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Системи автоматизованого одягу 

проектування одягу  

 В даний час через високу конкуренцію і появи на ринку великої кількості текстильних 

виробів з різних країн, велика увага приділяється застосуванню сучасних комп'ютерних 

технологій при виготовлення одягу. Найбільш відоми з них – 

   «Optitex» 

   «Investronica»  

   «Gerber» 

   «Marvelous Designer 3D» 

   «ЛЕКО» 

   САПР Julivi (Україна) 

 

Компанія «Сапрлегпром» пропонує відразу кілька програмних 

рішень для швейних виробництв. У систему Julivi, розроблену 

компанією, входять 2D і 3D програми проектування одягу. 
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 Marvelous Designer здатній до створення точних 

моделей  одягу   

 

  синхронність: все, що ви робите в вікні лекал моделі, негайно відбивається на драпіровці одягу 

в режимі реального часу; 

  легкість у використанні швейних операцій: за допомогою всього декількох кліків миші можна 

зшити будь-яку  модель в будь-якому стилі; 

 підтримує операції багатошарового шиття: за допомогою цієї функції можна зробити більш 

складні конструкції ; 

 ще однією ключовою особливістю є виконання складної операції - можна зробити складки на 

будь-які шви та матеріали  одягу. Складається функція дозволяє зробити складки і гладити 

ліній. Можна швидко створити задрапіровані ділянки для одягу будь-якої складності. 

  покращення в швидкості та якості були досягнуті за допомогою нового багаторівневого 

моделювання, яке було розроблено  та  розвинене в команді розробників ; 

Перевагами Marvelous Designer 3D є: 



Переваги Marvelous Designer 3D 

  високий рівень візуалізація: якість, порівняна з реальною одягом; 

 

 підтримка різних фізичних властивостей: фізичні характеристики 
тканини в цифровій формі і параметризрвані в різні властивості - 
розтяг/стиснення/жорсткість та вигін, демпфірування, щільності, 
товщини і так далі - контроль цих параметрів дозволяє 
моделювати різні види тканини, текстильних матеріалів ; 

широка сумісність : Marvelous Designer може імпортувати будь-які 
COLLADA і OBJ файли у більшість пакетів 3D-моделювання, таких 
як 3DS Max, Maya, Softimage, Lightwave, Poser, Daz Studio, Vue і 
Modo. І аватар і тканина можуть бути експортовані у форматі 
OBJ. 



Marvelous Designer 3D 



OPTITEX  

 

 Софт відомий тим, що готову викрійку можна «приміряти» на 3d модель і 
подивитися, як буде сидіти виріб з будь-якого боку. При цьому, показники фігури 
манекена можна вибрати самостійно. Можна копіювати елементи і змінювати їх 
за розміром і форматом, а також є опція, завдяки якій програма допомагає 
оптимально розташувати викрійку на тканині. 

 Це дуже складна система і для її освоєння буде потрібно чимало часу. Також тут 
неможливо автоматично побудувати викрійку, тільки самостійним підбором, а 
побудова конструкції  під силу тільки професійним дизайнерам. 



Розробка конструкції народного одягу в Optitex 



Розробка конструкції у 3D САПР 

Optitex 



Аватавр. Широкий вибір манекенів з 

змінними антропометричними  

параметрами. 



Прикладна 

розробка 

конструкції одягу за 

технологією 3D  

моделювання 



Fashion презентація от 

Marvelous 


