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REZUMAT 
 
Progresul tehnologic actual face posibilă obţinerea datelor antropometrice 3D şi utilizarea acestora în  
numeroase aplicaţii industriale şi în cercetare. Constituirea unei baze de date antropometrice pentru cetăţenii 
unei ţări devine astfel o necesitate.  
România este in plin proces de constituire a unei  baze de date antropometrice tridimensiunale, prin utlizarea 
tehnologiei de scanare a corpului.  
 Managementul datelor antropometrice digitizate face posibilă aplicarea acestora în diverse discipline 
profesionale precum studii medicale, studii de antropometrie, proiectare CAD/CAM în sectorul confecţiilor de 
îmbrăcăminte, proiectare dispozitive medicale, proiectare ergonomică în industria de mobilă, auto, aeronautică şi 
în e-comerţ.  
 
Cuvinte cheie: antropometrie, bază de date 3D, management bază de date, proiectare CAD confecţii. 
 
 
ABSTRACT 
 
Today’s technological progress make possible to obtain the 3D anthropometrical data and their utilization in many 
industrial applications and in research. The realization of an anthropometrical data base for the citizen s of a 
country represents a true necessity. 
Romania is in progress to realizing a 3D body anthropometrical data base by using the body scanning technology. 
The digitized anthropometric data management makes possible their applications in various professional areas 
as medical studies, anthropometrical studies, CAD/CAM design in the garment sector, medical devices design, 
ergonomic design for furniture, auto aeronautical industry and e-commerce. 
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1. INTRODUCERE 
 
 Dezvoltarea aplicării practice a antropologiei în lume, a fost determinată de industria de război, care necesita 
dimensiuni umane, atât pentru confecţionarea echipamentului, cât şi pentru dimensionarea armamentului. 
 Primele cercetari de acest fel se datoresc antropologilor Davenport si Love, care au măsurat peste un milion 
de soldaţi americani (1921) iar in 1947, Barkle încearcă o dimensionare a populaţiei engleze, pentru construcţia 
de mobilier.  
 În ţara noastră, cele mai vechi preocupări de antropologie diferenţiată a muncii le găsim pentru prima dată în 
1954, odată cu cercetarea unui lot de muncitori forestieri, agricoli si pastorali de pe Valea Bistritei-Hangu, de 
catre Olga Necrasov, Susana Grintescu-Pop si Th. Enachescu. Se interpretează de către autori valoarea ridicata 
a indicelui de lungime al membrului superior, ca o consecinţă a procesului selectiv-adaptativ al acestei populaţii 
tradiţional forestiere. [1]. 
În anii 1967-1970, ţările CAER, au înreprins cercetări asupra dimensiunii adulţilor şi copiilor, în scopul obţinerii 
unor standarde pentru industria confecţiilor de imbrăcăminte. 
 Anul 1976 marchează debutul unor cercetări complexe de antropologie constitutională ocupatională (Elena 
Radu), vizând aspecte medicale (I. Stanescu, Camelia Lungu), biochimice (Victoria Bageacu, E. Dinu si A. 
lordachescu), serologice (Adrian Gaghes si Rodica Gaghes) ale rezistenţei la oboseală în industria grea [1]. 



 Variabilitatea dimensiunilor corporale este influenţată de o serie de factori ca varsta, sexul, rasa, constituţia, 
ocupaţia, alimentaţia, sanatatea, factori geografici şi profesia. 
 Astfel fiecare ţară îşi construieşte propria baza de date antropometrice necesare în stabilirea dimensională a 
standardelor de imbrăcăminte,  a adaptării obiectelor ambientale la locul de muncă şi în viaţa privată cât şi în 
medicina. 
 
2. INSTRUMENTE SI METODE DE MĂSURARE 
 
 De-a lungul timpului s-au dezvoltat diferite metode de măsurare a corpului uman, în scopul obţinerii datelor 
iniţiale necesare procesului  proiectării industriale a îmbrăcămintei şi a altor aplicaţii. 

2. 1 Metoda prin contact direct cu subiectul 

 In metoda clasică sau metoda prin contact direct cu subiectul, măsuratorile se fac funcţie de reperele 
antropometrice şi utilizează instrumente specifice de măsurat, respectiv: antropometrul Martin, compasul mic, 
compasul mare, şublerul, glisiera sau rigla, paralelometrul lui Shultz, banda metrică metalică, cântarul şi caliperul. 

