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Előszó 

Az egész a COCOM listával kezdődött az 1980-as évek közepén. Az akkori amerikai 
stratégia szerint a keleti blokk országai technológiai embargó alatt álltak. Vonatkozott 
ez a számítógépekre és az akkor terjedőben lévő számítógépes tervezőrendszerekre egy-
aránt. Ez a lépés elzárta az akkor még jelentős magyar ruhaipart a korszerű számítógé-
pes gyártmánytervező és gyártáselőkészítő rendszerektől. A versenyképesség fenntartá-
sára a magyar kutatáspolitika válasza – a versenyképesség fenntartása érdekében – a té-
mához kapcsolódó kutatások intenzitásának növelése volt.  

A Budapesti Műszaki Egyetemen az OKISZ Labor és az AMT kisszövetkezet rész-
vételével, dr. Cser László és dr. Jederán Miklós irányításával, OMFB támogatással in-
dult meg a ruhaipari gyártáselőkészítő rendszer fejlesztése, mely az akkor legkorsze-
rűbbnek mondható IBM PC XT számítógépeken, saját fejlesztésű A0 méretű digitalizá-
ló gépek és rajzgép segítségével működött. A projektben Halász Mariannal együtt gya-
korlatilag kezdőként vettem részt, és itt ismerkedtem meg olyan speciális ruhaipari fo-
galmakkal, mint alapméretű, széria, felfektetés, vagy például olyan, akkor még a számí-
tógépes gyakorlatban újdonságnak számító geometriai modellezési módszerrel, mint a 
spline interpoláció. A projektet sikeresen zártuk, elkészült az ipari körülmények között 
is tesztelhető működő rendszer, azonban a közelgő rendszerváltás, a COCOM szabályok 
enyhülése, és nem utolsó sorban az OKISZ Labor feloszlása miatt az elkészült program-
rendszer soha nem jutott el az ipari felhasználásig. Akkor úgy tűnt, hogy a fejlesztési rá-
fordítások feleslegesek voltak. A további két történet azonban azt mutatja, hogy a fej-
lesztés és a megszerzett tudás gyümölcsözhet akkor is, ha az adott pillanatban ennek 
semmi jele sincs. 

Ahogy a politikai enyhüléssel omladoztak a határon a falak, úgy növekedett az 
együttműködés a nyugati és a keleti szakmai partnerek között a ruhaiparban is. Példa er-
re az, amikor 1988-ban két osztrák üzletember Kurt Adami és Patrick Lundwall partne-
reket keresett egyéni méretre készülő férfiingek tervezésére. Leporoltuk az elkészült 
gyártáselőkészítő rendszer moduljait, és bemutattuk, mit tudunk. Az üzletemberek úgy 
ítélték meg, hogy érdemes velünk közösen belefogni az akkor – de sok tekintetben még 
ma is – forradalmian új program fejlesztésébe. Az egész vállalkozás kalandos volt. A 
programot Budapesten fejlesztettük, az üzlet a bécsi Burg mellett volt, itt vették fel a 
megrendeléseket és a méreteket, a szabás a mi programunkkal és varrás az akkor még 
csehszlovák Banovcén történt. Ebben az időben még nem volt Internet. Kollégáimmal, a 
már említett Halász Mariannal, Kiss Zoltánnal és Tóth Bertalannal fejlesztettünk és 
autóztunk körbe a három helyszín között, ami az akkori, a drasztikus benzináremelés 
miatt a benzinkutak előtt kígyózó sorok időszakában nem csak fejlesztésben volt figye-
lemreméltó teljesítmény. Elkészült rendszerünk több mint tíz éven keresztül szolgálta az 
osztrák vevőket. 

A kilencvenes évek elején megkeresett minket a Szolnoki Áchim András Szakközép-
iskola két tanára Tóthné Bacsó Zsuzsa és Reha Márta azzal, hogy ők pályáznának ruha-
ipari oktatást fejlesztő program készítésére és egy bemutatón látták az OKISZ számára 
készült programjainkat. Mivel közben a számítógépek és a szoftver platform is válto-
zott, új rendszert kellett készíteni, természetesen a régi alapjaira. A szolnoki iskolával 
közösen elkészítettük a CAT for Windows első változatát, amelynek utódai ma több 
mint 30 iskolában szolgálják az oktatást (többek között a Budapesti Műszaki Főiskolán, 
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illetve természetesen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is). Mivel 
a rendszer ipari körülmények között is működik, több kisvállalat is ezzel dolgozik. 

Az ezredfordulóra a számítógépek és a felhasznált segédprogramok elérték azt a 
szintet, hogy a ruhaipari tervezés térben 3D-s modellezéssel történjen. 2000-től kezdve 
több sikeres kutatási fejlesztési projekt egyik központi témájaként szerepel. A fejleszté-
sek során az eddig felsorolt kollegákon kívül együtt dolgoztam dr. Somló Jánossal, dr. 
Gróf Gyulával, Ambrus Gáborral, dr. Czenky Mártával, Kuzmina Jekatyerinával, Mol-
nár Józseffel, Gräff Józseffel Ollári Szilviával, Nagyné Szabó Orsolyával és Koleszár 
Andrással. Dr. Cser László után több munkahelyi vezetőm is volt, dr. Kelemen Gáspár, 
Tóth Bertalan, dr. Monostori László és dr. Ábrahám György, akik támogatásukkal, taná-
csaikkal nagyban hozzájárultak a térbeli ruhák tervezésére fejlesztett rendszerrel kap-
csolatosan eddig elért eredményeimhez. Külön szeretném kiemelni dr. Halász Marianna 
szerepét, akit tiszteletbeli, ruhaipari témavezetőmnek tekintek. Miközben a befektetett 
munka gyümölcseként egy piacérett rendszer kezd körvonalazódni, a ruhaipar Európá-
ban és a fejlett országokban gyakorlatilag megszűnt, a versenyben alulmaradt ugyanis 
az olcsó keleti munkaerő által létrehozott silány minőséggel szemben. Mindazonáltal a 
fejlesztési ráfordítások nem voltak feleslegesek, a megszerzett tudás és az elkészített 
rendszerelemek nem vesznek kárba, hiszen a fejlesztés és az egyedi gyártás olyan terü-
let, ahol egyaránt esélyesek vagyunk a keleti és a nyugati ellenfelekkel szemben. A 3D-
s ruhaipari rendszerek módszereinek kidolgozása, fejlesztése a nemzetközi kutatás élvo-
nalába tartozó témakör. A testreszabott ruhák számítógépes tervezése olyan ismereteket 
és tudást feltételez, melyek akár a gépészeti tudományok más területén is alkalmaz-
hatók.  

Ezúton is megragadnám az alkalmat arra, hogy a fentiekben név szerint felsorolt kol-
legáimnak köszönetet mondjak a dolgozat elkészítéséhez nyújtott segítségért, nélkülük 
nem sikerült volna elkészítenem a következőkben ismertetett munkát, a dolgozat sem 
jöhetett volna létre.  

 
 
Budapest, 2008. 

 
 
 
 

…………………………. 
dr. Tamás Péter 
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Bevezetés 

A ruhaiparban a kutatási és fejlesztési tevékenységek fókuszában egyre inkább a szá-
mítógéppel segített, testreszabott ruhatervezés és -készítés áll. Az okok megértéséhez 
elegendő néhány adat. 2000-ben Európában a ruha és textilipar 200 milliárd eurós for-
galmat bonyolított, 114000 cég 2,2 millió embert foglalkoztatott. Ez azt jelenti, hogy az 
ipari alkalmazottak 7,6%-a dolgozik e területen, és ők termelik az ipari hozzáadott érték 
4.2%-át [1].  

A ruhaiparban a munkaerőköltség meghatározó szerepet játszik. Az erős nemzetközi 
versenyben, különösen a fejlődő országokkal való összevetésben, ahol közismerten ala-
csonyak a munkabér és a szociális terhek, a fejlett országok hátrányba kerültek. Ma-
gyarország különösen nehéz helyzetbe került a könnyűipar e területén. A rendszerváltás 
kapcsán a ruhagyárak fokozatosan megszűntek, mára már a varrodák sem bírják a ver-
senyt a konkurenciával. 

A számítógépek teljesítményének rohamos növekedése, a CAD-technológiák betöré-
se a ruhaiparba, a mérőeszközök, a 3D-s letapogató berendezések kereskedelmi forga-
lomban való megjelenése egyaránt a kiút felé mutatnak. Az ezredforduló táján a fejlett 
országok mindegyikében nagyléptékű, a ruhaipar új alapokon történő fejlesztését célzó 
projektek indultak Európában az e-Tailor [74] és a Leapfrog [83] projekt, Amerikában a 
(TC)2 (Tailored Clothing Technology Corporation) [87] kutatási-fejlesztési egyesülés 
koordinálja a kutatásokat. Természetesen a „kihívó” országok is állják a versenyt, bizo-
nyíték erre a HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) egyetemen 
végzett kutatások publikációja [88]. A kutatások célja mindenhol az ipari körülmények 
között történő személyre szabott gyártás feltételeinek megteremtése, a B2C (Bussines to 
Costumer) elvének ruhaipari alkalmazása, a virtuális ruhapróba Interneten történő lebo-
nyolításának kidolgozása. A ruhaipari kutatásokkal párhuzamosan – az öltözékkészítés-
től eltérő, például katonai egészségügyi célokkal – újra méretkutatások indultak világ-
szerte a népesség geometriai testadatainak felmérésére, az összefüggések feltárása [9, 
10, 84]. Ezek a kutatások elsősorban a nagyipari technológiák átalakítását, versenyké-
pességük fenntartását célozzák. 

A ruhadarab térbeli és a szabásminta síkbeli geometriája közti ellentmondás azt ered-
ményezte, hogy a 3D-s CAD-rendszerek fejlesztéséből a ruhaipari alkalmazások egé-
szen a közelmúltig kimaradtak. A fentiekben említett versenyképesség fenntartását cél-
zó fejlesztések hatására sorra jelennek meg a térbeli modellezési technológiákat egyre 
inkább alkalmazó ruhaipari CAD-rendszerek. 

Megfelelő felkészültséggel (megfelelően képzett ember, varrógép és alkalmas számí-
tógépes rendszer) az egyedi ruhakészítés, mint ipari tevékenység nem beruházásigényes, 
versenyképes megélhetést biztosíthat – hazánkhoz hasonló – kevéssé fejlett országok el-
maradt régióiban is.  

A nem nagyipari alkalmazások egyik alapfeltétele az alkalmas számítógépes rend-
szer. Egy szabó vagy varrónő, egy kisvállalat azonban nem képes megfizetni a közeljö-
vőben várhatóan megjelenő hatékony ruhatervezési, technológiai tervezési számítógé-
pes rendszereket, amelyek árába a ruhatervezési projektek, méretkutatások költségei ter-
mészetesen beépülnek.  
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A Budapesti Műszaki Egyetem Textiltechnológia és Könnyűipari Tanszéke és a Gé-
pészmérnöki Kar Informatikai Laboratóriuma 1985-ben kezdett egy ipari és oktatási cé-
lú szériázó rendszer kialakításába. A fejlesztések tapasztalatait integráló Cat for 
Windows rendszer ma is forgalomban van, és a ruhaipari gyártáselőkészítő rendszerek 
között hazai viszonylatban – köszönhetően jó ár/érték arányának – a piacvezetők között 
szerepel, a szakirányú oktatás egyik alaprendszere [19]. A rendszer sikere és eredmé-
nyessége egyúttal bizonyíték és példa arra, hogy érdemes funkcionalitásban versenyké-
pes – az elterjedtektől eltérő elveken nyugvó - rendszert kidolgozni a ruhatervezés és 
gyártás területén. A BME-n végzett kutatások és fejlesztések – hála a kormány oktatást, 
alkalmazott kutatást-fejlesztést célzó projekt támogatásainak (Multimédiás, háromdi-
menziós ruhaipari tervező rendszer [98], Háromdimenziós ruhatervezés [99], Ruharobot 
[100]) – 2000-től új lendület vettek. 

A továbbiakban a Sylvie 3D fantázianevű 3D-s ruhatervező rendszer folyamatos fej-
lesztése során kidolgozott tudományos eredményeimet ismertetem. 

Dolgozatom első fejezetében áttekintem a világszerte folyó fejlesztések főbb irány-
vonalait és elveit. Sajnos a publikált módszerek elemzésére munkám során nem volt 
lehetőségem, hiszen – mint ahogy az a hivatkozott publikációk születési idejéből is kitű-
nik – hazai kutatásaink időben párhuzamosan zajlottak a nemzetközi projektek lebonyo-
lításával. A párhuzamos kutatások, az alkalmazott eszközrendszer, valamint a kitűzött 
célok különbözősége természetesen eltérő eredményekre vezettek. Eredményeim meg-
fogalmazásakor és értékelésekor igyekeztem állításaimat időben és hatékonyságban is 
összevetni más – a  témakörhöz kapcsolódó – kutatásokkal.  

A második fejezet azokat az elveket, az elért – a világban elterjedt kutatási fejlesztési 
trendektől eltérő – eredményeimet tárgyalja, melyek segítségével kialakítottam az em-
beri test ruhaipari célú, méretparaméterektől függő olyan geometriai modelljét, 
amelynek felépítése és módszerei a teljes kutatási munka hátterét és eszközrendszerét 
biztosítják.  

A harmadik fejezet témája olyan mérési módszerek és elvek kidolgozása, melyek 
lehetővé teszik az emberi test méretparamétereinek egyszerű és olcsó eszközökkel 
való, automatikus meghatározását.  

A negyedik fejezetben olyan – a rendkívül költséges méretkutatásokat kiváltó – mód-
szer elméleti hátterét tisztázom, amelynek célja a méretparaméterek és a testfelszín 
geometriája közti összefüggések feltárása. Az elméleti háttér kialakítása mellett bemu-
tatom a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit is. 

Az első négy fejezet eredményeit felhasználó és a ruhatervező CAD rendszerbe 
integráló térbeli ruhamodellezési és tervezési metodika elméleti hátterét, valamint a 
kialakítás elveit módszereit tárgyalja a dolgozat ötödik fejezete.  

A hatodik fejezet az elvégzett munka összefoglalását, a hetedik pedig a munka során 
elért eredményeimet, téziseimet tartalmazza. 
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1. Számítógépes ruhatervezés múltja, jelene és jövője 

A fejezet célja, hogy képet adjon a számítógépes ruhatervezés alapelveiről, módsze-
reiről, múltjáról és jelenéről, a legfrissebb kutatási, fejlesztési irányokról, eredmények-
ről. 

Ha áttekintjük az immár harmincéves múltra visszatekintő, hagyományos, kétdimen-
ziós ruhaipari rendszereket, akkor megismerkedhetünk az alapvető célkitűzésekkel, a 
megoldásra váró problémákkal, a mindmáig alkalmazott matematikai modellezési lehe-
tőségekkel és informatikai módszerekkel.  

1.1. Hagyományos gyártáselőkészítő rendszerek 

A ruha váztere kétdimenziós. Az alkatrészek összeillesztése – varrással vagy 
ragasztással – teszi lehetővé az emberi test alakjának megfelelően kiszabott, síkbeli 
alkatrészek térbeli ruhává való összeállítását. 

Már a régi görögök foglalkoztak az emberi test arányaival. Polykletosz (i.e. 400) ká-
nonba (zsinórmértékbe) foglalta a testarányokat, Lygurosz is kánont vezetett be. A kö-
zépkorban (XV. sz.) Albrecht Dürer nürnbergi művész foglalkozott behatóan az emberi 
test arányainak tanulmányozásával. A XVIII. században megjelent SpiegeI anatómiai 
tanulmánya. A XIX. században Zeisaing az emberi test ún. "arány" felosztását, Topanier 
pedig százszázalékos felosztását dolgozta ki. A XIX. század közepén a varrógép 
feltalálása és elterjedése forradalmi változást hozott az öltözékek szabásában és gyár-
tásában. A varrógép megjelenésével lehetővé vált a ruhák tömeges előállítása. Az egyé-
ni méretre készített ruhák mellett megjelentek a nem konkrét megrendelőnek, hanem 
egy majdani vásárlónak szánt ruhák, azaz kialakult a konfekció. A különböző méretű 
szabásminták előállítására a szériázás, más néven műszaki sorozatkészítés módszerét 
alkalmazták, ami egy gondosan elkészített alapnagyságú szabásmintának a meghatáro-
zott méretnagyságokra történő nagyítását és kicsinyítését jelenti.  

A testarányok tanulmányozása és felhasználása a szabászatban nem jelenti azt, hogy 
a ruhadarabok szabásmintái azonosak lennének az emberi test „síkba terített” felszíné-
vel. Az emberi test „síkba terített” felszínének ismerete természetesen rendkívül fontos 
a szabásminták megszerkesztéséhez, de a ruha rendszerint nem követi pontosan a test 
vonalát, nem simul teljesen az alakhoz. Egyrészt a ruhadarabok többnyire csak lazán 
burkolják a testet, a test méreténél a kényelemhez szükséges bőséggel nagyobbak, vagy 
az elasztikus anyagokból készülő, teljesen testre feszülő ruhadarabok esetén, mint pl. a 
harisnyanadrág, fürdőruha, pedig éppen kisebbek. Másrészt a divat az, ami a ruhák for-
máját, szabását, a test méretétől, alakjától eltérő méretét és alakját befolyásolja. A ruha-
darabok csak bizonyos helyeken illeszkednek közvetlenül a testre, így pl. a vállon a ka-
bátok, blúzok, ingek, derékon és csípőn a szoknyák, nadrágok, nyakon az ingek. 

A XX. század második felében a számítógépek megjelenése forradalmi változást ho-
zott a szabásminták szerkesztésében és szériázásában is. Az egyre többet tudó számító-
gépes tervező rendszerek segítségével lehetővé vált a számítógépben tárolt szabásmin-
ták módosítása, modellezése, szériázása és ehhez kapcsolódóan más gyártáselőkészítő 
műveletek elvégzése is. [2] 
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1.1.1. A rendszerek célja és elemei 

Mielőtt a hagyományos gyártáselőkészítő CAD rendszerek funkcióival foglalkoz-
nánk, definiáljunk néhány alapfogalmat! [2] 

- A modell kifejezés alatt a ruhaiparban – a matematikában, informatikában meg-
szokottakkal ellentétben - egy ruhadarabot vagy néhány szorosan összetartozó 
ruhadarab együttesét értjük (pl.: öltöny = zakó + mellény + nadrág, kosztüm = 
szoknya + kabát stb.). 

- Modellalkatrésznek nevezzük a modell egyes építőelemeit (pl. ujja, eleje, gallér 
stb).  

- Szabásminta alatt azt a síkidomot értjük, amelynek alapján a modellek alkatré-
szeit a modell anyagául szolgáló textíliából vagy más alapanyagból kiszabják. A 
szabásminta tartalmazza az alkatrész további feldolgozásához szükséges jelölé-
seket, információkat is. 

- Méret alatt az emberek ruházkodás szempontjából fontos testméreteit értjük 
(pl.: testmagasság, mellkerület, derékkerület, csípőkerület stb.) 

- Méretkombináció az egymáshoz rendelt, adott nagyságú méretek összessége. 
- Méretrendszer alatt egy adott típusú, megegyezés szerinti nagyságszámmal 

jelölt méretkombinációk összességét és azok szerkezetének elvét értjük. A mé-
retkombinációkat mérettáblázatokban rendszerezik a fogyasztók tipikus csoport-
jai (pl. férfi, női, fiú, lányka stb.) és az esetleges testtípusok (vékony, normál, 
telt, erős) szerint. 

- A szériázás az a folyamat, amelynek során a modellek szabásmintáit – az alap-
méretű szabásminta speciális kicsinyítésével, nagyításával - az adott méretkom-
binációkra elkészítik.  

- Szériázási pontok alatt a szabásminta azon jellemző pontjait értjük, melyek 
helyzetét szériázáskor megadjuk. 

- Szériázási szabály azon vektorok összessége, amelyekkel az alapmodell szériá-
zási pontjait elmozdítva, az eltérő méretű alkatrészeket kapjuk.  

- A testarányokat és a testméreteket felhasználva, a szabásminták szériázási pont-
jainak helyzete szerkesztéses-számításos módszerrel is meghatározható. 

A szériázási pontok helyzetének meghatározására két út kínálkozik. A konfekcióipar-
ban elsősorban a szériázási szabályokat alkalmazzák. Az egyedi testméreteket a szakmai 
tapasztalatokra alapozott szerkesztési módszer pontosabban követi. [2, 3, 4] 

A modelltervező által megtervezett ruhadarab alapméretű szabásmintáinak elkészíté-
se nagy szakértelmet és nem kevés művészi készséget igényel, ezért a hagyományos 
gyártáselőkészítő rendszerek - ennek rendszerint digitalizáló tábla segítségével digitali-
zált - adatait kiinduló pontnak tekintik. A hagyományos gyártáselőkészítő CAD rend-
szerek fő funkciói [2] 

- Szabásminta geometriai modellezése a szabásmintát határoló síkgörbék görbe-
közelítő eljárással való leírását, valamint a geometriai leírásához szükséges jel-
lemző pontok kódolását jelenti. 

- A szabásminta módosítása a konfekcióiparban szokásos módosító műveletek-
kel (pl. vágás, egyesítés, hajtás, szűkítővarrás-áthelyezés, varrásszélesség). 

- Szériázás a méretrendszerek szerkezetének megfelelően szériázási vagy szer-
kesztési szabályokkal. A szabásminta körvonalának transzformálása a jellemző 
pontok elmozdulása alapján. 
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- Felfektetési rajzok készítése az alapanyag jellemzőinek (- szélesség - mintázat – 
felület) figyelembevételével interaktív vagy automatikus módon, az anyagki-
használtság optimálásával. 

1.1.2. A rendszerekben alkalmazott matematikai modellek 

Az általánosan elfogadott geometriai közelítési módszer az, hogy a szabásmintát al-
kotó zárt görbe kétszer folytonosan differenciálható görbeszakaszokból épül fel. A gör-
bék csatlakozásánál csak a folytonosságot követeljük meg. A görbeszakaszok csatlako-
zási pontjait töréspontoknak hívjuk. Egy görbeszakasz menetét további, a peremgörbén 
fekvő pontokkal adhatjuk meg, melyeket segédpontoknak nevezünk. A szabásminta 
adatainak megadásához további – speciális ruhaipari felhasználást célzó – pontokat is 
használunk (például csípéspont, belső pont, láncirány-pont stb.) [2]. 

A különböző testméreteknek megfelelő szabásmintaalakot úgy nyerjük, hogy az 
alapméret jellemző pontjainak helyzetét, illetve elmozdulását a testméretek függvényé-
ben adjuk meg, ezt hívjuk szériázási szabálynak Az (1.1) képletben az f vektor elemei a 
szabásminta pontjainak elmozdulását adják (1.1 ábra).  

 

[ ] ( )ktestméreteítópontazonosfyx T ,, =  (1.1)
 
A hagyományos CAD rendszerekben az (1.1) f leképezésben csupán 2-3 testméretet 

vehetünk figyelembe, általában adatbázisban vagy táblázatokban tárolt adatok alapján. 
Természetesen arra is van lehetőség, hogy tapasztalati elmozdulás-definiáló függvénye-
ket használjunk. A szériázási szabályok a cégek féltve őrzött titkai voltak. Az Internet és 
a globalizáció megváltoztatta ezt a helyzetet. Egyre több – a témához kapcsolódó – in-
formációhoz lehet hozzáférni, ilyen például az 1988-as, az amerikai hadseregben szol-
gáló nők adatait összegző elemzés [5]. Könyvekben is megjelennek szabálygenerálási 
módszerek [6], sőt kereső motorok is a témában érdeklődők rendelkezésére állnak [7]. 
Az Egyesült Államokban például a Harward University kezdeményezésére az 1981-ben 
alapított, kezdetben harminc tagot számláló Tailored Clothing Technology Corporation 
TC2 [8] célja eredetileg a technológiai demonstráció és a szakirányú oktatás volt. A 
szervezet mára már több mint kétszáz tagot számlál, és behálózza az egész világot. A 
kifejlesztett 3D-s mérőrendszerrel többek közt amerikai [9] és brit [10] méretkutatáso-
kat végeztek A méretkutatások adatait adatbányászati módszerekkel feldolgozva, szériá-
zási szabályokat készítenek, illetve a mérések alapján fejlesztik a 3D-s rendszerüket. 

A szabásminta határgörbéjének közelítésére általánosan elfogadott az interpolációs 
spline-ok használata. Halász M. vizsgálatai alapján az alapméret és a szériázott méretek 
határgörbéinek leírására leginkább a természetes spline alkalmas [2, 11]. A görbeleírá-
sokra a CAD rendszerekben elterjedt NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) görbé-
ket használják, a természetes spline leírható NURBS görbék lineáris kombinációjával 
[11, 12]. A pontok használatát, az interpolációs göbéket és a szériát mutatja az 1.1 ábra 
lányka nadrág elejének modellje. 
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1.1. ábra  

A szabásminta modellje és szériái (CAT for Windows) 

Minden gyártáselőkészítő rendszerben megtalálható a felfektetés megtervezésére 
szolgáló modul, mely interaktívan és – legtöbbször lineáris programozásra alapozott 
módon – automatizáltan is működhet. A tapasztalatok szerint a gyakorlatban a felfekte-
tés durva tervezését automatizálva, a finomtervezését pedig interaktívan végzik a sza-
básminták bonyolult, sokszor nem konvex alakja miatt. 

A hagyományos gyártáselőkészítő CAD rendszerek a piacvezető ruhaipari CAD 
gyártók mindegyikének kínálatában szerepelnek (Assyst-Bulmer [13], Gerber [14], 
Optitex [15], Lectra [16]).  

1.1.3. A CAT for Windows  

A CAT for Windows [19, 20] rendszer (a név a Computer Aided Textile kifejezésből 
ered és a CAD-re utal) hazai fejlesztés eredménye, és mivel ennek lehetőségei valamint 
tapasztalatai felhasználhatók a 3D-s fejlesztések során, ezért érdemes erről néhány szót 
ejteni.  

A Budapesti Műszaki Egyetem Textiltechnológia és Könnyűipari Tanszéke és a Gé-
pészmérnöki Kar Informatikai Laboratóriuma az AMT Kisszövetkezettel közösen 1985-
ben kezdett egy ipari és oktatási célú szériázó rendszer kialakításába. (A fejlesztést vég-
ző csoportnak tagja voltam és vagyok ma is.) A fejlesztés célja az volt, hogy az akkor 
érvényes COCOM rendelkezések ellenére a hazai ruhaipar is számítógépet használjon a 
tervezés és a gyártás folyamán. A kidolgozott rendszer funkciói a kiinduló alapméretű 
szabásminta digitalizálása és az aktuális méreteknek megfelelő széria elkészítése voltak. 
[2, 17, 18]. E kísérleti rendszer kialakítása során szerzett tapasztalatok alapján, elsősor-
ban oktatási célból készült el a Cat for Windows rendszer, mely integráltan tartalmazza 
a digitalizálási, modellezési és felfektetési funkciókat. A rendszer ma is forgalomban 
van, és a ruhaipari gyártáselőkészítő rendszerek között – köszönhetően jó ár/érték ará-
nyának – a piacvezetők között szerepel (mintegy ötszáz munkahelyen használják). A 
szakirányú oktatás egyik alaprendszere, funkciónak ismertetését és használatát ma már a 
tankönyvek tartalmazzák [21].  

A CAT for Windows rendszer, Halász M. 1.1.2. fejezetben már említett vizsgálatai 
alapján, a természetes spline B-Spline görbékre alapozott előállítását használja a szabás-
minta-görbék előállítására. 

 

töréspontok 

segédpontok 
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A CAT for Windows a szériázási szabályokat olyan adattáblázatok formájában tárol-
ja, melyek az adott ruházati cikk szabásmintáinak pontjaira vonatkozóan, a választott 
méretrendszernek megfelelően, a megadható testméretektől (testmagasság, mellkerület) 
függően tartalmazzák a szériázási pontok x és y irányú elmozdítását. A szabálytábláza-
tok saját formátumú adatbázisban tároltak, az adatbázis hash függvényének [22] beme-
nete pedig a méretrendszer-, cikkcsoport-, alkatrész- és pontkódból előállított szám. A 
rendszer a szériázási szabályokat csak a szériázási pontokra vonatkozóan tárolja. A 
görbéket meghatározó tartópontok (segédpontok) elmozdítása a görbét határoló 
szériázási pontokra vonatkozó szabályokból és a segédpont szériázási pontokhoz 
viszonyított helyzetéből származtatható. A rendszer a segédpontok elmozdulását – 
Halász M. vizsgálatai alapján [2] a görbe szériázási pontjaiból – a pont-koordinátákat 
mint súlyokat felhasználva számítja. 

A CAT for Windows is tartalmazza a felfektetés megtervezésére szolgáló interaktív 
és rekurziós-próbálgatós algoritmusra alapozott automatikus tervezési funkciókat. Az 
1.2 ábra a Cat for Windows rendszer működését mutatja a szériával, a szériázási szabály 
táblájával és a felfektetési tervvel. 

 

 
1.2. ábra  

A CAT for Windows modellező, szériázó és felfektető funkciói 

1.2. Testreszabott ruhák tervezése 

A testreszabott ruhák hagyományos módon történő készítéséhez az (1.1) függvény-
ben a konfekcióiparban alkalmazott két három adatnál sokkal több testméretet kell hasz-
nálni. A szerkesztési módszerekben alkalmazott testméretek a teljesség igénye nélkül: 
testmagasság, mellkerület, derékkerület, csípőkerület, nyakkerület, vállszélesség, váll-
magasság, hátszélesség, hónaljszélesség, mellszélesség, a 7. csigolya magassága, karke-
rület, karhossz, külső és belső lábhossz, térdpontmagasság. A testméreteket a különböző 
ruhadarabok esetén más és más tapasztalati képletbe helyettesítve megkapjuk a jellemző 
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pontok helyét, illetve az alapmérethez viszonyított elmozdulását. [3, 4, 21]. Természe-
tesen nem alakulhatott ki egységes szabályrendszer a pontok helyzetének meghatározá-
sára. A kereskedelmi forgalomban kapható gyártáselőkészítő rendszerek ezt pontonként 
megadható szerkesztési szabályok tárolásával segítik, mely ma már térbeli letapogató 
adataira is épülhet. A bonyolult tapasztalati képletek használatának alapvető gátja az, 
hogy a ruhadarab különböző alkatrészeinek összevarrhatónak kell lenniük. Ennek telje-
sítése a tervező feladata, melyhez a különböző rendszerekbe [13, 14, 15, 16] interaktív 
módon használható távolságmérő modulokat integráltak. 

1.2.1. A CAT for Windows szerkesztő programja 

A CAT for Windows a szerkesztések alkalmazására virtuális körző-vonalzó készletet 
kínál. A szerkesztés lépései tárolhatók, ezáltal a rendszer tanítható, a felhasználó szaktu-
dására bízva ezzel a tervezés problémáját.  

 

 
1.3. ábra  

Szerkesztés a CAT for Windows rendszerben 

Speciális ruhadarabok esetén a hagyományos szériázási módszerek átalakíthatók úgy, 
hogy a testreszabási problémák megoldására is alkalmasak legyenek.  

1.2.2. Testreszabott férfiingek tervezése 

Műegyetemi kollegákból (Halász M., Kiss Z. és Tóth B.) álló fejlesztői csoport – 
melynek magam is tagja voltam – férfiingek gyártására szolgáló rendszert dolgozott ki, 
amely az egyedi testméreteket figyelembe véve oldja meg a hagyományos ruhaipari elő-
készítési feladatokat. A rendszer készült éveken át sikeresen, a piaci igényeket kielégí-
tően működött. A program tartalmazza a teljes gyártáselőkészítési folyamat követését a 
rendelésfelvételtől a felfektetési rajzok szabásmintáinak kivágásáig. [2, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29]. 

Az alkalmazás férfiing-alkatrészek mintegy száz szériázási pont – a figyelembevett 
testméreteknek megfelelő – helyét határozza meg az (1.1) függvénykapcsolatnak megfe-
lelően. A testreszabáskor használt adatok a testmagasság, a nyakkerület, a hátszélesség, 
a derékkerület, a mellkerület, az együttes karhossz, a két kar hosszának különbsége (!), 
az ing hossza és a csukló kerülete. A szabásminta előkészítésénél előírható a gallérma-
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gasság, a mandzsetta magasság és a zsebfazon is. Az aktuális adatokat a program futási 
képét ábrázoló 1.5 ábrán a „size of grading” sor mutatja. 

Az alapméretű szabásmintákat a Müller München szolgáltatta [30]. Az elmozdítási 
szabályok azonban nem közvetlenül adatbázis-szemlélettel kerültek rögzítésre, hanem 
az (1.1) függvényt az alábbi, lineáris (1.2) formában adtuk meg és az adatbázisban min-
den egyes szériázási ponthoz a pontazonosítótól (pt.azon.) függő axi, ayi együtthatókat 
tároltuk. A táblázat egy részletét mutatja az 1.4 ábra. 
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1.4. ábra  

Az elmozdítási függvény együtthatói 

Ezzel azonban bizonyos gyártási tapasztalatokat, melyek korábban a szériázási sza-
bályokba beépültek, elvesztettünk. Ezért a rendszert úgy alakítottuk ki, hogy az 1.4 ábra 
táblázatának megadható adatait a program kritikus helyeken korrigálja. Ilyen kritikus 
helyek az ingnél a törzsrész és az ujja, a törzsrész és a gallér valamint az ujja alja és a 
kézelő illeszkedése. A rendszer egy iterációs algoritmus segítségével méri a különböző 
alkatrészek ívhosszát a kritikus helyeken (az 1.5 ábra D1-D4 adatai), illetve a különbö-
ző alkatrészeken mért ívhossz-különbségeket mint méretadatokat használja, és azoknak 
megfelelően is módosítja a szériát. A program a szabályfüggvény paramétereit addig fi-
nomítja, amíg a kritikus helyeken a tökéletes illeszkedés feltételei nem teljesülnek (1.5. 
ábra). 

A testreszabott férfiingek készítésére szolgáló rendszer mintegy 10 évig a piacon is 
bizonyított. Elmondhatjuk tehát, hogy a hagyományos szériázás módszerével testre-
szabott ruhadarabokat is készíthetünk, ha az alkatrészek tartópontjainak elmozdí-
tási szabályait több testadattól függően írjuk le.  
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1.5. ábra  

Férfiing-alkatrészeinek testreszabása [28] 

1.2.3. Automatikus digitalizálás a CAT for Windows rendszerben 

A hagyományos ruhaipari CAD rendszerek digitalizáló táblát használnak az alapmé-
retű szabásminta adatainak felvételéhez. Néhány rendszer – például a Gerber [14] és a 
Lectra [16] a legnagyobbak közül – letapogatót (scannert) is alkalmaz az adatok bitkép-
ként történő beolvasásához. Alaphelyzetben a CAT for Windows az általánosan elter-
jedt Calcomp digitalizáló táblák GTCO protokolljának [31] megfelelően kommunikáló 
digitalizáló táblák változatait használja. 

A digitális fényképek feldolgozása alapvető szerepet játszik a térbeli testreszabott ru-
hatervezésben, a méretvétel során. A CAT for Windows digitalizáló modulja lehetővé 
teszi, hogy digitális fényképet is használjunk a szabásminta adatainak meghatározásá-
hoz, így ez módszereiben és adatkezelésében a 3D-s méretvétel kiinduló pontja.  

Ha a szabásminta adatait digitális fényképről szeretnénk meghatározni, akkor ezt 
gondosan készített kép alapján meg is tehetjük. Feltétel, hogy a fényképezőgép optikai 
tengelye a szabásmintára merőleges legyen, és az objektív torzítása elhanyagolható le-
gyen. Két egymásra merőleges (vízszintes és függőleges) kalibrációs távolság megadá-
sával, és egyszerű lineáris leképezéssel számolva, valódi távolságokat (adat_mm) mér-
hetünk a fényképen az (1.3) képlet alapján. (k_mm a kalibráló hossz mm-ben, k_p a ka-
libráló hossz pixelben és az adat_p a kérdéses hossz pixelben mért értéke) 

 
adat_mm = adat_p*k_mm /k_p (1.3)

 
A valóságos méreteknek megfelelően transzformált fényképet háttérképként használ-

va, a képernyőn egérrel digitalizálhatjuk a szabásmintát. A módszer lehetővé teszi, hogy 
digitális kivetítő táblát alkalmazzunk digitalizáló tábla helyett, ami az oktatási intézmé-
nyekben különösen jól alkalmazható. 

Ruhadarabok esetén általában a digitális kép feldolgozása lehetőséget teremt a sza-
básminta automatikus digitalizálására is. (Az esetek többségében a szabásminta körvo-
nala centrális koordinátarendszerben egyértékű függvényként értelmezhető.) Mivel spe-
ciális a feladat, azaz egy zárt körvonalat kell meghatároznunk, nincs szükség különleges 
képfeldolgozó apparátus bevetésére. Ha a fényképek pixeleit a megfelelő képpont 



1. Számítógépes ruhatervezés múltja, jelene és jövője 

 21

szürkeségével (Arny) töltjük fel, akkor az alábbi (1.4) közelítő képlettel meghatároz-
hatjuk a szürkeségi gradiens értékeket (Grad) [32, 33]. 

 

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )22 1,1,,1,1, −−++−−+= yxArnyyxArnyyxArnyyxArnyyxGrad  (1.4)
 
A meghatározott gradiens értékek alapján egy – az értékek hisztogramja [34] alapján 

megállapított – küszöbérték feletti része körvonal pontokat jelöl ki (1.7. ábra).  
Határozzuk meg a körvonalpontok súlypontját, és ebből a pontból mint középpont-

ból, adott felosztással minden αi irányban keressük ki azokat a pontokat, amelyek a 
súlypontból ( ) 2/1 ii αα +−  és ( ) 2/1++ ii αα   határszögek között látszanak! Ha ezen pon-
toknak a súlyponttól való távolság függvényében felvesszük a hisztogramját, akkor an-
nak maximuma kiválasztja a határpontot (1.6. ábra). 

 
1.6. ábra  

A szabásminta körvonalpontjainak keresése 

Ha minden αi szögre megvan a határgörbe pontja, akkor minden pontban kiszámít-
hatjuk az előtte lévő megadott n db pont és az utána lévő n db pont regressziós egyene-
sét. Ahol ez a két egyenes egy megadott határnál nagyobb szöget zár be egymással, ott 
1.1.2. fejezetben értelmezett törés-pontra leltünk (1.6 ábra). A töréspontok között, 3-4 
egyenletesen elhelyezett segédpont (1.1.2. fejezet) használatával a szabásminta alakja 
leírható (1.7 ábra). 

 
1.7. ábra  

Fényképes digitalizálás [19] 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a fényképes digitalizálóban alkalmazott képfel-
dolgozási módszerek segítségével a szabásminták digitalizálása automatikussá te-
hető.  

αi 
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A számítógépek kapacitásának, sebességének és megjelenítési lehetőségeinek roha-
mos növekedése egyre inkább a térbeli tervezés és megjelenítés irányába fordítja a kuta-
tók, fejlesztők érdeklődését. Bár a hagyományos 2D-s gyártáselőkészítő rendszereket 
mindenhol használják, fejlesztik, a térbeli tervező, modellező rendszerek kerülnek egyre 
inkább a fókuszba.  

1.3. Térbeli tervezés és modellezés fejlődése 

Az emberi test számítógépen való ábrázolása először a játékok fejlődésével, a 
felhasználó – a játékos – virtuális valóságban való megjelenésével került az érdeklődés 
homlokterébe. Innen ered a virtuális embert szimbolizáló Avatar név is. A szanszkrit 
eredetű szó egy Halhatatlan Lény megtestesülését jelenti. Az 1980-as évek Ultima 
játéksorozatában volt cél az „Avatarrá válás”, és a szó ettől kezdve szolgál egyre 
szélesebb körben az emberi test virtuális szimulációjának megnevezésére [35]. 

1.3.1. Látványtervezés és szimuláció  

Az Avatar testfelületének megjelenítéséhez a fejlesztők a geometriai modellezésben 
elterjedt, CAD rendszerek által használt technikát vették át, míg a ruha mozgásának szi-
mulációjához a dinamika alaptörvényének numerikus megoldását alkalmazzák, az 
anyagviselkedést leíró törvényszerűségek lényeges egyszerűsítésével.  

1.3.1.1. A megjelenítéshez használt matematikai eszközök 

A CAD rendszerek a szabadformájú felületeket – a görbékhez hasonlóan (1.1.2 feje-
zet) – NURBS felületekkel közelítik. A NURBS homogén-koordinátás, nem egyenközű 
B-Spline közelítése jól vezérelhető felületeket szolgáltat, a kúpszeletek pontos leírására 
is alkalmas, valamint a térgörbék síkvetületének közelítése megegyezik a közelített gör-
be síkbeli vetületével. Megoldott a felületek mintázatának modellezése is a 3D-s megje-
lenítő rendszerek textúra leképezésével [11, 12, 36]. 

A megjelenítést szabványos, 3D-s grafikai könyvtárakkal végzik. A legelterjedtebbek 
közül a Silicon Graphics által fejlesztett OpenGL [37] Windows és X-Window környe-
zetben, a Microsoft DirectX rendszere, illetve annak térbeli megjelenítést célzó része a 
Direct3D [38] Windows háttéren, míg hálózati környezetben a VRML (Virtual Reality 
Markup Language) leírónyelvet használják. A VRML a térbeli grafikus információt szö-
veges formában definiálva teszi lehetővé a böngészőkben való megjelenítést. A Web3D 
[39] konzorciummal együttműködve készült el az Avatar XML-re (eXtesible Markup 
Language) épített X3D generációja, amely nyitott file-formátummal 3D-s objektumok 
megjelenítését célozza. Mindegyik rendszer képes szabadformájú felületek NURBS mo-
dellezésére [36]. Az emberi test modellezése területén is folyamatos szabványosítási te-
vékenység folyik. Az ISO/IEC 19774 [40] szabvány specifikálja az emberi test hálózati, 
3D grafikai és multimédia környezethez kialakított struktúráját, amit a különböző rend-
szerek alkalmazhatnak. A Web3D konzorcium H-Anim munkacsoportjával [41] a szab-
ványhoz kapcsolódóan hozták létre a számítógépes grafika albizottságot. A szabvány 
nem írja elő a test alakját, csak a mozgatásakor használható jellegzetes pontjait és a 
mozgatás módját definiálja. 

