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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Проблема створення конкурентоспроможної продукції 

є однією з головних в теперішній час. Ця вимога пов’язана, насамперед, із 
задоволеністю споживачів продукцією, що виробляється. В галузі виробництва 
одягу це визначається забезпеченням співрозмірності одягу та фігури людини. 

Процес забезпечення відповідності одягу параметрам тіла людини 
регламентується діючими антропометричними стандартами, які у сукупності 
формують нормативну базу розмірних ознак. Але проблема у тому, що нормативна 
база у певній мірі не відображає реальних змін тілобудови споживачів. Розвиток 
цієї бази ускладнюється, зокрема, у зв’язку з повільним впровадженням нових 
цифрових технологій дослідження типорозмірів фігури людини. 

Проектна документація для забезпечення інженерних рішень в даний час 
застосовується в цифровому форматі навіть на невеликих підприємствах. До 
таких виробництв відносяться підприємства легкої промисловості. Значною 
мірою підлягають змінам звітні документи щодо автоматизації шаблонів, методів 
розкрою, передачі та архівування конструкторських і технологічних рішень 
виробництва одягу. Тільки деякі з кроків процесу проектування автоматизовані в 
виробничих умовах, такі як методи конструктивного моделювання та 
виробництва зразків.  

Базова антропометрична інформація для проектування представлена у 
вигляді дискретних характеристик типових фігур, затверджених стандартами. 
Недостатня достовірність методів, що дозволяє візуалізувати зовнішню форму 
створеного одягу зумовлює впровадження нових систем вимірювання та 
відображення геометричної інформації про об'єкт. Традиційно визначення 
геометричних параметрів складних об'єктів пов'язують із застосуванням 
високовартісних тривимірних сканерів. Останнім часом з'явилися порівняно 
недорогі kinnekt системи, що дозволяють отримувати інформацію про просторову 
форму об'єкта. На жаль, ефективність їх впровадження в реальне виробництво не 
досліджувалась. 

Антропометричні вимірювання дуже трудомісткі і вимагають високої 
кваліфікації. Незважаючи на те, що сучасні безконтактні методи вимірювань 
значно спрощують і прискорюють процес, використання їх стримується високою 
вартістю. Недорогі системи, що з’явились в останній час, не знаходять 
використання, оскільки немає обґрунтування їх впровадження.  

Традиційні методики обробки антропометричної інформації 
експериментально не підтверджуються, хоча досі рекомендуються до 
використання. В математичній теорії статистики розроблено ефективні методи 
обробки статистичної інформації. 

Таким чином, актуальність теми дослідження визначається протиріччями 
між сучасними вимогами, можливостями сучасних технологій і методик та 
недостатньою розробленістю їх використання в антропометричних дослідженнях. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика 
роботи відповідає закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки» – новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, 
промисловості та агропромисловому комплексі, концепції розвитку державної 
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метрологічної системи на період до 2015 року. Матеріали дисертації є 
узагальненням наукових результатів досліджень, отриманих автором протягом 
2009-2015 рр., які проводилися на кафедрі технологій і дизайну Української 
інженерно-педагогічної академії, зокрема держбюджетні НДР Української 
інженерно-педагогічної академії №0/2 «Удосконалення показників якості 
швейних виробів», № ФН-11-1 «Проектування стилю людини з урахуванням 
можливостей цифрових технологій», № ВШ-13-01 «Розробка та впровадження 
інноваційних технологій при викладанні циклу спеціальних дисциплін для 
підготовки за напрямом «Професійна освіта. Дизайн»  

Метою дисертаційної роботи є удосконалення нормативної бази для 
забезпечення співрозмірності одягу на основі застосування безконтактних методів 
вимірювань з урахуванням використання адекватних методів обробки 
статистичної інформації. 

Для досягнення мети поставлені наступні задачі дослідження: 
1. Проаналізувати існуючу нормативну базу з вимірювання розмірних 

характеристик тіла людини і удосконалити матричні методи формування системи 
нормативного забезпечення; 

2. Визначити раціональні умови використання безконтактних тривимірних 
вимірювальних пристроїв для визначення розмірних характеристик тіла людини; 

3. Визначити адекватні математичні методи обробки результатів 
антропометричних вимірювань з метою формування раціональних нормативних 
даних; 

4. Розробити рекомендації для планування раціональної програми випуску 
швейної продукції на основі використання удосконаленого нормативного 
забезпечення. 

Об’єкт дослідження: процес забезпечення співрозмірності одягу жіночому 
населенню.  

Предмет дослідження: методи вдосконалення нормативного забезпечення 
розмірних ознак жіночого населення з урахуванням вікових груп. 

Методи дослідження: теоретичні та експериментальні. В процесі розробки 
структури нормативних документів щодо антропометричних вимірювань 
використовувались методи матричного аналізу лінійних систем. 

