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В основу методу покладено проектування базової і вихідної модельної 

конструкції (БК і ВМК) плечового жіночого одягу з вшивним рукавом шляхом 

адаптування відомих методів конструювання і конструктивного моделювання 

до контрольних вимірів технічного креслення. Зразок моделі може бути 

представлений готовим виробом або ж фото з інтернет-ресурсів. 

Для плечових виробів контрольні виміри підпорядковані 

антропометричним ознакам місць вимірювань і систематизовані в чотири 

групи: виміри ширин стану, виміри довжин стану, виміри силуетних ширин 

виробу, виміри основних габаритів рукава [1]. Контрольні виміри з готового 

зразка визначають за методикою, викладеною в ГОСТ 4103–82, з фотографії – 

в графічному редакторі Хаrа за методикою, розглянутою в [2]. 

Аналіз сучасних моделей жіночих жакетів за ознаками стильових 

характеристик дозволив визначити типологічний ряд модельних конструкцій 

різновидів класичного жакета в трьох силуетах: прилягаючий (Сиі), 

напівприлягаючий (Си2), прямий (Си3). Відповідно це жакети блейзер (Си2), 

діловий (Си3), кардиган (Си1). Всі вони мають спільну схему конструкції 

стану (спинка–бочок–пілочка) та конструкцію вшивного двошовного рукава. 

Конструктивні прибавки (ПК) на лініях грудей (ПгІІІ), талії (Пт), стегон (Пб) 

забезпечують лінійний характер змінювання силуету. 

Варіативні ряди ПгІІІ БК і ВМК наступні: прилягаючий силует – 5,5; 6,0; 

6,5 см; напівприлягаючий силует – 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 см; прямий силует – 7,5; 

8,0; 8,5; 9,0; 9,5 см. 

Зміну габаритних контрольних вимірів жакетів блейзер і кардиган 

характеризує функція F11 конструктивно-декоративного модифікування. 

Функція F12 забезпечує силуетну модифікацію ширини деталі і може 

використовуватись в межах функції F11. Оформлення членувань основних 

деталей забезпечує функція F16 (наскрізні членування рельєфами, ненаскрізні 

виточки, підрізи). Модифікування основних деталей ВМК для жакета 

здійснюють послідовно: пілочка–спинка–рукав. 

Використання афінного способу перетворення в силуетній 

трансформації скорочує кількість операцій в побудові силуетних конструкцій. 

Модифікація контурів представлена як послідовність операцій зсуву на 

величину силуетного приросту: 

(х1; х2) = [(х1+∆х2); (у1+∆у2)]     (1) 
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де, х1 у1 – координати конструктивних точок вихідної модельної 

конструкції, см; 

∆х2; ∆у2 – величини переміщень відповідних конструктивних точок 

переходу в конструкцію інших силуетів, см.  

Для збереження пропорцій стильових ознак жакетів зміна розмірів 

виконана операцією неоднорідного масштабування, які використовують в 

САПР “Julivi” та в AutoCAD: 

х1=ах0, у1=dу0     (2) 

де, а, d – коефіцієнт масштабування вздовж осей х та у. а=d – однорідне 

масштабування; a≠d – неоднорідне масштабування; а=d>1 – збільшення 

зображення; а=d<1 – зменшення зображення. 

Площинне масштабування модельних конструкцій жакета характеризує 

комплексне креслення силуетної трансформації основи конструкції. 

Модифікування крайових ліній виконується окремо для кожної конструкції за 

допомогою функції F12 в оформленні функціонально-декоративних елементів 

застібки, коміра, кишень. Варіант 5-шовної модельної конструкції блейзера 

наведений на рис. 1. 
 

 
a     б 

Рис. 1. Креслення жіночого жакета: 
а - базова і вихідна модельна конструкція; б - модельна конструкція 

 

Оскільки зразок моделі аналогічний проектованим, ВМК жакета з 

величинами модифікування конструктивних відрізків в моделях 

типологічного ряду наведена на рис. 1. 
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Етапи побудови лекал деталей виробу, градація лекал за методикою 

виконання відповідають характеристиці базового документа через належність 

виробів до однієї групи та деякі відмінності в конфігурації конструктивних 

елементів рис. 2 [3]. 

 

 
a      б 

Рис. 2. Робоча документація на жіночий кардиган: 
а – креслення основних лекала; б – креслення градації 

 

Ілюстративний матеріал експрес-методу підготовлений з використанням 

комп'ютерних технологій, що забезпечило високу точність креслень та їх 

максимальну інформативність. 

Алгоритм розробки модельних конструкцій (МК) жіночих жакетів 

представлено наступним складом робочої документації: складальне креслення 

у вигляді методів обробки в перерізах: креслення лекал відповідно до 

специфікації деталей, креслення градації деталей, технічне креслення. 
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