Ha a ruhadarabok redőződését szeretnénk modellezni, nem tekinthetünk el a mecha-
nikai viselkedés szimulációjától. A szimuláció során nehézséget okoz, hogy a ruha és a 
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test felülete közötti ütközéseket folyamatosan figyelni kell, a szövött és kötött textíliák 
bonyolult, véletlenszerűségektől is függő – anyagtörvényeknek engedelmeskednek, il-
letve a varrások miatt inhomogén szerkezetűek. A ruhadarabok mechanikai tulajdonsá-
gainak modellezésére két módszer terjedt el: a végeselemes szimuláció, illetve a többtö-
megű, csillapított lengőrendszerekkel történő leírás. Általában elmondható, hogy az 
előbbi a nagyobb pontossági igényeknek felel meg, míg az utóbbit  nagyobb sebessége 
miatt szokás választani [42]. 

1.3.1.2. Formatervező és játékfejlesztő rendszerek 

Az ipari formatervezés területén elterjedten használt RhinoCeros NURBS modelling 
for Windows rendszer [43] rendkívül igényes, nagypontosságú testmodellek megjelení-
tésére alkalmas. Az emberi test milliméterpontosságú modelljére azonban nincs szük-
ség, hiszen a testméretek sem mérhetők milliméter pontossággal, többek közt a légzés 
okozta mozgás miatt. 

Az e-frontier cég több mint tíz éve fejleszti Poser nevű szoftverét [44], melynek 
egyik fő attrakciója az emberi test térbeli modellezése. Ma már embermodell készíthető 
skálázható testrészekkel, változtatható arckifejezésekkel. A mozgásvezérlés is része a 
Poser-figuráknak, ugyanúgy, mint a hajviselet és a ruha redőződésének szimulációja. 
[45]. Mára már cégek sora foglalkozik Poser figurákhoz csatlakozó ruhadarabok, frizu-
rák készítésével [46] (1.8. ábra).  

 

 
1.8. ábra  

Nadrág és szoknya Poser figurákon [46] 

Említést érdemel a rendkívül népszerű Autodesk cég Maya n Clothes terméke is, 
amely szintén mozgó figurákon szimulálja a ruhadarabok redőződését [47]. 

A jelen fejezetben ismertetett rendszerek elsősorban a látványra fókuszálnak. Az el-
készült modelleknek nincs kapcsolata a tényleges ruhadarabok előállításának módsze-
reivel, technológiájával. Természetesen a ruhatervező rendszereket készítő cégek is fog-
lalkoznak termékeik látványterveivel és viselkedésének szimulációjával. 

1.3.2. Ruhaipari fejlesztések  

Az ezredforduló óta a fejlesztések a ruhaipari tervező rendszerek területén. A 
témakörrel kapcsolatos kutatások az egész világon a térbeli tervezés, modellezés és a 
virtuális ruhapróba témakörökre koncentrálódnak.  
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Az európai fejlesztések motorja a N. Magnenat-Thalmann professzor által 1989-ben 
a genfi egyetemen alapított Miralab kutató laboratórium [48]. A kutatások célkitűzése 
az ezredforduló táján a felöltöztetett ember valós idejű, virtuális megjelenítése volt. Az 
első lépések a multimédiás megjelenítés céljaira szolgáló, felöltöztetett Avatar modellt 
eredményeztek.  

1.3.2.1. A Miralab fejlesztései 

A Miralab kutatóinak eredeti feladat-megfogalmazása szerint az ember térbeli mo-
dellje figyelembe kell, hogy vegye a test felületi adatait és a mozgás szimulációjához a 
csontvázát is. A modell létrehozására két út járható, az egyik a szobrászatszerű kreatív 
testkialakítás, a másik a mérések alapján történő rekonstrukció, mely az egyre könnyeb-
ben hozzáférhető térbeli letapogatók adataiból alakítja ki az emberi test modelljét. A di-
gitális „klónozás” egyedi jellegzetességekkel ruházza fel a modellt.  

1.3.2.1.1. Az első modellezési lépések 

A Miralab fejlesztések eredményeként elkészült első modellező modulok (2000) az 
Avatar animációs-filmszerű virtuális megjelenítését célozták. A ruhaipari szempontból 
fontosabb modellező modulok az alábbiak voltak [49, 50]:  

- A testrészek modellezése két szinten történt. A testmodellező (BB – Body 
Builder) a test csontvázára illesztett ellipszoidokkal (metaball) működött. Az el-
lipszoidok paraméterei biztosították a skálázás lehetőségét is. Ezzel a módszerrel 
követték az anatómiai könyveket, illetve a képzőművészeti hagyományokat. A 
felületkezelő (SM – Surface Manager) interaktívan módosítható háromszöghá-
lók és spline felületek kezelésére, megjelenítésére szolgáló modul. Az ellipszoi-
dok felületéből kiindulva az egyes testrészek alakját B-Spline felületfoltokkal 
modellezték és ezt használták a modellezett testfelületek megjelenítésére [51]. 

- A test mozgásának modellezésekor a csontváz jellemző pontjainak szerkeszthető 
pályájából kiindulva, a robotikából ismert inverz kinematika módszerét [36, 52] 
használva határozták meg a testrészek helyzetét úgy, hogy a testrészek alakja is 
változott a mozgás során. Az alakváltozás kezelésére a szabadformájú deformá-
ciót (FFD Free Form Deformation [36]) alkalmazták, illetve ennek egy speciális 
módszerét dolgozták ki, amelynek hatékony működését az emberi kéz bonyolult 
esetén mutatták be [53]. 

- A szabásminta-geometria kialakítására önálló 2D-s tervező modult készítettek. 
A szabásminták síkalakzatait háromszögekre bontották. A háló csomópontjai a 
tömegpontokat, élei a tömegpontok közti mechanikai kapcsolatokat modellezték. 

- A térbeli modellre a – többtömegű lengőrendszerrel modellezett - szabásminta 
alkatrészeket mechanikai szimulációval helyezték rá. A megoldandó problémák 
első körét az alkalmazott mechanikai modell kiválasztása, az ütközések, az 
anyag deformációjának kezelése, valamint a síkbeli szabásminták, és a térbeli 
ruhafelület közötti kapcsolat leírása jelentette. A tömegpontok közötti kapcsola-
tot rugalmasnak feltételezve a szimuláció gyorsabban konvergál, míg viszko-
elasztikus kapcsolattal a valósághoz közelebbi képet ad. A numerikus megoldás-
hoz Runge-Kutta módszert alkalmaztak [54]. 

A kifejlesztett interaktív rendszer a síkban készített szabásmintákat megfelelő térbeli 
pozícióba helyezi. Első lépésben a varrások mechanikai kényszereit elégíti ki az anya-
got rugalmasnak feltételezve, anyagviselkedés-szimulációval. A ruhadarabok végleges 
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megjelenítéséhez szükséges szimuláció során az anyag viszkoelasztikus modelljét alkal-
mazták (1.9 ábra) [55]. 

 

 
1.9. ábra  

A ruhaviselet első modellezéseinek egyike [55] 

A fenti eredményeket továbbfejlesztve, az emberi test strukturált modellje is elké-
szült, melynek célja az volt, hogy különböző testalkatok szimulált mozgását MPEG-4 
formátumú médiaállományban rögzítsék Az emberi testet csontvázával és a bőr felületé-
vel modellezték, a genfi egyetem által fejlesztett módszerek alapján [146]. Az egyszerű-
sített csontváz csontjainak koordináta-rendszerében B-Spline felületekkel készítették el 
a testfelület modelljét, így a csontváz elemeinek mozgásával a test felülete is mozgott. 
A testrészek B-Spline modellje a tartópontok mozgatásával változtatható volt. A testré-
szeket a médiaformátumnak megfelelő pontossággal írták le, így az eredmény ennek 
megfelelő pontosságú volt (1.10. ábra ) [56]. 

 

 
1.10. ábra  

Különböző alkatú testek  médiaállományokhoz [56] 

1.3.2.1.2. A H-Anim modell 

A Miralab további 2000-ben publikált kutatásai különböző, akár Interneten megjele-
níthető emberi testalkatok kezelését célozták. Ennek megfelelően a test leírására az 
MPEG-4 kompatibilis, VRML H-Anim 1.1 formátumát alakították át céljaiknak megfele-
lően, melyet aztán ruhában (!) készült fotók alapján módosítottak [57]. A kutatás célja 
továbbra is elsősorban az animáció volt. 

A test felületét a csontváz 94 csuklót tartalmazó, egyszerűsített modelljére építve 
(1.11.a ábra.) 15 felületdarabra bontották úgy, hogy a testrészek vízszintes szeletekből 
épültek fel, és a testrészek vízszintes szeletein ugyanannyi testrészpontot vettek fel. 
Ilyen módon négyzetes háló topológiájú rendszert hoztak létre (grid structure, a 1.11.b 
ábrán a különböző testrészek különböző színnel szerepelnek). A testrészpontokat a 
csontváz lokális koordináta-rendszerében határozták meg. A testrészekre külön külön 
affin transzformációt alkalmazva, először vízszintes irányokban, majd függőlegesen a 
testrészek alakja módosítható volt (1.11.c ábra). A testrészek összekötésénél a tartópon-
tok megfelelő eltolásával  biztosították a folytonosságot (1.11.d ábra) 
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a. b. c. d. 

1.11. ábra  
A felület és a csontváz modellje [57] 

A csontváz jellemző pontjait a testrészek profilból és elölnézetből meghatározható 
„sarokpontjai” alapján becsülték. (1.12. ábra), majd a csontváz további csuklóelemeit 
interpolálták. 

 

 
1.12. ábra  

A csontváz jellemző pontjai a „sarokpontok alapján” [57] 

A testkontúrok leírására egyszerű, a jellemző pontokat használó, heurisztikus kere-
sést valósítottak meg. A fényképeken a testkontúr pontjait élkeresővel keresték, majd a 
kontúrpontokat összekötve meghatározták a kontúrszakaszokat. A háttér okozta zavar 
kiszűrésére a kontúrokat rövid szakaszokra bontották, majd egy önkényesen definiált 
kapcsolatjósági függvény alapján összekötötték. Az így nyert sziluettgörbéket a meg-
adott testmagassággal léptékezve a tér x-z (oldalnézeti kép) és y-z (elölézeti kép) síkjára 
vetítették. A testmodell minden egyes szeletéhez (1.11.b ábra) tartozik jellemző, a pro-
filpontokat tartalmazó pixelpár az x-z és az y-z síkon. A testmodellt a szeletek súlypont-
ja alapján a megfelelő térbeli pozícióba mozgatták, majd x- és y- irányban a szelet jel-
lemző méretei, és a határpontokat jellemző pixelben mért méret, valamint a tényleges 
méret arányának megfelelően nagyították, végül a szeletet úgy tolták el, hogy a térben 
elhelyezett határpixelek a szeletek határgörbéire kerüljenek. 

Amennyire a fényképezés és a ruhában történő mérés azt lehetővé tette, az így nyert 
eredmények - az arc textúráját és a ruházat mintázatát is a modellre helyezve – alkalma-
sak voltak a különböző testalkatok multimédiás célú modellezésére. (1.13. ábra) 

Az így kialakított emberalak struktúráját használták további testalkatleírásokra 
(2001) [58]. Ehhez elkészítették azt az előfeldolgozó programot, amely a különböző 
testleírásokat (Poser [45], a Cyberware lézer letapogató [59] és a Hamamatsu infravörös 
letapogató [60]) a H-Anim struktúrájára konvertálta úgy, hogy a H-Anim és az alapada-
tok közötti eltérést minimalizálta. A csontváz és a testfelület pontjait az előfeldolgozás 
után térbeli lineáris interpolációval határozták meg. A ruhadarabok továbbra is a 2D-s 
szabásmintákból kiindulva mechanikai szimulációval kerültek a testre, miközben az 
anyagmegjelenítésre és a textúra kezelésére helyezték a hangsúlyt.  
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1.13. ábra  

A fényképek alapján rekonstruált test [57] 

A fent ismertetett, elsősorban számítógépes grafikai eredmények alapján a Miralab a 
ruházati termékek virtuális boltjának kialakítását tűzte ki célként. Az eredményeket 
2002-ben publikálták [61]. A célkitűzés szerint a boltban a „látogatók” különböző ruha-
darabok között válogathatnak és virtuálisan, a mozgó Avatarra próbálhatják a ruhát.  

1.3.2.1.3. A virtuális manöken 

Mivel a test alakja nemcsak a konfekcióiparban használatos alapméretektől (testma-
gasság, mellkerület, nyakkerület, karhossz stb.) függ, a testmodell kialakításához adatok 
egy további csoportját is meghatározták (például hátszélesség, derékszélesség, vállszé-
lesség, vállszög stb.). A bemutatott rendszerben az összesen 23 testadatból azonban 
csak az első néhányat, az alapméretek csoportjába tartozókat használták a testmodell ki-
alakításához. Kiindulásként nemenként 5 méretkategóriát határoztak meg, és a méretka-
tegóriának megfelelő testmodell kialakítását a Hohenstein Institute [62] méretkutatásai-
ra alapozták. A virtuális manöken kialakításához az alkalmazott H-Anim figurát részek-
re bontották, a kontúrgörbéket úgy módosították, hogy megfeleljen a kívánt méreteknek, 
végül – a már ismertetett módszerrel – a testfelületet ráhúzták a kontúrgörbékre.  

A ruhadarabok szabásmintáit hagyományos módon a Lectra rendszer Modaris [16] 
moduljával készítették el, majd háromszögek hálójára bontva az 1.3.2.1.1. fejezetben is-
mertetett szimulátorral helyezték a testre (1.14. ábra). A spline interpolációs megjelení-
téshez – a szimulációs eredményeket VRML formátumban tárolva – az Autodesk 
3DSMax [47] rendszerét használták.  

A test méretei és alakja közti összefüggések feltárása, a paraméteres testmodell kiala-
kítása és a testfelületek testméretektől való függésének vizsgálata volt a Miralab további 
kutatásainak fő iránya. Eredményeiket 2003-ban ismerhette meg a világ. 

 

 
1.14. ábra  

Ruhadarabok a virtuális manökenen [61] 
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1.3.2.1.4. A paraméteres testmodell kialakítása térbeli letapogató adataiból 
A kitűzött cél az emberi test felületi pontjainak, formájának a testadatok függvényé-

ben való meghatározása volt [63]. Ezzel lehetővé vált egy olyan alkalmazás kialakítása, 
amelyben a test valós méreteit megadva, a testalkatnak megfelelő virtuális manöken ala-
kítható ki. 

A fenti cél megvalósítása során a test felületi pontjainak 3D-s letapogató berendezés-
sel rögzített pontfelhőjéből indultak ki. A mérésekhez a Tecmath 3D scannert használ-
ták [64], a felvett adatokat a 3D-StudioMax rendszerrel [47] poligonhálóvá alakították, 
majd ennek alapján meghatározták a test alapparamétereit (testmagasság, lábtő magas-
ság, karhossz, nyakkerület, mellkerület, mellkerület a mell alatt, derékkerület, csípőke-
rület).  

Egy konkrét mérés adatai alapján ún. mintamodellt készítettek. A mintamodell kiala-
kításához először a testet a H-Anim Level of Articulation 2 (LoA2) [41] 33 csuklóval bí-
ró csontvázára helyezett hasábokkal közelítették. A mérés alapján meghatározott méretű 
hasábok a „csontokhoz” kapcsolhatók (1.15.a. ábra). A mérési adatok alapján, négyzetes 
felületfoltokat használva Bezier-féle felületosztással [36] elkészíthető a mintamodell fe-
lületének tetszőleges finomságú közelítése (1.15.b és c. ábra). 

 
a. b. c. 

1.15. ábra  
A mintamodell kialakítás 3DSMax környezetben [63] 

Az így kialakított testrészek vezérlő pontjait és kontúrgörbéit használva határozták 
meg a csontváz csuklókoordinátáit úgy, hogy a mért modell és a mintamodell jellegze-
tes pontjai közti távolságot minimalizálták. 

A csontváz illesztése után a felületek eltérésének minimalizálásával, iteratív módon 
közelítették a mintamodell felületét a mért felülethez. A mintafelület tartópontjait a mért 
felületre vetítve deformálták a mintafelület hálóját. Feltették, hogy a mintafelület pont-
jait rugalmas elemek kötik össze, és a vetítéskor a rugalmas elemekben tárolt energiát 
azzal a kényszerrel minimalizálták, hogy az egy kontúrgörbéhez tartozó elemek egy sík-
ban maradjanak. A vetítést és az energia-számítást folytatták egészen addig, ameddig 
kielégítő közelítést nem kaptak a mintafelület és a mért felület között. Végül újra meg-
határozták a csontvázcsuklók helyzetét. 

A csontvázcsuklók és a testfelületi pontok helyének megkereséséhez forma-deformá-
ciós függvények keresését tűzték ki célul. Mivel modelljük 33 csontvázcsuklót tartalma-
zott (egyenként hat szabadságfokkal) és 841 testpontot (egyenként 3 szabadságfokkal) 
az így adódó 2721 változó kezelése nehézséget okozott, ezért főkomponens analízissel 
(PCA -Principal Component Analysis [65]) csak az ilyen módon legfontosabb 25 válto-
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zóra csökkentették a dimenziókat a csontvázcsuklók és a felületi pontok meghatározása 
során egyaránt. A testméretek közül csak a négy, törzsön mérhető körméretet (mellkerü-
let, mell kerület a mell alatt, derék kerület, csípő kerület) használták. A testméretek és a 
mérések adatai közötti interpolációhoz először a Gauss-féle radiális bázisfüggvényes in-
terpolációs neuronhálót (GRBF Gaussian Radial Basis Functions [66]) használták. Ké-
sőbb a numerikus problémák miatt egy módosított RBF neuronhálóra tértek át, minden 
egyes testméret-testparaméter interpolációhoz más és más hálót kialakítva [67]. 

A mozgatható, paraméterezett testmodellek árnyaltabb skálázhatóság és a testalkatok 
pontosabb figyelembevétele érdekében három további testalkat-paramétert vezettek be, 
a testmagasságot, a derékkerület-csípőkerület viszonyt és a testzsír-százalékot. A meg-
felelően előkészített mintán regressziós modellt készítettek a testalkat-paraméterek és a 
használt testpontok közti összefüggések feltárására [68].  

1.3.2.1.5. Testreszabott ruhák on-line boltja 

A Miralab kutatói a fenti eredményeket használva foglalkoztak a testmodell alapján 
elkészíthető testreszabott ruhadarabok problémájával is. A cél egy on-line ruhabolt ki-
alakítása volt [69, 70]. A kiszolgáló-alkalmazás integrálta az eddig ismertetett eredmé-
nyeket és a rendelkezésre álló testek adatait adatbázisban tárolta. A testadatokat a fent 
ismertetett módon használták az interpolátorok kialakításához. A kiszolgálón a ruhada-
rabok adatbázisa is helyet kapott. Az adatbázisban a ruhadarabokat a hagyományos, 
kétdimenziós tervező rendszerben elkészített módon lehetett tárolni (1.3.2.1.1 fejezet), 
így a tervezőknek kellett definiálni a varrási vonalakat és a összekapcsolódó éleket. 

Az adatbázisban tárolt szabásmintákat a rendszer háromszögekre bontotta, a test köré 
helyezte, majd mozgás-szimulációval a testre terítette (1.3.2.1.1 fejezet). A szabásmin-
tákat különböző részekre osztották attól függően, hogy pontjaik milyen kapcsolatba ke-
rülnek a testtel. A feszülő részek, állandó távolságot tartva, mintegy hozzá vannak ra-
gasztva a testhez (pl. váll kék az 1.16. ábrán). A bő részek egy adott távolságon belül 
követik a testet (pl. ujj, piros az 1.16. ábrán). A lebegő részek szabadon lengenek (pl. a 
bő szoknya alja, zöld az 1.16. ábrán). A három különböző rész esetén a mechanikai szi-
muláció más és más módon működtethető, ezáltal jelentős számítási kapacitás felszaba-
dítható. A feszülő és a bő részek pontjait az aktuális testmodell megfelelő pozíciójába 
helyezve a testméret változásokat kivetítették a szabásmintákra is, így azok méretét mó-
dosítva végezték a testreszabást. 

 
1.16. ábra  

A szabásminták - a testtel való kapcsolat szempontjából - különböző részei [69] 
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A Miralab kutatói összefoglaló cikkükben [70, 71] – áttekintve az elvégzett munkát – 
az antropometriai modellek alkalmazását fogalmazzák meg a továbbfejlesztés irányá-
nak. Legújabb publikációik például a test és a csontváz MRI felvételek alapján történő 
rekonstrukcióját tárgyalják [72, 73]. 

1.3.2.2. A térbeli ruhatervezéshez kapcsolódó európai kutatási fejlesztési projektek 

A ruházati termékek térbeli tervezése, a virtuális ruhapróba az EU által támogatott 
kutatási témáknak az egyik csomópontja. Az 1999-ben indult E-Tailor [74] projekt töb-
bek között a Miralab 1.3.2.1 fejezetben ismertetett információ-technológiai kutatásai 
köré szerveződött.  

1.3.2.2.1. Az e-Tailor projekt 

A projekt célja az emberi test háromdimenziós méréséből származó adatok, a leg-
újabb számítógépes tervezési és gyártási elvek, valamint az elektronikus kereskedelem 
módszereinek az európai ruházati iparba történő integrálása volt. A kitűzött nagyratörő 
célok elérését az EURATEX [75] (European Apparel and Textile Organisation - 
Európai Ruha- és Textilipari Szervezet, melynek tagja a Magyar Könnyűipari Szövetség 
is) által koordinált résztvevők tekintélyes listája garantálta. Mivel a konzorcium tagjai 
piaci szereplők, így az általuk kidolgozott programoknak csak a funkciói publikusak. A 
projekt néhány témakörünkhöz kapcsolódó elemét az alábbiakban tekintem át.  

Az emberi test adatainak mérése a ruhatervezési folyamat első lépése. A mérési mód-
szerek három elvi kategóriába sorolhatók [76]. Az első lehetőség a letapogató által szol-
gáltatott felületi pontok adatainak közvetlen felhasználása. Ezek alkalmazásának módja 
függ az alkalmazott berendezéstől. Egy másik lehetőség az alaksajátosságokra (Feature) 
alapozott mérés alapelve az, hogy a különböző testrészekhez tartozó pontokat össze-
gyűjtve meghatározzák az adott modellezett testrész alakját, és a kérdéses testadatokat a 
testrészmodellen mérik le. A harmadik módszer az embermodell alapú mérés, amikor az 
emberi test CAD modelljének adatait határozzák meg a letapogató által mért adatokból. 
Az e-Tailor projektben az alaksajátosságokra alapozott mérési módszert alkalmazták, 
melynek programját az egyik projektpartner a 3D-s letapogatókat is készítő Human-
Solution [77] cég dolgozta ki (1.17. ábra). A mérőrendszer működése független a 
konkrét mérőgéptől és az eredmények szabványos formában rögzíthetők. 

 

 

1.17. ábra  
Az testszkenner adatainak alaksajátosság-alapú feldolgozása [76] 

A projekt keretein belül az ATC (ATHENS TECHNOLOGY CENTER SA [78]) elké-
szítette az emberi test mérési és paraméteradatait tartalmazó objektum-orientált adatbá-
zist, mely nyitott bármilyen későbbi méretkutatás adatainak feltöltésére.  
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A 2D-s szabásminta és a 3D-s testmodell közti kapcsolatot az IPA (International 
Prepress Association [79]) és az NTU (Nanyyang Technological University [80]) 
együttműködésével a Lectra [16] rendszer fejlesztése során felhalmozott szabályokra és 
szabászati tapasztalatokra épített szakértői rendszer teremtette meg. Ahogy az 1.18. áb-
rán látható gyakorlatilag a síkbeli szériázási, szerkesztési szabályok elvét alkalmazták a 
testen mért adatok alapján. 

 

   
1.18. ábra  

Szakértői rendszer a testreszabott ruhák szabásmintáinak elkészítéséhez [16] 

A rendelésállomány testgeometriai alapokon történő statisztikai feldolgozása és a 
gyártók vállalati erőforráskezelő rendszerei közti kapcsolat kialakítása a testreszabott 
ruhadarabok tömeggyártási körülmények között való előállítását szolgálta.  

A Miralab az e-Tailor projekt kereténben az 1.3.2.1 pontban ismertetett elvek alapján 
kialakított egy ügyfélalkalmazást, amely a felhasználó gépén, megadott adatok alapján 
kialakított. egyéni méretekkel rendelkező, mozgó Avataron szimulálta a ruha viselkedé-
sét. Lehetőséget kínáltak arra is, hogy a felhasználóról készített, letapogatóból származó 
pontfelhő is lehessen a virtuális manöken alapja. Ehhez megoldották a pontfelhő 
kiegészítését a letapogató által nem látható helyeken, valamint a kezelhetően ritka 
háromszögháló készítését [81]. 

A rendszer működésének bizonyítására a C&A [82] áruházlánccal közösen kifejlesz-
tettek egy, a letapogató adataira alapozott, ruhaipari keretek között működő, testresza-
bott ruhagyártási és forgalmazási rendszert. 

1.3.2.2.2. A Leapfrog projekt 

Az e-Tailor projekt eredményei köré szerveződött a közös európai Leapfrog projekt 
2004-2009. A projekt neve egy szójáték, a szó maga magyarul bakugrást jelent, ugyan-
akkor mozaikszóként a Leadership for European Apparel Production From Research 
along Original Guidelines (Kutatási eredmények európai ruhaiparba való bevezetése 
eredeti irányelvek mentén) rövidítése. A projekt céljai jelentős mértékben meghaladják 
a térbeli ruhaipari gyártmánytervezés témakörét, mely csak egy a kitűzött céljaik közül 
(innovatív anyag-előkészítés, automatizált varrás, 3D-s virtuális prototípuskészítés, 
illetve a ruhaipar területén működő szereplők közös strukturális hálózatát, tudáskezelé-
sét és elektronikus kapcsolatát célzó szervezési modell) [83]. A projekt több mint 30 
résztvevője között, az európai textilipari szervezet mellett egyetemek, divatcégek és szá-
mítógépes gyártáselőkészítő rendszereket forgalmazó vállalatok egyaránt megtalálha-
tók.  
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A projekt résztvevői a témakörünkhöz kapcsolódó 3D-s virtuális prototípuskészítés 
területén az alábbi fő célokat határozták meg: 

- Az anyagmodell kidolgozása, mely alkalmas a ruhaanyag viselkedésének szimu-
lációjára a gyártás és a viselés során egyaránt. Az anyagmodellek alapján a 
tervezés és a ruhapróba adatigényeit kielégítő alapanyag-könyvtár kialakítása. 

- Az emberi test egyszerűsített digitális modelljének, illetve a testalkatok könyvtá-
rának a mérési adatok többváltozós statisztikai analízisére alapozott kidolgozása. 
A modell alkalmas kell, legyen a konfekció-modellek kidolgozására, valamint a 
virtuális ruhapróbára látvány és komfortérzés szempontjából egyaránt. 

- Új, a térbeli kontúrvonalak vázlatain nyugvó, ruhatervezési módszer kidolgozása 
és a ruha alkatrészeinek síkba terítése. 

- A ruhatervezési folyamat újragondolása, az alkatrészek számának drasztikus 
csökkentése. 

- A virtuális ruhapróbához szükséges szimulációs módszerek továbbfejlesztése az 
anyag megjelenésének árnyaltabb szabályozásával, az emberi test mozgó mo-
delljén a több, egymással kapcsolatba kerülő ruhadarab és a mozgás során defor-
málódó test geometriájának figyelembevételével.  

- A tervezési folyamat bekapcsolása a termelésben, forgalmazásban résztvevő 
egységek szervezeti hálózatába.  

A különböző elemek kapcsolatát szemlélteti az 1.19. ábra. 
 

 
1.19. ábra  

A Leapfrog projekt 3D-s virtuális prototípuskészítési módszerének tervezett elemei [83] 

A projekt jelenleg is folyamatban van, az e-Tailor projektben elérteknél újabb ered-
ményeiket azonban még nem publikálták.  

1.3.2.2.3. A CAESAR projekt 

A SAE (Society of Automotive Engineers – autómérnökök szervezete) felügyelete 
alatt 2000-ben indított CAESAR projekt [84] szintén egy mozaikszóból, a Civilian 
American and European Surface Anthropometry Resource (európai és amerikai polgá-
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rok testfelületének antropometriai adatforrása) rövidítéseként kapta a nevét. A projekt 
célja a ruhaipar, autóipar és repülőgépipar számára szükséges emberi méretadatok 
térbeli letapogatóval való felmérése és rendszerezése, európai és amerikai reprezentatív 
minták alapján. A projekt eredményeképpen a 2400 észak-amerikai, illetve 2000 
európai ember adataiból kialakított adatbázisok ma már megvásárolhatók. 
Természetesen a letapogatók adataiból sokkal pontosabb testadathalmaz olvasható ki, 
mint a hagyományos méretkutatások tizedes osztályozásából. Az adatbázisban 
szerepelnek a 3D-s letapogatók által különböző testtartásokban rögzített adatok (a 
testtartásokat fotók azonosítják), a hagyományos méretvétel adatai, valamint a jellemző 
testpontok ALR (Automatic Landmark Recognition – automatikus tereptárgy felismerés) 
módszerrel meghatározott adatai [85], amelyekből például alaksajátosság alapú modell 
is építhető [86]. 

Természetesen a térbeli ruhatervezés témakörével nemcsak Európában foglalkoznak. 
Amerikában a Harvard Egyetemen 1979-ben merült fel az ötlet, hogy a ruhaipari válla-
latok egyesítsék a kutatási és fejlesztési erőforrásaikat. 1981-ben 13 résztvevővel meg-
alakult a (TC)2 (Tailored Clothing Technology Corporation – Testreszabott Ruházati 
Technológiai Szervezet). [87] 

1.3.2.3. A (TC)2 fejlesztései 

A szervezet 1984-ben már több mint 50 tagot számlált, 1998-ban a tagok létszáma 
meghaladta a 200-at. A kezdeti célok a technológiai tanácsadás és az oktatási progra-
mok voltak, majd 1998-ban megjelentek a 3D-s testadatmérő rendszerükkel, melynek 
felhasználási lehetőségei között a ruhaiparral kapcsolatban a testreszabott ruhadarabok 
készítése, a konfekcióipari mérettáblázatok fejlesztése, a térbeli ruhatervezés és a test-
alak elemzése is szerepelt.  

A (TC)2 testadatmérő rendszere egy saját fejlesztésű, mozgatható, automatikus leta-
pogató mérőcellával dolgozik, mely az általánosan elterjedt, lézeres megvilágítással 
operáló berendezésektől eltérően, egy rácson keresztül, természetes fénnyel világítja 
meg az emberi testet. A berendezés szoftvere zajszűréssel, simítással és a láthatatlan 
részekre vonatkozó extrapolációs módszerekkel alakítja ki a test testrészekre strukturált, 
3D-s modelljét, amelynek pontjai szabványos adatformákban (VRML, IGES, Microsoft 
Excel stb.) CAD rendszerekbe exportálhatók. A rendszer lehetővé teszi az előre 
megadott, illetve a felhasználó által meghatározott testméretek leolvasását. Az 1.20. áb-
rán látható, hogy a rendszer a letapogató által meghatározott testrészeket zöld, piros és 
kék színnel jelölve különbözteti meg, míg a testméreteket sárga vonalakkal jelöli. A 
kifejlesztett szoftver más letapogatók adatait is fogadja. 

Új fejlesztésként a szoftverben a kiemelt pontokhoz eltolási (offset) távolságot lehet 
megadni, vágási vonalakat lehet definiálni, varrásvonalakat lehet elhelyezni, biztosítva 
ezzel a mért testpontokhoz igazodó ruhafelületek tervezését, illetve azok kiterítését. 
Ilyen módon a síkban már csak a szabványos hajtásokat, berakásokat, szűkítéseket kell 
a szabásmintán elhelyezni. Az 1.21. ábra a ruhaderék példáján szemlélteti a rendszer 
működését. 

A komoly európai és amerikai fejlesztések egyik nem titkolt kiváltó oka a ruha- és 
textiliparban is jelentkező távol-keleti kihívás volt. Természetesen a megindult fejlesz-
tésekre reagáltak a „kihívók” is. A fejlesztések központja a Hon Kongi Természettudo-
mányi és Műszaki Egyetem HKUST (Hong Kong University of Science and 
Technology) Gépészmérnöki Kara [88]. 
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1.20. ábra  

A (TC)2 letapogatott modellje [87] 

 

1.21. ábra  
Térbeli tervezés a (TC)2 rendszerében [87] 

1.3.2.4. Wang és szerzőtársai által elért eredmények 

A kínai kutatók is a testadatok fényképek alapján való meghatározásával kialakított 
virtuális embermodellt készítettek és 2003-ban publikálták [89]. A kiinduló pont a vir-
tuális manöken - a CAD rendszerekben használatos - alaksajátosságokra (feature) alapo-
zott, „reverse engineering” eszközökkel való kialakítása volt. 

1.3.2.4.1. Virtuális manöken kialakítása nézeti fényképek alapján 

Wang és szerzőtársai véleménye szerint a letapogatókkal szemben támasztott nagy 
pontossági igény a ruhaiparban szükségtelen, valamint az adatfeldolgozásuk lassú, ezért 
a rendszer inputjául elöl- és oldalnézeti fényképeket alkalmaztak. A képek feldolgo-
zásához, a határvonalak meghatározásához a fénykép pixelein definiált energiafügg-
vényre alapozott variációs elveket használtak. A módszert több lépésben, a fényképek 
kisebb felbontású reprezentációjából indítva, és a tényleges felbontás felé haladva gyor-
sították. 

A poligonhálóval jellemzett virtuális alapmodellt a lefényképezett test testmagassá-
gának megfelelően nagyították, kicsinyítették. Az alaksajátosságokra alapozott testmo-
dell jellemző pontjait (az 1.22. ábrán zölddel jelölve) a feldolgozott nézeti képekről le-
olvasták, majd a körvonalon a jellemző pontok között segédpontokat jelöltek ki (az 
1.22. ábrán narancs színnel jelölve). 
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1.22. ábra  

Alappontok HKUST modelljében [89] 

A testalkat követésére a kijelölt pontok alapján úgynevezett „nézetfüggő deformá-
ciót” alkalmaztak. Ennek lényege az, hogy a poligonhálóval jellemzett alapmodell 
csúcspontjai (vertex) nézeti síkra vetett vetületének koordinátáit meghatározták az alap-
modell nézeti síkra vetett kontúrgörbéjének legközelebbi, jellemző pontjához rögzített, a 
kontúrgörbéhez rögzített, tangenciális és normális irányú tengelyekkel jellemzett, sík-
beli koordináta-rendszerben. A nézeti síkkal párhuzamos vertex-elmozdítás definíciója 
az, hogy a fényképen mérhető kontúrgörbe megfelelő jellemző pontjához rögzített (tan-
genciális és normális irányú tengelyekkel bíró) koordináta-rendszerben az elmozdított 
pont koordinátái egyezzenek meg az eredetileg meghatározott koordinátákkal. Végül a 
két nézeti síkban adódó, elmozdított pont térbeli koordinátáit átlagolva határozták meg a 
vertex deformált térbeli pozícióját. Az így esetlegesen adódó önmetsző felületeket 
(hónalj, könyökhajlat) a közeli pontokból számított átlagokkal simítva küszöbölték ki. 
Véleményük szerint annak ellenére, hogy az ilyen módon kialakított digitális modell 
vízszintes síkba eső keresztmetszeteinek alakja nem egyezik a modellezett test kereszt-
metszeteinek adataival, a nézetfüggő deformációval létrehozott testmodellről a szabá-
szatban szokásos méretek leolvashatók.  

1.3.2.4.2. A térbeli ruhatervezés 

Megállapították, hogy az emberi test nézeti fényképek alapján létrehozott térbeli mo-
dellje alkalmas arra, hogy a ruhadarabokat a hagyományos 2D-s tervezés helyett a 
testmodell alaksajátosságaiból meghatározott görbék alapján alakítsák ki.  

A HKUST kutatói kidolgoztak egy alaksajátosságokra alapozott, térbeli ruhafelület-
tervező rendszert is, és ezt 2003-ban szintén publikálták [90]. A módszer lényege, hogy 
az ember – paraméterekkel megadott, fényképekkel meghatározott vagy akár lézeres le-
tapogató adataiból kialakított – digitális modellje alapján létrehozták a ruhadarabok 
olyan térbeli alapmintáját, amely kontúrgörbéi síkre vetítve vázlatszerűen módosíthatók. 
A módosítások alapján változik a térbeli modell is, ezáltal a különböző szabászati átala-
kításokat is el lehet végezni. A kialakított ruhadarabot egy speciális kiterítési módszer-
rel a síkba terítették, majd ennek alapján számítják ki a síkbeli szabásminta alakját. 

A ruhadarabok alapmintáit térbeli háromszögekből álló hálóként tárolták, mint ahogy 
az az 1.22. ábra bal oldalán látható. A különböző testalkatok alaksajátosságokra alapo-
zott virtuális modelljének kontúrgörbe-metszéspontjait (1.22 középső ábrái) mint origót 
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használva az ezen pontokhoz rögzített – a két egymást metsző görbe érintője és az így 
meghatározott sík normálisa által alkotott – lokális koordináta-rendszerben, az öltözteté-
si bőség figyelembevételével meghatározták a testhez kapcsolódó, ruhadarabokat alkotó 
háromszög csúcspontjainak megfelelő, jellemző pontok helyét, mint ahogy az 1.22. ábra 
jobb oldalán látható.  

 
1.22. ábra  

Ruhadarabok kiinduló háromszöghálója [90] 

A háromszögháló reprezentálta ruhadarab topológiai összefüggéseit manuálisan, 
vagy meglévő minta alapján automatikusan alakították ki. 

A háromszögháló által leírt ruhadarabon pontlistákkal jellemzett felületi görbéket de-
finiáltak. A felületi görbék csomópontjai interaktívan mozgathatók, deformálva ezzel a 
ruhadarabot. A háromdimenziós megjelenítés és a kétdimenziós képernyőn való egér-
mozgatás közti ellentmondás feloldása érdekében speciális módszereket dolgoztak ki a 
pontok kiválasztására és az elmozdulás irányának meghatározására, illetve a képernyő 
síkjában vázlatosan meghatározott görbe valós térbeli lefutására. 

Az így megtervezett háromszögháló felosztásának finomítására a profilgörbéknek 
megfelelő, a határgörbéket interpoláló, speciális újrahálózó eljárást alakítottak ki. Az el-
járás a geometriai kényszereknek megfelelő burkoló felületek közül azt választja ki, 
melynek minimális az alakváltozási energiája, miközben még a testtel való ütközést is 
figyeli. A tervezés menetét az 1.23. ábra mutatja. A tervezés során a ruhafelület térbeli 
modellje kiegészíthető, vágógörbékkel szabható.  

 

  

    

 

 

1.23. ábra  
A ruhatervezés menete  [90] 

A ruhadarabok alkatrészeinek háromszögeit numerikusan terítik a síkba (1.24. ábra). 
A nem kiteríthető pontok helyének keresésekor az alakváltozási energia minimuma 
alapján határozzák meg a kérdéses pont helyét [91]. 
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1.24. ábra  
A ruhadarabok kiterítése [91] 

1.3.2.4.3. Az emberi test alaksajátosságai a letapogátóval mért pontfelhőből 

A HKUST kutatói foglalkoztak azzal is, hogyan lehet alaksajátosságokra alapozott 
embermodellt kialakítani a lézeres letapogató berendezéssel mért pontfelhőből [92].  

Első lépésben a pontfelhőből fuzzy-logikai elvek mentén kiszűrték a mérési módszer 
hibáiból eredő pontokat. A szűréshez a pontok közötti távolságot használva, a fuzzy-
függvényt a pontpárok között mérhető minimális, az átlagos és a maximális távolságér-
tékek között lineárisan változónak választva a pontpárok távolságát kicsi, közepes és 
nagy értékűnek minősítették (1.25. ábra). A pontokat a fuzzy függvények alapján cso-
portokba sorolták úgy, hogy ha a pontok távolsága nagy, akkor különböző csoportba ke-
rülnek, egyébként azonos csoportba. Végül a szűrést megvalósító szabály az, hogy a 
legtöbb pontot tartalmazó csoport jellemzi a testet, míg a többi zajnak minősül. 

 

 
1.25. ábra  

A fuzzy függvények [92] 

Mivel a letapogatóban a mért személy testhelyzete véletlenszerű, a második lépésük 
a mért adatok megfelelő koordináta-rendszerbe való elhelyezése volt. A megfelelő for-
gatás szabályát programozás-technikai okokból úgy határozták meg, hogy a pontfelhő 
akkor és csak akkor van oldalnézetben, ha a térd körül (a testmagasság negyedénél) a 
szélső pontok vetületeinek távolsága minimális. A lábfej irányából döntik el, hogy jobb 
vagy bal oldali nézetben áll a modell. 

Harmadik lépésként a pontfelhő pontjait a testrészeknek megfelelően csoportosítot-
ták, majd a testrészeket külön-külön poligonhálóval közelítették és összeillesztették. A 
testrészek elkülönítéséhez a lábtő- és a hónaljpontokat keresték meg. Ezen pontok meg-
találásához a pontfelhő átlagos hónalj és átlagos lábtőmagassághoz közeli, vízszintes 
szeleteit használták. A szeleteken belül a pontok és a szomszédos pontok szögeit a test 
elején és a hátán – a távolságokhoz hasonlóan – a szögekre vonatkozó fuzzy függvé-

1
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valószínűség 
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nyek szerint csoportosították és a a legkisebb szöget kiválasztva megállapították a lábtő 
és a hónaljak helyét.  