В процесі дослідження розмірних ознак сучасного населення східної України 
застосовувались методи 3D сканування, для обробки результатів 
антропометричних експериментів використовувались сучасні пакети тривимірної 
графіки 3D Studio, AutoCAD, в процесі визначення обхватних розмірів 
послуговувались методами інтегрального числення, кінцево-різніснісними 
методами наближеного знаходження результатів. Аналіз результатів вимірювань 
проводився з використанням методів статистичного і регресійного аналізу. 
Обробку результатів обчислень, статистичних і експериментальних випробувань 
виконано методами теорії імовірностей і кореляційного аналізу із застосуванням 
програмного комплексу MathCAD. Для аналізу впливу віку на розподіл розмірних 
характеристик використовувались методи динамічного програмування. 

Отже, гіпотеза дослідження полягає у тому, що використання безконтактних 
методів вимірювання тіла людини сумісно з уточненням законів розподілення 
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розмірних ознак суттєво підвищить адекватність нормативного забезпечення при 
проектуванні одягу.  

Наукова новизна одержаних результатів: 
1. На основі використання матричної алгебри та складання матриць існуючих 

стандартів удосконалено структуру нормативних документів, пов’язаних зі 
створенням і використанням антропометричної інформаційної бази, що дозволяє 
визначити актуальні напрямки розвитку нормативних документів. 

2. Вперше доведено раціональність використання kinnekt систем для 
безконтактного тривимірного вимірювання тіла людини, шляхом порівняння 
точності визначення розмірних характеристик традиційними і безконтактними 
способами в процесі масового вимірювання тіла людини, що дає можливість 
значно прискорити час антропометричних досліджень при помірних витратах. 

3. На основі побудови динамічного розподілу розмірних ознак вперше 
запропоновано універсальну математичну модель статистичного розподілу 
розмірних ознак з урахуванням віку людини. Це дозволяє визначити реальні 
розподіли для аналізу типорозмірів тіла людини. 

4. На основі визначення інтегральних характеристик універсальної 
математичної моделі статистичного розподілу удосконалено систему планування 
випуску продукції виходячи з адекватних законів розподілу, що дає змогу у 
найбільш раціональний спосіб прогнозувати відсоткові відношення випуску 
продукції. 

Практичне значення одержаних результатів.  
1) Застосування безконтактних методів на основі використання kinnekt 

систем дозволяє оперативно з незначними витратами виконувати вимірювання 
тіла людини з метою визначення реальних антропометричних характеристик. 

2) Паритетне розподілення нормативного забезпечення для різних етапів 
виробництва і контролю дозволяє прогнозувати необхідність контролю якості на 
різних етапах виготовлення швейних виробів. 

3) Підвищення об’єктивності контролю над зовнішньою формою швейних 
виробів дозволяє на етапі виробництва забезпечити конкурентоспроможність 
одягу. 

4) Одержані результати дозволяють сформулювати і забезпечити умови 
мінімальних витрат для забезпечення заданих рівнів якості.  

5) Комплекс технічних рішень і методів контролю впроваджений на 
підприємстві «Кремтекс» в процесі планування випуску партій швейних виробів.    

6) Результати досліджень впроваджено в навчальний процес кафедр охорони 
праці, стандартизації та сертифікації та технологій і дизайну Української 
інженерно-педагогічної академії (м. Харків). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що виносяться на 
захист, одержані автором особисто і в основному викладені в роботах, 
опублікованих одноосібно. Автором особисто одержані нові наукові результати 
до яких відносяться: удосконалена методика одержання антропометричних 
розмірів при використанні kinnekt систем [5], універсальна динамічна модель 
розподілення антропометричних даних [7], методи раціонального планування 
випуску швейної продукції [8]. 
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У спільних роботах здобувачу належить обґрунтування методології 
досліджень [1], формування розрахункових і математичних моделей [2], 
узагальнення теоретичних положень і результатів експериментів [3]. Збирання 
статистичної інформації, опрацювання і аналіз результатів досліджень [4], 
розробка обчислювальних алгоритмів, проектно-конструкторської документації і 
практичних рекомендацій для промислового впровадження виконані сумісно [6]. 
За участю співавторів розв’язано ряд теоретичних і практичних задач, що не 
увійшли безпосередньо в дисертаційну роботу, але суттєво розширюють галузь 
застосування запропонованих методів і алгоритмів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертації доповідались на: Всеукраїнській науково- практичній конференції 
«Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та підготовка 
кадрів»(Харків-2010), II Міжнародно – практичній конференції «Якість 
технологій – якість життя» (Судак-2010), науково практичній конференції  
«Проблеми легкої і харчової промисловості» (Луганськ – Евпаторія-2012), на 
науково-технічних конференціях викладачів та співробітників УІПА у 2010-
2015 р. 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових 
праць, з яких 6 у наукових фахових виданнях України та інших держав, у тому 
числі 3 статті у наукових періодичних виданнях, що входять до міжнародних 
науковометричних баз даних. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з чотирьох розділів 
з висновками по кожному, загальних висновків, списка використаних джерел зі 
184 найменувань. Основний текст дисертації викладений на 149 сторінках, список 
використаних джерел на 18 та додатки на 107 сторінках. Кількість ілюстрацій – 
226, таблиць – 51. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об'єкт, предмет, 
гіпотезу та тезу дослідження, сформульовано мету і задачі дослідження. Названо 
результати, що виносяться на захист, визначені їхня новизна, вірогідність і 
практичну значимість.  

