondenţei 
dintre forma corpului şi produsul de îmbrăcăminte, 
„Rochie cu silueta semiajustată”, produs realizat cu 
tiparul de bază proiectat pentru corpul tip A, la care 
prin dimensiunile principale se încadrează subiectul 
cercetat,  s-au desprins informaţii utile necesare în 
adaptarea tiparului de bază la forma corpului. 

Adaptarea tiparului de bază la forma corpului 
subiectului 1 s-a desfăşurat în următoarea succesiune: 

− compararea lungimii feţei, de la punctul de 
bază a gâtului la talie, calculată cu relaţia de pro-

porţionalitate (L’tfc), relaţie folosită în tipar la 
poziţionarea orizontalei pe care se plasează cel mai 
înalt punct de pe tiparul feţei cu cu valoarea 
măsurată pe subiect (L’tfm); 

− redimensionarea segmentelor constructive care 
determină poziţionarea liniei cusăturii umărului şi 
adâncimea pensei de bust; 

− redimensionarea liniei de contur de pe mijlocul 
spatelui; 

− redimensionarea pe linia taliei; 
− redimensionarea pe linia şoldurilor. 
Efectuarea calculelor necesare pentru adaptarea 

tiparului de bază la particularităţile corpului purtă-
toarei: 
 Calculul diferenţei (D) dintre cele două lun-

gimi ale feţei cu relaţia: D = L’tfm – L’tfc = 2 cm. 
 Repartizarea diferenţei D în redimensionarea 

segmentelor constructive aşa cum se prezintă în 
tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Redimensionarea segmentelor constructive 

Segmentul 
constructiv 

Dimensionarea în 
tiparul de bază 

elaborat pentru corpul 
tip 

Dimensionarea în 
tiparul de bază 

adaptat la corpul 
subiectului 1 

Relaţia de 
calcul 

Valoare 
(cm) 

Relaţia de 
calcul 

Valoare 
(cm) 

15135  Is – 3,5 cm 20 Is – 3,5 cm 
+ D/2 

21 

'14151  1/20 Pb 5,8 1/20Pb + 
D/2 

6,8 

41141  Valoare 
constantă 

2,5 Valoare 
constantă 

3 

51151  Valoare 
constantă 

2,5 Valoare 
constantă 

3 

 
− Trasarea liniei de pe mijlocul spatelui. Linia 

de pe mijlocul spatelui, datorită şoldurilor aplatizate 
se va trasa considerând  

41 411 51 511  = 3 cm 

− Dimensionarea pe linia taliei 

lt = 54,5 cm;  ltipar = 61,5 cm;   Ap = 7 cm 

 - pensa de la faţă:  

46 461 46 461'  = 1 cm 

 - pensa de la spate: 

421 421' = 2,5 cm 

 - cambrarea prin cusătura laterală: 

442' 443' 442 443  = 1,25 cm 
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− Dimensionarea pe linia şoldurilor: 

lş = 60,5 cm;  lş tipar = 61,5 cm 

Considerând că prin cusătura laterală se impune o 
suplimentare de 2 cm, atunci pe linia şoldurilor în 
tipar va fi 61,5 cm + 2 cm = 63,5 cm (63,5 cm –  
– 60,5 cm = 3 cm - valoarea necesară să se elimine 
din tipar) 

 La faţă, la nivelul liniei şoldurilor se va elimina 
2 cm, iar la elementul spate 1 cm. 

541' 542' 541 542  = 1 cm 

561 561'  = 2 cm;   521 521'  = 1 cm 

Se verifică tiparul pe linia şoldurilor şi pe linia 
taliei. 

În figura 9 se prezintă partea superioară a 
elementului faţă, comparativ forma iniţială şi finală. 
La tiparul iniţial s-au adus modificările segmentelor 
constructive precizate în tabelul 1, modificări care 
au vizat : 

– micşorarea înălţimii liniei cusăturii umărului pe 
tiparul feţei (prin majorarea segmentului dintre 
punctele 35 şi 151); 

– majorarea adâncimii pensei de bust prin redi-
mensionarea lungimii arcului de cerc dintre punctele 
152 şi 14’. 

 

 
 

Fig. 9. Tipar element faţă. 
 

În figura 10 se prezintă tiparul de bază de 
referinţă, o etapă intermediară în adaptarea tiparului 
spatelui la particularităţile corpului subiectului precum 
şi forma definitivă a tiparului elementului spate. 

Fig. 10. Tiparul final pentru elementul spate. 

4. CONCLUZII 

Recentele realizări tehnologice în domenii diverse, 
precum scanarea corpului uman, tehnologia 3D 
CAD, coaserea sferică automată, tehnologia RFID, 
managementul lanţului de aprovizionare, comerţul 
on-line cu amănuntul etc., ar putea duce la o re-
structurare a industriei de îmbrăcăminte, influenţată 
de costurile actuale ale forţei de muncă, făcând-o 
mai dependentă de capacitatea companiilor de a sa-
tisface eficient şi prompt cerinţele fiecărui consumator 
final, pentru a reduce consumul de materiale, din ce 
în ce mai costisitoare, sau pentru a îmbina articolele 
de îmbrăcăminte de bază cu servicii din ce în ce mai 
eficiente pentru client. 

Schimbări structurale tehnologice inovative prin 
introducerea softurilor de proiectare CAD si simulare 
3D utilizate în cadrul sectorului de confecţii din 
România  prezintă numeroase avantaje comparative 
ale progresului tehnic  în ceea ce priveşte costurile, 
productivitatea, flexibilitatea şi capacitatea rapidă de 
adaptare la schimbarea structurii cererii de piaţă. 

Noile echipamente de măsurare, proiectare şi 
producţie contribuie la reducerea deşeurilor, creând 
premisele unei dezvoltări durabile şi protecţiei 
mediului din punct de vedere al reducerii impactului 
asupra capitalului natural. 
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