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Мета і завдання. Метою роботи є  розробка малобюджетного методу 
візуалізації моделей швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення для 
різних фігур споживачів на етапі ескізного проектування. 

Для досягнення мети дослідження сформульовано наступні 
взаємопов’язані завдання: аналіз шляхів автоматизації процедури ескізного 
проектування швейних виробів, створення і використання шаблонів з 
графічними образами фігур людини різних типів та розробка методики 
каталогізації швейних матеріалів та їх візуалізації в ескізному проекті 
швейного виробу. 

Об’єкт та предмет дослідження. Як об’єкт дослідження обрано 
технологічний процес ескізного проектування швейних виробів. Предмет 
дослідження – векторні графічні редактори та можливості їх використання в 
процесі візуалізації моделей швейних виробів та матеріалів для їх 
виготовлення.  

Методи та засоби дослідження. Дослідження базувалися на основі 
системного підходу, експериментальному дослідженні недокументованих 
можливостей програм комп’ютерної графіки, експертній оцінці їх придатності 
для вирішення завдань візуалізації форми моделей та матеріалів для їх 
виготовлення при проектуванні швейних виробів.  

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Показано можливість застосування векторного графічного редактора Xara 
Designer Pro для вирішення завдань візуалізації моделей швейних виробів на 
фігурі людини та візуального підбору матеріалів для обраних моделей. 
Розроблено методики використання шаблонів та бібліотек з графічними 
образами фігур людини різних типів, бібліотек із зразками текстур реальних 
швейних матеріалів, які можуть бути використані в практичній роботі 
дизайнерів швейних виробів, а також в навчальному процесі підготовки 
фахівців галузі. 

Результати дослідження. Як відомо, візуалізація проектних рішень 
засобами САПР досить ефективна, але вимагає значних грошових витрат на 
придбання цих програмних засобів, що  унеможливлює їх застосування на 
малих підприємствах та індивідуальними підприємцями [1]. Тому 
використання та адаптація доступних графічних редакторів загального 
призначення для розв’язання конкретних творчих задач у процесі 
проектуванні швейних виробів [2, 3] на даному часі є актуальним. 

Для дослідження відібрано кілька векторних графічних редакторів, які 
на даний момент є найбільш поширеними [4]: Expression Design, Inkscape, 
OpenOffice Draw, Skencil, Adobe Illustrator, Alchemy, AffinityDesigner, 
CorelDRAW, Adobe FreeHand, Xara Designer Pro. 
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На першому етапі роботи завантажено і встановлено тріал-версії 
програм. У кожній з програм послідовно виконано тестове завдання роботи: 
намалювати жіночу фігуру, зберегти малюнок як шаблон для подальшого 
використання при малюванні моделей одягу на фігурі; намалювати модель 
швейного виробу на фігурі; візуалізувати кілька текстур реальних швейних 
тканин на моделях швейного виробу. 

Одночасно було перевірено можливість каталогізації малюнків засобами 
досліджуваних програм, що дозволило б багаторазове використання 
повторюваних графічних елементів рисунків. 

Аналіз результатів експерименту показав, що найбільш функціонально 
відповідними програмами є Аdobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe FreeHand та 
Xara Designer Pro. Проте, з урахуванням фактору вартості ліцензії для 
подальшої роботи обраний редактор Xara Designer PRO [5]. 

В процесі роботи використано ескізи фігур людини, які розробила для 
своєї дизайнерської практичної роботи к.т.н. Єлізарова І.О. [6]. Ескізи 
оцифровані, імпортовані в Xara, а потім на їх основі створені векторні 
малюнки. 

На наступному етапі роботи було створено бібліотеки пальтових і 
платтяних тканин в форматі індексованих каталогів Fill Gallery, які можуть 
бути використані для візуалізації та вибору альтернативних проектних рішень 
на ранньому етапі проектування. 

Висновки. Показана можливість використання бюджетного графічного 
редактора Xara Designer PRO для розв’язання задачі автоматизації рутинних 
процедур ескізного проектування швейних виробів, зокрема зберігання 
шаблонів фігур людини та їх багаторазового використання для створення 
ескізних малюнків. Розроблено методику створення бібліотеки текстур 
актуальних матеріалів, які можуть бути використані для оцінки та вибору 
альтернативних проектних рішень на ранньому етапі проектування моделей 
швейних виробів. 
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