Визначено особистий внесок автора в спільних наукових публікаціях, дані 
про апробацію результатів. 

У першому розділі «Аналіз і удосконалення структури нормативної бази з 
вимірювання розмірних характеристик тіла людини»  розглянуті загальні 
проблеми стандартизації при виготовленні одягу, на основі чого можна зробити 
висновок про те, що загальний показник якості швейних виробів спочатку 
базується на правильно проведених вимірах тіла людини, які вимагають з одного 
боку уточнення методів вимірювання, з іншого – вдосконалення системи 
нормативного забезпечення розмірних ознак у легкій промисловості. 

Розглянуто систему антропометричних стандартів України. Питаннями 
удосконалення розмірної типології населення України займалися такі дослідники, 
як  Кудрявцева Н. В., Дітковська О.А., Рябчиков М.Л. При цьому досліджені 
передумови вивчення антропометричних характеристик дитячих фігур, 
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розроблена класифікація будови тіла дітей молодшої шкільної групи, досліджена 
змінність антропометричних ознак дитячого населення молодшої та старшої 
шкільної групи. Незважаючи на досить глибоке пророблення питання розмірних 
ознак дівчаток, сучасні розмірні ознаки інших груп досліджені недостатньо. 
Звертаємо увагу, що в даний час в Україні діють антропометричні стандарти, 
розроблені в Радянському Союзі для всієї його території в сімдесятих роках 
минулого сторіччя, які не задовольняють ні вимогам часу, ні вимогам 
географічних особливостей. 

В цілому слід зазначити нагальну потребу в розвитку антропометричній 
інформації в області дослідження розмірних характеристик різних груп населення 
України з прив'язкою до європейських антропометричних даних. Європейські 
дослідники (Winks J, Bougourd J.P., Jessica M. Alleva) відзначають, що 
конкурентоспроможність компаній, що випускають одяг масового виробництва 
залежить від того, наскільки їх одяг відповідає пропорціям 
середньостатистичного покупця, розміри якого за останній час значно змінились. 
В роботах зазначених фахівців знаходять місце вимоги до систематизації системи 
нормативного забезпечення з використанням новітніх математичних, зокрема 
матричних методів. Американські дослідники вносять вагомий вклад у розвиток 
процесів антропометричних досліджень. До них відносяться вчені Susan P. 
Ashdown, Loker, S, Snyder R.G.  

Дослідження показують, що антропометричною стандартизацією займаються 
у всьому світі, причому найбільші результати досягнуті в Китаї (Дослідники Hwa 
Kyung Song, Chun-Yoon J.), Японії (Kouchi M.),Південній Кореї (Sohn H.S., Lim S., 
Kim H.S.). Дані дослідження закордонних дослідників підтверджують всесвітній 
інтерес до розмірної стандартизації і необхідність її удосконалення і узгодження. 
Відзначені недоліки в організаційній структурі нормативного забезпечення в 
різних країнах. 

Тобто, в існуючих антропометричних стандартах не повною мірою знайшли 
відображення вікові зміни у формі тіла людини. Тим часом, деякі публікації 
звертають на це увагу. Тіло людини являє собою складну геометричну поверхню. 
Для його дослідження необхідно залучити загальногеометричні та спеціальні 
засоби. Безконтактні методи дослідження засновані на сучасних цифрових 
технологіях. Безконтактними методами вимірювань займалися дослідники 
Залкінд В.В., Рябчиков М.Л., Петросова І.А. 

Відзначено, що недоліком існуючих методів є їх трудомісткість, що 
ускладнює проведення масових досліджень, необхідність високої кваліфікації 
дослідників, залежність результату від кваліфікації. В результаті можна зробити 
висновок про перспективність застосування методів тривимірного сканування. 
У той же час основним питанням є вартість устаткування, а також питання 
визначення дугових розмірів, особливо в плечовій області. Розроблені в останній 
час порівняно недорогі kinnekt системи можуть одержувати дані щодо 
просторової форми об’єкта. Однак даних щодо точності вимірювання в літературі 
не виявлено. 

Питаннями створення співрозмірного одягу, виходячи з реальних 
антропометричних характеристик займалися вчені з України: Залкінд В.В., 
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Міщенко О.В. , Кудрявцева Н.В.; Таджикістану: Петросова І.А.; США – Hwa 
Kyung Song ; Великої Британії – Forsythe S. Відзначено важливість планування 
випуску продукції на основі реальної антропометричної інформації, однак 
реально існуюча нормативна база розмірних ознак не відповідає реальним 
розподіленням.  

