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Дисертационният труд е с обем 189 страници и се 
състои от увод, цел и задачи, четири глави, общи изводи, 
приноси и три приложения. Използваната литература 
включва 317 литературни източници. От тях, 84 са на 
кирилица и 233 на латиница. Дисертацията съдържа 143 
фигури и 38 таблици. Номерата на включените в 
автореферата фигури, таблици и цитирания съвпадат с 
тези в дисертационния труд. 

Дисертационният труд е обсъден и насрочен за 
защита на заседание на катедра „Машинно инженерство” 
към факултет „Техника и технологии” при Тракийски 
университет – Стара Загора, състояло се на 01.07.2021г 

 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 

……2021 г. от……….. часа в зала ……..., на университета, на 
открито заседание пред научно жури, назначено от 
ректора на Тракийски университет.  

Материалите на докторанта са на разположение на 
заинтересованите в катедра „Машинно инженерство". 

Автор: маг.инж.Таня Енчева Пенева:  
Тема: „Изследване процесите на проектиране на 

горно облекло от трикотажни платове” 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Актуалност на проблема 
Облеклата, произведени от трикотажни платове, 

съответстват на динамичния начин на живот на 
съвременния потребител. Те не ограничават движенията, 
не се мачкат, лесно се поддържат, имат добър външен вид 
и сравнително постоянна форма във времето. Процесите 
на проектиране на горно облекло от тях включват етапи и 
последователност, които принципно не се различават от 
тези при създаване на горни облекла от тъкани. 
Отличителна особеност е, че трикотажните платове 
притежават качества и свойства, които оказват пряко 
влияние върху геометричните параметри на изделията и 
технологията на производство.  

След синтезирането на полиуретановия полимер и 
патентоването на еластомерните нишки настъпва нова ера 
в производството на облекло. Производителите ги влагат в 
състава на преждата и променят значително 
деформационните свойства на платовете. Разработени са 
методики за конструиране на облекло от трикотажен плат 
с високо съдържание на еластомерни нишки.  

При анализ на асортимента на трикотажните 
платове през последните години се установява, че те най-
често се произвеждат със съдържание на еластомерни 
нишки от 1 до 6%. Този вид материали притежават 
деформационни свойства различни от тези на 
трикотажните платове без съдържание на еластомерни 
нишки, но и не могат да бъдат причислени и към високо 
еластичните.  

Важен проблем е отчитането на деформационните 
свойства на платовете в геометричните параметри на 
изделията. За тази цел се използват най-често 
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корекционни коефициенти, определени чрез редица 
лабораторни изпитвания. Съгласно съществуващите 
стандарти, производителите предоставят информация 
относно състава на трикотажните платове, в която 
задължително се упоменава стойността на процентното 
съдържание на еластомерни нишки. Това дава 
възможност, да бъде осъществен един качествено нов 
подход при определяне изходната информация, относно 
деформационните свойства на трикотажните платове. 
Изчисляването на корекционен коефициент на базата на 
процентното съдържание на еластомерни нишки в състава 
на трикотажните платове, ще спомогне да се оптимизират 
съществуващите методики за конструиране на дамско 
горно облекло. Това ще доведе до значително 
облекчаване процеса на конструиране на изделията и би 
намалило разходите на фирмите производителки. 

В тази връзка изследването на процесите на 
проектиране на горно облекло от трикотаж, съдържащ 
еластомерни нишки, разработването на метод за отчитане 
на деформационните свойства на плата при разработване 
на конструктивна основа на облеклото, усъвършенстването 
на методиките за конструиране и разработване на 
коректни конструкции и технологични процеси на горни 
облекла от тази група трикотажни платове е актуален 
въпрос и правилното му решаване определя качеството и 
конкурентоспособността на изработените облекла от 
производителите. 

Обект на изследване в дисертацията са процесите 
на проектиране, конструиране, моделиране и изработване 
на горно облекло от трикотажен плат, съдържащ 
еластомерни нишки, тяхната зависимост от 
деформационните свойства на плата и разработване на 
метод за отчитането им в геометричните параметри на 
изделията.  
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Цел и задачи на дисертационния труд 
Целта на дисертационния труд е изследване на 

процесите на проектиране на горно облекло от трикотаж и 
усъвършенстване на методика за конструиране на дамски 
рокли от трикотажни платове, съдържащи еластомерни 
нишки от 1% до 6%.  