A meghatározott pontok alapján a testet hat testrészre bontották (1.26. ábra). A ne-
gyedik lépésben kihasználva, hogy minden egyes testrész hengeres, ellipszis jellegű ke-
resztmetszetű, a kontúrgörbéket polárkoordináta-rendszerben határozták meg. A poli-
gonhálót a szomszédos kontúrgörbék megfelelő pontjainak összekötésével hozták létre.  

A testrészek összekapcsolását háromszögháló-elemekkel biztosították, kiküszöbölve 
a topológiai problémákat. A mérési hibákból adódó hiányosságokat (nem látható részek) 
a lyukak felületére feszített minimális energiájú membránnal orvosolták. 

 

      
1.26. ábra  

A szétválasztott testrészek [92] 

Az 1.3.2.4.1 fejezetben említett, alaksajátosságokra alapozott modell és a mért pont-
felhő közti kapcsolat felderítésére szükségesnek ítélték még a nyak, a mellkas és a 
köldökpontok meghatározását is. Ezeket a statisztikailag jellemző magasságok mentén, 
a már ismert fuzzy-algoritmussal, extrém értékeket keresve határozták meg. 

A fentiek szerint kialakított modellen minden testparaméter leolvasható, a geometriai 
(görbe, felület) alaksajátosságok paramétereit változtatva a test felülete módosítható és 
az 1.3.2.4.2. fejezetben ismertetett ruhatervezési módszer is alkalmazható.  

1.3.2.4.4. Az alaksajátosságok paraméterezése 
C. C. L. Wang, a HKUST kutatóinak egyik vezetője 2005-ben publikált cikkében az 

emberi test egy újabb, alaksajátosságokon alapuló modellezését mutatta be. Ebben már 
közvetlen módon használta a test paramétereit a ruhadarabok modellezése során. [93] 

A paraméterezést két lépésben valósította meg. Első lépésként a pontfelhőből az 
emberi test drótvázmodelljét építette fel. Az 1.3.2.4.3 fejezetben ismertetett 
módszerekkel meghatározta az emberi test alapvető pontjait (1.27.a. ábra - az első és 
hátsó nyakpont, a hónaljpontok, a mellcsúcspontok, a köldökpont és a lábtőpont). 
További, antropometriai szabályoknak megfelelő, jellemző testpontokat határozott meg 
a pontfelhő különböző síkjaiban a már ismert fuzzy-algoritmussal (1.27.b. ábra). A 
megfelelő jellemző pontokat negyedrendű Bezier görbékkel összekötve alakította ki az 
emberi test drótvázmodelljét (1.27.c. ábra). A drótvázmodell élei közötti részeket 
speciális módon, a peremek és a peremeken az érintők irányának folytonos illesztésével 
– nem feltétlenül négyszög topológiájú, hanem akár háromszögeket is tartalmazó – ún. 
Gregory foltokkal kitöltve hozta létre a felületmodellt (1.27.d. ábra). 
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a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

1.27. ábra  
Az alapvető és a jellemző testpontok, a drótváz és a felületmodell [93] 

Hasonlóan az 1.3.2.1.4. fejezetben ismertetett, a Miralab által alkalmazott módszer-
hez, Wang is iteratív algoritmust dolgozott ki a felületmodell és a mért testadatok eltéré-
sének javítására. A modell minden egyes felületfoltjának sarokpontjaiban (vertex) meg-
határozott egy hengert, melynek középpontja a vertex maga, tengelyének iránya a pont-
felhőből meghatározott felületi normális volt, majd kikereste a hengerbe eső pontfelhő-
pontokat (voxel). Ezután az aktuális vertexet a legtávolabbi környezeti pontba mozgatta, 
végül az így kialakított hálót pontonként, a Gregory foltokhoz képest való eltérésen ér-
telmezett, lokális deformációs energia minimalizálásával simította. Azért, hogy a para-
méteresen kialakított testmodell jobb és bal oldala szimmetrikus legyen, Wang átlago-
lással szimmetrikussá tette a pontokat a lábtőponthoz képest. 

A paraméterezés második lépése egy példa alapú modell kialakítása volt. Adott tes-
tek közelítése esetén Wang azt találta, hogy a felületi görbék paraméteres módosítása 
nem mindig vezet reális eredményre. A kialakított paraméterezési módszer alapelve az, 
volt hogy az összes meglévő mérési adat a fentiekben meghatározott módon adatbázisba 
kerül, és így akármilyen adatsor esetén a tárolt adatok szintézisével realisztikus testmo-
dell alakítható ki. A tárolt adatokra illesztett interpolációs görbék módszerét azonban el-
vetette, mert nem határozható meg a közelítés hibája. Ehelyett numerikus optimalizálási 
módszert dolgozott ki, amely szerint az adatbázisban tárolt modellek méretei megfelelő-
en választott nagyítási faktorral módosíthatók, valamint a kérdéses test minden mérete 
interpolálható az adatbázisban tárolt méretek súlyozott összegével. Egy konkrét test fen-
ti módszerrel történő modellezésekor a test modelljének és az adatbázisban tárolt testek 
súlyokkal és nagyítási faktorokkal kialakított kombinációjának eltérése, mint a nagyítási 
faktorok és a súlyok függvénye, minimalizálható, a minimum pedig megadja a test 
kérdéses adatait. 

Wang a paraméteres testmodell alapján alakította ki a ruhafelület paraméteres 
modelljét. Mivel a test felületfoltokkal reprezentált, a különböző ruhadarabok esetében 
a test felületfoltjaiból származtatta a ruhadarab felületfoltjait is, méghozzá a kívánt 
méretben (1.28. ábra).  
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1.28. ábra  

Azonos módon származtatott ruhadarabok különböző alkatokon. [93] 

1.3.2.4.4. Automatizált testreszabás 

Wang és szerzőtársai 2005-ben publikálták a ruhafelület paraméterezésének részleteit 
[94]. Az 1.3.2.4.2. fejezetben említett háromszögháló helyett poligonhálót alkalmaztak, 
mellyel a ruhafelületet a CAD rendszereknél általánosan használt, felületekre alapozott 
testhatárleírással (Boundary REPresentation) modellezték. A topológiai hiányosságok 
kiküszöbölése érdekében hálódarabok összekapcsolására alkalmas adatmodellt válasz-
tottak, felkészítve ezzel rendszerüket a ruhadarabok szilárd testek határ ábrázolásától el-
térő (non-manifold) modellezésére. 

Wangék szerint az automatikus testreszabás kulcseleme az alaksajátosság-alapú ru-
hadarab-minták tárolása. Alaksajátosság alapú ruhadarabmintáik geometriája közvetlen 
módon a paraméteres testmodell vertexeitől, felületi görbéitől függenek és a testmodell 
felületfoltjaiból öltöztetési bőség függvényekkel leírt módon származnak. Ruhadarab-
mintáik pontjaihoz a báziselemet interaktívan, az 1.3.2.4.2. fejezetben leírt módon lehet 
megválasztani, az elmozdulás az elemhez rögzített lokális koordináta-rendszerben a 
testmodellre merőlegesen tárolható. 

Az 1.3.2.4.4. fejezetben leírtakhoz hasonlóan a ruhadarabok felületi görbéit is ne-
gyedrendű, zárt profilgörbékkel kötötték össze, és ezzel lehetővé tették a CAD rendsze-
rekben alkalmazott vázlat alapján történő térbeli görbemodellezést. Az 1.29. ábra egy 
nadrág mintamodelljét (a.), az öltöztetési bőség alapján kialakított modellt (b.), a profil-
görbéken alapuló módosítási lehetőséget (c.) és a végső felülettervet (d.) mutatja. 
Wangék rendszerében lehetőség van arra is, hogy a tervező vágásokat, 
szűkítővarrásokat helyezzen el a felületen. 

Mivel az interaktív tervezés során egy sor ruhadarabpont eltűnt és újak kerültek be, a 
ruhadarab felület és az emberi testmodell kapcsolatát újra kell építeniük. Ennek 
megadására azt a módszert használták, hogy a ruha felület adatai és több, a közelben lé-
vő testpoligon között állapítottak meg összefüggést, és azt tárolták.  

Véleményük szerint a fenti módszerek bármely testalkatra alkalmazhatók a tömeg-
gyártásban is, ha a testalkat geometriai modellje és a közeli lemért testmodellek között 
kapcsolat létesíthető. A kínai kutatók legújabb, 2007-ben megjelent publikációja [95] 
ezzel a kérdéssel foglalkozik.  
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a. b. c. d. 

1.29. ábra  
A profilgörbéken alapuló ruhatervezés lépései [94] 

A kutatás célja az volt, hogy bármely emberi testről, letapogató által készített mérési 
adathalmaz alapján, az adatbázisban tárolt, alaksajátosságokkal modellezett modellek 
megfelelő torzításával a mért személy alaksajátosság alapú modelljét elkészítsék, mivel 
az így kialakított modellre alkalmazhatók az automatikus szabászati elvek. Az ismert 
alaksajátosságok geometriáját az aktuálisan mért test modelljébe transzformáló leképe-
zést két részből – az egész test megfelelő mozgatásából és egy rugalmas torzításból – ál-
lították elő. A merevtestszerű transzformáció paramétereit a legkisebb négyzetek mód-
szerével határozták meg. A deformációt három lépésre bontották. Az első lépés az alap-
pontok helyzetének durva meghatározása, a második a hálópontok torzítása volt, végül 
az utolsó lépésben kétféle módszerrel is kísérleteztek. Az egyik a ruhadarabok tervezé-
sénél is alkalmazott közeli poligonok vezérelte deformáció, a másik az 1.3.2.1.4. feje-
zetben is említett, a közeli pontok helyzete alapján kialakított radiális bázisfüggvények 
módszere volt. 

1.3.2.5. A fő kutatási irányok és ipari alkalmazások 

A fentiekben ismertetett kutatási irányok tehát minden esetben egy valamilyen for-
mában tárolt embermodellből, mint például a paraméterezhető H-Anim modellből, a 
poligonhálóval jellemzett felületmodellből, illetve a testrészekből, mint alaksajátossá-
gokból összeállított embermodellből indulnak ki. 

A modellek adatainak meghatározása eleinte – amikor még a számítógépes játékok 
céljai domináltak - fényképek alapján történt. A 3D-s szkennerek terjedésével egyre in-
kább a letapogató berendezések által szolgáltatott pontfelhő adatait használják.  

A ruhatervezés módszereivel kapcsolatosan két alapvető irány fedezhető fel. Az 
egyik irány követői a hagyományos, 2D-s elveken nyugvó szabályok alkalmazásával ki-
alakított ruhaalkatrészeket mechanikai szimulációval próbálják a virtuális manökenre. A 
másik irány követői a letapogatott pontfelhő adataiból, konstrukciós szabályok, illetve 
öltöztetési bőségi függvények alapján alakítanak ki ruhafelületeket, amelyeket aztán 
speciális módszerekkel kiterítenek. Az első irányzatot a térbeli ruhatervezés helyett in-
kább a virtuális ruhapróba címmel illethetjük. Ennek eredményei ma már a kereskedel-
mi forgalomban is kapható ruhaipari CAD rendszerekben is megtalálhatók [3, 5, 7, 8, 
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96, 97]. A második irányzat – a valódi térbeli ruhatervezés - módszereinek tökéletesíté-
sén napjainkban is világszerte dolgoznak.  

A kiindulás és a kitűzött cél és az alkalmazott módszerek természetesen minden eset-
ben tükrözi a kutatók, fejlesztők céljait és lehetőségeit. 

1.3.3. A különböző kutatási eredmények kritikai elemzése 

A Miralab által alkalmazott, a számítógépes játékok és az egyéb ipari alkalmazások 
céljaira kialakított H-Anim modell bármely példánya kiválóan használható adott geo-
metriájú, alkatrészekből összeállított ruhadarabok – akár mozgás közben történő – vir-
tuális próbájához. Az egyedi testalkatokra történő ruhatervezéshez azonban elengedhe-
tetlen a testméretek és a testfelület közötti funkcionális kapcsolat megfogalmazása, a 
geometria alaksajátosság alapú megadása. Az e-Taylor projekt tevékenységei, a bevetett 
matematikai és informatikai nehézfegyverek (méretkutatások, a testalak és a különböző 
számú paraméterek közti összefüggések feltárására alkalmazott mesterséges intelligen-
cia módszerek és végül a 3D-s letapogatók) alkalmazása, valamint a LeapFrog kitűzött 
céljai egyaránt a ruhaipari igények és a H-Anim modell közti ellentmondásról árulkod-
nak. Ezek természetesen – mint a Miralab eredményei is mutatják - nem leküzdhetetle-
nek. Nem biztos azonban, hogy a 3D-s ruhatervezés felé a legrövidebb, legkényelme-
sebb út a H-Anim modell használata. 

Az európai projektek közös jellemzője, hogy a ruhadarabok geometriájának térbeli 
tervezése fel sem merül. A ruha síkban tervezett, megfelelően összevarrt szabásminta 
alkatrészek halmaza, melyet csak felpróbál a virtuális modell. Ugyanakkor a test mére-
tei, a test valódi 3D-s modellje és a síkbeli alkatrészek geometriájának összefüggéseit 
nagy erőkkel kutatják. Ilyen módon a térbeli tervezés metodikájának kialakításánál sok-
kal nehezebb feladattal birkóznak. A látszólagos logikai hiba hátterében vélhetően a 
projektekben résztvevő, nagy, európai ruhaipari szoftvergyártók érdekei állnak. Ezek 
piacon lévő, hagyományos elveken működő ruhaipari CAD rendszerei még nem futot-
tak ki életciklusukból. 

Az amerikai (TC)2 puritán szabásminta-tervező módszerének – „letapogatóval mérd 
meg, szeletenként terítsd ki, rajzold körbe és kész a szabásminta” – hátterében álló tudo-
mányos jellegű megfontolásokról, a szoftver kereskedelmi termékként való forgalmazá-
sa miatt nincsenek információk. Ugyanakkor a kiinduló adatokhoz szükséges, drága le-
tapogató berendezés egyértelműen azt mutatja, hogy a feltételezett vásárló nem a kis és 
középvállalatok köréből kerül ki. 

Az ideálisnak tekinthető, térbeli tervezéshez legközelebb a Hong Kong University 
Science and Technology által választott irányvonal áll. Előnyük kutatásaik során, hogy 
fejlesztéseiket az Európában és Amerikában publikált eredményekre alapozhatták. A 
publikációkból kitűnő CAD kutatási-, fejlesztési gyakorlatuk segítette, egyben egy 
irányba terelte gondolkodásukat. A felvázolt tervezési módszer egyértelműen a jövő út-
jának tűnik, ugyanakkor a non-manifold felületleírás látszólag nehezíti a térbeli tervezés 
feladatát. A ruhadarabok kiterítésének választott, felvágás nélkül a deformációs energiá-
ra alapozott módszere mellett nem sorakoznak meggyőző érvek. 

1.3.4. A BME-n folyó fejlesztések 

Az 1.1.3, 1.2.1 és 1.2.2 fejezetben már szó volt arról, hogy a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen nagy hagyományai vannak a ruhaipari CAD rendszerek 
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fejlesztésének. Az 1990-es évek második felében a számítógépek teljesítménye és grafi-
kus megjelenítési lehetőségei elérték azt a szintet, hogy a ruhadarabok térbeli tervezése 
és megjelenítése is lehetővé váljon. A saját erőforrásra alapozott fejlesztéseket a BME-n 
is megkezdtük. 2000-től támogatott kutatási projektek is indultak a témában. Az emberi 
test ruhaipari tervezésre alkalmas méretparaméterektől függő kialakítását célozta a 
2000-2002 időszakban a „Multimédiás, háromdimenziós ruhaipari tervező rendszer” 
projektünk [98]. A paraméteres testmodellre alapozva a ruhadarabok tervezésének kér-
dései szerepeltek a 2003-2004-ig terjedő „Háromdimenziós ruhatervezés” című kutatási 
projekt [99] fókuszában, végül a jelenleg is futó „Ruharobot” című projektünk egyik fő 
célja az emberi test adatainak automatizált mérése ruhaipari felhasználásra [100]. Az 
1983 óta folyó fejlesztésekben és a projektekhez kapcsolódó kutatási tevékenységben 
magam is részt vettem, a továbbiak ezzel kapcsolatos eredményeimet részletezik. 
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2. Az emberi test méretparaméterektől függő modellje 

A fejlesztés célja egy olyan geometriai modell kialakítása, mely alkalmas az emberi 
test ruhaipari célokra szolgáló geometriai modelljének kialakítására, különböző méret-
meghatározási módszerek alapján. A méreteket mérhetjük hagyományos módon, mint 
ahogyan azt a szabó teszi. A méretek meghatározhatók fényképekről interaktívan, vagy 
automatikusan. A térbeli letapogatók által szolgáltatott testpont-koordináták szintén al-
kalmasak a méretek meghatározására. 

A geometriai modell kialakításakor szempont volt az is, hogy a különböző ruházati 
termékek alkatrészeiből kiindulva, a testreszabott ruhadarabok alkatrészeinek alakja és 
méretei a test valódi, részletes méreteinek megfelelően legyenek meghatározhatók. 

Ha a ruhadarabok geometriáját a térben az emberi test modellezésének megfelelően 
kialakítottak, akkor a tervező a térben jelölve módosíthatja a modellt – egyúttal az alkat-
részek alakját is, megvalósítva ezzel a valódi térbeli ruhatervezést. 

Az egyedi testadatoknak megfelelően kialakított 3D-s virtuális manöken mint geo-
metriai környezet, felhasználható a ruha virtuális megjelenítésére is, ha a ruha viselése 
közben a textilanyagok viselkedését mechanikai tulajdonságaik alapján szimuláljuk. 

A fenti követelményeknek megfelelően kialakítottam az emberi test felületének 
matematikai modelljét. 

2.1. Az emberi test felületének matematikai leírása 

Az emberi test felületét testrészelemekből összerakva modelleztem. A szimmetriavi-
szonyokat figyelembe véve kétféle alapelemet használtam. Az egyik alapelem csősze-
rű, amely a páros testrészek modellezésére, mint például karok, lábak részei, így az al-
kar, felkar, comb stb. használható (2.1.a. ábra). Ezekből egy jobb-bal pár modellbe való 
beépítése szükséges. A másik a „félcső”, melynek egy jobb- és bal oldali megvalósítása 
a közel szimmetrikus testrészeket modellezheti, mint a törzs, a mellkas stb. (2.1.b. ábra). 
Ez a megoldás lehetővé teszi aszimmetrikus test modellezését is. 

a. 
 

b. 
 

c. 
2.1. ábra  

Cső (a) és félcsőszerű(b ) testrészek, tartópontok és a felületfoltok (c) 

A testrész felületét tartópontjaival jellemzett interpolációs felületekkel írtam le. Az 
egyes testrészek egymáshoz való kapcsolódását a felületet határoló térgörbék definiál-
ják.  
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A szabadformájú felületek modellezésénél általánosan használt, az 1.1.2 fejezetben 
már bemutatott, kétszer folytonosan differenciálható NURBS-felületek [11, 12, 36] 
helyett, mivel az emberi testet modelleztem annak minden bizonytalanságával (légzés, 
ráncok stb.) együtt, és mivel a pontossági igényeket a ruhaipari szempontok határozzák 
meg, egyszerűbben származtatható, a tartópontokkal könnyebben vezérelhető, azonban 
csak egyszer folytonosan differenciálható felületmodellt választottam. A testrész térbeli 
felületét a tartópontjai által definiált harmadfokú Bezier-spline felületfoltokkal model-
leztem (2.1.c ábra). A felületet egymáshoz folytonosan deriválható módon csatlakozó 
foltokból alakítottam ki úgy, hogy a foltok, és a teljes felület alakját a sarokpontok he-
lye egyértelműen meghatározza. 

2.1.1. A Bezier folt 

A 2.2. ábrán jelölt felületfolt modellezésére a Bernstein-polinomokra alapozott 
Bezier-féle interpolációt használtam [11, 36]. A felületfolt alakját a Pi,j vektorok vég-
pontjai (tartópontok) határozzák meg. A 2.2. ábra a felületfolt jellemző tartópontjait 
szemlélteti. 

 
2.2. ábra  

A Bezier-folt tartópontjai 

Az interpolációt jellemző pontrács alapján (Pi,j és a koordináták rendre Xi,j , Yi,j , Zi,j 
ahol i=0,…3 és j=0,...3 ), a felületfolt koordinátái (2.1) egyenletekkel számíthatók. 
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(2.1) 

ahol a P0,0 ,P0,3  ,P3,3 és a P3,0 vektorok a felület sarkait határozzák meg. A sarkokkal 
szomszédos pontokba mutató vektorok az u és v paraméterirányú érintőket definiálják, 
például a P0,0 sarokban a P0,1 és a P1,0  Az uv vegyes, parciális deriváltat pedig a belső 
pontokat jellemző (P1,1 P1,2 P2,1  P2,2) vektorok adják, a P0,0 sarokhoz közel a P1,1 vektor 
és így tovább. 

P0,0 
P0,1 P0,2 

P0,3 

P1,0 
P2,0 P3,0 P3,1 P3,2 

P3,3 
P1,3 

P2,3 P1,1 P1,2 
P2,2 P2,1 
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2.1.2. A Catmull-Rom felületmodell kialakítása Bezier foltokkal 

Akár csőszerű, akár félcsőszerű elemről van szó, a felületfoltok sarokpontjai (2.1. 
ábra) egyúttal az elem tartópontjai is (P0,0, P0,3, P3,0 és a P3,3 a 2.2 ábrán). 

A felület belső részében (ahol a folt határa nem határa az elemnek) a folt nem sarkon 
lévő tartópontjait az aktuális és a szomszédos foltok sarokpontjai alapján határoztam 
meg a (2.2) és a (2.3) képletek szerint. 

 

( ) 6/0,03,00,01,0
balPPPP −+=  

( ) 6/0,03,03,02,0 PPPP jobb −−=  

( ) 6/0,33,30,31,3
balPPPP −+=  

( ) 6/0,33,33,32,3 PPPP jobb −−=  

(2.2)

 
A bal felsőindex a bal oldali – a folthoz a P0,0-P3,0 mentén – csatlakozó szomszédot 

jelenti, a jobb felsőindex pedig a jobb oldali – a folthoz a P0,3-P3,3 mentén – csatlakozó 
szomszédot jelöli. Hasonlóan a merőleges irányban: 

 

( ) 6/0,00,30,00,1
elölPPPP −+=  

( ) 6/0,00,30,30,2 PPPP hátul −−=  

( ) 6/3,03,33,03,1
elölPPPP −+=  

( ) 6/3,03,33,33,2 PPPP hátul −−=  

(2.3)

 
Az elöl felsőindex az első – a folthoz a P0,0-P0,3 mentén – csatlakozó szomszédot 

jelenti, a hátul felsőindex pedig a hátsó – a folthoz a P3,0-P3,3 mentén – csatlakozó 
szomszédot jelöli. 

A belső (P1,1, P1,2, P2,1, P2,2) pontokat a szélső pontokból határoztam meg (2.4 képle-
tek) szerint: 

 

( ) ( )0,01,00,00,10,01,1 PPPPPP −+−+=  
( ) ( )3,03,13,02,03,02,1 PPPPPP −+−+=  
( ) ( )0,31,30,30,20,31,2 PPPPPP −−−+=  
( ) ( )3,33,23,32,33,32,2 PPPPPP −+−+=  

(2.4)

 
A testelemek peremeiről is gondoskodni kell. Itt azonban nincs túl nagy gond, mert 

az emberi testen is megfigyelhetjük, hogy az izületek és a hajlatok környékén a bőr is 
ráncolódik. Nem lesz tehát szükség arra, hogy az elemeket egymással folytonosan 
differenciálhatóan csatlakoztassuk, elegendő a folytonos csatlakozást megkövetelni, 
amit a testmodell építésénél úgy vettem figyelembe, hogy a határgörbék tartópontjai a 
két csatlakozó elemen azonosak. 

A határon lévő pontokkal a csőszerű és félcsőszerű elemek esetén eltérő módon 
jártam el.  

A csőszerű alkatrészek peremén, az élmenti tartópontokat úgy határoztam meg, 
ahogy azt a belső pontoknál tettem. Ha például a P0,0 - P3,0 perem, akkor  
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( ) 6/0,03,00,01,0
balPPPP −+=  

( ) 6/0,03,03,02,0 PPPP jobb −−=  
(2.5)

 
Az élre merőleges érintő (a kifutó érintő) irányára a tartópontok helyzetén keresztül 

az alábbi megkötést tettem:  
 

( ) 3/0,00,30,00,1 PPPP −+=  

( ) 3/3,03,33,03,1 PPPP −+=  
(2.6)

 
A félcsőszerű alkatrészeknek két – egymásra merőleges helyzetű – pereme is lehet. 

Ha például a P0,0-P0,3 és a P0,0-P3,0 egyaránt peremek, akkor  
 

( ) 3/0,03,00,01,0 PPPP −+=  

( ) 6/0,03,03,02,0 PPPP jobb −−=  
(2.7)

 
valamint  

 

( ) 3/0,00,30,00,1 PPPP −+=  

( ) 6/0,00,30,30,2 PPPP mögött −−=  
(2.8)

 
A belső (P1,1, P1,2, P2,1,, P2,2) pontok meghatározása azonban nem változik, megfelel 

a (2.4) képleteknek. 
A fenti konstrukcióval a cső és félcsőszerű elemeket felületét folytonosan differen-

ciálható függvények írják le úgy, hogy az egymáshoz csatlakozó Bezier-felületfol-
tok alakját csak a folt testfelületen lévő sarokpontjai határozzák meg. A modell 
megfelel a Catmull-Rom spline kétparaméteres, felületekre való általánosításának 
[36]. 

2.1.3. A felületfoltok megjelenítése  

A felületi elemek megjelenítéséhez szükséges, háromdimenziós, grafikus alprogram-
rendszer a Silicon Graphics által fejlesztett, mára már a Windows részét képező 
OpenGL [36, 101, 102]. Az OpenGL lehetővé teszi térbeli elemek, így görbék és felüle-
tek képernyőn való megjelenítését, miközben megválasztható a térből síkba való leképe-
zés módja, az objektumok színe, megvilágítása és mintázata. Az OpenGL-ben a szabad-
formájú felületek NURBS felületekkel modellezhetők. A NURBS-felületek bázisfügg-
vényei egy négylépéses rekurzióval határozhatók meg. Ha a nem egyenközű (non 
unified) paraméterezésnek megfelelően az u és v paraméterek értékeit egyaránt a 
0,0,0,0,1,1,1,1 értéksorozatra választjuk, akkor a rekurzió éppen a Bezier-felületek bá-
zisfüggvényeit eredményezi, azaz a NURBS éppen a Bezier-felületet szolgáltatja spe-
ciális esetként [11, 101]. Ezt kihasználva, a felületek pontjaiból a (2.2-2.8) képletekkel a 
foltok 4*4 vezérlőpontja számítható, így a sarokpontokkal meghatározott felületfoltok 
egyszerű OpenGL hívással NURBS-ként megjeleníthetők. 



2. Az emberi test méretparaméterektől függő model 

 49

2.2. A testmodell kialakítása 

A csőszerű és félcsőszerű felületelemek összeállításához a csontváz egyszerűsített 
modelljét építettem fel.  

2.2.1. A testmodell szerkezete és méretei 

A csontvázmodell csuklópontjai a testrészek jellemző kiinduló pontjai. A felületele-
mek tartópontjait célszerű a csontokhoz rögzített koordináta-rendszerben megadni. Ez-
zel a módszerrel egyszerűsödik a későbbiekben részletezett kialakítás és könnyen 
megvalósítható a test mozgatása is.  

2.2.1.1. A csontváz egyszerűsített modellje 

A 2.3. ábra a csontvázmodell szerkezetét és egy csőszerű alkatrész tartópontjainak 
adatait mutatja.  

 
2.3. ábra  

A csontváz egyszerűsített modellje és az alaksajátosságok adatai 

A 2.3. ábrán a csuklópontok az alábbiak: 
1. A csípőizületek, helyük a lábtő magasságában a két comb metszetének súly-

pontja felett határozható meg. 
2. A gerinc kezdőpontja, helyét a két csípőizület súlypontja adja. 
3. A vállizület, helye a hónaljpontok és a vállcsúcspontok között vehető fel. 
4. A 7. csigolyapont, helyét a törzs és a nyak találkozása határozza meg.  
5. A fej súlypontja. 
6. Derékizület, helye a gerincen derékmagasságban határozható meg. 
7. A térdizület, helyét közelítőleg – a ruhaiparban szokásos arányok alapján – 

adhatjuk meg. 

1 2 

3 

4 
5 
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10 
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8. A könyök, helyét közelítőleg – a ruhaiparban szokásos arányok alapján –
adhatjuk meg. 

9. A csukló, helyét közelítőleg – a ruhaiparban szokásos arányok alapján –
adhatjuk meg. 

10. A boka izület, helyét közelítőleg adhatjuk meg kevéssel a föld szintje felett. 

2.2.1.2. A testelemek 

A fentiek alapján a testmodellt elemekből építettem fel. Az 2.4. ábra a testelemeket 
és azok egymáshoz való kapcsolódását szemlélteti. A szürke háttér a nem csőszerű ele-
meket jelöli. 

 
2.4. ábra  

A test elemei  

A testelemek felépítését az 1. melléklet tartalmazza. 

2.2.1.3. A testparaméterek alapméreteinek mérése 

A fentiekben meghatározott testelemeket felhasználva építettem össze a testmodellt. 
A szükséges 650 pont térbeli helyzetének hozzávetőleges meghatározásához a Moiré 
technikát alkalmaztuk. A próbaszemélyt – az elkészített programrendszer az ő nevét, a 
Szilvi nevet kapta – pontszerű fényforrással, egy ekvidisztáns csíkozattal ellátott, átlát-
szó ernyőn keresztül megvilágítottuk, majd ugyanezen ernyőn keresztül egy másik 
irányból lefényképeztük. Ennek eredményeként a próbaszemély testének felületén 
Moiré csíkok jelentek meg. A különböző nézetekből elkészített, kalibrált digitális fény-
képeken a testpontok térbeli helyzete a Moiré-csíkok alapján – Antal Á. kutatási ered-
ményeit felhasználva [103] – közelítőleg meghatározható (2.5. ábra). Mivel a fejlesztés 
időpontjában a kiértékelő rendszer még nem készült el, a test pontjait az AutoCAD [47] 
rendszer segítségével mértem. 
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2.5. ábra  

Moiré képek és mérési pontok az AutoCAD-ben 

2.2.1.4. A ruhaipari testméretek 

Halász M. vezette ruhaipari szakemberekkel együtt összegyűjtöttük a ruhatervezés-
hez szükséges testméreteket a 2.6. ábrának megfelelően [99].  

Az álló, normál testtartású emberi testen jellegzetes vízszintes keresztmetszeteket 
jelöltünk ki, és azokat jellemző elnevezésekkel láttuk el. Az elnevezések, ahol csak 
lehetséges volt, követik az antropometriában, illetve a ruhaiparban alkalmazott, szoká-
sos megnevezéseket. Ezek a keresztmetszetek a következők: 

 Fejtető; a fej legmagasabb pontján átmenő vízszintes sík. 
 Homlok; a fejnek közvetlenül a szemöldök feletti vízszintes metszete. 
 Áll; az állcsúcs által meghatározott ponton átmenő vízszintes sík. 
 7. csigolya; a gerinc 7. csigolyájának pontján – amely a nyak és a törzs határát 

jelöli ki a háton – átmenő vízszintes sík. 
 Nyaktő; a nyak és a váll határát kijelölő nyaktőponton átmenő vízszintes sík. 
 Nyakgödör; a nyak és a törzs határát a test elején kijelölő nyakgödörponton 

átmenő vízszintes sík. 
 Vállcsúcs; a vállcsont széle által kijelölt ponton átmenő vízszintes sík. 
 Hónalj; a törzs és a kar alsó találkozási pontján átmenő vízszintes sík. 
 Mell; a mellbimbók által kijelölt magasságban lévő vízszintes sík. 
 Felkar; a felkar mérési helyét kijelölő sík, azonos a mell mérési síkjával. 
 Mellcsúcs; a mellcsúcs mérési helyét kijelölő sík, azonos a mell mérési síkjával, 

ezt a méretet csak a nőknél mérjük. 
 Hát; a hát mérési helyét kijelölő sík, azonos a hónalj mérési síkjával. 
 Mellkas; a törzsnek közvetlenül a melldomborulat alatti vízszintes metszete, ezt 

a méretet csak a nőknél mérjük. 
 Derék; a törzsnek a csípőcsont legfelső széle és a legalsó borda közötti 

vízszintes metszete. 
 Könyök; a könyök mérési helyét kijelölő sík, azonos a derék mérési síkjával. 
 Has; a medencecsont kanyarulatán és a has legkiemelkedőbb pontján átmenő 

vízszintes sík. 
 Alkar; a könyök alatt, az alkar legvastagabb részén átmenő vízszintes sík. 
 Csípő; a far legkiemelkedőbb pontján átmenő vízszintes sík. 
 Csukló; a csuklócsonton átmenő vízszintes sík. 
 Lábtő; a törzs alján, a lábelágazásnál lévő lábtőponton átmenő vízszintes sík. 
 Comb; az ujjhegy magasságában a combot metsző vízszintes sík. 
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 Térd; a térdkalács középpontján átmenő vízszintes sík. 
 Vádli; a lábszár legvastagabb részét metsző vízszintes sík. 
 Lábszár; a lábszárat a boka és a vádli magasság között metsző vízszintes sík. 
 Boka; a lábat a bokacsont magasságában metsző vízszintes sík. 
 Talp; az a sík, amelyen az ember áll, és amelytől az összes magassági méretet 

mérjük. 
A célok között szerepelt az is, hogy a testméreteket digitális fényképekről határozzuk 

meg. A fényképekről a szokásos kerületi méretek közvetlenül nem határozhatók meg, 
ezért áttértünk a képeken jól mérhető távolsági méretek (kontúrpontok távolsága) hasz-
nálatára. A jellemző keresztmetszetek felhasználásával a képekről meghatározható mé-
reteket 5 csoportba soroltuk. Ezek: 

 „Magasság” méretcsoport: Az egyes keresztmetszeteknek a talajtól mért függő-
leges távolsága, meghatározásuk elsősorban az oldalnézeti, illetve az elölnézeti 
képekről történhet. 

 „Mélység” méretcsoport: Az egyes keresztmetszetek magasságában, az oldalné-
zeti képen a test kontúrvonalai közötti távolság. Kivételt képez a "nyaktő" ke-
resztmetszetben mért mélységméret, amelyet az oldalnézeti képen a nyak kon-
túrvonalai között, a nyaktőpontot a 7. csigolyaponttal összekötő ferde egyenesen 
kell mérni. 

 „Egyensúly” méretcsoport: Ezen – testtartást leíró – méretek meghatározásához 
az oldalnézeti képen, a modell háta mögött, egy függőleges egyenest veszünk 
fel. Az egyensúlyméret az oldalnézeti képen az egyes keresztmetszetek magassá-
gában, a függőleges egyenes és a test hátsó kontúrvonala vagy a 7. csigolya, a 
nyaktő és a vállcsúcs esetén a kijelölt speciális pont közötti távolság. 

 „Szélesség” méretcsoport: Az egyes keresztmetszetek magasságában, az elölné-
zeti, néhány esetben a hátulnézeti képen (hátszélesség, lábtőszélesség) a test 
kontúrvonalai közötti távolság. 

 „Távolság” méretcsoport: Az egyes keresztmetszetek magasságában, az elölné-
zeti, néhány esetben a hátulnézeti képen (lábtőtávolság) a páros testrészek belső 
kontúrvonalai közötti távolság. (A végtagok helyzetét határozzák meg) 

2.2.1.5. A testmodell paraméterei 

A fenti célkitűzések alapján kialakítottam azon paraméterek halmazát, amelyek 
segítségével a testalkat megfelelően leírható. A paraméteres meghatározáshoz a test-
adatokat szimmetrikusnak feltételeztem, azaz nem vettem figyelembe azt, hogy például 
a jobb- és balkar adatai között különbség lehet. Ugyanakkor a testhelyzet és a végtagok 
tartása lehet aszimmetrikus, a középpont szimmetriatengelytől való eltérésének értékét 
az eltérés, a páros elemek esetén (például térdek) a két elem távolságát távolság adatok 
tartalmazzák. A fényképeken mérhető adatok listáját az alábbi táblázat szemlélteti (a 
megnevezések általában önmagukért beszélnek, sok esetben a ruhaipari szakzsargont 
követik).  
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2.6. ábra 
Az antropometriai méretek 
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Alkar Has

Csípő
Csukló Lábtő

Comb

Térd

Vádli

Lábszár

Boka

Talp

Mélységek Egyensúlyok Magasságok Szélességek Távolságok
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1. Testmagasság 2. Állcsúcsmagasság  3. Tarkómélység 
4. Kulcscsontmagasság 5. Belső vállmagasság  6. Nyakszélesség  
7. Nyakmélység  8. Nyakszirtmélység  9. Nyakeltérés  
10. Kulcscsontmélység 11. Vállcsúcsmagasság 12. Vállcsúcstávolság 
13. Vállcsúcsmélység  14. Vállszélesség 15. Hónaljmagasság 
16. Hónaljszélesség  17. Mellcsúcsmagasság 18. Mellcsúcstáv  
19. Mellmélység  20. Szegymélység  21. Hátpontkiemelkedés  
22. Karszélesség (váll) 23. Karszélesség  24. Karmélység 
25. Felkarhossz  26. Könyökpont-egyensúly  27. Könyökszélesség 
28. Könyökmélység  29. Könyöktávolság  30. Alkarhossz  
31. Alkarszélesség  32. Alkarmélység  33. Csuklópont-egyensúly  
34. Csuklószélesség  35. Csuklómélység  36. Csuklótávolság  
37. Kézfejhossz  38. Derékvonal-mag. elöl  39. Derékvonal-mag. hátul  
40. Derékszélesség  41. Derékmélység  42. Elülső csípőcs. magassága  
43. Csípőcsontszélesség  44. Csípőcsontmélység  45. Csípőszélesség  
46. Csípőmélység  47. Farpont magassága  48. Farpont-kiemelkedés  
49. Alsó farpont-kiemelkedés  50. Lábhossz 51. Combszélesség  
52. Comb-alsószélesség  53. Combmélység  54. Térdpont-egyensúly  
55. Térdpont magassága  56. Térdszélesség  57. Térd-belsőtáv  
58. Térdmélység  59. Lábikraszélesség  60. Lábikramélység  
61. Bokamagasság  62. Bokaszélesség  63. Boka-belsőtáv  
64. Bokapont-egyensúly  65. Bokamélység  66. Lábméret 

2.1. táblázat 
A felhasznált, fényképről is mérhető testméretek 

Mivel célom a testelemek paraméteres meghatározása volt, minden egyes testelem-
hez kiválasztottam azokat a fényképről is mérhető paramétereket, amelyek meghatároz-
zák a testelem alakját. A testelemeket és az azokat alapvetően, illetve közvetve megha-
tározó paramétereket tartalmazza a 2. melléklet. 

2.2.2. A testmodell paraméterezése 

Célom az volt, hogy a 2.5 ábrán látható, mért testpontokat, mint a testparaméterek 
függvényét adjam meg minden egyes testrész esetén, a testrész vázához  rögzített koor-
dináta-rendszerben (2.3. ábra). Amennyiben egy térbeli felületen felületi görbék által 
határolt négyszög alakú elem sarokpontjainak koordinátáit, mint a testparaméterek 
függvényét ismerjük, akkor az elem minden belső pontjának koordinátaadatai is kifejez-
hetők, mint a sarokpontokat meghatározó paraméterek függvényei, ha a paraméterek 
hatását a távolság függvényében lineárisan változtatjuk. Ezzel a testfelület leíró felületé-
nek függvényközelítése nem, hanem csak a paraméterek hatása lesz lineáris.  

Legyenek egy – a 2.7 ábrán látható – n*m görbével jellemzett felület sarokpontjai a 
lokális, azaz a vázhoz rögzített koordináta-rendszerben 

 
P0,0(a1,a2…an1), Pn-1,0(b1,b2…bn2), P0,m-1(c1,c2…cn3) és Pn-1,m-1(d1,d2…dn4),  

 
melyeknek (ξ, η, ζ) koordinátái az ai, bi, ci és di paraméterek ismert függvényei!  
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2.7. ábra  

A sarokpontok és a belső pontok 

A Pi,j vektor koordinátái xi,j, yi,j és zi,j a 2.5 ábrán látható mérésből ismert számok. 
Bármelyik koordinátára (például x) felírható a (2.9) azonosság, hiszen az xi,j szorzóté-
nyezőinek összege azonosan 1. 
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(2.9)

 
Szeretnénk az xi,j koordinátaértéket minden (i,j)-re a (2.10) szerint a sarokpontok 

súlyértékekkel súlyozott koordinátáival kifejezni. 
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Ha a (2.9) és a (2.10) összegek megfelelő tagjait egyenlővé tesszük, adódnak a kere-

sett súlyok. (A nullával osztás eredménye 0.) 
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(2.11)

 
A testmodell kialakításakor a 2.1 táblázat paraméterei, illetve azok lineáris kombiná-

ciói, a mérés helyének megfelelően kitüntetett testpontokat határoznak meg (a 2.8 ábrán 
kék nyíllal jelölve). Ezek a mérés során meghatározott testpontok. 
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A testmodell elemeinek jellemző pontjait kulcspontoknak neveztem (piros nyíllal je-
lölve a 2.8. ábrán). A kulcspontokat a csőszerű elemek esetén, a határokon, a közelítő 
szimmetria tengelyek által kijelölt négy-négy pont adja (2.8.a. ábra). Ezek, mint sarkok, 
négy téglalap alakú felületfoltot határoznak meg. A közel szimmetrikus testrészek eseté-
ben (mint például a has) a nem csőszerű alkatrészek sarokpontjai, valamint a felső és 
alsó határ középső osztópontjai (2.8.b. ábra) sarokpontként két téglalap alakú felületfol-
tot definiálnak. A felületfolt típusú alkatrészeken (például a mell) a kulcspontok a felü-
let sarokpontjai (2.8.c ábra), maga a testrész egyetlen téglalap alakú felületfolt. 