Застосуванню статистичних методів у антропометричних дослідженнях 
присвячені роботи М.Л.Рябчикова, О.А.Дітковської, закордонних авторів: 
Workman J.E., Xianyi Zeng, Yi Li. На основі цих досліджень можна зробити 
висновок про наявність відхилень експериментальних результатів від 
загальноприйнятих законів розподілу, що зумовлює необхідність створення 
специфічного математичного апарату для опису результатів антропометричних 
досліджень. 

Отже, на базі аналізу проблем і нерозв’язаних частин поставлені задачі 
дослідження і сформульована мета. 

У другому розділі «Удосконалення підходів формування нормативної бази 
розмірних ознак» доведена наявність відхилень експериментальних результатів 
від загальноприйнятих законів розподілу, що зумовлює необхідність створення 
специфічного математичного апарату для опису результатів антропометричних 
досліджень. 

Також у розділі розкрито та обґрунтовано структурні зв’язки в нормативному 
забезпеченні процесу виявлення, обробки і використання антропометричної 
інформації. 

Графічно це можна представити рис. 1, де показано розподілення параметру, 
що вимірюється xi  і похибка вимірювання індивідуальним експертом yi. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Розподіл параметру, що вимірюється та похибки вимірювання 
(ймовірність похибки) 
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Область 1 на рис.1 характеризує ризик появи похибок, пов’язаний з роботою 
групи експертів.  

Ймовірність такого ризику визначається об’ємом фігури I (рис.1), і 
визначається виразом 

 

   
 

2 2

22
0

21
, exp

2 12 1
x

z
x x y y

I

z ux y

u c u u u
F z c dydx

cc  





        
       

  ,         (1) 

 

де i
x

x

x x
u


 , i

y
y

y y
u


 , 

  – фактичне середнє значення параметру і відхилення від нього 

виміряного значення, 

z – стандартне значення розмірної ознаки, 

yx  ,  – середні квадратичні відхилення фактичного середнього параметру і 

параметру виміряного певним експертом,  

d = 6σy – сумарна похибка вимірювання, 

yx

xyM
c

 
  – коефіцієнт кореляції, 

 –  статистичний момент,  

n – кількість вимірювань. 

Антропометричні вимірювання є обов’язковим елементом системи 
стандартів, яку можна представити у вигляді динамічної моделі послідовного 
використання (рис.2). 

На рисунку відзначені існуючі стандарти, застарілі стандарти, які потребують 
удосконалення, а також перспективні стандарти, яких вимагає розвиток сучасних 
методів тривимірного сканування, а також результати експериментальних 
досліджень з антропометричних вимірювань. 
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Рисунок 2 – Структура нормативного забезпечення антропометричних 
вимірювань.  

(н) – потреба у новому стандарті,  
(в) – стандарт вимагає вдосконалення,  
І – стандарти, що визначають розміри одягу,  
ІІ – стандарти, що визначають методи вимірювання,  
ІІІ – стандарти, що визначають методи обробки результатів вимірювання,  
ІV – антропометричні стандарти,  
V – використання стандартів для врегулювання виготовлення одягу 

 
Зазначену структуру зручно представити у вигляді квадратної матриці, що 

вказує рівні і глибину опрацювання нормативної документації. З огляду на рис.3 
можна по кожному рядку і стовпцю вказати ступінь розробленості рівня або 
глибини опрацювання системи стандартів. 
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Рисунок 3 – Матрична структура нормативного забезпечення 

На рис. 3 літерами Rij означена питома вага нормативних документів, що 
відповідають структурі рис.2. На нижньому рисунку показана питома вага 
нормативних документів, що відповідають послідовності використання, ці питомі 
ваги можна записати у вигляді вектора – рядка [P], що складається з п’яти 
елементів Pi, на рисунку праворуч – питомі ваги нормативних документів, що 
відповідають рівню процесу, їх записуємо у вигляді вектора – стовпчика [Q], що 
складається з елементів  Qj. 

У цьому випадку ступінь відповідності кожного нормативного документа зі 
схеми може бути розглянутий, як добуток даних відповідної строчки на стовпець, 
взятих з рис.3. В результаті загальна матриця {R} забезпечення 
антропометричних вимірювань в числовому вираженні має вигляд 

 {R}=[P]×[Q], (2) 

Проведення даної операції дозволило одержати матрицю нормативного 
забезпечення у явному вигляді 































25,01,026,013,031,0

37,015,039,02,046,0

35,014,037,019,044,0

64,026,067,034,08,0

61,025,064,033,076,0

R         (3) 

Числові значення в матриці визначають питому вагу розробленості 
нормативного забезпечення віднесеної до необхідного рівня, що відповідає 
сучасному рівню розвитку легкої промисловості. 
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Отже, результати першого розділу обґрунтовують необхідність 
вдосконалення існуючого нормативного забезпечення антропометричних даних, а 
також розробки забезпечення з тривимірного безконтактного вимірювання. 
Запропоновані методи окрім цього дозволяють визначити суб’єктивні похибки 
антропометричних вимірювань групою експертів. 