За постигане на целта се поставят следните задачи: 
- Да се анализират методите за изследване на 

деформационните свойства на напречно плетени 
трикотажни платове, съдържащи еластомерни нишки;  

- Да се определят деформационните свойства на 
трикотажните платове, съдържащи еластомерни нишки от 
1% до 6%, които са необходими за процеса на 
конструиране на облекла от тях; 

- Да се определят коефициентите на корекция, 
според процентното съдържание на еластомерни нишки в 
състава на трикотажните платове; 

- Създаване на математически модели; 
- Да се състави методика за конструиране на дамски 

рокли от трикотажни платове, съдържащи еластомерни 
нишки от 1% до 6%; 

- Да се проектират авторски модели на дамски рокли 
от различни групи трикотажни платове, съдържащи 
еластомерни нишки от 1% до 6%; 

- Провеждане на експерименти и отчитане на 
резултатите от прилагането на коефициентите на корекция 
в процеса на конструиране на дамски рокли от трикотажни 
платове, съдържащи еластомерни нишки от 1% до 6%; 

- Да се разработят технологични последователности 
за изработване на дамски рокли от различни групи 
трикотажен плат, съдържащи еластомерни нишки от 1% до 
6%. 

Методи за изследване 
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 За реализиране на целите и задачите на настоящия 
дисертационен труд са изследвани следните зависимости: 
между разтегливостта на трикотажните платове и 
процентното съдържание на еластомерни нишки в тях; 
между коефициентите на корекция по съответното 
направление на разтегливостта и процентното съдържание 
на еластомерни нишки в трикотажните платове. В 
текстилната промишленост за изследване на връзката 
между две променливи се използват най-често методите 
на корелационния анали. За моделиране на връзките 
между изследваните променливи са използвани методите 
на линейната регресия. Статистическата обработка на 
данните от изследването е извършена с помощта на 
статистическия софтуер Statistica. 7.0 и MS Excel 2010. 
Разработена е методика за изпитване деформационните 
свойства на трикотажните платове, съдържащи 
еластомерни нишки. Изработен е стенд за провеждане на 
изпитванията.  

Научна новост  
 Създадена е качествено нов подход за отчитане на 
разтегливостта на трикотажните платове в 
конструктивните параметри на изделията, като за изходна 
информация са използвани данните от производителите, 
относно процентното съдържание на еластомерни нишки 
в състава на трикотажните платове Разработена е 
методика за конструиране на дамски рокли от трикотажни 
платове със съдържание на еластомерни нишки от 1 – 6%. 

Приложимост и полезност 
 Предложеният метод за отчитане свойствата на 
трикотажните платове в конструктивните параметри на 
изделията дава възможност за оптимизиране на процеса 
конструиране на облекло, чрез съкращаване на време, 
ресурси и разходи за провеждане на лабораторни 
изследвания на трикотажните платове за определяне на 
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деформационните им свойства. Разработената методика 
за конструиране на дамско горно облекло от трикотажен 
плат, осигурява добро съвпадение на конструктивните 
линии и прилягане на изделията, като не се налагат 
допълнителни корекции в процеса на изработването им. 
Предложените модели дамски рокли, в различни силуети, 
съвместяващи детайли с различни характеристики, както и 
формообразувани с различни видове драперии могат да 
бъдат внедрени в масовото производство на горно 
облекло. 
Апробация 
 Резултати от дисертационния труд са представени 
пред: 

 ХХVІІ Международна научна конференция за млади 
учени „Мениджмънт и качество“, Факултет техника 
и технологии Ямбол, 10-12 май 2018. 