 
2.8. ábra  

Kulcspontok és kitüntetett testpontok  a különböző elemeken 

A test sajátosságai miatt a kulcspontok rendszerint a kitüntetett pontok, vagy azok-
hoz közel fekszenek. Ha a kulcspont egyúttal kitüntetett pont is, akkor annak paraméter-
függése adott. Ha a kulcspont nem kitüntetett pont, akkor annak paraméterfüggését két 
közeli kitüntetett pont (2.11) képletekhez hasonló, távolság alapján súlyozott kombiná-
ciójával határozhatjuk meg. (Például a vádli felső sarokpontjait nagyobb részben a térd 
és kisebb részben a vádli adatai határozzák meg.) 

Ha a testrészen csak kulcspontok vannak, akkor azok egyértelműen a 2.7 ábrának 
megfelelő, téglalap-topológiájú foltokat határoznak meg. Ha a testrészen a kulcsponto-
kon kívül még kitüntetett testpontok is vannak, akkor azok a testrész felületét a 2.8.c. 
ábrának megfelelően téglalap-topológiájú részekre osztják, melyeknek sarkai szintén 
lineáris súlyozással meghatározhatók, és ezután a (2.11) képletek alkalmazhatók. 

A fenti elveket követve minden testmodellelem esetén meghatároztam a modell 
tartópont-koordinátáinak testparaméterektől függő megadását. 

2.2.3. A testmodell informatikai kialakítása 

A testelemek felületének modellezésére és a testadatok tárolására objektum-
orientált szemléletű komponenskönyvtárat alakítottam ki. 

Keretprogramot készítettem Borland Delphi rendszerben [104]. A programban de-
finiáltam egy testrész ősosztályt, amely minden konkrét testrész adataitól független in-
formációt tartalmaz. A testrész-osztály tárolási modellje dinamikus tulajdonságként tar-
talmazza bármilyen felosztású cső- és félcsőjellegű testrész lokális koordináta-rendsze-
rének adatait, valamint a felületek megadásához szükséges pontok koordinátáit.  

Az osztály metódusaival – 2.1.2 fejezet modelljét, a folytonosan differeciálható kap-
csolatokat a felületfoltok között, a testrészen belül és a megfelelő kapcsolatokat a felüle-
tek határain használva – készíthető el bármely testrész felületének interpolációja a 2.3. 
ábra szerint, az elem vázához csatlakoztatott koordináta-rendszerben. Az ősosztály me-

a b c 
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tódusai szolgálják az OpenGL alapú megjelenítést, a speciális pozícióméréseket, vala-
mint a felületek további felosztását is. Az ősosztály – a további felhasználás céljaira – a 
jellemző mérési pontok és a test kontúr-görbeadatainak tárolására is tartalmaz tulajdon-
ságokat. 

A testméretek ősosztály tulajdonságként tartalmazza a 2.1. táblázat összes adatát, 
melynek egyetlen példányát használtam a testadatok tárolására. Minden egyes adatvál-
tozáskor az objektum kezdeményezi az összes kapcsolódó testrész geometriájának 
módosítását. 

Minden testrész a testrész ős leszármazottja (2.9. ábra), a modellezéshez szükséges 
példány a konkrét testrésszel kapcsolatos információkat tartalmazza. A testrészek 
példányai a tartópontok helyzetét a testméretek adatait használva a 2.5 ábrán látható 
mérések alapján a 2.2.2. fejezetben leírt elvek szerint határozzák meg. 

 
2.9. ábra  

Az objektum-orientált testmodell 

Elkészítettem a keretprogramot, mely tetszőleges nézetben megjeleníti a meg-
adott paramétereknek megfelelő test – jelen fejezetben leírt elvek alapján felépített – 
modelljét [105, 106, 107]. A 2.10. ábra különböző paraméterű testek modelljét szemlél-
teti. 

A felhasznált 66 testparaméter megfelelő pontosságú megadásához feltétlenül szük-
séges olyan mérési módszer kialakítása, mely biztonsággal kiküszöböli a kézi mérésből 
adódó bizonytalanságot és szubjektivítást. A modellező keretprogram részleteit a 3. 
melléklet tartalmazza. 

Fej 

Nyak 

Jobbláb 

Testrész Testadatok 
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2.10. ábra  

Testalkatok különböző paraméterekkel 

2.3. A modellezés eredményeinek összefoglalása és értékelése 

Bebizonyítottam hogy az emberi test testrészeit közelítő, objektum orientált 
szemlélettel kialakított, a testrészeket cső- és hossztengelyük mentén kettévágott 
félcsőszerű, a Catmull-Romm spline kétparaméteres általánosításával, egymáshoz 
differenciálható módon csatlakozó, Bezier foltokból kialakított, a test méretpara-
métereitől függő, alaksajátosságokból felépített modell a ruhaipar igényeinek meg-
felelő pontossággal írja le az emberi test felületét, és kiválóan alkalmas számítógé-
pes megjelenítésre. 

Módszerem előnye, hogy közvetlen funkcionális kapcsolatot biztosít a ruhaiparban 
használatos testparaméterek és a testfelület modellje között. A Catmull-Romm spline 
könnyen implementálható nagysebességű modellezést biztosít. A kialakított modell al-
kalmas nem szimmetrikus testek modellezésére, akár a test mozgása közben történő vir-
tuális ruhapróba lebonyolítására is. A testrészeknek megfelelő, objektum-orientált kiala-
kítás amellett, hogy a testadatok közvetlen mérését biztosítja, alapja a ruhadarab-alkat-
rész modellek testrészekből való közvetlen származtatásának, így a tényleges térbeli ru-
hatervezésnek is. 
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3. Az emberi test adatainak mérése 

Az előző fejezetben rögzített paraméteres testmodell adatait hagyományos mérési 
módszerekkel, mérőrúddal, mérőszalaggal, antropométerrel stb. mérve, a mért adatok 
nagyban függenek a mérést végző személytől.  

A „Háromdimenziós ruhatervezés” projekt [99] egyik célkitűzése volt a testméretek, 
elöl- és oldalnézeti fényképek segítségével történő meghatározása, melynek segítségé-
vel a mérések személytől való függése csökkenthető. (A 2.1 táblázat paramétereinek 
megválasztása már megfelel ennek a ténynek.) 

A „Ruharobot” projekt [100] céljai között robotizált térbeli letapogató berendezés ki-
alakítása szerepelt, mely szintén kapcsolódik az emberi test adatainak meghatározásá-
hoz. Szintén projektcél volt a hagyományos, szabók által használt testméretek és a test-
felület adatai közötti összefüggések feltárása.  

3.1. Mérések fényképen 

A fényképek adatainak meghatározásához tisztázni kell a fényképek felbontásából és 
a képek torzításából eredő hibák nagyságát, valamint meg kell adni a valós méretek és a 
fényképen mért méretek közti összefüggést. A mérések pontosságának tisztázása után 
interaktív és automatikus méret-meghatározó eljárásokat dolgoztam ki.  

3.1.1. A fényképes mérés pontossági vizsgálata 

A test geometriai adatainak méréséhez szükséges fényképek elkészítéséhez egy 
előlről nyitott, a többi oldalán sötét drapériával keretezett kabin készült. A „modellek” 
fehér, testresimuló ruhát viseltek. A mérések megkönnyítése érdekében a modellek de-
rekát, hónalját a felkaron és csuklóját az alkaron eltérő színű gumiszalag jelölte.  

3.1.1.1. A fényképek felbontásából származó hiba 

A fényképezőgép a kabin centrumában álló modell függőleges tengelyétől 5 m távol-
ságban és a föld szintjétől 1 m magasságban került elhelyezésre. A felvételek felbontása 
4 Mpixel volt, azonban a fényképekből a kabin méretű rész kivágása után az értékelt 
terület felbontása 2 Mpixel. Az értékelt elöl- és oldalnézeti képeket a 3.1 ábra mutatja. 
Mivel az értékelt képrészlet 2 Mpixeles, nagyjából 1000 x 2000 pixelt tartalmaz és 1000 
x 2000 mm méretű területet rögzít, ezért egy pixel 1x1 mm méretű részletet fed. A be-
csült hiba egy pont meghatározásakor – mivel függőleges és vízszintes méreteket mé-
rünk – maximum ±0,5 mm, ha a pont valódi helyzete helyett a pixel középpontjával szá-
molunk.  

3.1.1.2. A fényképezés jellegzetességeiből adódó hiba 

Mérési hiba adódik a fényképezés jellegzetességeiből is. A 3.2. ábrán látható elren-
dezésben a képalkotás egyszerűsített modellje látható (a lencserendszer sugárgyűjtő ha-
tását elhanyagoltuk). A képet az OP vonalra merőleges E-t tartalmazó síkban kalibrál-
juk, és ebben a síkban mérünk. A fényképezés miatt a képen az E és T pontok egybees-
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nek, ezért a T pont mérésekor valójában E pont helyét határozzuk meg. A 3.2 ábra jelö-
léseivel az OPT∆ hasonló a ETO∆-höz, ezért 
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Mivel a fényképezőgép távolsága a modelltől 5 m, ezért a kritikus keresztirányú mé-

retek esetén, ahol r≤0,3 m, a hiba 0,1 mm alatt marad. Még a magassági méretek esetén 
is, ahol r≤1 m, a hiba 2 mm-re adódik, azonban a testmagasság, mint ahogyan az a kö-
vetkező fejezetben olvasható, nem a testkontúr alapján meghatározott. 

 
3.1. ábra  

A méretvételi kabin és a modell két nézetben 

 
3.2. ábra  

A fényképezésből eredő hiba 
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3.1.1.3. Az objektív torzításából adódó hiba 

Kérdés, hogy mennyire torzít a fényképezőgép. A torzítás hibáinak felderítésére egy 
100 cm x 200 cm tabló készült, amelyen egy szabályos pontrácsozat helyezkedett el. Így 
a pontok pontos helye (koordinátái) és egymástól való távolságuk ismert. Lefényképez-
ve ezt a szabályos pontrácsot, mind a torzulás jellege, mind a mértéke vizsgálható (3.3. 
ábra). Az ellenőrző képet vizsgálva megállapítható volt, hogy a fényképen a rácspontok 
– a tábla magasságához viszonyított – relatív helyzet-meghatározási hibája 0,01% nagy-
ságrendű, így a fényképek torzításával nem volt szükséges foglalkozni.  

 

 
3.3. ábra 

A lefényképezett rácspontok 

3.1.2. A fényképek kalibrációja  

A mérőkabin tartozéka egy függőlegesen eltolható, vízszintes helyzetű pálca, mely-
nek szerepe az, hogy – a modell fejét érintő helyzetbe állítva – kijelölje a testmagassá-
got (ez a megfelelő mérési pontosság elérése érdekében, hölgyek esetén a frizura miatt 
alapvetően fontos). Ennek a pálcának egy adott (770 mm) hosszúságú része színezett, 
aminek alapján a vízszintes méretek mérhetők. Hasonlóan, a kabin padlójára festett elté-
rő színű vízszintes vonal és az oldalsó tartókon 1800 mm magasságban elhelyezett vilá-
gító jelek távolsága a függőleges méretarányokat határozza meg. A fenti két méret segít-
ségével a rögzített kép szélessége és magassága – akár nagyítva is – megadható mm-
ben. Bármely két képpont egymástól vett távolsága, illetve azok függőleges és vízszin-
tes vetületei a kép szélességéhez és magasságához viszonyított arányokkal az (1.3) kép-
letnek megfelelően meghatározhatók mm-ben. 

3.1.3. Méretek interaktív meghatározása 

A fentiekben leírt elvek alapján alkalmazást készítettem a testadatok fényképről 
való interaktív mérésére. A mérőprogram 2.2.2 fejezetben leírt keretprogramba integ-
rált ablakát mutatja a 3.4. ábra. A program segítségével (az 1.3 képlet használatával) ka-
librálni lehet a képeket. A kalibrálást követően, bármilyen nagyítás mellett testpontok 
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jelölhetők ki a képeken, mely testpontok között a program szolgáltatja a távolságértéket, 
valamint a méretek vízszintes és függőleges vetületeit mm-ben. A mért értékek begépe-
lés nélkül áttölthetők a keretprogram 2.10. ábrán látható adattáblájába, megkönnyítve 
ezzel a testparaméterek mérését. 

 
Az interaktív mérések elvégzése időigényes és hibalehetőségeket tartalmazó feladat, 

ezért mérőprogramot készítettem az adatok automatikus meghatározására is. 

 
3.4. ábra 

Az interaktív mérőprogram 

3.1.4. Méretek automatikus meghatározása a profilgörbék alapján 

A testadatok automatikus meghatározásakor alkalmazott elv az, hogy a szemből és 
oldalról elkészített fényképeken a test körvonalait keresem meg képfeldolgozási eszkö-
zökkel. A térbeli testmodellen felrajzolom azokat a görbéket, amelyek fényképezéskor 
kontúrgörbeként jelennek meg. A görbék menete természetesen függ az aktuális test-
paraméterektől. A térgörbéket levetítem a fényképre, és meghatározom azt a testpara-
méter-halmazt, amely mellett a vetített kontúrgörbék a fénykép kontúrgörbéihez a leg-
jobban illeszkednek. A módszer kidolgozásakor feltételeztem, hogy a páros testrészeken 
mérhető testadatokat – a közelítő szimmetria miatt – elegendő a test egyik felén meg-
határozni, így csak a test bal oldalán illesztettem a görbéket. Azzal, hogy nem használ-
tam ki a módszer aszimmetrikus modellezési lehetőségeit a számításokhoz szükséges 
idő lényegesen csökkent. 

3.1.4.1. Kontúrgörbék a fényképeken 

Ha a fényképek pixeleit a megfelelő képpont szürkeségi értékeivel töltöm fel, akkor 
meghatározhatók a szürkeségi gradiens (Grad) közelítő értékei az (1.4) képletnek meg-
felelően. A szürkeségi gradiens-értékek hisztogrammja [108] segítségével kiválasz-
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tom a pontok legnagyobb szürkeségi változást mutató, megadott hányadát (éleket 
keresek), és ezen pontokat tekintem körvonalpontoknak. A 3.5. ábrán a fehér pontok 
a körvonalpontok, bár ezek egy része nem a test körvonalát jelöli.  

A körvonal pontjainak statisztikai elemzésével néhány alapvető testparamétert 
közvetlenül határoztam meg.  

- A kép alsó harmadában, a kabin padlójára festett referenciavonalnak megfelelő 
sorokban lévő körvonalpontok száma lokális maximumot mutat, ennek magassá-
ga – az elöl- és oldalnézeten egyaránt – a 0 szint.  

- Az elölnézeti kép középső harmadát vizsgálva, a képsorokban lévő körvonal-
pontok számának változása a lábtő helyén a legnagyobb. A maximumhely 
magassága a lábtő és az elölnézeti 0 szint közti különbség, azaz a lábhossz.  

- A lábtő magassága alatt középen – a kép magasságának tizede magasságú és a 
kép szélességének negyede szélességű ablakban – a kép bal szélétől való víz-
szintes távolság függvényében meghatároztam a körvonalpontok hisztogrammját 
(az intervallumot 100 részre osztva), melynek maximuma a lábtőnek a kép bal 
szélétől való távolságát (a lábtő vízszintes elhelyezkedését) közelíti. A kérdéses 
távolságot a hisztogramm közelítő pontot tartalmazó intervallumába eső pontok 
súlypontja határozza meg.  

- A derékvonal keresését a jelölő öv segíti, az elölnézeti kép középső harmadában 
a legtöbb körvonalpontot tartalmazó sor a derékvonal magasságában van. Ennek 
távolsága az elölnézeti alapszinttől a derékmagasság elöl.  

- A csuklómagasság nem testparaméter (a hónaljmagasságból és a karhosszakból 
adódik). Helyzetét azonban használom, melynek keresését szintén jelölő pánt se-
gíti. Az elölnézeti kép jobb-középső harmadában a legtöbb körvonalpontot tar-
talmazó sor a csukló magasságában található. 

- A testmagasságot jelölő kalibráló pálca az elölnézeti és az oldalnézeti kép felső 
harmadában jelent maximális telítettségű sort, ennek a megfelelő alaptól való tá-
volsága a testmagasságot határozza meg.  

- A hónaljat jelölő szalag miatt az elölnézeti kép bal felső harmadában is van a 
körvonalpontok számának maximuma a magasság függvényében, amely a hó-
naljmagasságot határozza meg.  

- Az elölnézeti képen, a hónalj és a fejtető közti részen meghatároztam a sorok 
középső harmadának a kép bal szélétől mért távolságának átlagát, majd ennek a 
lábtőpont vízszintes elhelyezkedésétől számított eltérését, mely a nyakeltérés pa-
ramétert adja.  

- A vállcsúcs magassága és a belső vállmagasság testparaméterek, ezek értékét 
azonban csak közelítőleg, a további számítások elvégzéséhez határoztam meg. A 
belső vállmagasság a láb súlyvonala környékén, a kép szélességének tizedében, 
az oszlopok hisztogramja alapján a hónalj felett, az első maximum helyeként 
adódik. A vállcsúcs magasságát a honalj felett a függőleges hisztogram első 
maximuma adja. 

- Az állcsúcs magassága is testparaméter, értékét szintén közelítőleg határoztam 
meg a belső vállmagasság és a testmagasság különbségének alsó harmadában és 
a kép középső harmadában a legnagyobb telítettségű sor magasságával.  

Ahhoz, hogy az így meghatározott pontokból a testrészek körvonalait kialakít-
sam, a fényképeken, a test kontúrvonalát függőleges és vízszintes jellegű kontúrsza-
kaszokra osztottam. A függőleges kontúrszakaszok pontjai esetén a kép bal szélétől 
mért távolságot, a vízszintes kontúrszakaszok esetén pedig a pontok kép tetejétől mért 
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távolságát adtam meg jellemző értéknek. Az elölnézeti képen meghatározott kontúrgör-
bék az alábbiak: 
LabBelso - Függőleges kontúr, a láb belső vonala. A lábtőtől kifelé különböző 

magasságokban, a vízszintes távolságokon értelmezett hisztogramm 
első csúcspontja. 

LabKulso - Függőleges kontúr, a láb külső vonala egészen derékmagasságig. A 
különböző magasságokban, a lábtő alatt a láb belső vonalától kifelé, 
lábtő felett a lábtőtől kifelé keresve. 

HasKulso - Derékmagasságtól a hónaljig a test külső, függőleges kontúrja, a kü-
lönböző magasságokban, a lábtőtől kifelé keresve az első maximu-
mok helye.  

KezBelso - Függőleges kontúr, a kar belső vonala a hónaljtól a kézfejig. A 
csukló magasságától a hónaljig, a láb külső és a has külső vonalától 
kifelé a hisztogramok első csúcspontjai.  

KezKulso - Függőleges kontúr, a kar külső vonala vállcsúcstól a kézfejig, 
hónaljmagasság alatt a belső kontúrtól, hónaljmagasság felett a láb-
tőtől számított első maximumok helye. 

VallFelso - A nyak vonala függőleges kontúrként a belső vállmagasságtól az 
állcsúcsig lábtőtől kifelé az első maximum. A váll felső vonala a 
vállcsúcs és a belső vállmagasság között vízszintes kontúrként a 
vállcsúcstól felfelé értelmezett függőleges hisztogramok első maxi-
muma határozza meg. 

Hasonlóan az oldalnézeti kép kontúrjai: 
LabElso - Függőleges kontúr, a test elejének vonala az állcsúcstól a bokáig, a 

különböző magasságokban értelmezett hisztogramok első maximu-
ma a kép bal szélétől befelé. 

LabHatso - Függőleges kontúr, a test hátsó felének vonala a tarkótól a bokáig, a 
különböző magasságokban értelmezett hisztogramok első maximu-
ma a kép jobb szélétől befelé. 

KezElso - Függőleges kontúr, a kar első vonala a vállcsúcstól a csuklóig, a láb 
első vonalától befelé a hisztogrammok első maximuma határozza 
meg. 

KezHatso  - Függőleges kontúr, a kar hátsó vonala a vállcsúcstól a csuklóig, a 
láb hátsó vonalától befelé a hisztogrammok első maximuma hatá-
rozza meg. 

Az automatizált mérőprogram ablakait mutatja a 3.5. ábra, a körvonalpontokat fehér-
rel, a kontúrvonalakat pirossal jelezve. 

Érdemes megjegyezni, hogy a profilból készülő felvételeknél a modellt úgy kell be-
állítani, hogy a karok a törzs kontúrvonalain belül helyezkedjenek el.  

További testadatokat mértem le közvetlenül a fényképről.  
- A hónaljszélesség felét a test szimmetriavonala (a nyakeltérés dönti a törzset) és 

a has külső görbéjének felső pontja határozza meg.  
- A csuklószélességet csuklómagasságban a kéz külső és belső kontúrjai közötti 

távolság adja. 
- A derékmélységet a LábElső görbe „derékvonal elöl” magasságában lévő pontja 

és a LábHátsó görbe „derékvonal hátul” magasságában lévő pontjának távolsága 
adja.  



3. Az emberi test adatainak mérése 

 65

A farpont kiemelkedés a LábHátsó görbe „derékvonal hátul” magasságában lévő 
pontja és a LábHátsó görbe a test súlyponti tengelyétől legtávolabb lévő pontjának víz-
szintesen mért távolsága adja. 

 

 
3.5. ábra 

A körvonalpontok és a kontúrgörbék 

3.1.4.2. Kontúrgörbék a modellen 

A test 2. fejezetben ismertetett paraméteres modelljét úgy alakítottam ki, hogy a test 
kontúrgörbéi a felületelemeket alkotó felületfoltok határai. Így a 3.6. ábrán látható mó-
don a testmodellre felrajzolhatók a testprofilt adó térgörbék. (Az ábrán az elölnézeti 
profilok sárga, az oldalnézeti profilok zöld színnel látszanak.) 

A térbeli kontúrvonalakat merőleges vetítéssel a lábtőpontban elhelyezett, a nézet-
tel párhuzamos síkra vetítettem. A vetített képeket - a fénykép kalibrációs adatait és 
nagyítását figyelembe véve – a fényképekre helyeztem úgy, hogy az elölnézeti képen a 
lábtőponthoz igazítottam a vetített kép megfelelő pontját, az oldalnézeti képen pedig a 
derékvonal hátsó pontjait igazítottam össze. 

 

 
3.6. ábra 

Profilgörbék a testmodellen 
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A vetített kontúrpontokat és a megfelelő fénykép-kontúrpontokat a függőleges 
profilokon vízszintes, a vízszintes profilokon függőleges egyenes szakaszokkal kötöt-
tem össze úgy, hogy a szakaszok két nézeti képen összegzett hossza – azaz az eltérés 
(Φ) – megadja, mennyiben különbözik modell – az aktuális paramétereivel – a fényké-
pen látható hölgytől. A 3.7 ábra az eltéréseket mutatja a mérőprogram felületén.  

 

  
3.7. ábra 

A profilgörbék eltérése 

3.1.4.3. A modell paramétereinek meghatározása a kontúrgörbék alapján 

Nyilvánvaló, hogy a 3.1.4.2. fejezetben definiált Φ előre meg nem határozott para-
méterek függvénye. A cél az, hogy a modell olyan legyen, mint a fényképen látható 
hölgy, ezért Φ értékét, mint a nem meghatározott paraméterek függvényét kell mi-
nimalizálni. A minimum keresésére több szélsőérték-kereső módszert is beépítet-
tem a 2.2.2 fejezetben ismertetett keretprogramba. 

Minden minimumkeresés sarkalatos pontja a keresés kezdeti pozíciójának meghatá-
rozása. Egy „első érintésnek” nevezett eljárással sorra véve a testparamétereket, min-
den egyes paraméterre vonatkozóan az alapmodell paraméterei, mint egy középérték kö-
rül egyváltozós, intervallum-felezésre alapozott optimalizálással keresem azt az értéket, 
amelyre a Φ függvény minimális. Az első érintés többször egymás után is végrehajtha-
tó. 

Az első érintéssel meghatározott paramétervektor környékén véletlen sorsolással po-
pulációt hozok létre. A populáció egyedei különböző paraméterű testmodellek, melyek 
segítségével genetikus algoritmus [66] elvén működő minimumkeresést végezek. 
Módszerem szerint az utód paramétervektorának elemei a szülők paramétervektor-ele-
meinek számtani közepe körül, koordinátánként véletlen mutálódással alakulnak ki. A 
genetikus algoritmus okán azt mondhatjuk, hogy – a fényképek adatai alapján – a test-
modell a „virtuális manöken” „virtuális klónozásával” jön létre. 

Az optimum közelében a gradiens módszer [109] a leghatékonyabb minimumkere-
sés, ezért egy gradiens módszerre alapozott keresést is beépítettem a programba. 

A hatékonyabb működés érdekében kiegészítettem rendszeremet egy tanuló algorit-
mussal, melynek lényege, hogy a megmért modellek adatait egy adatbázisba mentem, 
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és egy új méréskor első lépésként kiinduló középértéknek az adatsorok közül azt válasz-
tom, amelyik legjobban közelíti az aktuális mérést. 

A fenti minimumkeresési módszerekre önálló osztályt alakítottam ki, és a minimum-
keresést beállítható paraméterekkel integráltam a keretprogramba. A minimumkeresés 
beállító lapján (3.8. ábra) megadható a tanuló algoritmus használata (tapasztalat), az 
első érintések száma, a genetikus algoritmusnál használt populáció nagysága, a generá-
ciónként kirostált, friss egyedekkel helyettesített elemek (utolsók) és a maximálisan 
vizsgált generációk száma, valamint a gradiens módszerre vonatkozóan a minimumvál-
tozás százalékára vonatkoztatott kilépési feltétel (hanyad). Bármelyik módszer ki-, 
illetve bekapcsolható, így a felhasználó maga szabályozhatja minimumkeresés menetét.  

A módszerek közül az egymás után többször végrehajtott első érintés bizonyult a leg-
hatékonyabbnak. Ez a testparaméterek testrészekre gyakorolt lokális hatásának tudható 
be. A megvalósítás részleteit a 4. melléklet tartalmazza. 

 

 
3.8. ábra 

A minimumkeresés beállító lapja 

3.1.5. A fényképes mérés eredményeinek összefoglalása, értékelése 

A fenti rendszert a „Háromdimenziós ruhatervezés” projekt keretén belül mintegy 60 
felvételt kiértékelve teszteltem. Az eredmények alapján némileg módosítottam a (2.11) 
képlettel meghatározott modell-paraméterek súlyozó adatait. Néhány mérés eredményét 
mutatja a 3.9. ábra.  

A mérési módszer kiinduló gondolatában hasonló a Miralab 1.3.2.1 fejezetben ismer-
tetett, időben párhuzamosan fejlesztett metódusához, amennyiben fényképek alapján 
modellezhető a test alakja.  

Alapvető különbség, hogy a test alakja és a testparaméterek közvetlen kapcsolata le-
hetővé teszi interaktív mérések lebonyolítását.  

Az automatizált mérésekkel kapcsolatban alapvető eltérést okoz a Miralab módszere 
és az én eljárásom között az általam felhasznált paraméterek lényegesen nagyobb szá-
ma. Lényegi különbséget jelent az is, hogy célom – még az első érintések módszerével 
is (több közelítés) – a paraméterek és a teljes test formája közti globális összefüggés fel-
derítése volt, szemben a Miralab próbababa-készítő eljárásával. 
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3.9. ábra 

Különböző testalkatok modellje 
 

Az eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy a modell és a mérési eljárás azt 
nyújtja, ami elvárható. Annál nem többet és nem is kevesebbet. Pozitív eredmények az 
alábbiak:  

- A modellek jól követik a modellezett test arányait. 
- A modellek megállapított paraméterei a szabászati célú felhasználáshoz elegen-

dő pontossággal adódnak. 
- A kialakított modell alkalmas a ruhák térbeli megtervezésére és a virtuális ruha-

próba lebonyolítására, melynek részleteivel a 4. fejezet foglalkozik. 
Kritikaként fogalmazhatók meg az alábbiak: 
- A kialakított modell nem a modellezett egyén „szobra”. A felhasznált paramé-

terek – pontos alakleírási szempontból alacsony – számukat és jellegüket tekint-
ve nem elégségesek a test vízszintes keresztmetszeteinek pontos meghatározásá-
hoz. 
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- Ugyanakkor a felhasznált paraméterek száma szabászati szempontból magas. 
Nincs olyan szabó, aki ennyi adattal dolgozna. 

Az elvégzett mérésekkel és kísérletekkel igazoltam az alábbi eredményemet. A para-
méteres testmodell a ruhaipari igényeknek megfelelően közelíti a test alakját, így 
kiinduló geometriaként egyaránt alkalmas mind testreszabott ruhadarabok terve-
zésére mind a virtuális ruhapróba lebonyolítására, ha a testmodell paramétereit a 
modell elöl- és oldalnézeti kontúrvonalait meghatározó görbék nézeti síkra vetett 
vetületi görbéinek, és az elöl-, illetve oldalnézeti fényképeken meghatározott kon-
túrvonalak között felírható eltérés minimuma definiálja. [105, 106, 107] 

A test pontjai pontosabb mérésének egyre inkább terjedő eszközei az optikai elveken 
működő 3D-s letapogató berendezések.  

3.2. Mérések 3D-s letapogató berendezéssel 

A Ruharobot projekt [100] keretében a KUKA cégtől [126] beszerzett mérőkabin 
(3.10.a ábra) számítógéppel vezérelten mozgatott mérőkeretére fényképezőgépeket és 
lézer vonalsugárzókat szereltünk. A cél az volt, hogy a vonalsugárzók által megvilágí-
tott testfelületről készített (3.10.b ábra) fényképek feldolgozásával megállapítható le-
gyen a testfelület pontjainak térbeli helyzete. 

A módszer lényege, hogy a lézer vonalsugárzók a test felületének vízszintes síkokkal 
képzett metszetét világítják meg. Az így adódó testkontúrt a lézerek síkja felett adott tá-
volságra elhelyezett, a lézerek által kijelölt sík és a test függőleges súlyponti vonala 
metszéspontjára néző fényképezőgépek rögzítik. A kontúr pontjainak térbeli helyzete a 
kontúr síkjának magasságából, a fényképek feldolgozásával megállapítható.  

 

a. 

 
 
 

 
 
 
 

b. 
3.10. ábra 

A mérőkeret 

3.2.1. A mérőberendezés fényképezőgépeinek vezérlése 

A képfeldolgozási rendszer kialakítása során megoldottam, hogy a számítógéphez 
csatolt kamerák közös felügyelet alatt, párhuzamosan, a keret mozgatásával össze-
hangolt módon dolgozzanak. Módszert dolgoztam ki arra, hogy a kamerák felvételeit 

kamerák 

vonalsugárzók 
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a fényviszonyoktól és a felvétel helyzetétől függetlenül alkalmassá tegyem a térbeli 
pozíciók meghatározására. 

A Ruharobot projekt keretében a felvételek készítéséhez Canon kamerákat használ-
tunk, mert ezek alkalmazói programozási felülete hozzáférhető [111]. Mivel a fejlesztett 
rendszerem Delphi-alapú, ezért a Canon vezérlés Delphi-hez illeszkedő objektum-
orientált megfogalmazását, a TCamRemote komponenst használtam [112]. 

Mivel a Canon dinamikusan tölthető könyvtárak és a CamRemote komponens csak 
egyetlen fényképezőgép vezérlésére alkalmasak, egy speciális kiszolgáló-ügyfél struk-
túrát dolgoztam ki, melyek egymással (Windows üzenetekkel [113]) kommunikálva 
párhuzamosan és összehangoltan vezérlik a kamerákat (3.11. ábra). 

 
3.11. ábra 

A kamerák ügyfél-kiszolgáló rendszerű vezérlése 
 
A rendszer kialakításánál cél volt, hogy természetes megvilágítás mellett, a vonal-

sugárzók által megvilágított felületi görbék alapján számítani lehessen a felület pontjai-
nak koordinátáit. 

A kamerák rekeszméretét és zársebességét megvilágítástól függően kell beállítani. A 
kamerák fókusztávolságát a rögzített tárgy távolságának és a kívánt mélységélességnek 
megfelelően kell megadni. A természetes megvilágítás a felvétel időpontjától függően 
változik. A tárgy távolsága az adott geometriai elrendezéstől függ. Ugyanakkor a kame-
ra automatikus üzemmódban ezeket az adatokat – mint ahogyan azt a lefolytatott kísér-
leti felvételek igazolták – közel optimálisan választja meg. 

A pozíció-meghatározási stratégiám szerint a rendszer indításakor a mérendő tárgyról 
képet készítve hagyom, hogy a kamera válassza meg a rekesz- és záridőt, sőt a fókusztá-
volságot is. A rekesz- és záridő a megvilágítással változhat, azonban a fókusztávolság 
változása lehetetlenné tenné a geometriai értékelést, ezért az első felvételek után zárom 
a kamera automatikus fokuszálás funkcióját.  

3.2.2. A mérőberendezés kalibrációja 

A mérőkeret kameráinak egymáshoz viszonyított helyzete egy mérési sorozatban 
nem változik. Kameráink lencserendszerén torzítást nem volt tapasztalható, az egyene-
sek egyenesek maradtak.  

3.2.2.1. A perspektivikus leképezés  

A 3.10.b ábrán látható, hogy a mérőkeret adott pozíciójában a vonalsugárzók a testfe-
lület egy vízszintes síkban fekvő görbéjét világítják meg. A fényképen a síkgörbe pont-

Kiszolgáló 

Ügyfelek 

Kamerák 
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jai egyértelműen meghatározhatók a képfeldolgozás eszközeivel. A testfelület pontkoor-
dinátáinak méréséhez a fényképfelvételek alapján a pontok eredeti helyzetét kell megha-
tározni. A fényképezőgépek által megvalósított perspektivikus leképezés a teret síkba 
vetíti, így a tér megvilágított síkgörbéjének síkját is síkba vetíti – a kamerák szinguláris 
elhelyezésétől eltekintve – kölcsönösen egyértelmű leképezéssel. A perspektivikus vetí-
tés homogén koordináták használatával homogén lineáris transzformáció [36]. A síkot 
síkba leképező perspektivikus vetítés síkbeli négyszöget síkbeli négyszögbe transzfor-
mál, így a (3.3) mátrixának nyolc független koordinátája van. Ez azt jelenti, ha ismerjük 
egy négyszög geometriájú test sarokpontjainak koordinátáit a térben, és a sarkok képé-
nek helyét a fényképen, akkor erre a nyolc független koordinátára nyolc lineáris egyen-
let írható fel, melyek megoldásaként a fényképről a tér kitüntetett síkjára vetítő perspek-
tivikus leképezés meghatározott. Ezt bármely képpontra alkalmazva meghatározható a 
pont eredeti helye a vonalsugárzók síkjában.  
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Ha a 3.12. ábrának megfelelően egy négyszög alakú tárgy sarokpontjainak koordiná-
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3.12. ábra 

Síkbeli perspektivikus leképezés 
 
A (3.4) formula szerint, a homogén koordinátákra felírt (3.5) lineáris egyenletrend-

szer megoldása éppen a transzformációs mátrix nyolc keresett elemét adja [114].  
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A pozíció meghatározásának másik iterációs eljárását az 5. melléklet tartalmazza.  

( )00 , yx tt  ( )11 , yx tt  

( )33, yx tt  ( )22 , yx tt  

( )00 , yx vv  ( )11 , yx vv  

( )22 , yx vv  
( )33, yx vv  
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3.2.2.2. A kalibráló eszköz  

A kalibrációhoz egy meghatározott méretű (500 mm x 500 mm) lap készült. Ennek 
szintezését speciális beállítható lábak biztosítják. A lap éleit világítják meg a lézeres vo-
nalsugárzók, és a képfeldolgozás érdekében az élek is – a lézerdiódák színének megfele-
lően – pirosak. 

A kalibráló eszközt a keret négy kamerája más-más irányból látja. A képek közös 
alapon való kezeléséhez mindössze annyi szükséges, hogy a négy kamera négy képén 
megfelelően jelöljük ki az x és y koordináta-tengelyek irányát (3.13. ábra).  

 

 
3.13. ábra 

Síkbeli perspektivikus leképezés 

3.2.2.3. A kalibrációs adatok meghatározása 

A képeket RGB színkomponensenkre bontva, a komponens árnyalatokat külön-külön 
dolgozom fel. Amikor a fényképek fehér területeit keresem, minden pontban (3.6) sze-
rint megvizsgálom, hogy a színösszetevők (R, G és B) egyenként fényesebben világíta-
nak-e egy megadott küszöbszámnál (K) Ezzel gyakorlatilag a szintérben a fehértől való 
eltérést vizsgálom. A K-nál fényesebb pontok fehérek lesznek, a többi pedig fekete. 
(3.14. ábra bal oldala). 

 
R>K, G>K és B>K  (3.6) 

 
A lézer vonalsugárzók által megvilágított piros vonalat keresve azt vizsgálom, hogy 

a piros összetevő mennyire domináns a képpontban (3.7 képlet). A szintér piros pontjá-
tól való eltérést vizsgálom. (A MAX a színkomponensek maximális intenzitása.) A piros 
pontokat fehérre, a többit feketére változtatom. (3.14. ábra jobb oldala). 

 
R>K   és  G<MAX-K  és  B<MAX-K (3.7) 

 
A kalibráció során a kalibráló tábla sarokpontjait kell a képeken megtalálnunk. A 

3.14. ábra jobb oldalán látható, hogy a fényképezőgéphez közelebb eső két él pontjainak 
képe a piros szín – (3.7) képletnek megfelelő – kiemelésével nyerhető. A távolabbi élek 
pontjai – a fénykép felső felén – a fehér szín (3.6) szerint történő kiemelése után a 
szürkeségi gradiens értékek maximumából adódnak (3.14 ábra bal oldala). 
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3.14. ábra  
Fehér folt és piros vonal keresése  

 
Célom azonban nem az élek képpontjainak, hanem a sarokpontok pontos helyének 

meghatározása, mert azok tényleges elhelyezkedését a 3.13. ábra koordináta-rendszeré-
ben ismerjük, így felhasználhatók a (3.5) egyenletrendszer alapján a perspektivikus le-
képezés transzformációs mátrixának kiszámításához. 

A sarokpontok meghatározását a kamerához legközelebbi sarokkal kezdem. Ha az él-
pontok koordinátáit a fénykép bal alsó sarkához rögzített koordináta-rendszerben írom 
fel, akkor minden xs ponthoz meghatározhatók a regressziós egyenesek az x<xs és az 
x>xs szakaszokra.  

 
3.15. ábra  

A sarokpontok meghatározása  
 
Legyen H a regresszió hibája a sarokpont (xs) helyzetének függvényében! H(xs) a 

mért pontok yi-koordinátái eltéréseinek összege az ismeretlen paraméterű a*xi+b egye-
nesektől (az xi a mért pontok x-koordinátáit jelöli) a sarok előtt és után. 
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A H(xs) függvénynek a sarokpont xsarok koordinátájánál lesz minimuma. Ebből, akár 

az x<xsarok, akár az x>xsarok szakasz egyenletébe helyettesítve, a sarokpont ysarok koordi-
nátája adódik. (3.15. ábra) 

A kamerától legtávolabbi sarokpont koordinátái hasonlóan nyerhetők, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a fehér lap éleit kell keresni, és arra fektetni a regressziós egyeneseket. 

A jobb és bal oldali sarokpontok a két meghatározott regressziós egyenes metszés-
pontjaiként adódnak. (3.16. ábra) 

XS 
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3.16. ábra  

Meghatározott kalibráló pontok  
 
A kalibráló tábla négy képe alapján a képek feldolgozásával és a feldolgozott ké-

pek statisztikai elemzésével a tábla sarokpontjainak helyét minden nézeti képen 
automatikusan meghatároztam, továbbá ezek alapján a keret minden egyes kame-
rájára definiáltam azt a perspektivikus leképezést, amely megadja, hogy egy kép-
pont hol található a vonalsugárzók síkjában. 

3.2.3. Az emberi test felületi pontjainak meghatározása 

A síkmetszetek pontjai a mérőkeret aktuális magassági adatával kiegészítve, térbeli 
pontfelhőt eredményeznek. 

3.2.3.1. Pontok térbeli elhelyezkedésének meghatározása 

A fentiek alapján a keretet a mérés nulla szintjét képező dobogótól kezdve meghatá-
rozott lépésekkel felfelé mozgatva, a felületi pontok koordinátái szintenként számítha-
tók. A felületi pontok magassági (z) koordinátáját a keretvezérlés magassági adata szol-
gáltatja, az x- és y-koordinátákat a képfeldolgozásból határozom meg. A mozgatási lé-
pések hossza lehet állandó, illetve kritikus helyeken (lábköz, hónalj stb.) sűríthetjük a 
lépéseket. A 3.17. ábra a keret által rögzített pontfelhőt mutatja, a bal oldalon az 
egyenletes lépésközzel, a jobb oldalon pedig a kritikus helyeken az átlagosnál kisebb lé-
pésközzel végzett mérés eredménye látható.  
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3.17. ábra 

A kerettel történő mérés eredményeként adódó pontfelhő  

3.2.3.2. Testrészek keresése  

Az emberi test szerkezete olyan, hogy a zárt körvonallal jellemezhető testrészek szá-
ma a föld szintjén, a kézfej végénél, a lábtő, a hónalj és a fejtető magasságában ugrás-
szerűen változik. (3.18. ábra). 

 
3.18. ábra  

A test alapméretei 
 
A testrészek automatikus elkülönítéséhez a mérőkeret fényképezőgépei által rögzített 

pontok adatait használom. A 3.2.2 fejezetben ismertetett kalibráció alapján, a meghatá-
rozott képpontokból számíthatók a síkmetszetpontok valós x és y koordinátái, amelyek a 
3.2.2.1 fejezet szerint a z koordinátával kiegészítve a térben szolgáltatják a testfelület 
pontjait (3.17. ábra). A pontfelhő pontjait szintenként vizsgálom. Első lépésben megha-
tározom az adott szinten az összes pont súlypontját, ez a koordináta-rendszer origója. A 
síkban az x és y koordináta-tengelyek iránya megegyezik a kalibráció során rögzített 
tengelyekkel. Az adott x koordinátával bíró pontok darabszámára – az x tengelynek a 



3. Az emberi test adatainak mérése 

 76  

képen látható intervallumát 200 részre osztva – hisztogramot [108] készítetek (3.19. áb-
ra).  