У третьому розділі «Визначення раціональних умов використання 
безконтактних тривимірних пристроїв для визначення розмірних характеристик 
тіла людини» обґрунтована доцільність використання для антропометричних 
вимірювань комп’ютерних kinnekt систем. 

Технологія 3D сканування є однією з найбільш передових у створенні 
електронних копій фізичних об'єктів. Використовуючи цю технологію, люди 
отримують великі можливості в процесі створення моделі без звичного 3D-
моделювання за допомогою спеціалізованих програмних пакетів. Але є й деякі 
труднощі. Різноманітність об'єктів, які можуть бути, показує нам необхідність 
розвитку різних алгоритмів реєстрації їх поверхонь і методів обробки 
необроблених даних. 

Технології 3D-сканування досі не знаходять достатнього поширення в 
масових вимірах у зв'язку з їх високою вартістю. Останнім часом у ряді 
досліджень з'явилися пропозиції використовувати для цих цілей недорогі kinnekt 
системи, розроблені спочатку, як ігрові пристрої. 

Для обробки результатів вимірювання за допомогою даної системи 
використовується ряд програм, зокрема ReconstructMe. Дана програма сканує 
модель у своєму реальному масштабі, тому подальшого масштабування не 
потрібно (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Сканована модель в інтерфейсі програми ReconstructMe 
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У даній роботі використовувалися kinnekt технології, щоб фіксувати 
тривимірні моделі в реальному часі. Це дає миттєвий зворотний зв'язок про хід 
моделювання, в той час як модель може перебувати в русі. 

Основний етап роботи над моделюванням – візуалізація (Рис.5).  

 

Рисунок 5 – Антропометричні дослідження при використанні kinnekt систем 

Було поставлено задачу забезпечення отримання розмірів.  
Тому, були максимально спрощені моделі тривимірного сканування – 

відключалися режими відображення текстури, тіні і джерела світла, різні 
особливості матеріалів.  

Для відображення остаточного зображення на екрані, бажано підібрати 
найбільш відповідний модуль візуалізації. 

У зв'язку з цим, можна поставити ряд завдань щодо використання даного 
пристрою. Перша полягає в побудові реальної поверхні фігури або одягу для 
використання з метою дизайну або подальшого отримання розгорток.  

Друге завдання – визначення реальних розмірних ознак для конструювання 
одягу. 

При збереженні даних з 3D сканера у вигляді DXF файлу, останній можна 
відкрити за допомогою текстових програм. Кожна точка в ньому виділяється 
позначкою POINT, після чого слідує ряд показників (номер, колір і т.д.). Зокрема, 
після показника 10 у файлі розташовується значення абсциси точки, після 
показника 20 – ординати точки, після показника 30 – аплікати точки. 

Враховуючи прагнення визначати охватні ознаки, які розташовуються на 
певній висоті, була зроблена спроба позбутися однієї координати. Для цього 
розіб'ємо загальну поверхню точок поперечними перетинами з відстанями між 
ними Δz на ряд областей, кожна з яких близька до пласкої фігури (рис.6). 
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Рисунок 6 – Розбиття поверхні поперечними перетинами 

 
Кожна точка обраної області має в DXF файлі три координати (u,v,w), при 

чому апліката в досліджуваній області лежить в межах 

22

wwwww ii





 .                                                     (4) 

Введемо припущення про те, що в межах даної області конфігурація 
поперечного перерізу змінюється незначно. Прирівняємо координату w значенню 
середньої висоти вибраного перерізу wi. У результаті кожна окрема область 
матиме вид поля точок на площині (рис.7) 
 

 
 
Рисунок 7 – Пласке поле точок окремого перетину, отриманого 3D сканером 
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Для отриманого поля точок можна визначити координати і побудувати 
апроксимуючу криву в будь-якій програмі обробки даних. Слід враховувати, що 
точки, які характеризують розглянутий переріз, розташовуються в DXF файлі 
довільним чином. Тому перед проведенням подальших дій їх необхідно 
впорядкувати. При виборі алгоритму сортування масиву даних спочатку 
необхідно вибрати параметр сортування. Очевидно, що в якості такого параметра 
нераціонально використовувати наявні в розпорядженні декартові координати 
точок. Звертаємо увагу, що шукана крива – замкнута, тому абсциса і ордината 
кожної точки зустрічається принаймні два рази. Спроба розташувати точки в 
порядку зростання або зменшення декартових координат призведе до ще 
більшого їх перемішування. 

Перейдемо до полярних координат. Розташуємо полюс полярної системи 
координат в центрі перерізу, що розглядається. 

У полярних координатах застосовуються дві координати – радіус-вектор і 
полярний кут . 