 International conference on technics, technologies and 
education, ICTTE 2018, Yambol, October 18-19, 
Bulgaria   

 ХХVІІІ Международна научна конференция за 
млади учени „Мениджмънт и качество“, Факултет 
техника и технологии Ямбол, 10-11 май 2019  

 International conference on technics, technologies and 
education, ICTTE 2019, Yambol, October 16-18, 
Bulgaria   

 Юбилейна научно конференция с международно 
участие, „25 години Тракийски университет”, Стара 
Загора, 15.05.2020 (Online)  

 International conference on technics, technologies and 
education, ICTTE 2020, Yambol, November 4-6, 
Bulgaria (Online) 
Публикации  
Резултатите от работата си по дисертационния труд 

са представени в 9 публикации. Три са публикувани в 
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сборници от научни конференции, три в българско научно 
списание и три в чуждестранно научно списание с импакт 
фактор.Три от статиите са самостоятелни, а шест в 
съавторство. Три са публикувани на български и шест на 
английски език.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Глава Първа 
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 
 

 В глава първа е проведено проучване на 305 наши и 
чужди източници, отнасящи се за процесите на 
проектиране на горно облекло от трикотажен плат. 
Анализирани са основните етапи в процеса на 
проектиране на горно облекло от трикотажен плат. 
Проведено е изследване на асортимента на трикотажното 
дамско облекло в периода от 2016 г. до 2020 г. 
Анализирани са тенденциите на фона на цялата модна 
индустрия. Изследван е асортимента на трикотажните 
платове през периода 2016 - 2020 г. Анализирани са 
тенденциите, относно вида на бримковите структури, 
състава на преждите и процентното съдържане на 
еластомерни нишки в трикотажните платове. Определени 
са целта и задачите на дисертационния труд. 
1.8.1. Изводи от направеното литературно проучване 
От направените проучвания на основните етапи в процеса 
на проектиране на облекла от трикотаж, включващи 
анализи на дизайна и формообразуването, развитието на 
силуетите, методите и методиките за конструиране, 
моделирането, конфекционирането и проведеното 
изследване на тенденциите в развитието на асортимента 
на трикотажните облекла и платове, могат да се обобщят 
следните изводи: 
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1. Връзката между дизайна на облеклата и 
характеристиките на трикотажния плат е по-силно 
изразена, в сравнение с изработените от тъкан. Това се 
дължи на специфичните свойства на трикотажните 
материали, които в голяма степен влияят върху 
формообразуващите средства; 

2. Трикотажните платове предоставят възможност за 
формообразуване на облеклото, чрез използване на 
деформационните им свойства. По-високата им  
разтегливост и еластичност от тъканите, спомага за 
постигането на сложни форми със значително опростени 
конструктивни решения; 

3. Най-разпространеният метод за формообразуване 
на детайлите на трикотажните облекла е чрез окрояване. В 
проучените литературни източници не са намерени 
достатъчно данни за изследвания в тази област; 

4. Научните изследвания, относно развитието на 
силуетите при трикотажните облекла, са установили 
тенденция на натрупване и повтаряне на няколко силуета: 
плътно прилягащ, полувтален, прав и А-образен; 

5. Най-важният от процесите на проектирането на 
облекло от трикотаж е този на конструиране и 
моделиране, тъй като чрез него се осъществява връзката 
между художествения замисъл, конструкцията и 
технологичното изпълнение; 

6. Установено е, че специфичните свойства на 
трикотажните платове пораждат най-много проблеми в 
процеса на конструиране на облекла от тях. Най-силно 
влияние върху определянето на точните конструктивни 
параметри и изборът на конструктивни решения оказват 
деформационните свойства на използвания материал; 

7. В проучените литературни източници са 
установени три основни подхода за отчитане 
деформационните свойства на трикотажните платове в 
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параметрите на изделията: чрез постоянни процентни 
корекции по бримков ред и стълб за всички участъци от 
конструкцията, чрез коригиращи коефициенти по 
съответното направление, чрез определени със стандарт 
прибавки за свобода; 

8. Разработени са различни методи за определяне 
стойностите на коефициентите на корекция. Общото 
между всички е, че се основават на редица лабораторни 
изпитвания на трикотажните платове, което изисква 
допълнително време и ресурси, и повишава 
производствените разходи; 

9. Откриването на еластомерните влакна и влагането 
им в преждите на трикотажните платове, води до 
качествени промени в деформационните им свойства;  

10. В научната литература са публикувани методики 
за конструиране на облекло от трикотажен плат без 
съдържание на еластомерни нишки, както и за т. нар. 
високоеластични трикотажни платове. В последните се 
решават проблемите свързани с определянето на 
оптималните стойности на прибавките за свобода и 
прогнозиране на налягането, което облеклото оказва 
върху човешкото тяло; 