2.2 Metoda fara contact cu subiectul 

 Tehnologiile avansate şi integrate, ca masurarea optică, semnalul electronic şi prelucrarea digitală a datelor, 
computerul software şi hardware au impins măsurarea traditionlă 2D a datelor antropometrice spre o nouă 
tendinţă, utilizarea sistemului de scanare 3D pentru obţinerea datelor antropometrice. 
 In ancheta antropometrică în curs de desfaşurare îin România s-a utilizat un Sistem de scanare 3D mobil 
ANTHROSCAN, bazat pe tehnologia de scanare cu laser optic triangular. 
 Sistemul mobil de scanre 3D este format din: 

- Hardware compus din  body scanerul VITUS Smart XXL, cu patru senzori laser (formati din 4 lasere si 8 
camere CCD), un cântar si 2 PC-uri, de exemplu (fig.1); 

    

 Fig. 1: Body scaner VITUS Smart XXL 
- Software Anthroscan cu doua componente: software ScanWorX pentru controlul scannerului si interfaţa 
scanner-utilizator şi software Anthroscan Central Server pentru arhivarea şi administrarea bazei de date a 
măsurilor scanate, pentru analiza statistică şi evaluare [2], [3]. 
 

 
 
 
2.2.1 Principiul de funcţionare 
 
 Laserul luminează obiectul şi este poziţionat la un unghi fix faţă de camera. Bazat pe distanţa cunoscută şi 
unghiul între cameră CCD şi laser se calculează coordonatele punctelor 3D de-a lungul liniei laser pe obiectul 
scanat transformandu-le într- un nor de puncte. Acest proces se numeste triangulaţie. 
 Pentru a reprezenta suprafeţa 3D scanată, senzorul laser este mişcat liniar de-a lungul obiectului de scanat, 
timp în care camera realizează un set de puncte. Pentru fiecare set de puncte 3D  de-a lungul liniei laser sunt 



derivate prin triangulaţie coordonatele acestora.  Prin combinarea punctelor suprafeţei derivate luate în timpul 
procesului de scanare se genereaza un model tridimensional al suprafeţei obiectului. 
 Sistemul este proiectat pentru a capta forma suprafeţei corpului în 12 secunde. Poate masura un corp cu un 
volum aproximativ de 2 m înaltime, 0,8 m adâncime şi 1m laţime.  
 Metodologia de scanare 3D este conform  EN ISO 20685:2005-Metodologie de scanare 3D pentru baze de 
date internaţionale compatibile. 
 
2.2.2 Dimensiuni masurate 

 Extragerea măsurilor se face în conformitate cu: 
-  ISO 8559/89- Confecţionarea îmbrăcămintei şi prelevări antropometrice-măsuri ale corpului omenescş 
-  ISO 7250/01- Masuri de baza ale corpului uman pentru proiectarea tehnologică. 
 Sistemul permite extragerea diferitelor dimensiuni, ca de exemplu in (fig. 2) 

- Măsurarea lungimilor, adâncimilor, lăţimilor; 
- Masurarea înaţimii;  
- Măsurarea unghiurilor de înclinare;  
- Crearea de planuri; 
- Realizarea de secţiuni; 
- Măsurarea distanţelor în secţiuni; 
- Măsurarea circumferinţelor; 
- Măsurarea cu bandă deschisă. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2: Exemplu de dimensiuni ce pot fi extrase de pe corpul virtual scanat 
 

3. STABILIREA VOLUMULUI SELECŢIEI 

 Stabilirea volumului selecţiei s-a facut având la bază informaţii statistice referitoare la numărul segmentului de 
populaţie pentru care se efectuează ancheta antropometrică. Cunoscând faptul că de volumul eşantionului şi 
calitatea acestuia depinde în mod direct calitatea concluziilor obţinute şi având în vedere şi  criteriile economice 
s-a recurs la o determinare raţională  a volumului eşantionului.  
 În cazul cercetărilor antropometrice problema esenţială este de asigurare a reprezentativităţii eşantionului, 
respectiv de asigurare în cadrul eşantionului, la scară redusă,  a trăsăturilor importante ale populaţiei din care a 
fost extras. În acelaşi timp eşantionul respectiv trebuie să fie omogen, în sensul că astfel de cercetări sunt de 
regulă dirijate spre categorii precise ale populaţiei. 
 Pentru obţinerea unei selecţii reprezentative s-au luat în considerare  următoarele criterii: 