A hisztogram nem nulla területei az esetek többségében elkülönülnek egymástól, és 
csoportokat alkotnak. A 3.18. ábra alapján az alábbi esetekkel találkozhatunk: 

- A lábak környékén két csoportot találunk.  
- A lábtő alatt a lábtőhöz közel a kezek (karok) is csoportot alkotnak, így ott a 

csoportok száma három, illetve négy, hiszen nem biztos, hogy a karok egyforma 
hosszúak, illetve a tartás is okozhat eltérést. 

- A lábtő felett a hónaljmagasságig a csoportok száma három. 
- A hónalj felett a csoportok száma egy. 

 

 
3.19. ábra 

A felületi pontok számának hisztogramja az x-koordináta függvényében, egy adott szinten  
 

A testrészek elkülönítésére a fenti módszer nem minden esetben használható. Egy-
részt a test elfordulhat a kalibrált tengelyekhez képest, másrészt a lábtő, illetve a hónalj 
környékén a testrészek összeérhetnek. Ezért a kritikus magasságokban meghatározom 
az adott sík pontjainak súlyponti tehetetlenségi tengelyeit, és az így meghatározott koor-
dináta-rendszerben az x-tengely mentén elkészítem a tengelytől mért átlagos távolság 
közelítő lépcsősfüggvényét. (3.20. ábra) A lépcsősfüggvénynek a hónaljak, illetve a láb-
tő környékén lokális minimuma lesz, melynek alapján a hónaljmagasság a jobb és a bal 
oldalon, valamint a lábtőmagasság meghatározható. Mint ahogyan azt 3.2.3.1. fejezet-
ben láttuk, a méréseket ezen a két szakaszon sűrítve pontosabb eredményt kaphatunk. 

 
3.20. ábra 

A felületi pontok súlyponti x-tengelytől való távolságának hisztogrammja az x-koordináta 
függvényében, egy adott szinten  

 
Az így kialakuló csoportok meghatározzák, hogy mely pontok, mely testrészekhez 

tartoznak. A 3.21. ábra a 3.17. ábra jobb oldalán látható mérés pontjainak testrész sze-
rinti csoportosítását mutatja. 

Y
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3.21. ábra 
A felületi pontok csoportosítása testrészek szerint 

3.2.3.3. Képfeldolgozás a térben 

A csoportosított testpontokon további, képfeldolgozás jellegű tevékenységeket vég-
zek, hogy a környezetből érkező zavaró fényeffektusokat kiszűrjem. 

Első lépésben csak azokat a térbeli pontokat veszem figyelembe, amelyeknek a test 
tengelyétől (az összes pont függőleges súlyponti tengelye) való távolsága nem haladja 
meg a 0,75 métert. Erre a mérendő személy beállításakor ügyelni kell. 

Miután előzőleg már meghatároztam azt, hogy melyik pont melyik testrészhez tarto-
zik, a térben folytatható a képfeldolgozási tevékenység. Ennek célja, hogy kiszűrjem a 
hibás pontokat. Minden szinten minden csoportnak meghatározom a súlypontját (S), a 
pontok súlyponttól számított távolságának várható értékét (M) és szórását (D). A testré-
szeknél csak azokat a pontokat veszem figyelembe, amelyeknek az S súlyponttól való 
távolságuk eltérése az M várható távolságtól nem haladja meg a D szórás megadott 
többszörösét. A többszöröző érték (szor) a kísérleti számítások alapján testrészenként 
változik. A lábnál, a karnál és a törzsnél kisebb (szor=2), a vállrésznél nagyobb 
(szor=4). A fej környékén ez az érték kisebb, mint egy (szor=0,8). Ennek oka, hogy a 
hajszálak szétszórják a sugarakat, ez azonban nem befolyásolja a mérést, hiszen a frizu-
rát nem mérjük (3.22. ábra). 

 
3.22. ábra 

A testrészek szűrése 
 

2*Szor*D

S 
M
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A mérések alapján meghatároztam a vonalsugárzók által megvilágított felületek 
fényképeken rögzített pontjainak térbeli koordinátáit. Testrészenként csoportosí-
tottam a pontokat, és eltávolítottam a fényképek zajából adódó pontokat, a térbeli 
adatokon végzett szűréssel.  

3.2.4. A felületi görbék közelítése  

A felvételeken – az alkalmazott felbontás mellett (1600*1200) – a megvilágított felü-
leti görbék képének szélessége 6-8 pixel, mint ahogyan az jól látható az erősen nagyított 
3.23. ábrán. 

 

 
3.23. ábra  

A megvilágított felület kinagyítva  
 
A görbe pontjai meghatározhatók lennének hagyományos képfeldolgozási eszközök-

kel is, azonban a felületi görbéket trigonometrikus regresszióval, Fourier-sorok sze-
leteivel közelítettem [115]. A közelítő függvény független változója a ponthoz tartozó 
φ szög, amely a pont és a ponthalmaz súlypontja által meghatározott egyenes és az x 
tengely által bezárt szög, közvetlenül számítható a ponthalmaz súlypontjából és az 
aktuális pontból. Így egy csapásra a kép további szűrését is elvégezem és a felületi 
görbét is közelítem.  

A közelítő függvény tehát a pontok a ponthalmaz súlypontjától mért távolságát (R) a 
φ szög függvényében határozza meg (3.9). A Fourier-sor első 2*n+1 tagját veszem csak 
figyelembe. A közelítéskor a „fokszámot” – a Fourier sorból figyelembe vett tagok szá-
mát (n) – a különböző testrészek esetén a geometriai jellegzetességek alapján határoz-
tam meg; értéke – a kísérleteim alapján – láb esetén 6, a törzs esetén 12, a karok esetén 
6, a váll részen 12, a nyakon 6 esetében bizonyult a legjobbnak. 
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A kérdéses Fourier-együtthatók meghatározását a legkisebb négyzetek módszerével 

végzem. Ha az aktuális szinten az N darab mért felületi pont távolsága és szöge (Rk,φk) 
k=1…N (a különböző testrészek esetén más és más rögzített érték), akkor az ai, bi 
együtthatók a (3.10) függvény minimumaként adódnak. A minimum meghatározásához 
egy lineáris egyenletrendszert kell megoldani. 
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A 3.24. ábra a fentiek szerint meghatározott közelítő görbét mutatja a comb egy ke-
resztmetszetében. 

 

 
3.24. ábra 

Combkeresztmetszetek Fourier közelítése 
 
Kérdés, hogy mekkora hibája a 6-8 pixel széles lézervonal regressziós közelítésének. 

3.2.5. Pontossági analízis  

A pontosság megállapítása céljából ismert átmérőjű hengert helyeztem a mérőeszköz 
különböző pozícióiba (3.25. ábra). A feldolgozáskor a mért személy lábára jellemzően 
használt (a Fourier tagok számára vonatkozó n=6) közelítést alkalmaztam. A henger át-
mérője 102 mm volt.  

 

 
3.25. ábra  

A kalibráló henger, a megvilágított pontok és a közelítő görbe  
 
Megvizsgáltam a mérés és a közelítés pontosságát egyetlen mérésen belül. Az ered-

ményeket a középponti szög függvényében 3.26. ábra mutatja 
A kalibráló eszköz középpontjától mért távolságot tekintve különböző helyeken el-

lenőrző méréseket végeztem a mért és a névleges átmérő eltérésére vonatkozóan. Az 
eredményeket a 3.27. ábrán foglaltam össze. 

Az ellenőrző mérésekből megállapítható, hogy a választott felbontás mellett, az al-
kalmazott kalibrációs eljárással a mérések abszolút hibája átmérőben 1 mm alatt 
marad, amely teljességgel kielégíti a ruhaipar pontossági igényeit.  
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A mért és a névleges átmérő (mm) a középponti szög függvényében
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3.26. ábra 

A mért és a névleges átmérő a középponti szög függvényében a centrumban 
 

A mérés hibája átmérőben (mm)
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A tengelytől mért távolság (mm)

 

3.27. ábra 
A mérés hibája a kalibrációs koordináta-rendszer függőleges tengelyétől mért távolság 

függvényében 

3.2.6. Az emberi test felületének modellezése mérési alaksajátosságokkal  

A mért adatok alapján a testrészek közelítő felületének meghatározására mérési 
alaksajátosságokat készítettem. Az egyes testrészek a Testrész osztály (2. fejezet) 
„csőszerű” leszármazottai. A 3.28. ábra a lábak (1), a törzs (2) a karok (3), illetve a váll 
és nyakrész (4) mérési alaksajátosságait mutatja. Mivel a hajszálak szétszórják a lézer 
vonalsugárzók fényét, a mérés a fej felső részén csak hozzávetőleges adatokat szolgál-
tat, azonban ez a mérés célját – ruhatervezés – nem befolyásolja.  

A 3.2.4 fejezetben bemutatott  Fourier görbék alapján minden szinten 10 fokonként 
meghatároztam a görbepontokat, ezek lesznek az egyes mérési alaksajátosságok tartó-
pontjai. Minden alaksajátosság annyi szintet tartalmaz, amennyi az adott testrészre vo-
natkozóan a 3.2.3.2 fejezetben leírt csoportosításból adódik. Minden alaksajátosság 
szintenként a tartópontok mellett tartalmazza a súlypont globális koordinátáit is. Az 
alaksajátosságokban a meghatározó pontok koordinátáit a súlyponthoz rögzített koordi-

Névleges D 

Mért D 
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náta-rendszerben tárolom. A mérési alaksajátosságok részleteit a 6. melléklet tartalmaz-
za. 

 

1 

 

2 3 

 
 

 

4
3.28. ábra  

A mérési alaksajátosságok 
 
A 3.29. ábra egy mért alkat mérési alaksajátosságokkal való közelítését mutatja. 
 

 
3.29. ábra 

A test közelítése mérési alaksajátosságokkal 
 
A mérési alaksajátosságok célja közvetlenül nem a későbbiekben tárgyalt térbeli ru-

hatervezés módszereinek támogatása, hanem csak a mérési adatok interpolációja és 
azok kompakt tárolása. A ruhatervezést a 2. fejezetben megismert modellezési alaksajá-
tosságok felhasználásával végzem, így kapcsolatot kellett teremtenem a mérési és mo-
dellezési alaksajátosságok között. 

3.2.7. A modellezési alaksajátosságok adatai  

A test felületének modellezési alaksajátosságokkal való közelítéséhez több adatfel-
dolgozási lépést kellett elvégeznem. Mivel a letapogatóval történő mérés időtartama 
egy-két perc, ez idő alatt elkerülhetetlen a test mozgása (imbolygás, légzés stb.). 
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Statisztikai módszerekkel kiszűrtem a test mérés közbeni elmozdulásaiból eredő 
zavarokat. Ezután a letapogató adataiból meghatároztam a test fontosabb adatait, mint 
például a testmagasság, hónaljmagasság, lábtőmagasság stb. A pontfelhő adataiból a 
modellezési alaksajátosságok adatait a közelítő csontvázmodell vázelemeihez rögzített 
koordinátarendszerben határoztam meg. 

3.2.7.1. A modell mozgásának kiszűrése 

A test imbolygása és a karok akaratlan lengése azt okozza, hogy a különböző szinte-
ken készített felvételek a testrészeket nem azonos helyzetben rögzítik, azaz a felvétele-
ken a test vízszintes szeletei egymáshoz képest elcsúszott helyzetűek lesznek. Ennek ki-
küszöbölésére minden mérési alaksajátosságon meghatároztam az izületek közti részt és 
azon minden szinten vizsgáltam az adott szint súlypontja és a szomszédos szintek súly-
pontjainak átlaga közti Ti távolságot (3.11). Kiválasztva azt a szintet, amelyen a Ti tá-
volság maximális, annak súlypontját úgy mozdítottam el, hogy a súlypontok közötti tá-
volságeltérés megszűnjön.  

 

2
11 +− +

−= ii
ii

SS
ST  

(3.11)

 
A fenti eljárást annyiszor megismételve, ahány szinttel az adott testrész rendelkezik, 

a mozgásból eredő pontatlanság (3.30. ábra bal oldala) megszűnt, mint ahogyan az a 
3.30. ábra jobb oldalán látható. A mérések tapasztalatai azt mutatták, hogy a módszer 
alkalmas a felvételek hibáinak kiküszöbölésére. 

 

 
3.30. ábra 

Kar mérés közbeni mozgásából eredő hiba eltávolítása 

3.2.7.2. Felületi pontok meghatározásának módszere 

Célom a modellezési alaksajátosságok pontjainak a mérési alaksajátosságok alapján 
való meghatározása volt. Ezért a mérési alaksajátosságok adott pontból adott irányban 
látható pontjának meghatározásához az alábbi pontkeresési algoritmust dolgoztam ki. 
Legyen adott egy S pont, amely felől nézve – az I pont által meghatározott irányban – 
keressük a felület pontját (3.30. ábra)! A kérdéses felület 2.1 fejezetben ismertetett mo-
delljében a tartópontok számánál két nagyságrenddel több felületi pontot határozhatunk 



3. Az emberi test adatainak mérése 

 83

meg, ha a (2.1) kifejezésben u és v paramétert egyaránt 0,1 lépésekben változtatjuk 0-tól 
1-ig. Ezen pontok közül azt a P-t választjuk a kérdéses felületi pontnak, amelyre a P 
pont és a P pont SI egyenesre vetett Y vetületének PY távolsága minimális. A fenti algo-
ritmust végző mérőrutint beépítettem a testrész osztályba. 

 
3.31. ábra 

A test felületi pontjának meghatározása 

3.2.7.3. A fontosabb testadatok meghatározása 

A modellezési alaksajátosságok meghatározásának első lépése a test alapadatainak 
közelítő meghatározása. Vannak adatok, amelyek közvetlen módon számíthatók a méré-
si alaksajátosság szintjeiből, mint például a testmagasság, hónalj magasság, lábhossz. 
Más adatokat a 3.31. ábra S és I pontjainak megfelelő választásával adódó testpontok 
adataiból határoztam meg, mint például a vállcsúcsok magasságát és távolságát. Bizo-
nyos adatokat a megfelelő helyeken a „leginkább kiálló” pontok keresésével adtam 
meg, mint például a mellcsúcsok magasságát, távolságát és a farpont adatait. Mivel a 
test csontvázát a 2.2 fejezet 2.3 ábrájának megfelelő, egyszerűsített modellel közelítet-
tem, alapvetően fontos az izületek csuklópontjai helyének meghatározása. A végtag-
izületek helyének meghatározásához a testkontúrok súlypontjait vizsgáltam a várható 
hely környékén. Ha az izületek csuklópontjainak környékén a vizsgált súlypont és a vele 
szomszédos súlypontok által meghatározott szakaszok szöge nagyobb, mint az átlag, ak-
kor az aktuális súlypont izületi pont. Ha az adott testrészen nem találtam leginkább kiál-
ló pontot vagy elég nagy törést a vázon, akkor a 2.2 fejezetben ismertetett alapmodell 
arányait használtam. Végül vannak adatok, amelyeknek első közelítő meghatározásához 
az alapmodell arányait vettem figyelembe.  

3.2.7.4. A modellezési alaksajátosságok felületi pontjainak meghatározása 

A mérési alaksajátosságok elemeit betöltöttem a modellezési keretrendszer (2.2.3 fe-
jezet) modellje mellé úgy, hogy a két test pontjainak függőleges súlyponti tengelye azo-
nos pontban messe az alapsíkot. A 3.32.a. ábrán a modell testszínű, a mérés adatai né-
gerbarna felületekkel láthatók.  

A mozgáskorrekció után a modellezési alaksajátosságok közelítő alapadatait a 
3.2.7.3. fejezetben leírtak szerint lemérve, és a modellbe behelyettesítve, a modell felve-
szi a mért testtartást (3.32.b. ábra). 

Az egymás – közelében lévő felületelemek segítségével a modellezési alaksajátos-
ság-elemek – egyszerűsített csontvázból eredő – vázvonalán egy S pontot felvéve, a 
kezdeti adatokkal beállított modellezési alaksajátosság tartópontjait I használtam az 
irány kijelölésre. Az SI vektor a mérési alaksajátosság felületén kijelöli a P új tartópon-
tot (3.33. ábra). A 2. fejezetben részletesen leírt modellezési alaksajátosságok csőszerű 

S 

P 

I 

Y 
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és félcsőszerű elemek. A csőszerű elemek esetén a vázon az S pont és az I pont kijelölé-
se magától értetődik a 2.3. ábra alapján. Néhány tényleges félcsőszerű testrész is tenge-
lyes, mint például a törzs. Itt a test tengelyének pontjait használtam S pontként. 
Problémát az inkább foltjellegű testrészek (mell, hát) jelentenek, amelyeket félcsőmo-
dellel írtam le. Ezen esetekben az S pontok a modell tengelyén elhelyezett, a testrésszel 
közel párhuzamos koordináta-síkba vetített alaksajátosság-pontok vetületeiként adód-
nak. 

 

 
a. b. c. d. 

3.32. ábra 
A modellezési alaksajátosságok meghatározásának lépései  

 
Mivel a modellező alaksajátosságok tartópontjainak száma alacsony, ezért célszerű, 

ha a tartópontok ívhosszban egyenletesen osztják a tartógörbéket. A kialakított modelle-
zési alaksajátosság felületi görbéinek ívhossz-számításával és tartópontjainak ívhossz 
szerint egyenletes osztású meghatározásával, valamint a teljes pontkiválasztási folyamat 
rekurzív ismétlésével egyenletesebb paraméterezést értem el (3.33. ábra). 

 

 
3.33. ábra 

A modellezési alaksajátosságok pontjainak meghatározása 
 

S 

I 

P 
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A 3.32.c ábra az egymáshoz igazított mérési és modellezési alaksajátosságokat, míg 
a 3.32.d. ábra a meghatározott testmodellt mutatja. A 3.34. ábrán a méréskor a mért sze-
mélyről az egyik rögzített fényképet és a mellé helyezett – nagyjából azonos nézőpont-
ból ábrázolt – modell látható. A 3.35. ábra néhány különböző testalkat modelljét mutat-
ja. Látható, hogy a mérési eredmények jól követik a különböző testalkatokat, sőt a tes-
tek aszimmetriáját is. A kidolgozás részleteit a 7. melléklet tartalmazza. 

 

 
3.34. ábra 

A mért és a modellezett testfelület 
 

 
3.35. ábra 

A különböző modellek 
 
A mérőkerettel történő méréshez kidolgoztam a berendezés fényképezőgépeinek 

a keret mozgatásához illeszkedő vezérlését, kialakítottam az elkészült felvételek 
képfeldolgozási módszereit, melyekre alapozva elkészítettem a mérőberendezés ka-
librációját. A meghatározott felületi pontokat statisztikai elvek alapján osztályoz-
tam, és testrészekhez csatlakoztattam. A zavaró pontokat térbeli képfeldolgozással 
kiküszöböltem, majd kidolgoztam a testrészek keresztmetszeteinek Fourier-sorra 
alapozott regressziós görbeközelítését. A testrészek keresztmetszeti görbéi alapján 
a 2. fejezetben definiált testrészosztály leszármazottjaként mérési alaksajátosságo-
kat készítettem, melyek felülete nagy pontossággal közelíti az emberi testet. A ru-
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haipari felhasználásra kialakított testmodell 2. fejezetben ismertetett paraméteres 
modellezési alaksajátosságainak adatait – a test mérés közbeni mozgásából eredő 
hibák kiküszöbölése után – a mérési alaksajátosságok alapján határoztam meg 
[110].  

3.3. Mérések a modellen 

Olyan testadatokra is szükség lehet, amelyeket nem lehet közvetlen módon mérni. 
Ilyenek például a szabók által használt kerületi adatok, mint a derékkerület vagy a mell-
kerület. A hagyományos alkatrésztervezés ezekre, az emberi testen nagy biztonsággal 
mérhető adatokra épít. Nem használja viszont a nem jól mérhető adatokat, mint például 
a kiemelt testpontok térbeli távolságát. A matematikai módszerekkel leírt, a valóságos 
testet közelítő felületmodellen azonban mindent nagy pontossággal mérhetünk, és eze-
ket az adatokat felhasználhatjuk testre szabott ruhadarabok megtervezéséhez. 

3.3.1. Térbeli pontok kiválasztása 

Az OpenGL [37] speciális lehetőséget biztosít (a glSelectBuffer függvény), melynek 
segítségével a megadott képpozíciót elfoglaló elemek egy listába helyezhetők. A függ-
vény által nyújtott szolgáltatást használva, bármelyik egérrel kiválasztott képpontban ki-
kerestem az ott megjelenő felületelemeket, és az aktuális felületelemeken sűrűn ponto-
kat generáltam. Ezek közül, a függvény ismételt hívásával, a test felületi pontjának 
koordinátái meghatározhatók. Ezzel a módszerrel a felületi pontok koordinátái és bár-
mely két pont távolsága számítható. 

3.3.2. Ívhosszak a testen 

A testmodell speciális keresztmetszeteiben – az érintett felületeken sűrű tartópontok 
közül pontokat választva és azokat összekötve – görbéket jelöltem ki. Ezen görbék kon-
vex burkolóját (a súlypont felől konkáv darabjait egyenessel közelítve) arra használtam, 
hogy kitüntetett ívhosszakat mérjek. A modellen végzett mérések részleteit a 8. mellék-
let tartalmazza. 

3.3.3. Alapparaméterek 

Speciális modellpontok távolságadataiból és kerületi ívek numerikusan megha-
tározott hosszadataiból kialakítottam a testparaméterek egy szabók által is hasz-
nált csökkentett halmazát. Az alapparaméterek a testmagasság, az állcsúcsmagasság, 
a nyakkerület, a 7. nyakcsigolya magassága, a vállcsúcsmagasság, a vállcsúcstávolság, 
a hónaljmagasság, a hónaljszélesség, a karhossz, a felkarkerület, a mellcsúcsmagasság, 
a mellcsúcstávolság, a mellkerület, az alkarkerület, a derékmagasság, a derékkerület, a 
farpontmagasság, a csípőkerület, a lábtőmagasság, a combbőség, a térdpontmagasság, 
a térdkerület és a vádlikerület. 
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3.4. A letapogatóval végzett mérések eredményeinek összefoglalása, érté-
kelése  

Kísérleti méréseim és feldolgozási eredményeim támasztják alá a következő megál-
lapítást. Automatikusan kalibrált 3D-s letapogató berendezés által szolgáltatott, az 
emberi testet közelítő pontfelhő pontjai térbeli zajszűrés után statisztikai módsze-
rekkel testrészenként csoportosíthatók, a testrészek felületi síkgörbéit trigonomet-
rikus regresszióval Fourier-sorok szeleteivel közelítve mérési alaksajátosságok ké-
szíthetők, ezek segítségével a ruhaipari modellezési alaksajátosságok tartópontjai 
meghatározhatók.  

A térbeli letapogatóval az emberi testen végzett mérések, a speciális felépítés és a 
szabadformájú felületek miatt, kritikus pont minden 3D-s letapogató berendezés ered-
ményeinek feldolgozásakor. Bár az optikai elven működő térbeli letapogató 
berendezések általában a 3.2 fejezet bevezetőjében ismertetett felépítésűek, működésük 
közben rendezetlen pontfelhőt szolgáltatnak. A pontfelhő feldolgozása rendszerint 
kereskedelmi – vagy a letapogató berendezéshez szállított – program segítségével 
kialakított térbeli háromszöghálóval történik (1.3.2.1.4 fejezet – Miralab, 1.3.2.4.2. 
fejezet – HKUST). Mivel a feldolgozás során nem használják ki a testről rendelkezésre 
álló, a-priori információt, a testfelület háromszöghálóval való közelítése rendkívül 
számításigényes feladat. Az e-Tailor projektben a feldolgozott mérési adatok alapján 
kialakított háromszöghálóval jellemzett felület alapján határoznak meg alaksajátosság 
adatokat (1.3.2.2.1. fejezet). 

A hátrány, hogy nem készen vásárolt, hanem saját építésű 3D-s letapogatót használ-
tam, ennek kapcsán feldolgozó programot is kellett készítenem, kétszeresen is előnnyé 
vált. A regressziós Fourier sorokra alapozott képfeldolgozási módszerem, illetve az ezt 
követően alkalmazott térbeli képfeldolgozás gyorsan, biztonsággal és a ruhaipari célok-
nak megfelelő pontossággal szolgáltatja a test felületi pontjait a síkmetszetekben.  

Kétlépéses, az általam az alaptestrész leszármazottjaként definiált mérési és modelle-
zési alaksajátosságokra alapozott módszerem teljes mértékben kihasználja az emberi 
test felépítéséből eredő információkat, ezért megfelelően gyors. A modellezési alaksajá-
tosságok teljes mértékben megfelelnek a 2. fejezetben ismertetett testmodell elemeinek, 
a későbbiekben ismertetett ruhatervezési módszernek ugyanúgy kiinduló pontjaként 
szolgálnak. 
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4. Összefüggés a méretek és a testmodell adatai között 

A modellező rendszer használatát nagymértékben segíti, ha a testmodell az – akár 
manuálisan is mérhető, a 3.3. fejezetben definiált – alapparaméterek megadásával ala-
kulna ki. Ehhez adatbányászati elveken alapuló módszert dolgoztam ki az alappara-
méterek és az alaksajátosság-paraméterek közti összefüggés felderítésére. 

4.1. A mérési adatok adatbázisa 

A mérési adatok tárolására relációs adatbázist alakítottam ki. Az adatbázis ada-
tainak meghatározásához tisztázni kell a mérések adatainak szerkezetét.  

A különböző szinteken készített fényképek alapján, a 3.2.3. fejezetben ismertetett 
módon feldolgoztam a keret kamerái által rögzített képeket, és a pontfelhő pontjainak 
koordinátáit a kalibráló adatok koordináta-rendszerében megadva, a csoportosítás után 
(x, y, z, szint, csoport) rekordszerkezetben rendszereztem.  

A mérési alaksajátosságokat szintenkénti Fourier-közelítéssel készítettem el. A cso-
portosítás után a mérési alaksajátosságok megfelelő metódusai minden alaksajátosság, 
minden szintjére sorba rendezik a pontok koordinátáit a kalibráció koordináta-rendsze-
rében (x, y, z) rekordszerkezetben. 

A ruhatervezéshez a modellezési alaksajátosságokat használom. A különböző izületi 
csuklópontokat, a testfelület tartópontjainak adatait, a részletes testadatokat és a legfon-
tosabb testadatok értékeit a 3.2.7. és a 3.3.3. fejezetek alapján határozom meg. A méré-
sekből leszűrhető modellezési adatok tárolására adatbázist készítettem, amely különbö-
ző, egymással relációs kapcsolatban lévő táblákban tárolja az adatokat. Minden mérést 
egyedi azonosító jellemez, amely a modellezési adatok táblái közt teremt kapcsolatot. 
Az adatbázis kapcsolati térképének részlete a 4.1. ábrán látható. 

A modellezési Modellek.MDB Microsoft Access adatbázis táblái [116]: 
Főtábla - A mérés adatait, az azonosítót, a nevet és a mérés dátumát tartal-

mazza. 
Szabó - A szabók által mért méretek. 
Testrészek - Az összes testrésznek megfelel egy tábla a tartópontok adataival. 
Alappontok - A testrészek csuklópontjai. 

A kialakított adatbázis célja az, hogy a megadott méretek alapján következtetni le-
hessen a tartópontok adataira. 

A következtetés módszere az adatbányászatból ismert „k legközelebbi szomszéd” 
módszere (knn - k-nearest-neighbor) [117] és az interpoláció [115]. Azaz az adatbázis-
ból – a szabászati paraméterek által alkotott vektorok távolsága alapján – kikerestem a k 
legközelebbi mérést. (Azokat a méréseket, melyeknek szabászati paraméterei által alko-
tott vektorok eltérése a legkisebb a megadott szabászati paraméterkből alkotott vektor-
tól.) A kérdéses szabászati paraméterekhez tartozó tartópontok koordinátáit a csukló-
pontokhoz rögzített koordináta-rendszerben úgy határoztam meg, hogy a k-elemű rész-
halmazon a tartópontok koordinátáira, mint a szabászati paraméterek függvényére több-
változós interpolációs közelítő hatványfüggvényt definiáltam. Az interpolációs közelítő 
függvény kérdéses szabászati méretkombináció helyén felvett értékvektora határozza 
meg a keresett pontokat. 
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4.1. ábra  

A Modellek adatbázis 
 
A fenti feladatok egységes kezelésére elkészítettem egy olyan – mérési adatokkal, il-

letve elfogadott következtetésekkel tanítható – keretrendszert, mely az adatbázisban tá-
rolt szabászati adatok alapján következtetést képes levonni a szabászati adatok és a test-
pontok – aktuális csuklópontok koordinátarendszerében meghatározott – koordinátái 
közötti összefüggésekre vonatkozóan. Célom az volt, hogy a 4.2. ábrán látható módon, 
egy konkrét mérés szabászati paraméterei alapján (az ábrán zöld pontok) a rendszer 
minden testrészre megkeresse az adatbázisban tárolt, valamilyen értelemben legközeleb-
bi eseteket (Adat), és ezekből következtessen a test geometriáját meghatározó felületi 
tartópontokra (az ábrán piros nyilak).  

 

 
4.2. ábra  

Az összefüggések feltárásának vázlata  

Adat Követk.

Szabó 

Alappontok Testrészek 

Főtábla 



4. Összefüggés a méretek és a testmodell adatai között 

 91

4.2. A következtetési rendszer működése 

Az adatbázisban az összes olyan adat, melyet fel szeretnék használni, numerikus for-
mában rendelkezésre áll. A következtetések szintén numerikus adatok.  

A következtetési rendszer többdimenziós, nemlineáris közelítéssel dolgozik. Az is-
mert független adatok alapján megkeresem a vizsgált esethez legjobban illeszkedő mért 
szabászati adatokkal bíró modelladatok halmazát, és a következtetett értékeket az ebben 
a halmazban tárolt döntési minták alapján származtatom. A következtetett értékhalmaz 
módosítható és tárolható a rendszerben, a további döntések segítése érdekében. 

4.2.1. A következtetési rendszer működésének matematikai háttere  

A következtetést meghatározó numerikus adatok (szabászati paraméterek) a megad-
ható határú [xi

min,xi
max] intervallumokban definiálhatók, ahol i=1,...N és N a numerikus 

adatok száma. A fentiek értelmében a szabászati adatok egy N dimenziós tégla pontjai 
lesznek. 

 
[x1

min, x1
max] x [x2

min, x2
max]x....x[xN

min, xN
 max] = X (4.1) 

 
A fentihez hasonlóan a P darab numerikus tartópont adat P dimenziós tégla pontjai-

val jellemezhető: 
 

[y1
min, y1

max]x[y2
min, y2

max]x....x[yP
min, yP

max] = Y (4.2) 
 

A következtetés alapja az, hogy megkeressük azt a ф függvényt, mely a szabászati 
paraméteradatok alapján megadja a tartópontok adatait. 

 

Ф : X → Y ; Ф(x) = y;  x Є X és y Є Y (4.3) 
 

A ф függvényt az adatbázisban tárolt adatok alapján határoztam meg. 
A numerikus stabilitás miatt minden adatot a [0,1] intervallumra vetítettem (normali-

záltam) az αi és βj függvények segítségével. 
 

αi : [xi
min,xi

max] → [0,1] ; αi(x) = ξ ;  
[yj

min,yj
max] → [0,1] ; βj(y) = η ; βj :  

i=1…N és j=1…P 
x Є X és y Є Y 
ξ  Є [0,1]N  és η Є [0,1]P 

(4.4) 

 
A normalizált adatokat használva a ф* függvényt kerestem. A ф* függvény alapján a 

ф függvény számítható. 
 

ф*  : [0,1]N → [0,1]P ; ф*( ξ) = η ;  ξ  Є [0,1]N  és η Є [0,1]P
 (4.5) 

 

A ф* függvény meghatározásakor az alábbiak szerint jártam el. 
Egy adatsor alapján, melyről következtetéseket szeretnék levonni, a ф* függvényt a 

következő harmadfokú alakban kerestem: 
 

∑
=

+++=
N

i
iiij x

1
ji,ji,

2
ji,

3
ji,

** )dcb(a)( ξξξφ   Pj ...1=  (4.6) 

 
Kiválasztottam a kérdéses adatsorhoz tartozó – hagyományos euklideszi norma sze-

rint – legközelebbi 4*N rekordot, és ezek adatai alapján meghatároztam a fenti formá-
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ban felírt interpolációs ф* függvényt (4*N ismeretlen és ugyanennyi egyenlet). Ha ezen 
rekordok alapján számított ф* függvény ai,j, bi j, ci j,  di j együtthatói meghatározhatók, 
akkor ф is definiált, tehát a következtetések, mint az adatok függvényei ennek segítsé-
gével adottak. 

Ha ennek alapján nem sikerülne meghatározni az ismeretlen együtthatókat (nincs 
elég adat, vagy az egyenletrendszer közel szinguláris), akkor a ф* függvényt a követke-
ző formában kerestem 

 

∑
=

++=
N

i
iij x

1
ji,ji,

2
ji,

** )cb(a)( ξξφ  Pj ...1=  (4.7) 

 
Ebben az esetben a legközelebbi 3*N rekordot választottam ki az adatbázisból. Ha 

ezek alapján sikerül a másodfokú interpolációs függvényt meghatározni, akkor a ф* 
függvény ai,j, bi j, ci j együtthatói meghatározhatók, így a ф is definiált. 

Ha ez sem sikerülne (nincs elég adat, vagy az egyenletrendszer szinguláris), akkor a 
2*N legközelebbi rekord alapján kerestem a ф* függvényt az alábbi szerint. 

 

∑
=

+=
N

i
ij x

1
ji,ji,

** )b(a)( ξφ  Pj ...1=  (4.8) 

 
Amennyiben van legközelebbi 2*N rekord, és sikerült meghatározni az ai,j, bi j együtt-

hatókat (i=1...N), akkor ф* függvény előáll és ф is adott lesz. 
Ha még ez sem sikerülne, akkor nincs más választás, mint megkeresni az adatokhoz 

legközelebbi rekordot. Ennek következtetés része definiálja a ф* függvényt és így a ф 
függvényt is. 

4.3. Következtetett modell 

A fenti elvek alapján elkészült adatbázis-kezelő és következtető algoritmust beépítet-
tem a keretprogramba. A 4.3 ábra adott szabászati méretek által meghatározott modellt 
mutat. A következtetési rendszer megvalósítását a 9. melléklet tartalmazza. 

4.4. A következtetési módszer értékelése 

A fentiekben ismertetett módszer és alkalmazása bizonyítja a következő állítást. Az 
alapvető testméretek és a test felületét modellező alaksajátosság-adatok közti 
összefüggés adatbányászati módszerekre alapozott eljárással felderíthető. 
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4.3. ábra  

Adott szabászati adatokhoz igazodó modell  
 
Mint ahogy az az első fejezetből kiderült, a testadatok és a test felületi pontjai közti 

összefüggés alapvetően fontos szereppel bír a ruhatervezés során. A Miralab interpolá-
ciós neuronhálót alkalmazott a főkomponens analízissel meghatározott, legfontosabb 
méretek és a testfelület adatai közti összefüggések leírására (1.3.2.1.4. fejezet). Az e-
Tailor projektben az alaksajátosság adatokat közvetlen módon mérték (1.3.2.2.1 feje-
zet). A HKUST az emberi test drótváz-modelljének jellegzetes pontjait próbálta kinyer-
ni a test letapogatóval mért felületének háromszöghálójából. A több évszázados szabá-
szati gyakorlat egyik esetben sem kapott szerepet. Mindegyik módszer hátránya, hogy 
már az első következtetés levonásához nagymennyiségű adat (a neuronháló tanítása, a 
pontfelhő feldolgozása) előzetes ismeretére van szükség. Külön gondot jelenthet a sza-
bászati adatok meghatározása is. 

Módszerem előnyeit az következőkben foglalom össze; Az adatbázisban minden el-
végzett mérés adatai tárolhatók, és a következtetés akár már az első mérés után használ-
ható. Természetesen ezen következtetés pontossága nem kielégítő. A következtető rend-
szer a hagyományos szabászati méreteket tartalmazza, lehetővé téve ezzel a manuális 
adatfelvételt is, egyesítve ezzel a korszerű lehetőségeket a hagyományos szabászati gya-
korlattal. Előnye a módszernek az is, hogy nagy rugalmassággal beállítható az is, hogy 
az egyes testrészek geometriája mely adatparaméterektől függ.  
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5. Térbeli ruhatervezés 

Az eddigi eredményeim egyetlen célt,a térbeli ruhatervezés kialakítását szolgálták. A 
ruhatervezés kiinduló pontja a mért adatoknak megfelelő testmodell. A ruhatervezés a 
testmodellről mérhető méretek, görbék alapján, hagyományos módon, 2D-ben is történ-
het. Ebben az esetben olyan szerkesztési szabályok alakíthatók ki, amelyek meghatároz-
zák a ruhadarabok alkatrészeinek alakját. Ebben az esetben a térbeli testmodell csak vir-
tuális próbabábúként szerepel. Azonban a matematikai modell lehetővé teszi, hogy a 
testadatokat minden eddiginél részletesebben határozzuk meg, így biztosítva a ruhadara-
bok testreszabását. A 2D-s ruhatervezéshez megoldottam a szerkesztési alapadatok 
meghatározásához szükséges geometria exportját a CAT for Windows modellformá-
tumát alkalmazva. Az exportált kontúrgörbék adatait felhasználva kialakíthatók a szer-
kesztési szabályok [118, 119, 120]. Az 5.1 ábra a törzs kontúrgörbéit mutatja szoknya-
tervezéshez (bal oldal), valamint a test derék alatti részének síkmetszeteit nadrágterve-
zéshez (jobb oldal). 

  

 
5.1. ábra 

Kontúrgörbék a CAT-ban 
 

A ruhatervezés elvégezhető a térben is. A testmodellhez hasonlóan elkészítettem 
az alapruhadarabok – a test egyéni méreteihez igazodó – térbeli felületmodelljét. 
Kidolgoztam a térbeli ruhafelületek fazonmódosítására szolgáló algoritmusokat. A 
ruhadarabok térbeli felületét a ruhaipari konstrukciós szabályok szerint részekre 
bontottam, és az alkatrészeket síkba terítve előállítottam a testreszabott ruhadara-
bok alkatrészeinek szabásmintáit [121]. 

5.1. A térbeli ruhatervezés módszerei 

A ruhamodelleket a testmodell alapján meghatározott burkolófelületek felhasz-
nálásával, ruhadarabfüggő módon készítettem el. A módszer néhány részletét a 
következőkben kiemelten tárgyalom.  
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5.1.1. A ruhadarabok objektum-orientált kialakítása 

A ruhadarabok alkatrészei is megadhatók félcsőszerű elemekkel, ezért ezeket a 
testrész osztály leszármazottjaként definiáltam. (Az 5.2 ábra a ruhadarab-objektu-
mok családfáját mutatja). Ezzel a ruhadarab osztály örökli a felületmodellezés és a 
megjelenítés eszközeit, ezen kívül pedig kiegészül a ruhatervezés matematikai módsze-
reit megvalósító metódusokkal. A ruhadarab-alkatrészek objektumainak adatait az ak-
tuális testméretek alapján adtam meg, biztosítva ezzel a testreszabott ruhák tervezését. 
A különböző típusú ruhadarabokat a ruhadarab-alkatrészekből összeállítva kezeltem 

 
5.2. ábra 

 Ruhadarabok objektummodellje 

5.1.2. A ruhadarabok felületének átparaméterezése  

A felületmodellezést a ruhadarabok esetében is a 2. fejezetben leírt módon, 
Catmull-Romm szerinti NURBS felületfoltok összeállításával végeztem. A ruhada-
rabok felületfoltjait a testrészek illeszkedő felületmodellje alapján származtattam, 
így azok öröklik a testrészekből adódó méreteket és paraméterezést (5.3. ábra bal 
oldali felületfoltja). A ruhadarabokat finom felosztással, a paramétergörbék ívhossz 
szerinti egyenletes elosztásával modelleztem.  

Egy adott felosztású Catmull-Romm felület több Bezier-foltból is összeállítható, a 
megfelelő felületpontok számításával és tartópontként történő kiválasztásával. Ez az 
egyszerű tartópont sűrítés a Catmull-Romm modellezés egyik nagy előnye [36]. A para-
métervonalak, illetve azok metszéspontjai átrendezhetők oly módon, hogy először az u-
irányú paramétervonalon a v-görbék metszéspontjait úgy helyezem át, hogy ívhossz sze-
rint egyenletesen osszák az u-irányú paramétervonalat, majd fordítva, a v-irányú vonala-
kon haladva az u-görbék metszéspontjait mozgatom. A fenti eljárást többször alkalmaz-
va, az u és v irányokban egyenletes paraméterezésű felületeket kaptam (5.3. ábra jobb 
oldali felületfoltja). 

 
5.3. ábra 

 A paraméterezés simítása 

Ruhadarab 

Testrész 

Szoknya Nadrág Blúz Ruhaderék 

v

u
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5.1.3. A kiterítés módszere 

A szabásminták tervezéséhez a ruhadarabok alkatrészeinek felületét izometri-
kus leképezéssel – a határológörbék hosszának megfelelő síkbeli szakaszokkal – síkba 
terítettem. [122]. A kiterítést numerikus közelítéssel végeztem úgy, hogy térbeli, fe-
lületi négyszögeket fektettem síkba. A térbeli négyszög három ismert, már síkba terített 
pontja – (x1,y1), (x2,y2) és (x3,y3) – és a négyszög két még nem síkba terített oldalának 
hossza (r1,r2) alapján meghatározom a negyedik pont síkbeli helyét (xu,yu) (5.4. ábra).  