11. В голяма част от проучената научната литература, 
моделирането на облекло от трикотажен плат се 
разглежда като идентично на това от тъкан. Това има 
известно основание, но трикотажните платове притежават 
специфични свойства, които оказват пряко влияние върху 
формата на детайлите и трябва да бъдат отчетени при 
моделирането на изделията; 

12.  В процеса на конфекциониране на трикотажните 
облекла са установени редица проблеми, породени от 
специфичните свойства на бримковите структури. 
Решаването на една част от тях е постигнато чрез 
специално машинно оборудване. Изследвани са 



11 
 

възможностите за намаляване на големия разход на 
материали при производството на облекло чрез окрояване 
на детайлите; 

13. Влаго-топлинната обработка е технологичен 
процес, който поражда проблеми с проектираните 
размери и конфигурации на детайлите, тъй като 
предизвиква множество деформации. Особено ярко 
изразени са при изделията от трикотажен плат, съдържащ 
еластомерни нишки; 

14. Налице е постоянна тенденция на представяне 
на дамско горно облекло от трикотаж в модните колекции. 
През изследвания период в колекциите на дизайнерите са 
включени трикотажни облекла както следва: 2016г. – 
30,44%, 2017 – 32,52%, 2018 – 30,47%, 2019 – 35,41%, 2020г. 
-33,81%; 

15. Артикулите които са основна част от асортимента 
на горното дамско облекло от трикотаж са: дамски блузи, 
дамски рокли и дамски поли. Те представляват за сезон 
Есен/Зима – 83,44%, а за Пролет/Лято – 83,81%, от общия 
асортимент; 

16. През изследвания период е установено, че най-
често използваните силуети за изработване на дамски 
рокли и през двата сезона са: полувтален, прав и плътно 
прилягащ;  

17. Съставът на трикотажните платове се отличава с 
голямо разнообразие на влакна и влакнести смеси. 
Наблюдават се съществени различия във видовете влакна 
за двата сезона. Зимните колекции в сравнение с летните, 
се отличават с по-голямо разнообразие на влакна и 
влакнести смеси; 

18. В колекциите от двата сезона най-често 
използваният влакнест материал е вискозата. Тя е 
включена в 80,57% от състава на платовете от летния 
асортимент и 52,82% от зимния; 
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19. Наблюдава се тенденция за производство на 
трикотажни платове с еластомерни нишки. През периода 
2016-2020 г. 84,63% от платовете, произведени за сезон 
Пролет/Лято са съдържали еластомерни нишки, а за сезон 
Есен/Зима 54,83%; 

20. Трикотажните платове най-често се произвеждат 
със съдържание на еластомерни нишки както следва: с 5% 
- 24,77%; с 6% - 19,55 % и с 2% - 15,5 % от общия брой 
изделия; 

21. Съществуват различия във вида на използваните 
плетки, в зависимост от сезонното предназначение на 
платовете. Най-използваните в изделията от есенно – 
зимният асортимент са напречно плетените жакардови и 
Punto di Roma, съответно 47,46% и 16,52% от общият брой.  

22. В колекциите Пролет/Лято най-често 
използваните плетки за платовете са: гладка еднолицева 
плетка - 45,05%, напречно плетени жакардови - 25,1% и 
напречно плетени комбинирани бримкови структури – 
15,48% от общия брой изделия. 

23. Налице е тенденция за производство и 
предлагане на напречно плетени трикотажни платове, 
съдържащи еластомерни нишки в границите от 1% до 6%, 
подходящи за горно облекло – блузи, рокли, поли. Техните 
специфични деформационни свойства налагат отделянето 
им в самостоятелна група еластомерни трикотажни 
платове. 

24. В настоящият момент, за конструиране на 
облекло от този вид платове се използват съществуващите 
методики, което предизвиква редица проблеми. Това 
налага необходимостта от изследване деформационните 
свойства на трикотажните платове със съдържание на 
еластомерни нишки от 1 - 6% и разработване метод за 
отчитането им в геометричните параметри на изделията. 
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Глава Втора 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗТЕГЛИВОСТТА И НАПРЕЧНАТА 

ДЕФОРМАЦИЯ НА ТРИКОТАЖНИТЕ ПЛАТОВЕ В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОЦЕНТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ЕЛАСТОМЕРНИ НИШКИ В СЪСТАВА ИМ 