Обчислимо полярний кут кожної крапки і розташуємо всі координати в 
порядку його зростання. Апроксимаційна крива, побудована за даними точкам 
має вигляд шуканого перетину  

Після проведення сортування відстань між найближчими точками 
визначається за відомими методами аналітичної геометрії , а загальна довжина 
кривої, яка дорівнює обхвату фігури на даній висоті визначається периметром 
багатокутника з n сторонами 
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У випадку запису охватної кривої у вигляді ряду Фур’є, довжина кривої 
визначається виразом 
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  ,                         (6) 

 
де    ai,bi – коефіцієнти ряду Фур’є, 

m – кількість членів ряду, для зазначених умов достатня точність досягається 
для m=12. 

Оскільки нами ставилося завдання визначення точності тривимірного 
сканування за допомогою kinnekt систем, були проведені вимірювання основних 
(провідних) розмірних ознак за допомогою зазначених пристроїв. Після 
статистичної обробки дані по математичному очікуванню провідних ознак 
наведені в таблиці 1 
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика провідних розмірних ознак 
 
Розмірна 
ознака 

Математичне 
очікування 

Дисперсія Середнє 
квадратичне 
відхилення 

Верхня 
границя 
відхилення 

Нижня 
границя 
відхилення 

Зріст 0,096 0,132 0,36 +1,2 –1,01 
Обхват 
грудей  
третій 

0,855 0,196 0,44 +2,18 –0,32 

Обхват 
стегон з 
урахуванням 
виступу 
живота 

0,69 0,117 0,31 +1,7 –0,33 

В результаті роботи над даним розділом вдосконалено методи визначення 
форми і розмірів тіла людини за допомогою kinnekt систем. Запропоновано 
методи комп'ютерної візуалізації отриманих даних. Проведено аналіз точності 
визначення розмірів при вимірюванні тіла людини. Доведено, що відхилення від 
реальних розмірів не перевищує 1,4%, що припустимо для швейної 
промисловості. 

У четвертому розділі «Удосконалення математичних методів обробки 
результатів антропометричних вимірювань з метою формування раціональних 
нормативних даних» було проведено аналіз залежностей антропометричних 
параметрів з метою пошуку адекватних функцій розподілення.   

Проведені дослідження сучасної типології Східної України показали, що 
розподіл розмірів значно відрізняється від загальноприйнятого нормального 
(рис.8).  
 

 
Рисунок 8 – Гістограма розподілу розмірів одягу 
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На даному рисунку наведено розподіл розмірної ознаки обхват грудей третій 
для жінок молодшої вікової групи. Слід відзначити, що розподілення цієї ознаки 
для жінок середньої вікової групи близьке до симетричного, а для жінок старшої 
вікової групи – зворотнє графіку розподілення параметрів жінок молодшої групи. 

У даному випадку більш раціональним може бути розподіл Вейбулла. Для 
зазначеного розподілу математичне очікування визначається виразом (λ, k – 
параметри розподілу Вейбулла) 

1
1G
k

       
,                                                  (7) 

де гамма функція визначається залежністю між двома змінними t, q  

1

0

( ) exp( )qG q t t dt


                                         

       

 (8) 

Наша мета – знайти невідомий параметр k, виходячи з відомих результатів 
експериментів. Для цього була виявлена явна залежність гамма функції від цього 
параметру (рис.9). 
 

 
 

1 – аналітична 
залежність, 

 2 – апроксимаційна 
крива. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 – Залежність гамма функції від параметра k. 
 
Апроксимація функції дає 
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                                       (9) 

Дисперсія виходячи з експериментальних даних обчислюється, як 
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                                                         (10) 
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Для розподілу Вейбулла дисперсія має вигляд 
 

2 22
1D G
k

       
                                          (11) 

 
В результаті для визначення параметрів k, λ можна скласти систему  рівнянь 
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                          (12) 

 
Дослідження для різних вікових груп дає залежності виду (рис.10). 

 
Рисунок 10 – Динамічні розподілу розмірних ознак, побудовані на базі 

універсальної моделі. 

Значення моди розподілу визначається показником максимуму на кривій 
розподілу. Для стандартного розподілу Вейбулла мода визначається виразом 

1

1 kk
Md

k
     

                                                   (13) 

Були визначені максимальна і мінімальна межі інтервалу зміни розмірів. 
Можна виділити три види розподілу: перший характеризує велику ймовірність 
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появи менших розмірів, другий – велику ймовірність середніх розмірів, третій – 
велику ймовірність великих розмірів. 

На основі розподілу Вуйбулла була запропонована універсальна функція 
розподілу. 