 
5.4. ábra 

A numerikus kiterítés 
 
A konkrét megvalósítás során kiválasztottam két paramétergörbét a felületen, me-

lyekről feltettem, hogy síkba terítéskor egyenesek és egymásra merőlegesek lesznek. 
(Ez egyébként megfelel a ruhaipari technológiának, ilyenek például az elejeközép, háta-
közép stb.) A felület paramétervonalai által határolt térbeli négyszög oldalainak hosszát 
meghatároztam a paramétergörbék részekre osztásával. A két, kiválasztott paraméter-
görbének megfelelő, egymásra merőleges egyenesre felmérve a térbeli négyszög olda-
lainak hosszát, a síkban egyszerű háromszögszerkesztéssel olyan hálót alakítottam ki, 
mely paramétergörbéinek ívhossza (numerikusan) közelítőleg megegyezik a térbeli fe-
lület paramétergörbéinek ívhosszával. (5.5. ábra). 

 
5.5. ábra 

A kiterítés módszere 

5.1.4. Az anyagdeformáció modellezése 

Amikor a kiegyenesített oldalú, térbeli négyszöget háromszögszerkesztéssel síknégy-
szöggé transzformálom, akkor deformálódnak a felületek, amelyek a valóságban textí-
liából vannak. 

A deformáció számításakor csak a nyírást vettem figyelembe, elhanyagoltam a hajlí-
tást. A nyírás meghatározásához a térbeli négyszög alakú felületet átlósan elhelyezkedő 
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rugókkal modelleztem. Ezen rugók hossza a felületen mérve R1 és R2. A kiterítés után a 
rugók hossza a síkban R1’ és R2’. (5.6. ábra). A felület kiterítés közben elszenvedett 
deformációját az (5.1) kifejezéssel közelítettem. 

 
5.6. ábra  

Az anyagdeformáció meghatározása 
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5.1.5 A szűkítővarrások elhelyezése 

A ruhadarabok esetében a ruhák térbeli felületei általában nem teríthetők síkba, ezért 
a szabászatban vágásokat helyeznek el a felületeken. Ezek a vágások a szabásmintán 
szűkítővarrásként jelennek meg.  

A szűkítővarrások modellezését úgy oldottam meg, hogy a felületeket szeletekre 
osztottam. Az 5.7. ábrán látható OZBA az első szelet és a ZYED a második szelet. A 
szeletek egy része a kiterítés után újra összeforr (ZP él), míg más részei elválnak egy-
mástól, mint a PB és PD élek. A térbeli ruhafelületet (5.1.3. fejezet szerint) rögzített 
élek mentén (például elejeközepe és a szoknya alja) kezdem kiteríteni. Az 5.7. ábrán 
szereplő példában ezek az OA és OZ élek egyenesek. Azt, hogy egy szelet meddig tart, 
a h szűkítővarrás elhelyezkedését definiáló változó határozza meg. Ezt a változót első 
közelítésben felvehetem önkényesen is. Azt, hogy a szűkítő milyen mélyen vág az 
anyagba, a kiteríthetőség érdekében az l (első közelítésben szintén önkényes) paraméter 
definiálja. Ezzel az első szelet OZPBA pontok által jellemzett kiterítése adódik. A má-
sodik szelet alapélei a ZPD görbe és a ZY egyenes. A PD görbéről azonban csak annyi 
tudható, hogy hossza azonos PB-vel. Első közelítésben önkényesen vettem fel a szűkítő 
m mélységét (alkalmazkodva a ruhaipari elnevezéshez). Az m mélység alapján meghatá-
rozható a PC szimmetriatengely, és így a PD görbe a PB görbe PC tengelyre történő 
tükröződéseként adódik. Ezek után a következő szelet kiterítése is egyértelmű. 

A kiterítéskor a ruhadarabok alkatrészein a szűkítővarrások helye és mérete (l, h, m) 
többféleképpen is meghatározható. Az egyik lehetőség az, hogy rábízzuk a tervezőre, 
hogy interaktív módon adja meg, ezt ugyanis a divat is befolyásolja. A térbeli tervezés 
során biztosítottam a szűkítővarrások adatainak interaktív megadását. Megvizsgál-
tam és helytállónak találtam azt a hipotézist, hogy a szűkítő adatai akkor jók, ami-
kor a felület a legkevésbé deformálódik a kiterítés során. A módszer az volt, hogy az 
(5.1) alapján kiszámítottam a ruhadarab szeleteinek deformációját, mint az i indexszel 
jelölt szűkítők (li, hi, mi) függvényét. Megkerestem azokat az (li, hi, mi) értékeket, ame-
lyekre a kiszámított deformációs energia minimális, és ez lesz a szűkítők hipotézis sze-
rinti optimális – elrendezése. 

R2’ R2 

R1’ R1 
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5.7. ábra 

A szűkítővarrások adatai 

5.1.6. Fazonok és öltöztetési bőség kialakítása a felületek deformációjával 

A NURBS felületek pontjait a normális irányába megadott függvény szerint elmoz-
dítva új felület határozható meg (5.8. ábra). A felületek tartópontjainak adott, a felü-
leti paraméterek függvénye szerinti normális irányú elmozdítását használtam az 
öltöztetési bőség és a fazonátalakítás definíciójára. 

 
5.8. ábra 

A felületdeformáció 
 
A fenti eszközrendszerrel különböző fazonú, testreszabott szoknyák, nadrágok, 

blúzok és ruhaderekak geometriai kialakítására készítettem 3D-s tervező modulo-
kat, melyeket integráltam a modellező rendszerbe. 

5.2. Ruhadarabok térbeli tervezése  

A továbbiakban néhány ruhadarab típusra ismertetem a 3D-s tervezés menetét, a test 
burkoló felületének kialakítását, az alapruhadarab geometriájának meghatározását, a fa-
zon módosításának algoritmusát, végül pedig a kiterítés lépéseit.  

5.2 1. Térbeli szoknyatervezés  

A térbeli szoknyatervezés első lépése egy kiinduló szoknyafelület kialakítása. Ennek 
érdekében elkészítettem a test szoknya által fedett részének burkolófelületét úgy, 
hogy a combok első felén végigvezettem egy vízszintes egyenest, amely egy felületet 
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súrol. Ugyanígy vezettem végig egy egyenest a combok és a far hátsó kontúrján. A bur-
kolófelület a combok első és hátsó profiljai között az egyenesek által söpört felület, 
egyébként maga a testfelület. Az 5.9. ábrán jól látható, hogy az így nyert felület örökli a 
testgörbéket, ezért a szoknya kialakításakor szükség van az 5.1.2 fejezetben leírt simí-
tásra. 

 
5.9. ábra 

A szoknyaburkoló 

5.2.1.1. A szoknyák térbeli modellje 

Az 5.9. ábrán látható burkoló felület, mint kiinduló szoknyafelület alapján több 
szoknyamodell alapgeometriája is meghatározható. Három szoknyamodell-csoporttal 
foglalkoztam, és ezeket beépítettem a tervező keretprogramba is:  

• Egyenes szoknya két részből szabva, 
• Tölcsérszoknya hat részből szabva,  
• Harangszoknya.  

Az egyenes szoknya geometriájának kialakításakor a burkolófelületből indultam ki. 
Amikor annak függőleges paramétervonalain felülről lefelé haladva elértem a függőle-
ges érintőt, elhagytam a burkolófelületet, és a felületi görbét függőlegessel helyettesítet-
tem. A szoknyát két részből állítottam elő, az első és hátsó részt a test oldalvonala vá-
lasztja el. A szoknyán elöl és hátul választhatóan egy vagy két szűkítővarrást helyeztem 
el. Az így létrejött felület az egyenes szoknya, amelynek fazonja még a továbbiakban 
részletezett módon változtatható (5.10. ábra, bal oldali alak). 

Az alap tölcsérszoknya alakja hasonló az egyenes szoknyához, azonban 6 részből áll 
és a részeket varrás kapcsolja össze (5.10. ábra, középső alak). 

Az alap harangszoknyát úgy készítettem el, hogy a derékvonalon, a test függőleges 
tengelyével adott szöget bezáró egyenest vezettem végig, definiáltam ezzel egy, a de-
rékvonal zárt görbéjére állított, általánosított csonkakúpot. (5.10. ábra, jobb oldali alak). 
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5.10 ábra 

Az alap szoknyamodellek 

5.2.1.2 A szoknyafazonok meghatározása 

A szoknyafazonok kialakítására több lehetőséget is beépítettem a programba. A ruha-
tervező programot úgy alakítottam ki, hogy a felhasználó menüből választva beállíthat-
ja, hogy egyenes szoknya esetében hány szűkítővarrást szeretne elhelyezni elöl és há-
tul, harangszoknya esetén arról dönthet, hogy hány darabból szabja a szoknyát. 

A szűkítővarrások helye, hossza és mélysége beállítható interaktív módon, illetve 
az 5.1.5. fejezetben leírtak alapján, optimális adatokkal.  

A szoknyák hosszának módosítását, illetve azt, hogy a szoknya derékra vagy csí-
pőre szabott legyen, az egy szinthez tartozó tartópontok alkalmas, felületi görbén törté-
nő mozgatásával, a felhasználó által megadott adatokhoz igazodva oldottam meg.  

Az 5.1.6. fejezetben ismertetett módszerrel oldottam meg, hogy a felhasználó által 
választott öltöztetési bőségnek megfelelően változzon a szoknya geometriája.  

Egyenes és tölcsérszoknya esetében a felhasználó enyhe bővülést vagy szűkítést ha-
tározhat meg egy kezdőmagasságot megjelölve. A szoknyageometria kialakítását a 
felhasználó által megadott vázlat alapján úgy végeztem el (5.11. ábra), hogy a meg-
adott kezdőmagasságtól kezdve (P1, P2), a függőlegeshez képest növelt, illetve csök-
kentett szögű (α1, α2) paramétervonal mentén alakítottam ki a „lelógó” ruhadarab 
felületét. Több kezdőpontot és bővülési szöget megadva, a szoknya – a test függőle-
ges tengelyére illesztett – síkbeli profilvonalai akár egy görbével is meghatározha-
tók. A harangszoknya esetében a definiáló kúp szöge tág határok között változtat-
ható. 
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5.11. ábra 

Szoknya fazongörbék 
 
Az 5.12. ábrán különböző szoknyafazonok láthatók. 
 

 
5.12. ábra 

Szoknyafazonok 

5.2.1.3. A szoknyák kiterítése 

A megtervezett fazonú, az adott testmodellre szabott szoknyát az 5.1.2. pontnak meg-
felelően simítottam, és a tartópontokat a kiterítés igényeinek megfelelően sűrítettem. Ha 
az 5.13. ábra bal oldalán látható szoknyát összevetjük az 5.9. ábra burkolófelületével, 
akkor jól látható, hogy a sűrűbb paramétervonalak kiegyenlítik az ívhosszakat. A testet 
az oldalnézettel párhuzamos, a függőleges tengelyen átfektetett síkra szimmetrikusnak 
feltételezve, elegendő csak a félszoknya kiterítése. Ez az esetek többségében nem jelent 
hibát. Nincs akadálya – az egyébként szokatlan – aszimmetrikus ruhadarab tervezésé-
nek. Az aszimmetria által okozott hiba kiküszöböléséhez a testmodellt egyenes állásba 
mozgattam. A szabásminta kialakításához az átparaméterezett szoknyafelületet az 
5.1.3. fejezetben leírtak alapján terítettem ki (5.13. ábra jobb oldala) a test szimmetria-
síkjától és a szoknya alsó élétől indulva. 
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5.13. ábra  

Simítás és kiterítés 

5.2.1.4 A szoknyaadatok exportálása hagyományos gyártáselőkészítő rendszerbe 

A kiterítés alapján a szabásminták adatait a CAT for Windows formátuma szerint tá-
roltam. A hagyományos gyártáselőkészítő műveletek (esetleges modellezés, varrásszé-
lességek, felfektetés stb.) elvégzése után a ruhák legyárthatók (5.14. ábra).  

 

 
5.14. ábra 

Szoknya-szabásminták a CAT for Windows-ban 

5.2.2. Térbeli nadrágtervezés 

A térbeli nadrágtervezéshez – a szoknyatervezéshez hasonlóan – elkészítettem a 
test nadrág által fedett részének burkolófelületét úgy, hogy a combokat „csőszerűen” 
követi végig, és a far részen csatlakozik hozzá a két félcső. Az 5.15. ábrán jól látható, 
hogy az így nyert felület örökli a testgörbéket, ezért a nadrág kialakításakor a 5.1.2. 
pontban leírt simítás is szükséges. 

5.2.2.1. A nadrágok térbeli modellje 

Az 5.15. ábrán látható burkoló felület alapján egyetlen alap-nadrágmodellt hoz-
tam létre, amelyből a következő pontban részletezett fazontervezővel készíthetőek a 
különböző nadrágok.  
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5.15. ábra  

A nadrágburkoló 
A nadrág geometriájának kialakításakor a burkolófelületből kiindulva testre simuló 

nadrágot készítettem ügyelve arra, hogy nem rugalmas anyag esetén is bele lehessen 
bújni. A farpofák között egy kicsit „bevágósabbra” alakítottam a nadrágot. A vádlitól 
felfelé függőlegesekkel helyettesítettem a nadrág alkotóit, míg el nem értem a comb fe-
lületét. Ehhez hasonlóan alul a bokavonal határozza meg a függőleges alkotókat felfelé 
és lefelé. A nadrágot két részből állítottam elő, az első és a hátsó részt a test oldalvonala 
választja el egymástól. A nadrágon elöl és hátul választhatóan egy vagy két szűkítővar-
rás helyezhető el (5.16. ábra). 

 

 
5.16. ábra  

Az alapnadrág 

5.2.2.2. A nadrágfazonok meghatározása, a Nadrágtervező program 

Nadrágok esetében is megválasztható az alkalmazott szűkítők száma elöl és hátul, il-
letve beállíthatók a szűkítők adatai. Módosítható a derékra, vagy csípőre szabott nad-
rág hossza, illetve az öltöztetési bőség. 



5. Térbeli ruhatervezés 

 105

A nadrágfazonok pontos meghatározására készítettem a nadrágtervező programot. 
A program működésének lényege, hogy a nadrág jellemző görbéit – az oldalvonalakat 
(Elölnézet), az élvonalakat (Oldalnézet) és a szimmetriasík vonalait (Lábköz) – a prog-
rammal módosíthatóvá, tervezhetővé tettem (5.17. ábra). Az így felvázolt profilgörbé-
ket visszahelyeztem a térbeli modellre, és a görbék között a test és a nadrág felületének 
eltérését (az öltöztetési bőség módszerével) a hely függvényében lineárisan interpo-
lálva, szabadon formázott nadrágfelületet kaptam. A felhasználónak lehetősége van 
arra is, hogy kialakított fazonok közül válasszon.  

 

 
5.17. ábra  

A nadrágtervező (elöl-, oldalnézet és lábköz) 
 

Az 5.18. ábra különböző nadrágfazonokat mutat. 
 

 
5.18  

Nadrágfazonok 

5.2.2.3. A nadrágok kiterítése 

A szoknyákhoz hasonlóan a nadrágok esetén is elvégeztem a kiterítést, a nadrág alsó 
szélétől és a képzeletbeli éltől (lábközép) indulva. (5.19. ábra). 
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5.19. ábra  

A kiterített nadrág 

5.2.2.4. A nadrágadatok exportálása hagyományos gyártáselőkészítő rendszerbe 

A kiterítéssel kapott nadrág-szabásminták adatait is továbbítottam a CAT for 
Windows rendszerbe további feldolgozásra. (5.20. ábra) 

 

 
5.20. ábra  

Nadrág szabásminták a CAT for Windows-ban 

5.2.3. Blúz és ruhaderék tervezése 

A térbeli nadrág- és szoknyatervezéshez hasonlóan elkészítettem a test blúz által 
fedett részének burkolófelületét is. A karokon, a törzsön és a nyakon ez teljesen rási-
mul a testre, míg a farpofák és mellek közötti részeken a testfelületet annak konvex bur-
kolója helyettesíti. Az 5.21. ábrán jól látható, hogy az így nyert felület örökli a testgör-
béket, ezért a blúz és a ruhaderék kialakításakor az 5.1.2. pontban leírt simítás is szüksé-
ges. 
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5.21. ábra  

A felsőtest burkolója 

5.2.3.1. Különböző blúzok és a ruhaderék térbeli modellje 

Az 5.21. ábrán látható piros burkolófelület alapján a testresimuló rövid- és hosszúuj-
jú blúzok, valamint a ruhaderék alapgeometriáját is meghatároztam, hiszen a kü-
lönböző esetekben csak a burkolófelület más és más részeit kell figyelembe venni. Blú-
zok esetén az eleje részt a test szimmetriavonala, a nyakkör első fele, a vállvonal, a kar-
öltő eleje, a test oldalvonala és a blúz aljavonala határolja. Hasonlóan a fél háta a szim-
metriavonal, a nyakkör hátul, a vállvonal, a karöltő hátul és az oldalvonalak és az alja-
vonal által határolt rész. Az ujja a karokból származtatható. A kialakított alapmodelleket 
a 5.22. ábra mutatja. 

 

 
5.22. ábra 

Blúzok és a ruhaderék 
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5.2.3.2. Blúzfazonok meghatározása, a blúz- és ruhaderéktervező  

A blúzok és a ruhaderekak esetében fix szűkítővarrásokat használtam a derékon és a 
mellnél. A blúz hossza és ujjahossza módosítható.  

A blúz- és ruhaderékfazonok pontos meghatározásához készítettem egy blúzter-
vező programot (5.23. ábra). A program működésének lényege a nadrágtervezőhöz ha-
sonlóan, hogy a derékrész és az ujjarész esetében külön-külön a profilvonalak váz-
lata alapján, a bőségfüggvény, az öltöztetési bőség és a profilvonalak által megha-
tározott bőség a hely függvényében, lineárisan interpolálva szolgáltatja a blúz felü-
letét. 

 
5.23. ábra 

A blúztervező 

5.2.3.3. Blúzok, ruhaderekak kiterítése 

A szoknyákhoz és a nadrágokhoz hasonlóan blúzok és a ruhaderekak esetén is elvé-
geztem a kiterítést (5.24. ábra). 

 
5.24. ábra  

Blúz kiterítés 
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5.5.3.4. A blúz és ruhaderék adatok exportálása gyártáselőkészítő rendszerbe 

A kiterítés alapján a blúz és ruhaderék szabásminták adatait – akár szerkesztési 
szabályok szerint módosítva – továbbítottam a CAT for Windows rendszerbe. (5.25. 
ábra) 

 

 
5.25. ábra  

Blúz szabásminták a CAT for Windows-ban 

5.3. Elkészített próbadarabok  

A kiterített modelleket próbaanyagból meg is varrtuk. Ebből mutat néhányat az 5.26. 
ábra. 

  

 

   

 

         
5.26. ábra  

Néhány megvarrt próbadarab 
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5.4. A ruhaanyagok valósághű megjelenítése 

A kifejlesztett ruhatervező rendszer alapvető tulajdonsága az, hogy valósághű 
módon mutatja a ruhadarab megjelenését. Ehhez két alapvető – kollégáim által fej-
lesztett – funkciót, a ruhaanyagok viselkedésének szimulációját (J. Gräff [121]) és 
az anyagok adatainak és textúráinak leírását tartalmazó adatbázist (Z. Kiss [99]) 
integráltam a rendszerbe.  

5.4.1 A mechanikai modell 

A mechanikai modellben a ruhaanyag tömegét tömegpontok helyettesítik, a fonalak 
rugalmas alakváltozását rugók, míg deformáció közbeni energiaemésztését csillapítók 
modellezik [42, 121]. A tömegpontok (az 5.27. ábrán pirossal jelölve) és az azokat 
összekötő húzó, nyíró és hajlító elemek struktúráját mutatja az 5.27 ábra (minden húzó-, 
nyíró- és hajlítóelem egy párhuzamosan kapcsolt rugóból és egy csillapítóból épül fel). 

 
5.27. ábra 

A mechanikai modell 
 
Húzó elemek a legközelebbi tömegpontokat fonalirányban (5, 6), nyíró elemek a leg-

közelebbi átlós irányú tömegpontokat (3, 4) és a hajlító elemek fonalirányban a második 
legközelebbi tömegpontokat kapcsolják össze (1, 2). A ruhaanyagok szabad mozgását a 
test felszíne, mint kényszer korlátozza. 

A tömegpontok mozgását a Newton II. törvénye alapján [123] felírható egyenlet nu-
merikus integrálásával nyerhetjük. A testfelülettel való ütközés vizsgálata akkor a leg-
gyorsabb, ha a test felületét gömbökkel modellezzük. Az 5.15. ábrán látható nadrágbur-
koló-felület és az 5.21. ábrán látható felsőtestet burkoló felület felosztását sűrítve, min-
den pontban meghatározva azt a belülről érintő gömböt, amelynek érintőpontja éppen a 
felületi pont. Minden ruhadarab vizsgálatához gömbök egy rendszerét hozhatjuk létre, 
amelyeket minden egyes számítási lépésben, minden tömegpontban végigvizsgálva, ele-
mezhetjük a ruhadarabok tömegpontjainak testtel való ütközését. Az 5.28. ábra a nad-
rágburkolóból kialakított gömbrendszert mutatja. 
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5.28. ábra 

Az ütköző gömbök a test felületén 

5.4.2. Mintázat megjelenítése 

A test és a ruhadarab elemeinek megjelenítésekor is az OpenGL lehetőségeit használ-
tam. Alapesetben a szabadformájú felületek dróthálós és árnyékolt megjelenítését alkal-
maztam a testmodellre (2. fejezet) és a ruhadarabokra (4. fejezet). Az OpenGL felhasz-
nált 1.1 verziója lehetőséget biztosít a felületeken mintázatok megjelenítésére is, ekkor 
azonban sajnos el kell tekinteni az árnyékok nyújtotta valósághű élménytől [37]. A min-
tázat felületre való „kasírozásához” meg kell adni a mintázat bitképét, a síkbeli bitkép 
pontjainak térbeli elhelyezkedését, valamint a felületi normális irányát.  

5.4.3. Az anyagadatok adatbázisa 

Integráltam a kollegáim által fejlesztett anyagadatokat tartalmazó Access adatbázist 
kezelő és karbantartó rendszert. Az 5.29. ábra a mechanikai adatokat és az anyagminta 
képét tartalmazó adatbázis integrált kezelőfelületét mutatja [99]. 

 

 
5.29. ábra 

Az integrált anyagadatbázis kezelő felülete 
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5.4.4. Virtuális ruhapróba 

A fenti eszköztárral virtuális ruhapróba lebonyolítására alkalmas rendszert ké-
szítettem. Egy tölcsérszoknya redőződési szimulációját mutatja a virtuális ruhapróba 
során az 5.30. ábra.  

 

 
5.30. ábra 

Tölcsérszoknya redőződésének szimulációja 
 
Az 5.31. ábra mintás ruhadarabokat mutat. A térbeli ruhatervezés megvalósításának 

részleteit a 10. melléklet tartalmazza. 
 

 
5.31. ábra 

Textúra a ruhadarabokon 

5.4.5. A szimulációs anyagparaméterek mérése 

A 3. fejezetben leírt mérési elveket – az anyagviselkedés szimulációját is felhasz-
nálva – alkalmaztam anyagparaméterek mérésére is. Ennek során a vizsgált textil-
anyagok rögzített körülmények közti redőződésének háromdimenziós modelljét 
mérés alapján rekonstruálom, és ugyanannak a próbadarabnak azonos körülmé-
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nyek között szimulációval is meghatározom a térbeli alakját, mint az anyagpara-
méterek függvényét. A két geometria közti eltérés minimumhelye a vizsgált textila-
nyag szimulációs anyagparamétereit választja ki. [121, 124]. A Háromdimenziós ru-
hatervezés [98] projekt keretében egy redőződésmérő berendezést építettünk [125]. A 
Sylvie Drape Tester fantázianevű berendezést mutatja az 5.32. ábra.  

 

  
5.32. ábra 

A Sylvie Drape Tester 
 
A 3. fejezetben leírtaknak megfelelően egy csőszerű mérési alaksajátosság építhető a 

mért keresztmetszetekből. A keresztmetszeteket és a térbeli alaksajátosságot az 5.33. 
ábra mutatja. 

 

 
5.33. ábra 

A redőződő textília mért keresztmetszetei és a redőződési alaksajátosság 
 
A próbadarab (30 cm átmérőjű, köralakú textillap) centrálisan a berendezés 18 cm át-

mérőjű asztalára helyezve veszi fel az 5.33. ábra jobb oldalán látható, mért alakot. A 
szimulációt különböző paraméter-beállítások mellett (5.34. ábra jobb oldala) ugyanerre 
a geometriára futtatva minden egyes paraméterhalmaz esetén egy eredménygeometria 
adódik (5.34. ábra bal oldalán zölddel). Amikor a mért és a szimulált geometria eltérése 
minimális, akkor a szimulációnál használt paraméterek a vizsgált textília mechanikai 
paraméterei. 



5. Térbeli ruhatervezés 

 114

 
5.34. ábra 

A mért és a szimulált geometria összehasonlítása 

5.4. A térbeli tervezési módszerek értékelése 

A záró tézisként elért – az alábbi állításban megfogalmazott - eredményem tulajdon-
képpen az egész munka célja és megkoronázása.  

A ruhadarabok térben tervezhetők úgy, hogy a testrészek modelljéből származ-
tatott, azok adatait automatikusan öröklő, a virtuális ruhapróbához kialakított, 
testreszabott ruhadarabok térbeli geometriája 3D-s tervezési módszerekkel, a pro-
filgörbék vázlata alapján, a tartópontok lineárisan interpolált normális irányú el-
mozdításával módosítható, miközben a kiterítéskor elszenvedett deformációs ener-
gia alapján kialakított alkatrészek szabásmintája a kiterítési izometrikus leképe-
zést numerikusan közelítve számítható. 

Az 1. fejezetben áttekintett ruhatervező rendszerek általában hagyományos módon 
tervezett ruhadarabok virtuális ruhapróbáját végzik, nem biztosítva ezzel a tényleges 
térbeli tervezést. A HKUST rendszere általános, vázlat alapján történő szabadformájú 
felületek tervezésével kísérletezik, ahol a túlzottan általános feladat-megfogalmazás 
korlátozza a ruhaipari használatot. 

Azzal, hogy a ruhadarabok modelljét – újszerűen – a testrész osztály leszármazottja-
ként hoztam létre, a testrészek geometriai adatai automatikusan átöröklődnek a ruhada-
rabokra, jelentősen könnyítik ezzel a térbeli ruhatervezést. 

A felület mentén értelmezett bőségi függvény fogalmát semelyik rendszer nem hasz-
nálja, pedig mint azt példáim mutatják, a tervezés rendkívül hatékony eszközeként 
vethetők be. 

A kiterítés, mint izometrikus leképezés használata kézenfekvő, hiszen a valóságos 
folyamatokat modellezi, fordított irányban. A szabó a sík textíliát teríti fel a testre, az 
anyag deformációját kihasználva. 

A felépített test és ruhamodell alkalmas a viselkedési tulajdonságok szimulációjára. 
Teljességgel újszerű az a gondolat, hogy a szimulációs modell és a térbeli letapogatás 
összevetése az anyag mechanikai modellen keresztül definiált anyagparamétereinek mé-
résére alkalmazható. 
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6. Tézisek 

1. Tézis 
Bebizonyítottam, hogy az emberi testet közelítő, objektum-orientált szemlélet-

tel kialakított, a testrészeket cső- és hossztengelyük mentén kettévágott félcső-
szerű, a Catmull-Romm spline kétparaméteres általánosításával megvalósított, 
egymáshoz differenciálható módon csatlakozó, Bezier foltokból kialakított, pa-
raméteres alaksajátosságokból felépített modell a ruhaipar igényeinek megfele-
lő pontossággal írja le az emberi test felületét, és kiválóan alkalmas számítógé-
pes megjelenítésre. [105, 106] 

 
- A Bezier felületfolt alakját 16 tartópont határozza meg (Pi,j ahol i=0…3 és 

j=0...3), míg a felület pontjai az u és v paraméterek függvényében (6.1 szerint) 
számíthatók [36]. 
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A tartópontok közül a négy sarokpont (i=0 vagy i=3 és egyúttal j=0 vagy j=3) a 
felületen fekszik. Ha a nem sarkon lévő belső pontok a (6.2) képletben a P0,1 
pontnak megfelelő módon definiáltak (a bal felsőindex,a folthoz csatlakozó, a 
bal oldali szomszédot jelenti), 

 

( ) 6/0,03,00,01,0
balPPPP −+=  (6.2) 

 

és a belső pontok (6.3 mintájára) a szélső pontokból származnak, 
 

( ) ( )0,01,00,00,10,01,1 PPPPPP −+−+=  (6.3) 
 

valamint a felületek szélein az élre merőleges (kifutó) érintőt (6.4 szerint) 
szintén a foltok tartópontjai határozzák meg  

 

( ) 3/0,00,30,00,1 PPPP −+=  (6.4) 
 

akkor a Catmull-Romm spline [36] testrészeket modellező általánosítását kap-
juk. 
 

- Az alkalmazott 66 testparaméter a tartópont-koordináták (a mérés helyétől füg-
gő) súlyozott lineáris kombinációja, így a felületfoltok sarokpontjai a mért para-
méterek függvényei. 

 
2. Tézis 

Az elvégzett mérésekkel és kísérletekkel igazoltam, hogy a modell kontúrjait 
meghatározó görbék nézeti síkvetületei, és az elöl-, illetve oldalnézeti fényképe-
ken meghatározott kontúrok között felírható eltérés a testparaméterek függvé-
nye, melynek minimuma által meghatározott virtuális manöken a ruhaipari 
igényeknek megfelelően közelíti a test alakját, azaz kiinduló geometriaként egy-
aránt alkalmas mind testreszabott ruhadarabok tervezésére, mind a virtuális 
ruhapróba lebonyolítására [107, 121].  
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3. Tézis 
Kísérleti méréseim és feldolgozási eredményeim alapján kimutattam, hogy auto-

matikusan kalibrált, 3D-s letapogató berendezés által előállított, az emberi tes-
tet közelítő pontfelhő pontjai térbeli zajszűrés után statisztikai módszerekkel 
testrészenként csoportosíthatók, és a testrészek felületi síkgörbéit trigonometri-
kus regresszióval Fourier-sorok szeleteivel közelítve mérési alaksajátosságok 
készíthetők, melyek segítségével a ruhaipari modellezési alaksajátosságok tar-
tópontjai meghatározhatók. [110, 126] 

 
- A letapogató berendezés vonalsugárzókkal megvilágítja a felületet, és a síkgör-

bék képeit eltérő képsíkú kameráival rögzíti. A berendezés kalibrációjához al-
kalmazott, ismert méretű tábla sarokpontjainak helyzete minden nézeti képen 
automatikusan, törtvonalas regresszióval megadható úgy, hogy az xs sarokpont 
helyzetét a (6.5) függvény minimuma adja (xi és yi képpontok a és b a reg-
ressziós együtthatók).  
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A kalibráció meghatározza a mérés síkja és a fényképek síkjai között azt a köl-
csönösen egyértelmű perspektivikus leképezést, amellyel minden képpontra ki-
számítható, hogy maga a pont hol helyezkedik el a vonalsugárzók síkjában. 
 

- A mérés eredményeként adódó térbeli gyűrű alakú pontfelhők – a ruhaipari pon-
tossági igényeknek megfelelően – trigonometrikus regresszióval, Fourier-sorok 
[115] testrészenként rögzített fokszámú szeleteivel közelíthetők, ha a mért, cent-
rális koordináta-rendszerben jellemzett (φ,R) pontokat legjobban közelítő ai és bi 
Fourier együtthatókat a (6.6) kifejezés minimuma határozza meg. 
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4. Tézis 

Kimutattam, hogy az alapvető testméretek és a test felületét modellező alaksa-
játosság-adatok közti összefüggések adatbányászati módszerekre alapozott el-
járással felderíthetők. 

 
- A speciális modellpontok távolságadataival és a kerületi ívek hosszának numeri-

kus meghatározásával kialakítható a testparamétereknek egy, szabók vagy varró-
nők által is használt csökkentett halmaza (alapparaméterek). 

 
- Az alapparaméterek és a testet modellező alaksajátosság-paraméterek közti ф – 

a szabászati paraméterekből alkotott vektorok SP halmazát a Catmull-Romm tar-
tópontok koordinátáiból alkotott vektorok CRP halmazára képző – leképezés 
(6.7), a k-legközelebbi szomszéd adatainak interpolálásával definiálható. 

 

ф: SP → CRP ; ф(sp)= crp sp Є SP és crp Є CRP (6.7) 
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5. Tézis 
Új ruhatervezési elvek alapján kidolgozott rendszerem működésével bizonyítottam 

a következő állítást: A testrészek modelljéből származtatott, azok adatait auto-
matikusan öröklő, testreszabott ruhadarabok geometriája a profilgörbék váz-
lata alapján 3D-s tervezési módszerekkel tervezhető, a tartópontok lineárisan 
interpolált, normális irányú elmozdításával módosítható, a szabásminták – az 
elszenvedett deformációtól is függő –alakja a kiterítés izometrikus leképezésé-
nek numerikus közelítésével számítható. [118, 119, 120, 121] 

 
- Az alapvető ruhamodellek kialakítása – ruhadarabfüggő módon – a paraméter-

görbék ívhossz szerinti egyenletes elosztásával végezhető.  
 

- A formázóvarrások adatai akkor optimálisak, amikor a kiterítés során a ruhafelü-
let a legkevésbé deformálódik, azaz amikor az E deformáció (6.8) képletnek 
megfelelő közelítése (az Ri a felületfoltok átlóinak hossza a kiterítés előtt, Ri’ az 
átlók hossza a kiterítés után) minimális.. 
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- A ruhadarabok viselkedés-szimulációjának és az anyag-textúra megjelenítésének 
integrálása a virtuális ruhapróba lebonyolítására alkalmas rendszert eredményez. 

 
- Ha egy próbadarab különböző anyagparaméterekhez tartozó, szimulációval 

meghatározott térbeli alakjait összevetjük a próbadarab redőződésének méréssel 
rekonstruált háromdimenziós modelljével, akkor ezek eltérésének minimuma ép-
pen az aktuális anyagparamétereknél van. [124, 125, 127] 
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Mellékletek 

1. Melléklet – A testelemek felépítése 

A testelemek felépítését az alábbi táblázat részletezi: 
A lábfej csőszerű alkatrész, amelyen – függőlegesen 3, 

vízszintesen 8 részre osztva – a körkörösséget figyelembe véve 
(3+1)*8=32 testponttal definiáltam a foltokat. A viszonylag nagy 
foltszámot a nagy görbületek (például sarok) indokolják. A lábfej 
felső éle a boka alsó éléhez csatlakozik. A lábfej jellemző pontja a 
bokaizület (10) forgáspontja. 

 

A boka csőszerű alkatrész, felső éle a lábszárhozhoz, alsó éle a 
lábfejhez csatlakozik. Függőlegesen 2, vízszintesen 8 részre osztva 
a csatlakozási feltétel könnyen megfogalmazható, és a szükséges 
felületi pontosság is biztosítható ((2+1)*8=24 testpont). A boka 
jellemző pontja a bokaizület (10) forgáspontja. 

 

A lábszár csőszerű alkatrész. A függőleges 4 és a vízszintes 8, a 
osztás felületen (4+1)*8=40 testpontot jelent, alul a bokához, felül 
a térdhez igazítva. Az eddigiektől eltérően alakja és mérete egyes 
ruházati termékeknél (nadrág) fontos. A lábszár jellemző pontjai a 
bokaizület (10) és a térdizület (7) forgáspontja. 

 
A csőszerű térd a bokához hasonló kapcsolódási szerepet tölt be 

a lábszár és a comb között. Függőlegesen 2, vízszintesen 8 részre 
osztva a csatlakozási feltétel könnyen megfogalmazható és a szük-
séges felületi pontosság is biztosítható ((2+1)*8=24 testpont). A 
térd jellemző pontja a térdizület (7) forgáspontja.  

A comb csőszerű. A függőleges 3 és a vízszintes 8 osztás, a fe-
lületen (3+1)*8=32 testpontot jelent, alul a térdhez, illetve felül a 
csípőhöz igazítva. Alakja és mérete egyes ruházati termékeknél 
(nadrág) fontos. A comb jellemző pontjai a csípőizület (1) és a 
térdizület (7) forgáspontja. 

 
A törzs függőlegesen 5 és a vízszintesen 8 osztást, ennek 

megfelelően (5+1)*(8+1)=54 testpontot tartalmaz. A pontok szá-
mának meghatározása azért tér el az eddigiektől, mert az alkatrész 
nem csőszerű. Jellemző pontok a csípőizület (1) és a derékizület 
(6) forgáspontja. Alul a combhoz, felül a hasi részhez, az oldalakon 
a másik oldali törzshöz illeszkedik. Mint ahogyan az ábráról lát-
ható, bár az elem nem csőszerű, a combhoz való illesztés miatt a 
két láb között a két pont egybeesik. Formája majdnem minden 
ruházati cikk esetén fontos. 
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1. Melléklet – A testelemek felépítése 

A nem csőszerű hason a függőleges 4 és a vízszintes 8 osztás 
(4+1)*(8+1)=45 testpontot jelent. Alul a törzshöz, felül a mellhez 
és a háthoz, az oldalakon pedig a másik oldali hasi részhez illesz-
kedik. Jellemző pontok a derékizület (6) forgáspontja, valamint a 
gerincoszlop és a mellvonal síkjának metszete, ahol a gerincen 
nincs csukló. Formája sok ruhadarab szempontjából meghatározó.  

A nem csőszerű mell 7 vízszintes és 10 függőleges sávja 
(7+1)*(10+1)=88 testpontot jelent. Az osztópontok magas számát a 
megfelelő forma pontos kialakítása és az adott testrész kialakításá-
ban meghatározó szerepe indokolja. Jellemző pontok a gerincosz-
lop és a mellvonal metszete (nem csukló) és a vállizület (3) forgás-
pontja. Alul a hasi részhez, felül a vállhoz, az oldalakon a másik 
mellhez, illetve a vállcsúcshoz csatlakozik. Ügyelni kell arra is, 
hogy a csomópontok nagy száma nem teszi lehetővé a hasi résszel 
való csomópont-csomópont illesztést. Mivel azonban a hasi résszel 
való illesztés a mellvonalon, a mell alatt történik, így az esetleges 
pontatlanságoknak nincs lényeges szerepük. 

 

A nem csőszerű hát vízszintesen és függőlegesen egyaránt 5 
osztást, (5+1)*(5+1)=36 csomópontot tartalmaz. Alul a hasi rész-
hez, felül a vállhoz, az oldalakon pedig a másik oldali háthoz, 
illetve a vállcsúcs elemhez kapcsolódik. Jellemző pontok a ge-
rincoszlop és a mellvonal (nem csukló) metszete és a vállizület (3) 
forgáspontja. A hát formájának meghatározó szerepe van a 
ruhadarabok többségének kialakításában. 

 

A váll nem csőszerű. A vízszintesen és a függőlegesen egyaránt 
6-6 osztás (6+1)*(6+1)=49 csomópontot jelent. Alul a mellhez, 
valamint a háthoz, az oldalakon a vállcsúcshoz és a nyakhoz csatla-
kozik. Jellemző pontok a 7. csigolyapont (4) és a vállizület (3) for-
gáspontja. Ruházati szempontból meghatározó szerepe van.  

A csőszerű vállcsúcs hosszanti osztásainak száma 3, a kereszti-
rányúaké 10, így a testpontok száma (3+1)*10=40. Jellemző pont a 
vállizület (3) forgáspontja. A határpontok az egyik oldalon a mell-, 
a váll- és a hátelemekkel kapcsolódnak, a másik oldalon pedig a 
felkarral. Ruházati szempontból meghatározó szerepe van. 

 
A felkar csőszerű elem, a hosszirányban 3, keresztirányban 10 

sáv (3+1)*10=40 testpontot jelent. A felkar felül a vállcsúcshoz, 
alul pedig a könyökhöz kapcsolódik. Jellemző pontjai a vállizület 
(3) és a könyökizület (8) forgáspontja. Sok ruhadarabbal kapcsolat-
ban jelentős a szerepe. 

 
A csőszerűen modellezhető könyök 2 függőleges és 10 vízszin-

tes sávja (2+1)*10=30 csomópontot jelent. Az elem kapcsolódási 
szerepet tölt be a felkar és az alkar között. Meghatározó pontja a 
könyökizület (8) forgáspontja.  
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1. Melléklet – A testelemek felépítése 

Az alkar a felkarhoz hasonló csőszerű elem, hosszirányban 3, 
keresztirányban 10 sáv (3+1)*10=40 testpontot jelent. Az alkar fe-
lül a könyökhöz, alul a kézhez kapcsolódik. Jellemző pontjai a kö-
nyökizület (8) és a csuklóizület (9) forgáspontja. Sok ruhadarabbal 
kapcsolatban van döntő szerepe. 

 
A kéz csőszerű elem 4 függőleges és 10 keresztirányú sávval, 

ami (4+1)*10=50 csomópontot jelent. Az alkarhoz kapcsolódik, 
jellemző pontja a csuklóizület (9). Általában nincs ruházati szere-
pe. 

 
A nyak csőszerű elem függőlegesen 3, keresztirányban 10 sáv-

val, ami (3+1)*10=40 csomópontot jelent. Felül az archoz és a 
hajhoz, alul a mell-, a váll- és a hátrészhez kapcsolódik. Jellemző 
pontjai a 7. csigolyapont (4), illetve a gerinc és az áll síkjának met-
széspontja (nem csukló). Helyzete révén meghatározó szereppel bír 
a ruhadarabok viselkedésében.  