 
 В глава втора е представено изследване на 
разтегливостта и напречната деформация на трикотажните 
платове в зависимост от процентното съдържание на 
еластомерни нишки в състава им. Анализирани са 
съществуващите методи за изпитване на 
деформационните свойства на трикотажните платове. 
Разработена е методика за провеждане на 
експериментите. Проведени са изпитвания на 
деформационните свойства на две групи трикотажни 
платове. С методите на корелационния анализ е 
изследвана вида и силата на зависимостта между 
разтегливостта на двете групи платове и процентното 
съдържание на еластомерни нишки в състава им. 
 2.2.1. Методика за провеждане на експериментите 
Лабораторен стенд 
 За определяне на разтегливостта и остатъчната 
деформация на трикотажни платове, съдържащи 
еластомерни нишки е разработена методика за 
провеждане на изпитванията и е изработен лабораторен 
стенд, показан на фиг. 2.1. 
 Начин на работа 
Двата вида бримкови структури са определени като:  

 Група А: Напречно плетени жакардови плетки;  

 Група Б: Напречно плетена двулицева плетка Punto 
di Roma. 
 Изрязват се по 5 мостри с размери 200 mm Х 50mm, 
като изследваното направление е успоредно на дължината 
им. Направени са изпитвания по направление на бримков 
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ред, стълб и ъгъл 45˚. Схемата на принципа за изрязване и 
подготовка на образците е представена на фиг. 2.3. и 
фиг.2.4. Изследваните образци се натоварват със сила от 3 
N, в продължение на 60 s. Измерват се размерите на 
маркираните участъци по вертикала и хоризонтала. 
 

  
Фиг.2.1.Схема на стенда Фиг.2.2 Стенд 

 
 

  

Фиг.2.3.Принципна 
схема за изрязване на 
изследваните образци 

Фиг.2.4. Схема на подготовка на 
образците за изпитване 
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 Мострата се освобождава от обтягащата тежест, 
сваля се от стенда и се поставя върху хоризонтална 
повърхност за релаксация от 60 s, след което отново се 
измерва. Разтегливостта и остатъчната деформация се 
определят по формулите: 

   
     
  

     (2.4) 

     
     

  
      (2.5) 

където    е началният размер на образеца;    –дължината 
по време на натоварването;   - дължина на образеца след 
релаксация;   - относителното удължение или 
разтегливостта;      – условно-остатъчната деформация. 

 2.4.Резултати от проведените експерименти 
 Изпитванията са проведени по направление на 
бримков ред, бримков стълб и ъгъл 45˚. Установени са 
разтегливостта, напречната деформация и 
условно-остатъчната деформация.  
 2.4.2. Изводи от проведените експерименти 
Анализът на резултати позволява да се направят следните 
изводи: 

1. При натоварването на платовете и от двете групи 
бримкови структури, в трите изследвани направления, се 
наблюдава висока способност за релаксация. Това се 
дължи на факта, че благодарение на еластомерните нишки 
не настъпват пластични деформации в бримковите 
структури; 

2. Стойността на условно-остатъчната деформация за 
всички изследвани образци се намира в границите на 
ниските стойности т.е. не превишава 2%, което дава 
възможност да не бъде отчетена при проектирането на 
облеклата;  

3. Ниската остатъчна деформация определя 
разтегливостта като свойството, отчитащо деформацията 
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на трикотажните платове в конструктивните параметри на 
изделията; 

4. Установено е, че при платовете от двата вида 
бримкови структури в трите изследвани направления с 
увеличение на процентното съдържание на еластомерни 
нишки се увеличава и разтегливостта на трикотажните 
платове; 

5. Анализът на графиките на взаимовръзката между 
напречната деформация на образците и разтегливостта им 
установи твърде противоречиви резултати; 

6. При трикотажните платове от плетки група Б е 
установена слаба зависимост между процентното 
съдържание на еластомерни нишки и напречната 
деформация по направление на бримков ред и стълб; 

