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ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ОПЕР АЦП СІІРАСУВАІПІЯ 

ШВІВ ВУЗЛА РУКАВ-ІІРОЙМА 

В процесі проектування одягу та його виготовлення виникає 

ситуація, коли підбирають нові матеріали для вже розробленої конструкції. 
При цьому необхідно або вибрати матеріали з такими властивостями, що 

забезпечуватимуть якісне виготовлення моделі даної конструкції, або ж 
замінити конструкцію так, щоб вона забезпечувала якість виготовлення 

виробу з данного матеріалу, тобто необхідно оцінити : чи технологІчна 
конструкцІЯ. 

Для попереднього визначення технологічності КОІІС'Ірукції нами 

розроблено пакет прикладних програм проектуванІІЯ швейних виробів, які 

шдrинаються, посаджуються та спрасовуються, з врахуванням 

технологічних властивостей оброблюваних матеріалів, що груrrгується на 

узагальненому методі моделювання криволінійних обводів, визначених 

дискретним каркасом. Це програмне забезпечення дозволяє дати оцінку 

технологічності криволінійних швів, виконанних з посадкою одного із 

зшитих шарів матеріалу, які запрасовують або розпрасовують. 

Оскільки вузол рукав-пройма - один з головних, що визначає 
зовнішній вигляд усього виробу, і саме на цій ділянці задаються найбільші 

значення посадки у виробі, нами вибрано криволінійний контур окату 

рукава та проведено його дослідження. Критерієм оцінки технологічності 

конструкції окату рукава є коефіцієнт деформування матеріалу, який 

визначається в залежності від величини посадки матеріалу вздовж окату. 

Припуск матеріалу на шов у вузлі рукав-пройма припрасовується та 

запрасовується з матеріалу рукава, тобто його можна розглядати як 

криволінійний підігнутий контур, зріз якого необхідно спрасувати для 

забезпечення якісного виготовлення вузла. Критерієм оцінки 

технологічності контуру, що посаджується та підгинається, є коефіцієнт 

деформування лідігнутої ділянки матеріалу, який визначається в 
залежності вщ величини посадки вздовж окату рукава, геометрії контуру 

(радіуса) та припуску матеріду на шов: 
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КJІ.r1ід.= 

де 

КА.V1-коефіціент деформування підігнутої ділянки матеріалу ; 
L, -довжина криволінійноr·о контуру матеріалу, мм.; 
~ - nосадка матеріалу в % від довжини всієї ділянки ; 
R -радіус кривизни контуру, мм.; 
а - центральний кут, град.; 
lhp - величина припуску матеріалу на шов, мм. 
Порівнянням ступеня деформування матеріалу на ділянках, шо 

спрасовуються та підгинаються, з критичною величиною ступеня 

деформуванн:1 ~f:.періа.пу, визнаІ.!еною в залежності від кута н"хилу .п:ілянnк 

окату рукава експерементально з допомогою пристрою для вивчення 

nроцесу деформування матеріалу (а.с, N!!879466), визначається, чи 

технологічна конструкція. При невиконанні цієї умови необхідно змінити 

радіус кривизни контуру, величину посадки матеріалу або величину 

приnуску матеріалу на підгинання. 

Алроксимування криволінійного контуру проводимо за допомогою 

кривих другого порядку з врахуванням значення дотичної в фіксованих 

вузлах. Для знаходження дотичної та форми кривої використовуємо метод 

найменших квадратів. Положення дотичної в першому вузлі задаємо в 
. . 
ІНтерактивному режимІ. 

Застосуємо криву 2-го порядку, задану у неявному вигляді : 

де: 

r.r~ - q/ =о, (1) 

r, =а,х+Ь,х+с,, 
r, =a2 x+h2x+c,, 

rp = а,х+Ь,х+с,, 
шюию функції, нульові значення яких визначають базовий трикутник, у 

КОтрИЙ ВПИСуЄТЬСЯ крива таким ЧИНОМ, ЩО Уо = 0 та У2 = 0 - ДОТИЧНі ДО 

кривої в точках А і С (див. рис.l ). 
Згідно методу найменших квадратів повинно виконуватись рівняння: 

m-l 

S = L ( У1У2 - rp2 ) 2 = min, (2) 
і=О 

де ш -кількість нефіксова"f'['0точок апроксимації. 
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6D т-1 2 -_;::- = 2) (у! (а2 х1 + Ь2у;- (а2 х.4 + Ь;_у А))- qJ )х; =О. 
t.и2 і=О 

6D m-1 2 
--=2'L (y1(a2x;+b2y;-(a2xA+hzyA))-qJ )у;=О, 
ihz і=О 
де Хд, У д - координати точки А. 
Розкривши дужки та переrрупувавши члени, будемо мати систему 

рівнянь, невідомими у котрій є коефіцієнти а2 та Ь2 . Ця система лінійна та 

прямокутна тому має одне рішення. При вирішенні системи будемо мати 

конкретні значення дотичної та коефіцієнтів кривої друтого порядку. 

Будувати криву, що задана у неявному вигляді (1), достатньо 

складно, тому необхідно перейти до векторно-параметричної форми 

завдання: 

rA w)l- t)' + 2r8W8 (1- t)t + rc wct' r = --"----'"--'-----'--....::..._....::.....:_--'----"---"--
wA (1- t)' + 2w8 (1- t)t + wct' 

(З) 

де: r., Г8 , rc - точки перетину базових прямих, що задають трикутник; 
w А, W 8 , w,.- "вага" цих точок. 

Якщо прийняти wA = wc=1. то векторно-параметричне рівняння (З) 

перепишеться у вигляді: 

r.(1- t)' + 2r8 W8 (1- t)t +rct' r = --"--'-------'---"------"-'------'---"--
(1- t)' + 2w8 (1- t)t + t' 

Підставимо в рівняння r = rF та точку з t=0.5, яка буде 

дискримінантною. Будемо мати: 

(r,.- rA) + 2w8 (r,.- r8 ) + (r,..- rc) =О (4) 
ІІІ 



Більш доюшдно зв"язок між неявною та векторно-параметричною 

формами розглянуто в [І]. Тому згідно з [ 1] для правильного розташування 
ваги точок А, В, С потрібно всі коефіцієнти у, домножити, а коефіцієнти 

у1 поділити на одне й те ж значення: 

А.= 

Після цього перерахуємо У, та У2 : 

f, = r,A.. f2 = r1 І А. 
та перепишемо (1) у наступному вигляді: 

f,f2 -q/ =О, 

(,5) 

У цьому рівннянні невідоме значення тільки одне, тому: 

lrєr,..i 
w =--

в lr,..rвl 

(6) 

При визначенні всіх параметрів від~!?-'1ьовуємо криву у векторно

парметричному виглядІ. 

Крім того, пакет прикладних програм дозволяє: 

• аnроксимувати криволінійні контури з врахуванням припуску на 

шов та nідгину матеріалу; 

• дати оцінку геометрії криволінійного контуру; 

• визначити nараметри контурів (радіуси та довжину) з врахуванням, 

що є величина припуску матеріалу на шов та того, що він 

пидгинається; 

• дати оцінку ступеня деформування nриnуску матеріалу на шов з 

врахуванням посадки матеріалу; 

• дати оцінку наnуска, який утворюється в результаті посадки 

матерІалу. 

Програма дозволяє оцінити технологічність контуру в цілому або з 

розбивкою на ділянки, якщо для кожної з них різна величина посадки 

матерІалу та кривизна контуру. 

Програма написана на мові AutoLisp й призначена для реалізації на 
ПЕОМ. 
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