Для всіх трьох видів рекомендується універсальний розподіл виду 
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            (14) 

Критичне значення показника k визначається за умови досягнення моди 
середнього значення проміжку (рис.11) 

k
k

kabS

1
1

2






 







. (15) 

 

Рисунок 11 – Визначення критичного параметра k 
 
Використовуючи дану залежність можна знайти значення показника, 

відповідне його критичному значенню. 
Відзначимо, що математична модель (13) має вигляд алгебраїчного виразу з 

показниками, що залежать від часу. Залежність показників для різних розмірних 
ознак і вікових груп наведені в таблицях 2, 3. 
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Таблиця 2 – Показники розподілення розмірної ознаки обхвату грудей третього 
для різних вікових груп 
 

Вікова група k λ 

Молодша 1,9 9,1 

Середня 5,1 12 

Старша 8,2 12,2 

 
Таблиця 3 – Показники розподілення розмірної ознаки обхвату стегон з 
урахуванням виступу живота для різних вікових груп 
 

Вікова група k λ 

Молодша 1,8 8,7 

Середня 4,8 10,5 

Старша 8,0 11 

Одержані результати дозволяють правильно прогнозувати співвідношення 
розмірних ознак для різних вікових груп. 

Основним результатом даного розділу є отримання універсальної динамічної 
функції розподілення розмірних ознак, що дозволяє адекватно використовувати 
одержану антропометричну інформацію. 

У п’ятому розділі “Планування раціональної програми випуску швейної 
продукції на основі використання удосконаленого нормативного забезпечення ” 
виявлені і обґрунтовані доцільні умови планування швейного виробництва, 
виходячи з реальних параметрів розподілення розмірних ознак. 

Отримані залежності дозволяють визначати процентні співвідношення 
типорозмірів для різних груп. 

Рекомендовані в даний час програми випуску плануються відповідно 
припущенню про нормальний розподіл параметрів. 

Застосування нерівномірних функцій розподілу дозволяє обчислити 
процентне співвідношення різних типорозмірів, виходячи з найбільш повного 
забезпечення ринку 

Раціональний обсяг виробництва при цьому може бути визначений відносно 
інтегральних залежностей попадання в заданий інтервал розмірів. Для 
стандартного розміру D, інтервалу ± Δ обсяг виробництва може бути визначений, 
як 

( )
D

D

P p x dx




                                                (16)
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Виходячи з існуючої класифікації розмірів продукції легкої промисловості 
рекомендовані процентні співвідношення для різних груп можуть бути 
представлені у вигляді таблиці (табл.4).

 Таблиця 4 – Процентні співвідношення розмірної ознаки обхвату грудей третього  
для різних вікових груп  

 

Побудовані на підставі таблиці залежності показані на рис.12. 

 
Рисунок 12 – Відсоткові співвідношення типорозмірів для молодшої вікової групи 

 
Для різних співвідношень розмірних ознак були визначені сумісні 

ймовірності та на їх базі побудовані просторові розподілення і одержані 
відсоткові співвідношення (рис.13) 

Інтервал  
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Молодша 4,6 12,5 16,9 17,3 9,9 5,3 5,2 0,7 

Середня 1,53 5,1 15,7 26,8 27,9 16,9 5,4 1,5 

Старша 0,5 5,3 9,9 14,4 17,2 16,9 12,5 4,6 
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Рисунок 13 – Сумісне розподілення зросту й обхвату грудей третього для 

молодшої вікової групи 
 

Отримані результати дозволяють визначати процентні співвідношення 
розмірів і відповідно до реальних запитів споживачів планувати випуск продукції. 

У Висновках наведено основні результати дисертаційної роботи.  
У Додатках наведено тексти програм розрахунку та дані щодо впровадження 

результатів досліджень. 

ВИСНОВКИ 
На основі проведених комплексних досліджень розв’язано важливу науково-

технічну задачу з удосконалення системи антропометричних стандартів для 
забезпечення легкої промисловості. Виконано це на основі застосування сучасних 
безконтактних методів вимірювання з урахуванням використання адекватних 
методів обробки статистичної інформації. 

1. На основі аналізу існуючої нормативної бази розмірних характеристик 
тіла людина складено матричну форму, що включає стандарти, які визначають 
розміри одягу, методи вимірювань, методи обробки результатів вимірювань, 
антропометричні стандарти, заходи використання стандартів для врегулювання 
виготовлення одягу. Визначено стандарти, що потребують вдосконалення та 
нормативні документи, що потребують розробки. До них відносяться нормативні 
документи щодо визначення геометричних параметрів тіл складної геометрії, 
забезпечення безконтактних методів вимірювання, норми точності тривимірних 
методів. Визначено умови проведення замірів групою експертів. Розроблено 
методику визначення похибок для групи. 

2. Обґрунтовано раціональні умови використання безконтактних 
тривимірних пристроїв для визначення розмірних характеристик тіла людини. 
Доведено доцільність використання kinnekt систем для антропометричних 
досліджень. Розроблено алгоритм визначення розмірів за допомогою kinnekt 
систем. Складено програмне забезпечення для визначення дугових вимірювань за 
допомогою зглажувальних функцій. Похибка для дугових замірів не перевищує 
1,5%, для лінійних – 0,8%. 