Bár ruházati szempontból érdektelen, az arcot is modelleztem, 
egyrészt a digitális próbababa teljessége miatt, másrészt azért, 
hogy textúra- leképezéssel - egy fényképpel - a modell sze-
mélyessé tehető legyen. A nem csőszerű modell függőlegesen 11, 
keresztirányban 6 sávot tartalmaz, mely (11+1)*(6+1)=84 
testpontot jelent. Alul a nyakhoz, az egyik oldalon a másik 
arcfélhez, a másik oldalon és felül a hajhoz csatlakozik. Jellemző 
pontja a fej súlypontja (5).  

Az archoz hasonlóan a hajat – frizurát is modelleztem. Az elem 
az archoz, a nyakhoz és a másik oldali hajfélhez csatlakozik. A 
nem csőszerű modell 5*4 sávja (5+1)*(4+1)=30 testpontot jelent. 
Jellemző pontja a fej súlypontja. 
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2. Melléklet – A testelemek paraméterei 

A lábfejek helyzetét és geometriáját meghatározó adatok a bokamagasság., a boka-
szélesség, a boka-belsőtáv, a bokapont-egyensúly, a bokamélység és a lábméret. Mivel a 
lábfejek csatlakoznak a bokákhoz és ezen keresztül a lábikrákhoz, ezért az azok helyze-
tét és méretét befolyásoló paraméterek is szerepet játszanak a lábfejpontok helyének 
meghatározásában. (térdpont magassága, térdszélesség, térd belsőtáv, térdmélység, 
lábikraszélesség, lábikramélység, alsó farpont-kiemelkedés) 

- A bokák meghatározó adatai a bokamagasság, a bokaszélesség, a boka-belsőtáv, a 
bokapont-egyensúly és a bokamélység. A peremeken keresztül szerepe van a térd-
pontmagasság, a térd-belsőtáv, a térdmélység, a lábikraszélesség, a lábikramély-
ség és az alsó farpont-kiemelkedés adatoknak is. 

- A lábszárak közvetlen meghatározó adatai a térdpont magassága, a térdszélesség, 
a térd-belsőtáv, a térdmélység, a lábikraszélesség, a lábikramélység, a bokamagas-
ság, a bokaszélesség, a boka-belsőtáv, a bokamélység, a térdpont-egyensúly, a bo-
kapont-egyensúly. A határokon keresztül szerepet kap a farpont-kiemelkedés is. 

- A térdek meghatározó adatai a térdpont magassága, a térdszélesség, a térd-belső-
táv, a térdmélység és a térdpont-egyensúly. A határokon keresztül szerepe van az 
alsó farpont-kiemelkedésnek is. 

- A combok adatai a lábhossz, az alsó farpont-kiemelkedés, a csípőszélesség, a csí-
pőmélység, a combszélesség, a combmélység, a comb-alsószélesség, a térdpont 
magassága, a térdszélesség, a térd-belsőtáv, a térdmélység és a térdpont- 
egyensúly. A határok alakulásában szerepe van az elülső csípőcsontmagasság, a 
csípőcsontszélesség, csípőcsontmélység és a farpontmagasság adatoknak is.  

- A törzs meghatározó adatai a derékmélység, a derékvonal-magasság elöl, a derék-
vonal magasság hátul, a derékszélesség, az elülső csípőcsont magassága, a csípő-
csontszélesség, a csípőcsontmélység, a csípőszélesség, a csípőmélység, a farpont 
magassága, a farpont-kiemelkedés, az alsó farpont-kiemelkedés, a lábhossz, a 
combszélesség és a combmélység. A határokon keresztül a nyakeltérés, a térdpont 
magassága, a térdszélesség, a térd-belsőtáv, a térdmélység és a comb-alsószéles-
ség is módosítja a törzs alakját. 

- A has meghatározó adatai a hónaljmagasság, a hónaljszélesség, a szegymélység, a 
derékvonal magassága elöl, a derékvonal magassága hátul, a derékszélesség és a 
derékmélység. A kapcsolódásokon keresztül hatása van még a nyakeltérésnek, a 
kulcscsontmagasságnak, a mellcsúcsmagasságnak, a hátpontkiemelkedésnek, az 
elülső csípőcsontmagasságnak és a lábhossznak is. 

- A mell alakját és helyzetét befolyásoló paraméterek a nyakeltérés, a nyakszéles-
ség, a kulcscsontmagasság, a kulcscsontmélység, a vállcsúcsmagasság, a váll-
csúcstávolság, a vállcsúcsmélység, a vállszélesség, a hónaljmagasság, a hónaljszé-
lesség, a szegymélység, a karmélység, a mellcsúcsmagasság, a mellcsúcstáv, a 
mellmélység és a hátpontkiemelkedés. Kapcsolódásokon keresztül befolyása van a 
derékvonal-magasság elöl, a derékvonal magasság hátul és a derékmélység para-
métereknek is. 

- A hát meghatározó paraméterei a nyakszirtmélység, a nyakeltérés, a kulcscsontma-
gasság, a vállcsúcsmagasság, a hátpontkiemelkedés, a hónaljmagasság, a hónalj-
szélesség, a szegymélység, a mellmélység és a karmélység. Közvetett szerepe van a 
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derékvonal-magasságnak hátul, a derékvonal-magasságnak elöl és a derékmély-
ségnek is.  

- A váll adatait közvetlenül befolyásoló paraméterek a nyakszirtmélység, a nyakszé-
lesség, a nyakmélység, a nyakeltérés, a kulcscsontmagasság, a kulcscsontmélység, 
a belső vállmagasság, a vállcsúcsmagasság, a vállcsúcstávolság, a vállcsúcsmély-
ség, a vállszélesség, a hátpontkiemelkedés, a hónaljmagasság, a hónaljszélesség és 
a karmélység. Szerepe van a mellcsúcsmagasságnak, a mellcsúcstávnak és a mell-
mélységnek is.  

- A vállcsúcs adatait közvetlenül meghatározó paraméterek a nyakeltérés, a belső 
vállmagasság, a vállcsúcsmagasság, a vállcsúcstávolság, a vállcsúcsmélység, a 
vállszélesség, a hónaljmagasság, a hónaljszélesség, a karmélységég és a karszéles-
ség (a vállnál). Hatással bírnak még a nyakszélesség, a nyakmélység, a kulcscsont-
magasság, a szegymélység, a hátpontkiemelkedés, a mellmélység, a karszélesség, a 
derékvonal magassága hátul és a derékvonal magassága elöl paraméterek.  

- A felkar alakját és helyzetét közvetlenül meghatározó paraméterek a hónaljszéles-
ség, a vállcsúcsmagasság, a vállcsúcstávolság, a vállcsúcsmélység, a vállszélesség, 
a hónaljmagasság, a karmélység, a karszélesség (vállnál), a karszélesség, a felkar-
hossz, a könyökszélesség, a könyöktávolság, a könyökmélység és a könyökpont-
egyensúly. Szerepe van még a derékvonal magasságának elöl, a derékvonal ma-
gasságának hátul, a kézfejhossznak és a nyakeltérésnek is.  

- A könyök adatait meghatározzák a karmélység, a karszélesség, a felkarhossz, a kö-
nyökszélesség, a könyöktávolság, a könyökmélység, az alkarszélesség és a könyök-
pont-egyensúly paraméterek. Hatásuk van a nyakeltérés, a hónaljmagasság, a 
hónaljszélesség, a vállcsúcsmagasság, a vállcsúcstávolság, a vállcsúcsmélység, a 
vállszélesség, a karszélesség (vállnál) és a kézfejhossz paramétereknek is.  

- Az alkar adatainak fő meghatározó paraméterei a könyökszélesség, a könyöktávol-
ság, a könyökmélység, a könyökpont-egyensúly, az alkarhossz, az alkarszélesség, 
az alkarmélység, a csuklószélesség, a csuklótávolság, a csuklómélység és a csuk-
lópont-egyensúly. Változtatja az adatokat a nyakeltérés, a vállcsúcsmagasság, a 
vállcsúcstávolság, a vállcsúcsmélység, a vállszélesség, a hónaljmagasság, a 
hónaljszélesség, a felkarhossz és a kézfejhossz is. 

- A kéz fő meghatározó paraméterei a csuklószélesség, a csuklótávolság, a csukló-
mélység, a csuklópont-egyensúly és a kézfejhossz. Közvetett hatása van a nyakelté-
rés, a vállcsúcsmagasság, a vállcsúcstávolság, a vállcsúcsmélység, a vállszélesség, 
a hónaljmagasság, a hónaljszélesség, a felkarhossz, a könyökszélesség, a könyök-
távolság, a könyökmélység, a könyökpont-egyensúly, az alkarhossz, az alkarszéles-
ség és az alkarmélység paramétereknek.  

- A nyak alapadatai az állcsúcsmagasság, a tarkómélység, a nyakszirtmélység, a 
nyakszélesség, a nyakmélység, a nyakeltérés, a belső vállmagasság, a kulcscsont-
magasság és a kulcscsontmélység. A peremeken keresztül szerepet kap a testma-
gasság, a vállcsúcsmagasság, a hónaljmagasság, a hátpontkiemelkedés, a szegy-
mélység, a mellmélység és a derékmélység. 

- Az arc meghatározó paraméterei a testmagasság, az állcsúcsmagasság, a tarkó-
mélység és a nyakeltérés. 

- Az haj meghatározó paraméterei a testmagasság, a tarkómélység, a nyakeltérés és 
az állcsúcsmagasság. 
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3M.1. A testrészek közös őse a TTesztresz osztály 

A program a térbeli pontokat a Ponttip típusú rekordokba tárolja, melynek mezői a 
pont X, Y és Z koordinátái. 

A TTestresz ősosztály publikus változói az aktuális testrész függőleges és vízszintes 
osztóvonalainak száma (egészek).  

• _fugg_oszt 
• _vizsz_oszt 

Az osztóvonalak metszéspontjai a Bezier felületfoltok sarokpontjai, melyeket minden 
testrész a _points dinamikus tömbben tárol. A leszármazottak, a konkrét testrészek ob-
jektumai maguk töltik fel a saját _points tömbjüket saját formájuknak megfelelően. 

A felületfoltok sarokpontjaihoz hasonlóan az elölnézet kontúrjának pontjai a 
fr_points, az oldalnézet kontúrjának pontjai pedig a pr_points dinamikus tömbökbe 
kerülnek. A dinamikus tömböket az objektum Free metódusa szabadítja fel. 

A tárolt adatok alapján a végtagok megjelenítését a Paint metódus végzi.  
A felületfolt 4*4 tartópontjának X,Y,Z koordinátáit a Ctlpoint 4*4*3 kiterjedésű – a 

Paint metódusban lokálisan deklarált - tömb tartalmazza. A Ctlpoint tömb adatait maga 
a metódus számolja. Néhány esetben több pontra van szükség a felületfoltokon belül, 
ilyenkor a felo globális konstansnak megfelelően a pontok koordinátái a p_x_ ,p_y_ 
,p_z_ felo*felo méretű valós tömbökbe kerülnek a lokális Suru eljárásban. 

Az érintett testrészeknél a testfelület elölnézeti kontúrpontjait a Paint metódus az 
fr_points tömbbe, az oldalnézeti kontúrpontjait pedig a pr_points tömbbe helyezi. 

Az előkészített tartópontokból (0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,1.0,1.0,1.0) „idő paraméterezés-
sel” az OpenGL gluNurbsSurface() függvénye segítségével készíthetők NURBS felület-
elemek (OpenGL dokumentáció). 

A TTestresz osztály jellemzői a Hossz, a kezdőpont koordinátái x_cs, y_cs és z_cs a 
függőlegessel bezárt szögek az XZ és YZ síkban alpha és beta, valamint a végpont koor-
dinátái x_t, y_t és z_t. 

A TTestresz osztály definícióját a Vegtag modul tartalmazza. A modul tartalmaz még 
néhány hasznos eljárást, mint az 
Alapadatok - a kiinduló testparaméterek megadására, 
Vegtagok_letrehozasa - a leszármazott végtagobjektum-példányokat hozza létre 

alapadatokkal, 
Vegtagok_torlese - törli a végtag objektumpéldányokat, 
Vegtagok_kirajzolasa - Az OpenGL eszközeivel megnevezi az összes végtagot 

későbbi azonosításra, és kirajzolja azokat, a leszármazot-
tak Paint metódusának aktiválásával. 

3M.2. A testadatok a TTestadat osztályban 

A TTestadatok osztály a test fényképen mérhető adatait valós változóként, tulajdon-
ságok formájában modellezi. Mindegyik tulajdonság írására szolgáló metódus egyben 
újragenerálja azokat a testrészeket, melyek adatai megváltoztak. 
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Alkarhossz Karmelyseg 
Alkarmely Karszelesseg 
Alkarszel Karszelesseg_vall 
Allcsucsmag Konyokbelsotav 
Belsovallmagassag Konyokmely 
Bokabelsotav Konyokszel 
Bokamagassag Kulcscsontmagassag 
Bokamelyseg Labhossz 
Bokaszelesseg Labikramelyseg 
Combmelyseg Labikraszelesseg 
Combszelesseg Labmeret 
Csipocspontmag Mellcsucsmagassag 
CsipoCSszelesseg Mellcsucstav 
Csipomelyseg Mellmelyseg 
Csiposzelesseg: Nyakmelyseg 
Csuklomagassag Nyakszelesseg 
Csuklomely Nyakszirtmelyseg 
Csukloszel Szegymelyseg 
Csuklotav Tarkomelyseg 
Derekmagassag Terdbelsotav 
Derekmelyseg Terdmelyseg 
Derekszelesseg Terdpontmag 
Farpontkiemelkedes Terdszelesseg 
Farpontmag Testmagassag 
Felkarhossz Vallcsucsmagassag 
Hatpontkiemelkedes Vallcsucsmelyseg 
Honaljmagassag Vallcsucstavolsag 
Honaljszelesseg Vallszelesseg 
Karhossz  

3M.1 táblázat 
A testadatok 

3M.3. OpenGL megjelenítés alapelemei 

A SegedU modul tartalmazza a az OpenGL megjelenítéshez szükséges alaprutinokat.  
Az InitializeGL eljárás beállítja a megjelenítés alapértékeit, törli a takarások megjele-

nítéséhez szükséges tárolót (glClearDepth). A Szin eljárás hívása a testfelület színezésé-
nek adatait – szórt fény, tükröződés, fényesség – határozza meg a glMaterialfv függvény 
segítségével. A megvilágítások és simítások megadása a glEnable függvénnyel történik, 
és valójában az OpenGL megfelelő paramétereinek definiálását jelenti. A megje-
lenítéshez egyetlen NURBS objektumot (nurbs) hozhatunk létre gluNewNurbsRenderer 
függvénnyel.  

A bSetupPixelFormat függvény az OpenGL aktivizáló adatait állítja be hardverfüg-
getlen módon. 

A koordináta-rendszer origója a test középpontjában a padlón rögzített. Az X-tengely 
jobbra, az Y-tengely a test háta felé és a Z felfelé mutat. A tav globális valós változó de-
finiálja a kamera és a test függőleges tengelyének távolságát. A változó közvetlenül 
nem használható, hanem jelenet kamerához közeli és távoli határából származtatott. A 
zoomszog globális változó tartalmából számítható a kamera fókusztávolsága 
(gluPerspective). A szemmag globális változó a kamera Z- irányú magasságát tartalmaz-
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za. A kamera mindig a (0,0, szemmag) pontra néz. A testszog globális változó a test sa-
ját függőleges tengely körüli elforgatását tartalmazza. A nezszog globális változó a ka-
mera X tengely körüli elforgatását tárolja. 

A megjelenítés árnyalásának pontossága az arnyalpont globális változótól függ 
(pixelben adja meg az árnyaláskor külön kiszámolt értékeket gluNurbsProperty 
GLU_SAMPLING_TOLERANCE) 

Az arnyalt globális logikai változó definiálja, hogy árnyalt vagy drótváz poligonok 
jelennek-e meg (gluNurbsProperty - GLU_OUTLINE_POLYGON vagy GLU_FILL) 

Az rsize eljárás segítségével beállítható az OpenGL nézeti ablak (glViewport), vala-
mint a kamera és a test relatív pozíciói (glMatrixMode, gluPerspective). 

A DrawScene függvény rajzolja ki az embermodellt a beállított megjelenési mód sze-
rint, az adott nézeti transzformációk elvégzésével (hogyan paraméter=0). Ugyanezzel a 
függvénnyel lehet majd körvonalakat rajzolni a fényképre (hogyan paraméter=1), illetve 
modellpontok koordinátáinak mérésekor testpontokat rajzolni (hogyan paraméter=2, 
Kocka eljárás).  

3M.4. A keretprogram 

A főprogram, amely a teljes integrált rendszer keretét biztosítja a GLNurbsU modul-
ban található. A program ablaka (Foablak) a TFoablak osztály példánya.  

Az program indításakor az ablak létrejöttekor (FormCreate esemény) történik meg 
az OpenGL aktivizálása, a végtagok létrehozása (Vegtagok_letrehozasa) és a megjelení-
tési alapadatok beállítása (Vegtagok_letrehozasa, rsize). 

Az ablak lebontásakor (FormDestroy esemény) a program kilép az OpenGL megjele-
nítésből, és lebontja az összes létrehozott testrészobjektumot. (Vegtagok_torlese). 

A főablak átméretezésekor (FormResize) „átméretezi” az OpenGL megjelenítést is 
(rsize, drawscene). Ha az ablak egy részterületének újrarajzolása válik szükségessé 
(Paint esemény), újra kell rajzolni a modellt (drawscene). 

A program funkciói az Delphi ActionManager-e által kezelt ActionBar gombjaival 
aktivizálhatók. 
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4M.1. Testadatok kézi mérése a fényképen 

A fényképes mérőprogram a testről készült képek alapján dolgozik. A feldolgozás-
hoz ún. keretek készülnek a fényképek és a mérések kezelésére. A keretek egy-egy pél-
dányán történik a tényleges mérés. 

A távolsági adatok megjelenítésére, illetve számítására vízszintes és függőleges – 
keretként definiált – vonalzók szolgálnak.  

A TVVonalzo osztály (a TFrame leszármazottja), a vízszintes vonalzó kerete, mely-
nek definíciója a VVonU modulban található. 

A mért adatok megjelennek egy-egy millimétervonalzón is, grafikus formában. 
Mindkét keret vonalzója a PaintBox1, melynek Paint eseménye amellett, hogy vonalzót 
rajzol, a mért adatok szöveges megjelenítését vezérli. 

Az adatok szöveges formáról numerikusra való konvertálását, valamint a mért adatok 
adattáblába való áthúzásának kezdeményezését a Vált eljárás végzi, amely a szöveges 
megjelenítőkön való kattintáskor aktiválódik. 

4M.2. A testkontúr meghatározása 

A testkontúr meghatározásához a fényképek körvonalait képfeldolgozási eszközök 
szolgáltatják.  

4.M.2.1. Körvonalkeresés 

A körvonalkeresés a Fenykep form Kepfeld gomb megnyomását kezelő Click ese-
mény kezelőjében indul, és a betöltött fényképek vizsgálatával kezdődik. Ha a Kep0 ve-
zérlő nem üres (Graphic nem nil), tehát van fénykép, és a Kep1-ben semmi nincs, még 
nem történt feldolgozás, akkor a Kep0 tartalmát a Kep1-be másolva lehet dolgozni. 

A program létrehozza a feldolgozás lokális bitkép típusú bm példányát, ebbe másol-
ható a Kep1 kép. A bitek tárolására az Ideig globális puffer használható, elkerülve ezzel 
a dinamikus helyfoglalási anomáliákat. A bitkép pixeleinek színét meghatározó bitek 
számának megfelelően az aktuális kép Matrix dinamikus tömbjének elemeit a program a 
megfelelő képpont szürkeségével tölti fel. A lokálisan deklarált MatrixD dinamikus 
egésztömb mérete megegyezik a kép pontjainak számával, és elemeinek értéke a kép-
pontok gradiensének nagysága szerint alakul. 

A lokálisan deklarált hiszto egésztömb tárolja a szürkeségi értékek hisztogrammját a 
hany konstansnak megfelelő számú intervallumra. A hisztogramm alapján a program ki-
választja a pontok legfényesebb hany-adát, és azokat fehérre, a többit pedig feketére ál-
lítja a Matrix tömbben. Az így elkészült tömb alapján a program bitképet készít a Kep1-
ben, és azt további használatra a Kep2-be másolja.  

Azt, hogy a Fenykep keretben az eredeti kép (Kep0) vagy a szűrt kép (Kep2) jelenik-e meg, a 
Kepfeld gomb lenyomott állapota dönti el.  

Ahhoz, hogy használjuk a kép adatait (3.5. ábrán is látható, a körvonalat jellemző, fehér 
ponthalmazt), fel kell ismernünk a fényképen a különböző testrészek körvonalait (a 3.5. ábrán 
pirossal a test bal oldalának körvonalai). 
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A testrészek körvonalainak felismerésére szolgáló eszközök a FenymerU modulban 
találhatók. A modul dinamikus tömbként deklarálja a különböző testkontúrok definí-
cióit.  

A függőleges jellegű kontúrvonalak adatait a kép magassági méretének megfelelő 
nagyságú tömb tárolja. Ahol a tömbelem értéke 0, ott nincs függőleges kontúr, ahol nem 
0, ott az érték a kontúrvonalnak a kép bal szélétől mért távolságát mutatja. 

Hasonlóan a vízszintes jellegű kontúrvonalak adatait a kép szélességi méretének 
megfelelő nagyságú tömb tartalmazza. Ahol a tömbelem értéke 0, ott nincs vízszintes 
kontúr, ahol nem 0, ott az érték a kontúrvonal kép tetejétől mért távolságát jelöli.  

A FenymérU modul deklarálja a kontúrvonalakat. A kontúrvonaltömbök méretét a 
FenykepU modul KeprajzInit eljárása állítja be a fényképek méreteinek megfelelően. Az 
elölnézeti kép kontúrjai a jobb és bal oldalon egyaránt: 

 
LabBelso - Függőleges kontúr a láb belső vonala. 
LabKulso - Függőleges kontúr a láb külső vonala egészen derékmagassá-

gig. 
HasKulso - Derékmagasságtól a hónaljig a test külső függőleges kontúrja 
KezBelso - Függőleges kontúr, a kar belső vonala a hónaljtól a kézfejig. 
KezKulso - Függőleges kontúr, a nyak és a kar külső vonala a vállcsúcstól a 

kézfejig. 
VallFelso - Vízszintes kontúr a váll felső vonala. 

 
A képadatok meghatározását a FenymerU modul meropr eljárása végzi. Az eljárás 

paramétere jelöli ki, hogy melyik képen dolgozunk. A meropr néhány segédfüggvényt 
használ a kontúrpontok megkereséséhez. 

A Sortel függvény a képsorokat vizsgálja. A melyikkep egész paraméter határozza 
meg a kép sorszámát, a honnany, meddigy, honnanx, meddigx egészek pedig a kép vizs-
gált részét rögzítik. A függvény s dinamikus tömb paramétere a sorok színtelítettségét 
gyűjti össze. A csucskeres paraméter a függvény működését szabályozza, a paraméter 0 
értéke esetén a sortelítettség legnagyobb változásának sorszáma a visszatérési érték. A 
csucskeres paraméter 1 értéke esetén az első olyan sor a visszatérési érték, melynek fé-
nyessége átlép egy küszöbértéket. Amennyiben a csucskeres paraméter 2, akkor a 
legfényesebb sor sorszáma a visszatérési érték. 

A HisztoMaxSuly függvénnyel a sorok és a környezetük (hanysor konstans) pontjai-
nak fényességértéke alapján kereshetők jellemző pontok. A függvény melyik paramétere 
a vizsgált képet jelöli ki, az yhol a vizsgált sort, a honnanx és meddigx pedig a soron 
belül a vizsgált területet. A suly paraméter a függvény működését szabályozza. Ha a 
suly paraméter pozitív, akkor a keresés balról jobbra történik, egyébként pedig fordítva. 
Ha a suly paraméter 0, akkor a kijelölt sor fényességi hisztogrammjának súlypontja a 
függvény visszatérési értéke. Egyébkény a |suly|=1 esetén a fényességi hisztogramm 
maximuma a visszatérési érték, |suly|=2 esetén pedig az első lokális maximum.  

A meropr segédfüggvény meghatároz néhány közvetlen mérhető testadatot (Lab-
hossz, Derekmagassag, Honaljmagassag, TestMagassag, Csuklotav, CsukloSzel), 
valamint kitölti a kontúrgörbék adatait. 

A 3.7 ábra fényképen azonosítható kontúrpontjait és a 3.6. ábra testmodell kontúr-
pontjait egyaránt a fényképre rajzolhatjuk. A kettő közötti eltérést a modell és a fényké-
pezett személy adatai közti eltérések okozzák. 
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4. Melléklet – Paraméterek meghatározása fényképek alapján 

A Funcs modul Minifv függvénye rajzolja meg az elülnézeti fényképfeldolgozás 
alapján meghatározott kontúrpontokat az Fkt[0].Vonalak PaintBox komponensre, illet-
ve az oldalnézeti képek alapján az Fkt[1].Vonalak komponensre (3.7. ábra). 

A Minifv függvény - ha rajzol logikai paramétere igaz - az Fkt[0].Vonalak-ra rajzolja 
a elölnézeti profilelemek fényképre vetített pontjait és a megfelelő kontúrpontokat 
összekötő egyenes szakaszokat. A tav változó összegzi az eltéréseket, az egyenes szaka-
szok hosszát. Az oldalnézeti képek esetén ugyanez történik az Fkt[1].Vonalak elemen. 
(3.7 ábra) 

A Minifv függvény derivalt segédfüggvénye az illeszkedő (elso, masodik TTestresz 
paraméterek) testrészek külső és belső (kivul egész paraméter) végérintői közti szöget 
számítja az elöl, illetve az oldalnézeten (profil logikai paraméter).  

A tav változó a deriváltak eltéréseit is összegzi, végül ez lesz a Minifv visszatérési ér-
téke. 

A modell akkor olyan, mint a fényképen látható hölgy, ha a Minifv értéke minimális. 

4M.3. Optimumkeresési módszerek. 

A Minfv függvény minimalizálása több módszerrel és lépésben lehetséges. A 3.7. 
ábrán látható, hogy a testmodell és a fényképek között jelentős eltérés mutatkozik, me-
lyet minimumkeresési módszerekkel lehet csökkenteni. Minden minimumkeresés sarka-
latos pontja egy kezdeti pozíció meghatározása, mely egy „első érintés” algoritmussal 
kereshető. Mivel a modell és a fénykép eltérése nem analitikus függvény, célszerű volt 
egy olyan minimumkeresőt beépíteni a programba, mely több lokális optimum között is 
képes keresni - a genetikus algoritmus alkalmas a feladat megoldására. A közelítő mini-
mum meghatározása után a közelítő minimum környezetében a gradiens módszerrel ta-
lálható meg az optimum. 

4M.3.1. Az „első érintés” 

Az „első érintésnek” nevezett eljárás során sorra veszem a testparamétereket, és min-
den egyes paraméterre vonatkozóan - egy statisztikai alapon meghatározott érték körül – 
meghatározom azt az értéket, amelyre az optimalizálandó függvény értéke (az eltérés a 
modell és a fénykép között) minimális. Természetesen ezen módszer egyszeri alkalma-
zása nem szolgáltat jó testparaméter-halmazt, hiszen az egyes paraméterek hatása az 
eltérésre nem független egymástól, azonban további számítások kiindulásaként használ-
ható. 

Az első érintés funkcióját az Egy_Min függvény látja el. A függvény paraméterei kö-
zül az egész típusú melyik az aktuálisan változó paramétert jelöli, a kezdo és a veg érté-
kek pedig a minimumkeresés intervallumát határozzák meg. A függvény visszatérési ér-
téke a paraméter optimuma, az er cím szerinti paraméter pedig az aktuális optimumér-
ték. A függvény intervallumfelezéssel dolgozik. 

M4.3.2. Genetikus algoritmus 

A genetikus algoritmussal történő optimumkeresés alapja a biológiai természetes ki-
választódás. A természetben az élő populációk szaporodása során az utódok öröklik a 
szülők tulajdonságait, mutálódnak és a környezet igényeinek kevésbé megfelelő egye-
deknek kisebb esélye van a szaporodásra. A populációk általában nem belterjesek, ha-
nem mindig van idegen „vérfrissítés” is. 
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4. Melléklet – Paraméterek meghatározása fényképek alapján 

Az első érintés meghatározta paramétervektor környékén véletlen, sorsolással kiala-
kítok egy populációt. Ennek a populációnak egyedei tehát különböző paraméterű test-
modellek. Ezek a testmodellek minősíthetők aszerint, hogy körvonalaik mennyire köze-
lítik a fénykép körvonalait. 

A populáció tagjai „párosodnak” egymással, természetesen a „párválasztást” is befo-
lyásolja az egyedek sikeressége, a sikeresebb egyedek szívesebben házasodnak egymás 
között. A legjobb egyedek a populáció tagjai maradnak. A közepes egyedeket a leszár-
mazottakkal helyettesítjük, akik a jobbak közül választott szülők jellegzetességeit örök-
lik. Gyengébb tulajdonsággal bíró leszármazottak helyett külső egyedek „párosodnak” a 
közepesnek minősíthető szülőkkel és leszármazottaik szintén a populáció tagjai lesznek. 
A sok változó miatt eltekintettem a gének bitszintű modelljétől, hanem egyszerűen a pa-
ramétereket átlagoltam.  

A módszer kézbentartásához vizsgálom a populáció egyedeinek különbségét, és egy 
megállapított értékhatár esetén befejezem a minimalizálást. Ugyanígy, ha a populáció 
legjobbjai sok generáción keresztül nem változnak, akkor is mondható, hogy megvan a 
legjobb megoldás. A generációk száma is beállítható, mint a keresés határa. 

A genetikus algoritmus okán elmondható, hogy a testmodell, a virtuális manöken – a 
fényképek adatai alapján – virtuális klónozással jön létre. 

A genetikus algoritmus és a gradiens módszer alkalmazására egy testmodell populá-
ciót hoztam létre. A po populáció elemei a TPopu osztály leszármazottjai. 

A TPopu osztály publikus adatai közül az egész _dimenzió a paraméterek számát 
rögzíti, az egész _elemszam pedig a populáció elemszámát definiálja, a valós _elemtáv 
az elemhalmaz méretét adja meg, az egész _uto változó tartalmazza azt a számot, hogy 
hány egymás utáni populáció legjobb elemét kell összehasonlítani annak megítélésére, 
hogy van–e fejlődés. A konstruktor meret paramétere az _elemszam-, a dimenzió para-
métere a _dimenzió és az uto paramétere az _uto változót állítja be. Ha a genetikus 
logikai változó értéke igaz, akkor végrehajtódik a genetikus algoritmus, ha a gradiens 
logikai változó értéke igaz, akkor a gradiens módszer indul el. 

A számítás során felhasznált adatokat dinamikus tömbökben tároltam. Az xmelyik 
egésztömb elemei a populációelemek testparamétereit azonosítják (a TAdattabla kons-
tansai). Az xmin és xmax valós tömb elemei a testparaméterek vizsgált intervallumának 
határai. Az x kétdimenziós tömb tartalmazza a populáció elemeinek testparaméter-érté-
keit. Az első dimenzió az elem sorszáma a populációban, a második a paraméterazono-
sító. A populációelemek pixelben mért eltérését a fénykép közvonalaitól az f egész 
tömbben tárolom. Az utolso egész tömbben a megelőző generáció _uto számú legjobb 
elemének adatát tárolom a generációk közti eltérés vizsgálatára. Az fgrad egésztömb az 
eltérésfüggvény aktuális pontban vett – pixelben mért - parciális differenciahányadosait 
tartalmazza. 

Az elemtav valós függvény a populáció elemeinek – mint _dimenzió dimenziós para-
métervektor euklideszi - távolságával tér vissza. 

A genetikus algoritmust az fmin metódus végzi. A függvény visszatérési értéke a fel-
lelt optimális paramétervektor pixelben mért eltérésértéke. A hanyad paraméter azt állít-
ja be, hogy ha az aktuális populáció mérete az eredeti populáció méretének ennyied ré-
szére csökken, akkor véget érjen a genetikus minimumkeresés.  

Az algoritmus első lépése a kezdeti populáció adatainak véletlen meghatározása. Az 
algoritmus addig működik populációról populációra, ameddig a populáció mérete ele-
gendően nem csökkent (hanyad), vagy a populáció legjobb eleme nem változik az utol-
só _uto db. populációban, vagy elérünk egy előre megállapított generációszámot 
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4. Melléklet – Paraméterek meghatározása fényképek alapján 

(GeneraciokMax). Minden egyes paraméterváltozáskor az adattábla és az aktuális test-
adatok is változnak. 

4M.3.3. Gradiens módszer 

Az optimum közelében a gradiens módszer alkalmazása hatékony minimumkeresés. 
Egy adott pontban az optimalizálandó függvény a gradiens irányában változik a leg-
gyorsabban. Ha ismert a legnagyobb változás iránya, akkor abban az irányban kereshető 
a legjobb érték. Ha ezt megvan, újra meg kell határozni a gradiens irányát, és az új 
irányban folytatni a keresést egészen addig, ameddig a keresés egy bizonyos előre meg-
határozott arányszámnál nem változtatja jobban a kiinduló paramétereket. A számításo-
kat gyorsítja, ha a gradiens irányát a legnagyobb változást okozó paraméteriránnyal 
helyettesítjük. 

A gradiens módszer megvalósítását a grmin metódus végzi. A függvény hanyad pa-
ramétere a keresés pontosságát szabályozza. Az előzetes vizsgálatok - az első érintés, il-
letve a genetikus algoritmus – meghatározzák a testparaméterek vizsgált intervallumait 
és a paraméterek egy aktuális optimumát. Az optimum körül beállítható nagyságú kör-
nyezetben keresem a minimumot. A minimum keresése közben – minden lépésben fe-
lezve – folyamatosan szűkítem a vizsgált intervallumot addig, ameddig annak mérete a 
hanyad paraméter alá nem kerül.  

Xmin0 Xmax0 

Xopt 

Xmin1 Xmax1 

d/2 Első lépésben a minimumérték körül a függvény 
meghatározza a gradiens vektort (a TPopu osztály fgrad 
tömbje). A legnagyobb fgrad koordinátához tartozó pa-
ramétert az Egy_Min függvénnyel keresem. A fellelt 
minimum lesz az aktuális optimum, és az intervallum 
távolabbi szélét az optimumtól az intervallum felének 
megfelelő távolságra állítom. 
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5. Melléklet – Pozíció-meghatározás iterációval  

Ha a cél egy síkgörbe pontjainak meghatározása fényképfelvétel alapján, akkor kiin-
duló pont lehet a fényképen rögzített, a képfeldolgozás eszközeivel egyértelműen meg-
határozott a síkgörbepontok halmaza. A kérdés azonban az, hogyan lehet következtetni 
a pont eredeti helyzetére a fényképfelvétel alapján. A fényképezett sík és a fénykép 
pontjai között a kölcsönösen egyértelmű perspektivikus leképezés homogén koordinátás 
alakját a 3. fejezet (3.5) összefüggése tartalmazza. Ha csak kevés pont helyzetét kell 
csak meghatározni, akkor az alábbi iteratív módszer alkalmazható. 

A 3.2.2. fejezetben leírt kalibrációs eljáráshoz használt négyzetlap képét az 5M.1. 
ábra mutatja. A négyzet sarokpontjai a fényképen rendre A, B, C, és D. Legyen a síkbeli 
x-y koordináta-rendszer középpontja O a négyzet középpontja (az átlók metszéspontja)! 
Kérdés, hogyan kell meghatározni egy tetszőleges P pont ζ és η koordinátáját.  

 

A 

B

C 

D 

O 

x

P 

O1 
O2 

y

η 
ζ 

A’ C’ 
O’ 

5M.1. ábra  
Az iteratív kalibráció geometriai-elrendezési vázlata  

 
Az AB és CD párhuzamos egyenesek a centrális vetítés miatt a fényképen O1 pont-

ban, az AD és BC egyenesek pedig O2 pontban találkoznak. Ha a koordináta-rendszer x 
tengelyének képét a fényképre képzeljük, akkor az átmegy az O2 ponton, hasonlóan az 
y tengely az O1 ponton. A koordináta-rendszer x-tengelyének képe tehát az OO2, y-
tengelyének képe OO1 egyenes. 

A P ponton áthaladó abszcisszavonal átmegy a P ponton, illetve az O2 ponton, az 
ordinátavonal pedig a P és O1 pontokon, a koordináta tengelyeket a megfelelő ζ és η 
koordináta-értékeknél metszik. 

Az A, B, C és D pontok, valamint az O origó tényleges térbeli helyzete és fényképen 
elfoglalt helye egyaránt ismert. A koordinátatengelyek négy negyedre osztják a négy-
zetet, amelyek közül egy tartalmazza a P pontot. A négy negyednégyzet sarokpontjai 
ismertek, hiszen az ábrán például C’ pont x koordinátája 0, y koordinátája megegyezik 
az ismert B pont y koordinátájával. Hasonlóan A’ pont y koordinátája 0, x koordinátája 
pedig megegyezik az ismert A pont koordinátájával.  

Látszólag nem jutottunk közelebb a probléma megoldásához, de az A’BC’O négyzet 
oldala fele akkora, mint az eredeti ABCD négyzeté volt, így P pont koordinátáira jobb 
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5. Melléklet - Pozíciómeghatározás iterációval 

becslést adható, mint eddig (a ζ koordináta A’ és O közé az η koordináta O és C’ közé 
esik).  

Az A’, B, C’ és O sarokpontok alapján meghatározhatjuk az új négyzet O’ közép-
pontját az A’C’ és az OB átlók meghúzásával. Az O’ középponttal újra négy négyzetre 
osztva az A’BC’O négyzetet, az egyik tartalmazza P pontot és ennek sarokpontjai egy 
még jobb becslést adhatnak a koordinátákra. 

A négyzetek felosztása folytatható. Az, hogy a résznégyzetek közül melyik tartal-
mazza a P pontot teljesen mindegy, a fentiek is csak az ábra jelöléseivel való kapcsolat 
céljából tárgyaltak speciális elhelyezkedést.  

A felosztás finomításával egyre jobb és jobb becslés adható a pont eredeti ζ és η 
koordinátáira. A helyzet pontos meghatározásának csak a fénykép felbontása (pixelszá-
ma) szab határt. 

Az A, B, C és D kalibrációs pontok segítségével bármely P pont helyzete meghatá-
rozható a fenti, jól programozható iterációs módszer gyors meghatározási algoritmust 
biztosít a pontkoordináták megtalálására. 
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6. Melléklet - Mérési alaksajátosságok  

A mérési alaksajátosságok felépítését az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

A láb csőszerű alkatrész, amelyen függőlegesen a mé-
rés lábtő alatti szintjeinek (lábszintek) megfelelő számú 
részre, vízszintesen 32 részre (10°-onként) oszlik. A kör-
körösséget figyelembe véve (lábszintek+1)*32 testponttal 
definiáltam a foltokat. 

 
A torzs csőszerű alkatrész, Függőlegesen a lábtőtől 

hónaljmagasságig a testre vetített pásztasíkok (törzsszin-
tek) száma határozza meg a felosztást, vízszintesen 64 
részre oszlik a felület (5°-onként). A felbontás (törzs-
szintek+1)*64 testpont használatát jelenti. A törzs a lá-
bakhoz az alsó szél pontjain keresztül csatlakozik (ez in-
dokolja a kétszer akkora osztást). Természetesen a lábtő-
ben a közelítés pontatlan, ennek azonban nincs ruhaipari 
jelentősége. 

 
A kar csőszerű alkatrész, amelyen függőlegesen a mé-

rés hónalj és ujjhegy közti szintek számának (karszintek) 
megfelelő osztás, vízszintesen 32 osztás (10°-onként) ta-
lálható. A körkörösséget figyelembe véve (karszin-
tek+1)*32 testponttal definiáltam a foltokat. A karok és a 
törzs a hónaljpontokban csatlakoznak egymáshoz. 

 
A csőszerű nyakfej függőleges osztásait a hónaljpon-

tok és a fejtető közt elhelyezkedő mérési síkok határoz-
zák meg (nyfszintek). Vízszintesen a testrész 128 részre 
oszlik (2,5°-onként). A körkörösség miatt a testrészt 
(nyfszintek+1)*128 testpont határozza meg. A nyakfej 
egyaránt csatlakozik a törzshöz és a karokhoz. 
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7. Melléklet – A térbeli letapogatás módszerei, az adatok feldolgozása 

A letapogató berendezés által szolgáltatott adatok meghatározása és feldolgozása 
többlépcsős tevékenység. A különböző lépések hátteréről adnak képet az alábbi fejeze-
tek. 

A 3.11 ábrának megfelelően a vezérlő program a kliens alkalmazásokon keresztül 
tartja a kapcsolatot a kamerákkal. A vezérlő alkalmazás funkciói: 

- felvételek készítése és a kamerák vezérlése, 
- képfeldolgozás, 
- a testpontok térbeli helyzetének meghatározása, 
- térbeli képfeldolgozás. 

7M.1. Felvételek készítése, a kamerák vezérlése 

Az általam kidolgozott programok biztosítják folyamatos kapcsolat a kamerákkal, le-
hetőséget teremtenek a kamerák működési paramétereinek beállítására. 

7M.1.1. A kiszolgáló-ügyfél kapcsolati rendszer kialakítása 

A RemoteControl alkalmazás a TCamRemote komponens segítségével teremt kap-
csolatot a kamerákkal. Az alkalmazás indításakor a CDEnumDeviceNext Canon API hí-
vásával felderíti a számítógéphez csatlakoztatott kamerákat, és a CamList listába helyezi 
azokat. A lista feltöltése után a lista minden egyes eleméhez elindítja a RemoteTemplate 
alkalmazás egy-egy példányát, a parancssor paramétereiben elhelyezve  

- az aktuális kamera sorszámát a CamList listán, 
- a kiszolgáló alkalmazás ablakának leíróját (handle), hogy az ügyfél tudja hova 

címezni üzeneteit, 
- illetve egy paramétert, mellyel azt írhatja elő, hogy az ügyfél láthatatlan – ablak 

nélküli alkalmazásként induljon. 
A kliens visszaküldi saját ablakleíróját, amit a kiszolgáló feljegyez a Cams tömbbe, 

mely minden kapcsolt kamerára vonatkozóan tárolja a kiszolgáló ablakleíróját, azt hogy 
a kamera aktív-e és azt, hogy a kereső bekapcsolt állapotban van-e. 