● S-a ţinut cont de etapele de periodizare a vârstei calendaristice în funcţie de etapele de dezvoltare morfologică 
[4]. Pentru stabilirea tipologiei dimensionale  a populaţiei adulte s-au inclus subiecţi din toate grupele de vârstă 
de la 20 până la 64 de ani, pe grupe după cum urmează: 20÷29 ani, 30÷39 ani, 40÷49 ani, 50÷64 ani. 
● În conformitate cu datele celui mai recent recensământ pe baza căruia se cunoaşte totalul populaţiei adulte (de 
sex feminin şi de sex masculin) de vârstă 20÷ 64 de ani, în selecţie, fiecare grupă de vârstă din cele menţionate 
mai sus se regăseste în acelaşi procent ca şi în colectivitatea generală şi de asemenea în selecţie s-a ţinut cont 
de ponderile populaţiei din mediul urban şi rural, pe grupele de vârstă respective. 
● In selecţie au fost incluşi subiecţi aparţinând diferitelor grupe socio- profesionale  
● In compunerea selecţiei s-a ţinut cont şi de particularităţile şi variabilitatea morfologică a populaţiei pe zone 
geografice, ancheta desfăurandu-se în câteva regiuni reprezentative, Moldova, Transilvania, Dobrogea, 
Muntenia-Oltenia. 
● Pentru fiecare grupă de vârstă s-au luat măsuri de asigurare a unei selecţii strict întâmplătoare, ceea ce 
înseamnă că orice persoană din categoria respectivă să aibă şanse egale de a fi inclusă în selecţie. 
● Deşi informaţiile obţinute despre populaţia generală sunt cu atât mai corecte cu cât volumul eşantionului va fi 
mai mare, totuşi raţiuni de ordin economic au impus limitarea acestuia. 
 Stabilirea mărimii şi structurii eşantionului s-a facut pe baza acceptării unui compromis raţional între un volum 
foarte mare care ar asigura o reprezentativitate înaltă şi un volum limitat care să fie suficient pentru estimarea 
corectă a caracteristicilor colectivităţii generale. 
 Segmentul de populaţie supus cercetării este conform Anuarului Statistic al României, anul 2004, constituit din 
13.294.701 persoane cu varsta intre 20-64 ani, din care 6.701.676 femei şi 6.593.025 bărbaţi [5]. 

 Repartiţia populaţiei funcţie de sex si regiuni reprezentative, precum si volumul selecţiei este dupa cum se 
arată in tabelul 1. 

Tabel 1- Repartiţia populaţiei pe grupe de varstă şi regiuni reprezentative şi volumul selecţiei 
FEMEI 

(20-64 ani) 
BĂRBAŢI 
(20-64 ani) 

Regiunea 
geografică 

Total 
segment 
populaţie 
(20-64 ani) 

Total 
selecţie 

Total 
selecţie 

Urban Rural Total 
selecţie 

Urban Rural 

Moldova 2802825 1045 497 298 199 548 310 238 

Dobrogea 615742 232 110 66 44 122 69 53 

Muntenia-
Oltenia 

5388235 2006 954 572 382 1052 594 458 

Transilvania 4485338 1674 796 478 318 878 496 382 

Total 13292140 4957 2357 1414 943 2600 1469 1131 

 
 Calculul volumului selecţiei s-a facut cu relaţia: 

n*=( 2*)/ xSt x                                      (1) 

în care: 
n*= volumul eşantionului reprezentativ; 

xS = abaterea medie pătratică de selecţie a dimensiunii corporale x , cu cea mai mare variabilitate, stabilită într-o 

selecţie anterioară (Ex. la femei Pb, la barbaţi Pt); 
*x = eroarea limită de selecţie impusă în funcţie de precizia cu care se doreşte estimarea mediei pentru 

întreaga colectivitate; 
 t= valoarea parametrului t, al testului Student pentru nivelul de probabillitate P ales: pentru  P=0,95   t=1,96≈ 2 

                    P=0,99   t=2,576≈2,6. 
 O altă cale de stabilire a volumului eşantionului a fost prin comparaţie cu volumele eşantioanelor   măsurate în 
diferite ţări europene, după cum se arată în tabelul 2.  Datele privind populaţia acestor ţări au fost luate din 
INTERNET [6] iar mărimea eşantionului din literatura de specialitate [7]. Rezultatele acestei metode sunt 
prezentate în tabelul nr. 2. 



Volumul eşantionului pentru România stabilit pe această bază, pe grupe de vârstă, sex şi regiuni geografice  este 
prezentat în tabelul 3. 