3. Розроблено адекватні математичні методи обробки результатів 
анропометричних вимірювань з метою формування раціональних нормативних 
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даних. На основі функції Вейбулла розроблено універсальну математичну модель, 
що визначає розподілення розмірних ознак в залежності від віку.  

4. Запропоновано рекомендації щодо планування раціональної програми 
випуску швейної продукції на основі використання удосконаленого нормативного 
забезпечення. На основі розподілень визначено програми випуску для різних 
вікових груп споживачів. Наприклад, при використанні стандартних розподілень 
похибка в плануванні виробництва може сягати 12-27%. 
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АНОТАЦІЯ 
Островерх О.Ю. Удосконалення нормативної бази розмірних ознак 

жіночого населення для забезпечення співрозмірності одягу. – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття  вченого ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 
забезпечення. – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2016. 

Дисертацію присвячено розробці методів і засобів вдосконалення 
антропометричних стандартів для проектування одягу. Проаналізовано існуючу 
нормативну базу з вимірювання розмірних характеристик тіла людини й 
удосконалено матричні методи формування системи нормативного забезпечення. 
Запропоновано раціональні умови використання безконтактних тривимірних 
пристроїв для визначення розмірних характеристик тіла людини. Визначено 
адекватні математичні методи обробки результатів антропометричних 
вимірювань з метою формування відповідних нормативних даних. Розроблено 
рекомендації для планування раціональної програми випуску швейної продукції 
на основі використання удосконаленого нормативного забезпечення. 

Ключові слова: нормативне забезпечення, антропометричні вимірювання, 
безконтактні тривимірні методи, несиметричні розподілення, раціональний план 
випуску.  

АННОТАЦИЯ 
Островерх Е.Ю. Усовершенствование нормативной базы размерных 

признаков женского населения для обеспечения соразмерности одежды. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое 
обеспечение. – Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2016. 

Диссертация посвящена разработке методов и средств совершенствования 
антропометрических стандартов для проектирования одежды. Проанализирована 
существующая нормативная база по измерению размерных характеристик тела 
человека и усовершенствованные матричные методы формирования системы 
нормативного обеспечения. Предложены рациональные условия использования 
бесконтактных трехмерных измерительных устройств для определения 
размерных характеристик тела человека. Определены адекватные математические 
методы обработки результатов антропометрических измерений с целью 
формирования соответствующих нормативных данных. Разработаны 
рекомендации для планирования рациональной программы выпуска швейной 
продукции на основе использования усовершенствованного нормативного 
обеспечения. 

Ключевые слова: нормативное обеспечение, антропометрические 
измерения, бесконтактные трехмерные методы, несимметричные распределения, 
рациональный план выпуска. 
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ANNOTATION 
Ostroverkh O. Improving the regulatory provision dimensional 

characteristics of the female population to ensure the proportionality of clothing. – 
Manuscript. 

Thesis for a candidate degree by specialty. 05.01.02 – standardization, certification 
and metrology equipment. – Ukrainian Engineering Pedagogical Academy, Kharkiv, 
2016. 

The thesis is devoted to development of methods and means of improving 
anthropometric standards for designing clothes. There was a pressing need for the 
development of anthropometric data in the study of dimensional characteristics of 
various groups of the population of Ukraine with reference to the European 
anthropometric data.Deviations of experimental results from the generally accepted 
laws of distribution, which determines the need to establish a specific mathematical 
apparatus to describe the results of anthropometric studies are identified. Substantiated 
matrix methods to improve the normative providing dimensional signs that indicate the 
direction of improving standards are confirmed. Rational conditions for the use of non-
contact three-dimensional measuring devices to determine the dimensional 
characteristics of the human body are substantiated. The expediency of using kinnekt 
systems for the measurement of the human body is proved.  

An algorithm for determining the size using kinnekt systems is developed. 
Methodical guidelines for determining obhvatnyh sizes using smoothing functions is 
worked out. 
The application of anthropometric measurements for kinnekt systems at low cost for 
their acquisition and use is proved. The integral relationship that allows to determine 
obhvatnye signs directly from the data DXF files that describe the field of coordinate 
points on the surface of the figure is derived. 

The results of error analysis prove that the modern non-contact measurement, 
namely the device Kinekt using modern graphics programs managed in the individual 
and mass measurements. On the basis of anthropometric measurements of women of 
different age groups set of measurements is derived on the base which the histograms of 
distributions are described. 

Adequate mathematical methods of processing the results of anthropometric 
measurements to form a rational normative data are developed. On the base of the 
Weibull distribution universal mathematical model is designed that determines the 
distribution of measurable traits, depending on age. 

A mathematical model has the form of an algebraic expression with time-
dependent indicators. The recommended size ratios with a combination of two 
dimensional signs are received. Proposals for changes in the regulatory documents are 
developed. 

Keywords: regulatory support, anthropometric measurements, non-contact three-
dimensional methods, asymmetric distribution, rational plan of production. 
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