Indításkor a kiszolgáló beolvassa az aktuális kamerabeállítások adatait a Registry-
ből. (a HKEY_CURRENT_USER\Software\RemoteTemplate\Default csomópontból), és 
ezek értékeivel inicializálja a beállító lapot. A kliensek is ugyanezeket az értékeket ol-
vassák, így egyetlen paraméterbeállító üzenettel (WM_USER+_SetParams) biztosítható 
a kamerák összehangolt működése.  

A kiszolgáló minden kapcsolódó kamerát elsüt az ügyfeleknek küldött WM_USER + 
_GetPicture üzenettel. Mivel alaphelyzetben a kamerák alaphelyzetben maguk választa-
nak fókusztávolságot, a felvételek beállítása minden kamerán automatikusan megtörté-
nik. Az ügyfelek minden további felvétel esetén lezárják az automatikus fókuszállítást. 

Az alkalmazás kliensekkel való együttműködését egy induláskor indított időzítő 
(Timer) vezérli. Minden óraütéskor kéri a klienseket, hogy küldjék a kereső képét. Le-
hetőség van arra is, hogy a keresőképekből videofelvétel készüljön. Ennek vezérlését is 
az időzítő végzi. 

1 
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7M.1.2. A kamerák működési paraméterei 

A kiszolgálóprogramban megadható, hogy hova kerüljenek az elkészített képek (szá-
mítógépre (melyik könyvtárába), memóriakártyára. A lehetséges paramétereket a 
TCamRemote komponens RemoteGetRemoteParams metódusa segítségével határoztam 
meg, amelyik minden egyes paraméterhez összegyűjti a lehetséges beállítási értékeket. 
A programozható paraméterek listáját az alábbi 7M.1. táblázat tartalmazza. 

 

Paraméter Leírás 
ZoomPosition a Zoom értéke, 
ImageMode a kamera vezérlési módja. (programozott, záridő-beállítás, rekesz-beál-

lítás…), 
TV a záridő alapértéke, 
AV a blende alapértéke, 
ExpComp a felvétel kompenzációja, 
Flash vakukapcsoló, 
FlashComp a vaku kompenzációja, 
Size a fénykép mérete, 
Quality a fénykép minősége (a tömörítés kiválasztása), 
WhiteBalance fehéregyensúly-állítási lehetőség különböző felvételi körülményekre, 
ISO fényérzékenység, 
MeteringMode távolságmérési mód, 
AFDistance az automatikus fókusztáv meghatározásának módja, 
PhotoEffect különböző fotóeffektusok beállítási lehetősége, 
Contrast kontrasztállítás, 
ColorGain színtelítettség, 
Sharpness élességállítás. 

7.M.1.táblázat 

7M.1.3. Folyamatos kapcsolat az ügyfelekkel 

A kiszolgáló és az ügyfél kapcsolata Windows-üzenetekkel valósul meg. A 
WM_USER + x az üzenetet azonosítja, ahol az x a különböző funkciókat takarja az 
alábbi, 7M.2 táblázat szerint.  

 

üzenet funkció érték wParam lParam 
_hwnd Az ügyfél ablakleírójának 

továbbítása a kiszolgálónak. 
1 Az ügyfél sorszáma. Az ügyfél ablak-

leírója. 
_start A kamera távoli vezérlésének 

indítása. 
2 Az elkészült felvétel 

tárolásának helye. 
- 

_startviewfinder A kereső LCD indítása. 3 0–bekapcsolás, 
1–kikapcsolás. 

- 

_vfcbreq A kereső képének kérése az 
ügyféltől. A kiszolgáló küldi. 

4 Az ügyfél sorszáma. - 

_vfcb A vágólapra másolt keresőkép 
elkészült. Az ügyfél küldi. 

5 Az ügyfél sorszáma. - 

_stop A kamerával való kapcsolat 
megszakítása. 

6 0–a program is leáll, 
1–csak a megszólí-
tott ügyfél áll le. 

- 

_getpicture Késleltetett fényképezési utasí-
tás az ügyfélnek. 

7 A keret magassága a 
0 szinttől mérve 
(mm). 

A késleltetett fel-
vétel időpontja 
(TDateTime) 
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üzenet funkció érték wParam lParam 
_progress A felvételek számítógépre való 

továbbítása önálló programszá-
lon történik. Az átküldés hely-
zete a átküldött mennyiség a 
teljes igény százalékában. 

8 A kamera azonosí-
tója. 

Az átküldött szá-
zalék. 0, ha kész. 

_setzoom A zoompozíció állítása. 9 A zoompozíció - 
_setSize A méretparaméter beállítása. 10 A paraméter sorszá-

ma a komb.listán. 
- 

_setImageMode A vezérlési mód beállítása. 11 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_SetTV A záridő beállítása. 12 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_SetAV A blende beállítása. 13 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_expComp A felvétel kompenzációjának 
beállítása. 

14 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_Flash Vaku ki-, illetve bekapcsolása. 15 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_FlashComp A vaku kompenzációja. 16 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_WhiteBalance Fehéregyensúly állítás. 17 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_ISO Fényérzékenység állítás. 18 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_MeteringMode Távolságmérési mód állítása. 19 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_AFDistance Az autófókusz távolságmegha-
tározási módja. 

20 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_PhotoEffect Fotóeffektusok. 21 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_Contrast Kontraszt beállítás. 22 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_ColorGain Színtelítettség beállítás. 23 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_Sharpness Élességállítás. 24 A paraméter sorszá-
ma a komb.listán. 

- 

_SetParams A beállított paraméterek küldé-
se a kamerára és kiírása a 
Registry-be. 

25 - - 

_DirName A tároló könyvtár elérési útja 
olvasható a vágólapon. A ki-
szolgáló küldi. 

26 - - 

_Ready A felvételek számítógépre való 
továbbítása önálló programszá-
lon történik. Ha elkészült az 
ügyfél küldi. 

27 A kamera azonosí-
tója. 

- 

7M.2.táblázat 

 3



7. Melléklet – A térbeli letapogatás módszerei, az adatok feldolgozása 

7M.1.3 Az ügyfél-alkalmazások funkciói 

Az alkalmazás a paramétersorából felveszi saját kameraazonosítóját a kiszolgálótól, 
valamint a kiszolgáló ablakleíróját (sender_W) és a rejtett indulásra vonatkozó paran-
csot. 

Induláskor - az ablak átméretezésekor - a kliens visszaküldi saját ablakleíróját a 
WM_USER + _hwnd üzenettel a kiszolgálónak, melynek paraméterei az ügyfél azonosí-
tója és az ügyfél ablakleírója. 

Az első felvételek kivételével az ügyfelek nem állítanak fókusztávolságot.  
Az alkalmazás kiszolgálóval való együttműködését - az üzeneteken kívül egy, indu-

láskor indított időzítő (Timer) vezérli. Minden óraütéskor megvizsgálja a kliens, hogy 
kell-e késleltetett felvételt csinálni (_GetPicture üzenet lParam), és ha kell, exponál.  

7M.2. A képfeldolgozási funkciók lapelemei 

A TFenykpf osztályt a FenykepFU modulban a Delphi TFrame osztályának leszár-
mazottjaként definiált. Az osztály három képtároló TImage típusú vezérlőt tartalmaz, a 
Kep0, Kep1 és Kep2-t, valamint a Vonalak rajzmezőt (TPaintBox).  

A Kep0 a betöltött fényképet tárolja, a Kep2 a képfeldolgozás eredményeként kapott 
körvonalrajzokat az aktuális nagyításban tartalmazza. A Kep1 kép használható a képfel-
dolgozás során.  

A Vonalak rajzmező jeleníti meg a mérést segítő rajzolatokat a fényképen, mint pél-
dául a mérővonalak, körvonalak vagy a kalibráló tégla csúcsai és élei. A Vonalak elem 
mérete megegyezik a Kepx elemekkel. A nagyításokhoz, kicsinyítésekhez csak a képek 
méretei és a megjelenő rész változik, a mérések kiértékelésekor pedig a képméretekre 
normál a program. 

A mérési állapottól függően a Vonalak komponens MouseDown, MouseUp és 
MouseMove eseményei indítják, folytatják és befejezik a mérővonalak rajzolását, a 
zoom-ablak megjelenítését, a kalibrációs funkciókat, illetve a méréshez használt szálke-
resztek elhelyezését. A Paint esemény az adott helyzetnek megfelelő kirajzolást végzi. 

A fényképeken a mérések nagyításban végezhetők. Az xtoksz és ytoksz függvények 
elvégzik a méretek nagyítását, a ksztox és ksztoy függvények pedig visszatranszformál-
ják adatainkat az eredeti méretre. 

A fényképek képeinek betöltésére a TPicture típusú Pict tömb szolgál. (A TPicture 
komponens LoadFromFile metódusával JPG, BMP és metafájl (EMF, WMF) típusú 
állományok tölthetők be.) A betöltött fényképek azonosítására a Pict_name sztringtömb 
szolgál. Az Fkt tömb aktuális eleme a TFenykepf keret egy példánya, így ennek TImage 
típusú Kep0 vezérlője a Picture tulajdonság által kijelölt képet jeleníti meg. Megtekint-
hető a betöltött Pict kép, ha azt hozzárendeljük (Assign) a TImage vezérlőhöz. A Kep0, 
Kep1 és Kep2 képek méretei alapján úgy határozzuk meg az alapnagyítási faktort, hogy 
a kép ráférjen a keret példányára (Fkt tömb).  

A képek méreteinek beállításával nagyíthatók, illetve kicsinyíthetők a képek.  
A TFenykepF osztály példányait Kep0, Kep1 és Kep2 képeket és a rajzoló és ese-

ménykezelő metódusokat az ff tömb elemei tartalmazzák, ezzel a megoldással több kép 
(1,2, vagy akár 4) párhuzamosan, programozott módon kezelhető. 

A beolvasott fényképeket a FenykepToMatrix eljárás konvertálja a JPG-formátumból 
az ff tömb TFenykepF osztály példányainak megfelelő Kepx képekbe. Az eljárás para-
méterei a kép sorszáma és a TFenykepF osztály aktuális példánya. Az eljárás a képpon-
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tok színadatait a (longword típusú) Matrix dinamikus tömbbe helyezi. A tömb első in-
dexe a fénykép sorszáma, és minden fénykép minden egyes pixeléhez egy mátrixelem 
tartozik, melynek alsó három bájtja a képpont színének piros, zöld és kék összetevője. 

Az áttekinthetőbb használat érdekében képenként kiszűrjük a Matrix tömb elemeiből 
a színkomponenseket az rr, gg, bb tömbökbe. Ezek is dinamikus, háromindexes töm-
bök, Az első index a képet a második kettő pedig a képpontot azonosítja. A tárolt érték 
az rr esetén a piros, a gg esetén a zöld és a bb esetén a kék összetevő értéke pontonként. 

A szűrésekhez beállítható küszöbindex definiált. 
Piros szín keresésekor 3.2.2.3 fejezet szerint a (3.7) képlet alapján a Matrix tömb ele-

meit a küszöb alatt figyelmen kívül maradnak. A képletnek megfelelő (a környezettől 
elütő piros) pontok száma a GlobalU v_p_sz változójába kerül. A koordináták gyorsabb 
meghatározására szolgál a GlobalU modul van_pont háromindexes, dinamikus tömbjét 
is, amely a képenként (első index) a feldolgozandó pontok koordinátáját (második, 
harmadik index) tárolja, a képhez rögzített x,y koordináta-rendszerben.  

Ha csak az intenzítást a kérdés, akkor 3.2.2.3 fejezet (3.6) képlete alapján, a MatrixD 
tömb elemeit fehérre vagy feketére állíthatók. 

Az ilyen módon leszűrt és feldolgozott képeket a MatrixToFenykep eljárás visszatölti 
az ff tömb TFenykepF osztály példányainak megfelelő Kepx képekbe, és azok láthatóvá 
válnak. A MatrixToFenykep eljárás paraméterezése megfelel a FenykepToMatrix eljárá-
sénak 

7M.3. Kalibrálás 

A kalibrálás elvi hátterét a 3.2.2 fejezet tárgyalta. Az alábbiak áttekintik a kalibráló 
adatok meghatározásával, illetve tárolásával kapcsolatos programrészleteket. 

A kalibráló adatokat minden egyes nézeti képen a Tajol tömb tartalmazza (képenként 
4 valós koordinátával bíró pont TDPoint típus). 

A RemoteControl programban a 3.15. ábra szerint történő csúcspont meghatározását 
a CsucsPont_X TDPoint típusú függvény végzi. A függvényben a regressziós egyenes-
szakaszok együtthatóit a különböző xs sarokpontok esetén a Regresszio_eh függvény 
számítja és a (3.8) képlet H(xs) hibafüggvényét az Elteresfv szolgáltatja. A vonalszaka-
szok végpontjait pedig a Vegpont_X függvény számítja. 

A vonalszakaszok metszéspontjainak meghatározását a Metszespont függvény végzi, 
ennek paraméterei a két vonalszakasz négy végpontja (TDPoint), a függvény pedig az x 
és y valós változóparaméterében szolgáltatja a megoldást. A függvény visszatérési érté-
ke igaz, ha van metszéspont, hamis, ha nincs (közel párhuzamos egyenesek). 

Mindegyik alkalmazott függvényt a programok által közösen használt GlobalU 
modul tartalmazza. 

Lehetőség van a RemoteControl programban arra is, hogy akár a nagyított fényképen 
kézzel jelöljük ki a tájoló pontot. Ha a „Kézi kalibrálás” gomb lenyomott, akkor a fény-
képen való kattintás a kattintás helyéhez legközelebbi tájolópont helyét adja. A „Kézi 
kalibrálás” gomb kiengedésekor a kalibráló adatok tárolódnak. A kalibráló adatok táro-
lása a regisztrációs adatbázis  

 
HKEY_CURRENT_USER\Software\RemoteTemplate\Calib 

 
csomópontjában történik. A tájoló négyszögek a Tajolijx bejegyzéseibe kerülnek, ahol 
az i a kép számát, a j a pontsorszámát és x, illetve y a koordinátát jelöli. A középponti 
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tengelyek irányát az Origoijk bejegyzések tárolják, i a kép számát, a j az x-, illetve y-
tengelyt, k az x-, y-koordinátaértéket azonosítja (3.13. ábra). A Registry kezelése a 
TRegistryIniFile Delphi komponens segítségével történik.  

7M.4. Pontok térbeli helyzetének meghatározása a RemoteContol alkalmazással  

Az alábbi funkciók meghatározzák a mért térbeli pontok valós helyzetét és azt is, 
hogy melyik pont melyik testrészhez tartozik. 

7M.4.1. A térbeli helyzet meghatározása 

A kerettel való mérés során a fényképező funkciók, a felvételsorozatnak nevet adnak, 
és elkészül a névnek megfelelő könyvtár. A felvételeket tároló JPG-állományok neve 
azonosítja a fényképezőgép sorszámát (s), a felvétel időpontját év (éé), hónap (hh) nap 
(nn) óra (óó) perc (pp) másodperc (cc), valamint a keret hh magasságát mm-ben az 
alábbi formában.  

 
s_ééhhnnóóppss_mhh 

 
Minden könyvtárba bekerül a négy kalibrációs fénykép, hasonló állománynevekkel, 

azonban a kalibrációs képek nem tartalmaznak magassági információt (az utolsó négy 
_mhh karakter).  

A fényképek feldolgozásakor a program összeszámolja az aktuális képen lévő ponto-
kat v_p_sz (Matrix, MatrixD, van_pont tömbök elemei). Minden pontra meghatározza a 
pontok térbeli helyét. A helymeghatározó funkciókat a GlobalU modul Koordinata 
függvénye és Kordmer eljárása végzi. 

A Koordinata függvény bemenő paraméterei a kép azonosítója és a kérdéses képpont 
(TDPoint típus). A pont térbeli x-, y-koordinátái változó paraméterként kerülnek a hívó-
hoz. A függvény visszatérési értéke igaz, ha a koordináta meghatározása sikeres volt. 
Az eljárás bemenő paraméterei a kalibrációs adatok (az origóirányok és a tájolópontok), 
valamint a képpont amelybe a pont térbeli x- és y-koordinátái töltődnek az eljárás 
visszatérésekor. A függvény a (3.5) egyenletrendszert megoldó Perspective eljárás által 
meghatározott Persp tömb elemeit használja. A koordinátaszámítás a Pers_koord függ-
vényben készül. 

A pontok magassága (a z-koordináta) a képfájlok nevében elrejtett magassági adatból 
származik. 

Az egy szintet rögzítő, négy kép feldolgozásának eredményeként adódó pontok ada-
tait a Pont_3D tömb elemei tartalmazzák. A tömbelemek rekordok, melynek mezői a 
pontok térbeli x-, y- és z-koordinátái, illetve a szint azonosítója. A csoport azonosító-
mezőt a pontokhoz csak később rendeljük hozzá. Az összes pontot egy TPont3D típusú 
állományba írjuk. 

7M.4.2. A pontok csoportosítása testrészenként 

A képeken lévő pontok térbeli elhelyezkedésének meghatározása után a pontok cso-
portosítása az első feladat.  

A csoportosítás alapfüggvénye a hiszto_csoportositas függvény, amely a súlyponton 
átmenő az x-tengellyel paraméterként megadható alfa szögű tengelyre vetített távolság 
alapján hisztogrammot készít, és csoportosítja az elemeket (3.2.3.2 fejezet). A függvény 

 6



7. Melléklet – A térbeli letapogatás módszerei, az adatok feldolgozása 

visszatérési értéke a meghatározott csoportok száma. A függvény kitölti a GlobalU 
modul csopi tömbjét is, melyben tárolt koordináták a csoportok határait kijelölik. 

A combtőben és a hónaljaknál az y_hiszto_csoportositas függvényt célszerű használ-
ni, mely a csoportosítási adatokat a P1 (x1,y2) és P2 (x1,y2) pontokon átmenő egyenestől 
való távolság alapján szolgáltatja. A függvény paraméterei az (x1, x2) és az (y2, y1) 
értékek. A függvény megadja a minimumok x-koordinátáját egy tömbben, visszatérési 
értéke pedig a minimumok száma. 

A csoportosító alprogramok a lábakon egyszerűen két csoportot keresnek, a bal láb 
sorszáma 1, a jobbé 2. Ahol karok vannak, ott a test metszetének pontjai három, illetve 
négy csoportot alkotnak. Mindkét esetben a szélső csoportok a karok 4 és 5 sorszámmal. 
A törzs sorszáma 3. A fej és nyakrész sorszáma 6.  

Minden egyes pont csoportjellemző bekerül a Pont_3D tömb megfelelő elemének 
csoport mezejébe. Szintenként a különböző csoportok elemszámát feljegyzem a db 
tömbbe. A tömb első indexe a csoportot azonosítja, második indexe pedig a szintet. 

Minden szinten meghatározom a csoportokat alkotó pontok súlypontját is. A súly-
pontot a csoport_sulyp eljárás számítja ki, és az eredményeket az sp kétindexes tömb-
ben tárolja. Az sp tömb első indexe a csoportot, a második indexe pedig a szintet azono-
sítja.  

A testrészek határainak sorszámát a GlobalU modul labto, honalj és nyaki változói-
ban tárolt adatok tartalmazzák a keresés után. 

7M.4.3. Térbeli képfeldolgozás a RemoteContol alkalmazásban  

A szintenként és csoportonként osztályozott, a Pont_3D tömbben tárolt ponthalmazt 
további térbeli képfeldolgozási műveleteket végzek, az eredmények jobb értékelhető-
sége érdekében.  

Tovább szűröm a képeket, minden szinten, minden csoportból kiemelem azokat a 
pontokat, melyeknek a csoport súlypontjától való távolsága nagyobb, mint a várható tá-
volság és a számított szórás megadott többszöröse (3.2.3.3. fejezet). A tevékenységet a 
GlobalU modul Leszur eljárása végzi el. Az eljárás paraméterei a szint sorszáma, a 
csoport azonosítója és a szorzó, mely azt rögzíti, hogy a szórás hányszorosa határozza 
meg a kiszűrt pontokat. 

A Pont_3D tömbben tárolt ponthalmaz elemeire minden egyes szinten, minden 
csoportra vonatkozóan, a 3.2.4 fejezetben rögzített módon, 3.10. képlet szerint elvégzem 
a Fourier-sor szeletével a regressziót.  

Ehhez minden szinten és minden csoportban áttöltöm a Pont_3D tömbben tárolt ele-
meket a Pontrec típusú Pontok tömbbe. A Pontrec típus csak a pontok x-, y-koordinátá-
ját, valamint a súlyponti koordináta-rendszerben az x-tengellyel bezárt szöget tartalmaz-
za. 

A Fourier-együtthatókat a RegrU modul Reg függvénye számítja ki. A függvény be-
menő paraméterei a szintazonosító, a figyelembe vett együtthatók száma (3.10 képlet n 
értéke), a közelített pontok száma és a pontokat tároló Pontrec típusú tömb mutatója. 

A különböző csoportokhoz a Fourier közelítés más és más nagyságú szeletét 
használtam (3.2.4 fejezet). Érdemes megjegyezni, hogy a testrészátmeneteknek külön 
szinteket biztosítottam, ahova a szomszédos szintek pontjai is bekerülnek és ezekre 
külön Fourier-közelítést illesztettem.  

A Reg függvény elkészíti a 3.10 képlet szerinti, a minimum helyet meghatározó, az 
együtthatók szerinti parciális deriváltak 0 értékéből adódó lineáris egyenletrendszert, és 
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a megoldáshoz hívja az Inverz modul Inv függvényét, amely Gauss-eliminációval dol-
gozik. A megoldás (a Fourier-együtthatók) az Er dinamikus tömbbe kerülnek (RegrU 
modul). Az így meghatározott Fourier-együtthatókat felhasználva a RegrU modul Four 
függvénye kiszámítja a Fourier-közelítést. (3.24. ábra). A továbbiakban a Fourier-köze-
lítést, mint a képfeldolgozás eredményét használom, mely minden csoportban, minden 
szinten, a súlyponthoz képest mért bármely szögben, megadja a test pontjának koordiná-
táját a súlyponti koordináta-rendszerben. 

A testrészek illeszkedésénél – a lábtő és a hónaljmagasságában - az illeszkedő testré-
szek határpontjait a szomszédos testrészek megfelelő pontjainak átlaga alapján határoz-
tam meg, biztosítva ezzel a folytonos átmenetet.  

A feldolgozott képek alapján elkészítem a mérési alaksajátosságokat is, és azok tartó-
pont adatait is tárolom.  

A mérések minden esetben a felületmodellen, sűrűn elhelyezett pontok segítségével, 
numerikus módszerekkel történnek. 

Körméretek esetén a kiválasztott méretet tartalmazó elemek sorszáma egymás után a 
Vegtag modul globális ivh változójába kerül. A Testresz objektum Paint metódusa az 
ivh változónak megfelelően sűrűn (a sűrűséget a kerfelo változó értékével lehet szabá-
lyozni) pontokat helyez a kérdéses ívre, és a numerikusan meghatározott ívhosszat a 
lokális ivhossz változójába helyezi, valamint megjeleníti az összegzés eredményét a 
MeretAblak megfelelő szövegmezőjében. 

Hasonlóan történik a felületi görbék ívhosszának meghatározása is. A gorbemer logi-
kai változó igaz értéke esetén, az adott testrész gorbemer_i és gorbemer_j egészek által 
meghatározott felületi görbéjének pontjai - a görmer sűrűséggel - a GorbeIvhossz 
ivhossztip típusú rekordokat tartalmazó tömbjébe kerül. Az ivhossztip típus tartalmazza 
a görbepontok x, y és z koordinátáját, valamint az iv ívhosszat. 

A 3.31 ábrán látható „mérést” a testrészek Measure metódusa végzi. A metódus mű-
ködéskor meghatároz egy keresési középpontot a 3.31. ábra S pontjának x-, y-, és z-
koordinátái, melyek a (PontTip típusú) keresp rekordba kerülnek. A modell alaksajátos-
ság alap tartópontjai (a 3.31. ábra P pontjai) a szintén PontTip típusú keresn rekordba 
tárolódnak. A keres logikai változó igaz értéke esetén a program a mérési alaksajátossá-
gok felületi pontjainak helyét a Paint metódusban kerfelo sűrűséggel számítja, a megfe-
lelő mérési alaksajátosság újrarajzolásakor. Továbbá meghatározza a PontTip típusú 
keresres rekordot, mely a keresett pont koordinátáit tartalmazzák. A mérési alaksajátos-
ságok összes, sűrűn meghatározott pontja közül az lesz a keresett pont, amelyik által - a 
3.31. ábra szerinti -kijelölt YP vektor a legrövidebb.  

Mivel a modellező alaksajátosságok tartópontjainak száma alacsony, ezért célszerű, 
ha a tartópontok ívhosszban egyenletesen osztják a tartógörbéket. Ezt valósítja meg a 
testrészek Vasal metódusa. A módszer tehát az, hogy keresem a modellező 
alaksajátosságok tartópontjainak első közelítését. Az így meghatározott felületen a tartó-
pontokat a GorbeIvhossz tömb segítségével úgy választom meg, hogy azok ívhosszban 
egyenletesen osszák fel a felületi görbéket, majd ezeket a tartópontokat használva 
újrakeresem a tartópontok helyét a mérési alaksajátosságokon. 

A modellezési alaksajátosságok tartópontjainak adatait a Testresz osztály Save metó-
dusa tárolja adatbázisban. 
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8. Melléklet - Mérések a modellen 

A ruhadarabok tervezéséhez olyan testadatok is szükségesek, melyeket nem lehet 
kétdimenziós fényképeken megmérni. Ilyenek például a hagyományosan használt ke-
rületi adatok, mint például a derékkerület vagy a mellkerület. A hagyományos alkatrész-
tervezés ezekre az emberi testen nagy biztonsággal mérhető adatokra épít. Nem hasz-
nálja azonban a nem jól mérhető adatokat, mint például a kiemelt testpontok térbeli tá-
volsága. Az egyes testfelületek kiterítésére, melyek meghatározzák a ruhaalkatrész alak-
ját a hagyományos tervezésben nincs lehetőség. 

A matematikai módszerekkel leírt a valóságos testet közelítő felületmodellen azon-
ban minden nagy pontossággal mérhető, és ezen az adatok felhasználhatók a ruhadara-
bok testre szabott módon történő megtervezéséhez. 

A modellen megadott pontok távolsága és a kiválasztott ívek hossza lemérhető.  

8M.1. Testpontok távolsága 

A távolságok mérését a Meret modul TMeretAblak osztályának MeretAblak példánya 
vezérli.  

 
8M.1. ábra 

A méretvételi ablak 
 
Egy piros és egy zöld pontot helyezhetünk el a testen. Hogy melyiket azt az MG1 és 

MG2 SpeedButton-ok vezérlik. A gombok GroupIndex tulajdonsága 1, azaz csak az 
egyik lehet megnyomva. Ha bármelyik gomb megnyomott állapotban van, akkor a 
Meret modul meretvetel globális logikai változója igaz lesz, ami azt eredményezi, hogy 
a Vegtag modul Paint metódusa sűrűn (Suru) pontokat helyez el a testen (lásd még 3. 
Melléklet 3M.1 fejezet). A pontok láthatók is, ha a MeretAblak Mutat jelölőnégyzete be-
állított. 

Az egérrel ezen pontok közül választhatunk. A térbeli ábrán az egérrel való választás 
nem egyszerű. Segítségül hívhatjuk az OpenGL lehetőségeit. A Vegtag modul 
Vegtagok_kirajzolasa eljárása (3. Melléklet 3M.1 fejezet) a hogyan paraméterrel szabá-
lyozza a működést. Ha a hogyan=0, akkor egyszerű megjelenítés történik, ha azonban a 
hogyan értéke 1, akkor kihasználva az OpenGL lehetőségeit, az összes végtag kap egy 
sorszámot (glLoadName) és az a sorszám egy választási verembe kerül. 

1 
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Az OpenGL glSelectBuffer hívásával egy elemválasztási tárolót jön létre. Kattintás-
kor a gluPickMatrix függvénynek átadjuk az egér koordinátáját és a glRender-
Mode(GL_SELECT) és a glRenderMode(GL_RENDER) hívásokkal az elemválasztási 
tárolóba tölthetjük az egérpozícióban lévő felületelemek sorszámát, amelyekből kivá-
laszthatunk egyet (bal egérgomb a közelebbit, jobb egérgomb a távolabbit) és a sorszám 
az akthova változóba kerül. A DrawScene eljárás hogyan=2 paraméterrel történő hívá-
sával (3. Melléklet 3M.3. fejezet), valamint a glRenderMode(GL_SELECT) és a 
glRenderMode(GL_RENDER) hívásokkal csak a kiválasztott felületelemet rajzolja újra 
sűrű pontokkal, és kiválasztja a legközelebbi pontokat (talalat darab – a Vegtag globális 
változója). Az Info címke mutatja a talált pontok számát és azok közül a kiválasztott 
sorszámát (akttalal – a Vegtag globális változója). A Kovetkezo gombbal a kiválasztott 
pont sorszámát változtathatjuk. A kiválasztott elemek tárolójából meghatározzuk az ak-
tuális pontot (kereso_szam a Vegtag globális változója), és a DrawScene eljárás 
hogyan=3 paraméterrel történő hívásakor a koordinátákat a Paint metódus a (keres_x, 
keres_y, keres_z) vektorba tölti. A lenyomott gombnak megfelelően a koordináták az 
X1, Y1, Z1 vagy az X2, Y2, Z2 szövegmezőkbe kerülnek. A szövegmezők módosításával 
a TX, TY, TZ és a T szövegmezők automatikusan a két pont x-, y-, z- vetületi távolságát 
és a két pont távolságát számítják. 

 

  
M8.2. ábra 

A sűrű pontok és a mérőpontok 

8M.2. Ívhosszak a testen 

A MeretAblak IvhosszVal kombinált lista eleme tartalmazza a testen mérhető ív-
hosszak megnevezését. A kiválasztott elem sorszáma a Vegtag modul globális ivh válto-
zójába kerül. A Testresz Paint metódusa az ivh változónak megfelelően sűrűn pontokat 
helyez a kérdéses ívre és a numerikusan meghatározott ívhosszat a lokális ivhossz válto-
zójába helyezi, és az összegzés eredményét megjeleníti a MeretAblak Ivhosz szövegme-
zőjében.  
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9. Melléklet – Adatbáziskezelés, szomszéd keresés 

9M.1 Az OLE DB és az ADO 

Az OLE DB az Object Linking and Embedding szabvány adateléréssel foglalkozó ré-
sze a Microsoft adattechnológia alapja. Feladata, hogy adatbázistól független, egységes 
adatkezelési felületet nyújtson a programozóknak. Az OLE DB-t és a különböző adatbá-
zisokat „kiszolgálónak” (provider) nevezett szoftverkomponensek kapcsolják össze. 
Ezeket általában az adatbázis-kezelők gyártói készítik, de a Windows önmagában is tar-
talmaz néhányat. 

Az ADO egy COM objektummodell, ami az OLE DB felett működik, és lehetővé te-
szi annak elérését minden ActiveX kompatibilis programozási nyelvből. 

A program a Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 provider-en keresztül MS-Access (*.MDB) tí-
pusú adatbázisban tárolja az adatokat [38]. 

Az adatkezelő modulban a Delphi TADOConnection komponens által használt 
ConnectionString segítségével teremtek kapcsolatot az adatbázissal. 

Az adatbázis tábláival a Delphi TADOTable komponense teremt kapcsolatot, a lekér-
dezésekhez a Delphi TADOQuery komponensét használtam [104]. 

9M.2 A következtetési rendszer adatmodellje 

A tapasztalati adathalmaz alapján (4.1 képlet X halmaza) bármely adatsorhoz a prog-
ram szolgáltatja a következtetéseket (4.2 képlet Y halmaza). Egy vizsgálandó adatsor 
elemeinek tárolására a programban a datarow_t_t osztályt használom. Ennek példányai 
tartalmazzák az adatokat. Az osztály tulajdonságai megmutatják az előforduló szélsőér-
tékeket (min, max). A példányokat létrehozhatjuk, törölhetjük, illetve másolhatjuk 
(Create, Delete, Masol metódusokkal). A adatok rekordja a datarow_t_t osztály példá-
nyainak tömbje.  

A tapasztalati adathalmaz tárolására a programban kétindexes dinamikus tömböt 
(DataTable_t) használok (datatable_t_t típus). A tömb sorai az ismert esetek adatait tar-
talmazzák, az ismert adatokat, majd a következtetéseket. A beolvasott rekordok a 
DataTable_t adatmátrixba kerülnek.  

A vizsgált adatsort a Datarow_t komponens példánya tartalmazza.  
Az RT_Init eljárás inicializálja a számítást, lefoglalja az adatbázisból beolvasott ada-

tok tárolásához szükséges memóriát. 
Az RT_Final eljárás gondoskodik a memória felszabadításáról. 
A tapasztalati- és a következtetés adatok töltését az adatbeiro eljárás végzi. A válto-

zók normalizálását a DRow_Mod eljárás végzi a (4.4) képletben megadottaknak megfe-
lelően. 
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9M.3 A következtetés 

Minden adatmódosításkor a szamol eljárás aktivizálódik. 
A számítás a az adattáblán az adatok alapján a beállított regressziós fokszám által 

meghatározott darabszámú legközelebbi elem keresésével kezdődik. A keresést a 
_tavolsag függvény végzi, mely a távolságok számítása mellett a kivalaszt_t típusú di-
namikus logikai tömbbe feljegyzi az elemek kiválasztottsági állapotát.  

A kiválasztott rekordok alapján a _reg függvény hívásával a legközelebbi elemrekor-
dok következtetés mezőjét regresszióval közelíti a 4.2.1 fejezet (4.6)- (4.8) képletei sze-
rint. Az aktuális adatokat a regressziós függvénybe helyettesíti és közli a következtetést. 

 2



10. Melléklet - Ruhadarabokat meghatározó felületek kiterítése 

A ruhadarabok alkatrészeinek megtervezéséhez a különböző ruhadaraboknak megfe-
lelő testburkoló elemeket kell kialakítani.  

10M.1. A ruhadarabokat modellező TRuhadarab a TTestresz leszármazottja  

A testburkoló elemeket a testrészekhez hasonlóan készíthetjük el. A Ruhadb modul 
TRuhadarab osztálya a TTestresz leszármazottja (3. Melléklet), így ennek összes tulaj-
donságát és metódusát örökli. Ennek megfelelően a NURBS alapú megjelenítés nem 
okoz gondot.  

A TRuhadarab osztály TPoint típusú kitere és kiterh tömbjei a síkba terített 
ruhadarab alkatrészek pontjainak koordinátáit tartalmazzák.  

A TRuhadarab osztály metódusai közül a Tavolsag, mely két-, pozíciós indexekkel 
megadott térbeli pont távolságát méri. A Fektet metódus egy térbeli négyszöget fektet 
síkba az 5.1.3 fejezetben leírtaknak megfelelően. Az Energia függvény a kiterítéskor 
elszenvedett deformációt számítja 5.1.4 fejezetnek megfelelően a ruhadarabok alkatré-
szeinek felületén. A Vasal metódussal a ruhadarab felületének paraméterezése a két 
paraméterirányban, ívhosszban egyenletessé tehető (erre a modellezési alaksajátosságok 
alapján képezett ruhadarab-felületek numerikusan stabil kiteríthetősége miatt van szük-
ség). A Norm eljárás a ruhadarab felületi normálisát számítja megadott pontban az 5.1.6 
fejezetben ismertetett felület-deformációhoz. 

10M.1.1 Szoknyák modellezése TSzoknya_S osztállyal 

A ruhadarabokat meghatározó elemeket külön-külön készítettem el. A Szoknya_S 
modul TSzoknya_S osztálya a TRuhadarab leszármazottja, így a testrészekhez hasonló-
an kezelhető. A Create konstruktor meghatározza a _fugg_oszt, és a _vizsz_oszt felosz-
tást és a _points tömböt.  

A szoknyapontok koordinátáit a Vegtag modul Paint metódusa készíti el úgy, hogy a 
combok és a törzs burkolófelületeit határozza meg (5.14 ábra bal oldala), ha a kiterites 
logikai változó igaz értékű. 

A szoknyák kiterítéshez a Szoknyak_S objektumot használtam, melynek a Vegtag 
modul kfelo (=3) és k2felo (=3) konstansának megfelelően 8*kfelo* k2felo függőleges és 
8*kfelo* k2felo vízszintes osztást jellemző pontot tartalmaznak. Pontjaikat a két törzsfe-
let és a két combot modellező TTestrész típusú objektumok Kifesz metódusa számítja. A 
szoknyák megjelenítéséhez a 8*kfelo*8*kfelo pontot tartalmazó Szoknyab_S és 
Szoknyaj_S objektumokat használom. 

A szoknyák hosszváltozását a TSzoknya_S osztály Hossz és Kiegeszit metódusai 
végzik az adatokat a bazis és az alaphossz tulajdonságok tárolják. A fazontervezésért 
(5.11 ábra) a Korrigal és Tagit metódusok felelősek. 

A TSzoknya_S osztály Kiterit függvény metódusa a Fektet függvényt használva a 
kiter tömbbe helyezi a szoknya felületének kiterített pontjait. A kiterítés bázisvonalát az 
xOrigo tömb tartalmazza. A függvénymetódus visszatérési értéke a kiterítéskor elszen-
vedett deformáció. 
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10M.1.2 Nadrágok modellezése TNadrag_S osztállyal 

A nadrágok modellezése a szoknyákhoz hasonlóan a TRuhadarab leszármazottjaként 
definiált TNadrag_S osztállyal történik. A Nadragk_S  (16*kfelo* k2felo függőleges- és 
8* kfelo* k2felo vízszintes osztással) a kiterítéshez, a Nadragb_S a Nadragj_S (16*kfelo 
függőleges- és 8* kfelo vízszintes osztással)a megjelenítéshez.  

A szoknyákhoz hasonló funkcióval bírnak a Hossz és Kiegeszit metódusok, a bazis és 
az alaphossz tulajdonságok. Nadrág esetén a fazontervezésért (5.17 ábra) a Korrigal és 
Tagit metódusok mellett a Tervezo metódus felelős, mely használja a profilgörbék 
(frkulso, frbelso, prelso, prhatso labkozelso, labkozhatso) Ponttip típusú (3. Melléklet) 
tömbjeit. A tervező által megadott deformációt (5.2.2 fejezet) az _frkulso, _frbelso, 
_prhatso, _prelso, _labkozhatso, _labkozelso függvények végzik. 

A TNedrag_S osztály Kiterit függvény metódusa a Fektet függvényt használva a 
kiter tömbbe helyezi a szoknya felületének kiterített pontjait. A kiterítés bázisvonalát az 
xOrigo tömb tartalmazza. A függvénymetódus visszatérési értéke a kiterítéskor elszen-
vedett deformáció. 

10M.1.3 Ingek, ruhaderekak modellezése TIng_S és TIngUjj_S osztályokkal 

Az TIng_S és a TIngUjj_S osztályok a TRuhadarab leszármazottjai. A ruhadarab 
felület példányai kiterítéshez az IngElolk_S (14*kfelo* k2felo függőleges-, 6*kfelo* 
k2felo vízszintes felosztás), IngHatulk_S (13*kfelo* k2felo függőleges-, 6*kfelo* k2felo 
vízszintes felosztás), IngUjjk_S (10*kfelo* k2felo függőleges-, 10*kfelo* k2felo vízszin-
tes felosztás). A megjelenítéshez az IngElolb_S, IngElolj_S (14*kfelo függőleges-, 
6*kfelo vízszintes felosztás), IngHatulb_S, IngHatulj_S (13*kfelo függőleges-, 6*kfelo 
vízszintes felosztás), IngUjjb_S, IngUjjj_S (10*kfelo függőleges-, 10*kfelo vízszintes 
felosztás) objektumok használhatók. 

Az ingek speciális pontjainak jellemzésére szolgálnak az i_mellcsucs, j_mellcsucs, 
i_hatap, j_hatap,i_honalj, nyakp_e, nyakp_h indexek.  

A kontúrok adatai az frtest, frkarbelso, frkarkulso, prtestelso, prtesthatso, prkarelso, 
prkarhatso tömbökben találhatók, kezelésükre az _frtest, _prtestelso, _prtesthatso, 
_frkarkulso, _frkarbelso, _prkarelso, _prkarhatso eljárások szolgálnak. 

10M.2. A ruhadarabgeometria módosítása  

A TVarazs osztály funkcióival változtatható a ruhadarabok fazonja, hossza, a szűkí-
tők adatai. 

A profiltervezőnek a TFenykep osztály ad otthont. 

10M.3. A kiterítés  

A Terito modul TTerito osztályát használjuk a ruhadarab kiválasztására és a teríték 
megjelenítésére. A Terito ablak tartalmazza a kiválasztható ruhadarabokat (5.2 fejezet). 

A gomb megnyomásakor létrejönnek a ruhadarab objektumok és a program a 
Szoknyakiter, illetve a Nadragkiter, valamint az Ingkiter eljárásokkal végzi a kiterítést.  
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10M.4. A teritett kép kezelése 

A kirajzolás MM_LOMETRIC leképezési móddal történik.  
A terített kép nagyítható kicsinyíthető a TTerito zoom változójának megfelelően. 

10M.5. Adatok a CAT-ba  

A TTerito Paint metódusa kirajzolja a ruhadarabok kiter tömb elemeinek megfelelő 
síkalakzatokat (5.14 ábra jobb oldala), a CATba exportálja a körvonalakat (5.2 fejezet) 

10M.6. Adatok a szimulációhoz  

A szimulációs adatok előkészítését a Testadatok_fel, Ruhadarab_fel, Elem_fel, 
Kenyszer_fel, AlapadatKiegeszit eljárások végzik, a Szamol eljárás aktivizálja a szimu-
lációt. 
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