Tabel 2- Volumul eşantionului în diferite ţări 

Tara Franta Germania 
 

Marea Britanie China România 

Total populaţie 
(vârsta) 

47 861 286 
(5-70 ani) 

63 346 400 
(6-65 ani) 

32 898 000 
(20-64 ani) 

955 219 509 
(5-64 ani) 

13294701 
(20-64 ani) 

Total selectie 10 000 12 000 11 000 1 000 000 2658 

% selectie 0.02089 0.01894 0.03343 0.10468 0.02 

 

Tabelul nr. 3 - Volumul eşantionului, femei - bărbaţi ,20-64 ani, pe grupe de vârstă şi regiuni geografice (calculat prin 
similitudine cu valorile ţărilor europene) 

Regiunea Grupa de vârstă Femei şi Barbaţi Total 
selecţie 

20-29 776063 155
30-39 695500 139
40-49 606712 121

 
Moldova 

50-64 734571 147
Total 2802825 562

20-29 158558 32
30-39 147685 29
40-49 145162 29

 
Dobrogea 

50-64 164337 33
Total 615742 124

20-29 1367469 273
30-39 1321986 264
40-49 1189190 238

 
Muntenia-Oltenia 

50-64 1512156 302
Total 5388236 1077

20-29 1167286 233
30-39 1078290 215
40-49 1008795 202

 
Transilvania 

50-64 1230967 246
Total 4130185 896

TOTAL 13292140 2658
  

La o scanare se preiau automat de pe suprafaţa corpului scanat 150 de dimensiuni 3D, care sunt stocate într-o 
bază de date. 

 
 
4. ANALIZA SI  MANAGEMENTUL DATELOR  
 

4.1 Mangementul bazei de date  

 Analiza şi mangementul bazei de date constă în: 
- Baza  de date primare 3D;  
- Prelucrarea şi analiza statistică a datelor 3D pentru banca de date antropometrice 3D; 
- Prelucrarea şi analiza datelor pentru elaborarea de tabele de mărimi pentru confecţii; 
- Prelucrarea şi analiza datelor pentru stabilirea tipurilor de conformaţii, siluete şi ţinute; 
- Prelucrarea şi analiza datelor pentru stabilirea procentelor de piaţă a marimilor confecţiilor; 



- Prelucrarea datelor pentru cercetări medicale: prevederea dezechilibrului metabolic ce include hiperglicemia, 
dislipidemia şi hipertensiunea. Calculul Indicelui de sănătate  (HI= (greutatea corpului x 2 x suprafaţa profilului 
taliei) / înălţimea corpului² x (suptafaţa profilului pieptului + suprafaţa profilului şoldului)) care se poate calcula din 
datele 3D scanate este un index mai bun pentru tulburările de metabolism decât Indexul de masă corporală, (BMI 
= Greutatea corpului în kg, /Înălţimea corpului2 în m) sau WHR (raportul talie-şold).  
 
5. APLICAŢII 
 
 Utilizând geometria 3D a corpului, datele pot fi utilizate pentru optimizarea altor domenii unde dimensiunile 
corpului uman sunt de bază pentru dezvoltarea produselor sau planificarea spaţiului de locuit. Datele scanate 3D, 
bust şi înaltime sunt utilizate pentru a elabora modele umane statice sau dinamice cunoscute sub numele de 
avatar.  Pentru aplicaţii ergonomice, pot fi extrase informaţii referitoare la pozitia spaţială a încheieturilor, acestea 
fiind relevante pentru secvenţe de miscari specifice.  
 Versatilitatea aplicaţiilor 3D body scan şi cum pot fi utilizate datele 3D: 

- e- comerţ; 
- Utilizarea datelor pentru a genera avatar personal ca bază pentru  “probarea virtuală” a  
       imbrăcămintei şi utilizare în jocurile pe computer; 
- Industia de automobile pentru proiectarea interiorului; 
- Industria de mobilă pentru proiectarea ergonomică a scaunelor, paturilor şi mobilierului pentru birou; 
-    Proiectarea ergonomicş a echipamentelor pentru sport; 
-    Arhitectură pentru proiectarea ergonomică a dimensiunilor uşilor. 
-    Proiectarea de dispozitive ajutătoare pentru persoane cu dizabilităţi; 
-    Aplicaţii ale bazei de date 3D antropometrice în sistemul de management al sănătăţii; 
-    Proictarea şi fabricarea ortezelor; 
-    Proiectare individualizată şi fabricaţie pentru suporturi lombare pentru dizabilităţi.  
 

6. CONCLUZII 
 
 Constituirea bazei de date antropometrice şi cercetarea acesteia este compatibilă şi competitivă cu cercetarea 
europeană în domeniu. 
 Tehnologia scanării 3D este nouă pentru România şi constituie una dintre surse pentru noi proiecte de 
cercetare. 
 Prelucrarea statistică a datelor ne va permite elaborarea de standarde antropometrice în concordanţa cu 
dimensiunile actuale ale populaţiei precum şi evaluarea conformaţiilor, ţinutei li taliilor populaţiei.    
 Tehnologia scanării 3D  poate şi trebuie să constituie  sursa inovării în diferite domenii de industriale. 
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