7. Анализът на графиките на зависимостта между 
разтегливостта на образците и процентното им 
съдържание на еластомерни нишки е установена права 
положителна линейна зависимост. 
 2.5. Изследване на зависимостта между 
разтегливостта на трикотажните платове и процентното 
съдържание на еластомерни нишки в тях 
 За решаване на задачите на настоящия 
дисертационен труд е необходимо да бъде изследвана 
зависимостта между процентното съдържание на 
еластомерни нишки в състава на трикотажните платове и 
тяхната разтегливост. В текстилната промишленост, един 
от най-често прилаганите методи, чрез които се получава 
обективна мярка за връзката между изследваните 
променливи е корелационния анализ. 
 2.5.1.1. Изследване вида на разпределение на 
емпиричните данни 
 Хипотезата за вида на разпределението на 
емпиричните данни е изследвана чрез трита вида методи 
– косвен, графичен и статистически тест. Анализът на 
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получените резултати позволява да се направи извода, че 
разпределението на  емпиричните данни не се различават 
статистически от теоретичното нормално разпределение.  
 2.5.1.3. Избор на тест и корелационнен 
коефициент  
 Установената права линейна зависимост, между 
процентното съдържание на еластомерни нишки и 
различните видове разтегливост, дава основание да се 
проведе корелационен анализ. Нормалното 
разпределение и вида на експерименталните данните 
определят използването на параметричен тест. Като най-
подходящ за целите на изследването е определен 
корелационният коефициент на Пирсън –    . Получени са 

стойностите коефициентите на изследваните зависимости.   
 2.5.1.4. Анализ на резултатите от проведеният 
корелационен анализ 
Анализът на резултатите установи, че при изследване на 
платове от двете групи плетки- А и Б, корелационите 
коефициенти, отчитащи взаимовръзката между 
процентното съдържание на еластомерни нишки в 
трикотажните платове и тяхната разтегливост, в 
съответното направление, имат еднакви стойности –    . = 

0,98. 
 Статистическата значимост на получените резултати 
е проверена, чрез критерия на Стюдент. За целта 
разчетната му стойност е изчислена по формулата: 

    
    √   

√     
 
               (2.8) 

Където:    - емперичната стойност на критерия на 
Стюдент;    - теоретична стойност на критерия на 
Стюдент;     – корелационнен коефициент на Пирсън. 
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 Статистическата значимост е проверена при степени 
на свобода n – 2 и ниво на значимост α =0,05. 
 2.5.1.5.Изводи 
Проведеното изследване на вида и силата на зависимостта 
между процентното съдържание на еластомерни нишки в 
състава на трикотажните платове и тяхната разтегливост, 
позволява да бъдат направени следните изводи: 

1. Между разтегливостта на изследваните групи 
трикотажни платове и процентното им съдържание на 
еластомерни нишки, съществува положителна, линейна 
зависимост; 

2. Установените еднакви корелационни коефициенти 
между процентното съдържание на еластомерни нишки и 
разтегливостта на платовете от двете групи платове 
свидетелстват, че взаимовръзка е с еднаква теснота; 

3. Коефициентите на детерминация и неопределеност 
доказват, че 96,04% от промените в резултативната величина, 
която е разтегливостта в съответното направление, се дължат на 
промени в независимата променлива – процентното 
съдържание на еластомерни нишки, а останалите 3,96% се 
дължат невключени в анализа фактори; 

4. Установената теснота на зависимостите се определя 
като много голяма, тъй като корелационният коефициент е със 
стойност над 0,9 и коефициент на детерминация над 81%. За 
интерпретация на силата на корелационния коефициент е 
използвана скалата на Коен (Cohen).  
 

Глава Трета 
МЕТОД ЗА ОТЧИТАНЕ РАЗТЕГЛИВОСТТА НА 
ТРИКОТАЖНИТЕ ПЛАТОВЕ, ЧРЕЗ ПРОЦЕНТНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕЛАСТОМЕРНИ НИШКИ В 
СЪСТАВА ИМ 
 
В глава трета е разработен метод за отчитане 

разтегливостта на трикотажните платове, чрез 
процентното съдържание на еластомерни нишки в състава 
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им. Проучени са методите за отчитане свойствата на 
трикотажните платове в геометричните параметри на 
облеклото. С методите на корелационния и регресионния 
анализ е изследвана вида и силата на зависимостта между 
корекционните коефициенти и е моделирана връзката 
между тях. Представените математически модели са 
използвани за усъвършенстване на методика за 
конструиране на дамски рокли от трикотажен плат с 
еластомерни нишки.  

3.2. Корекционен коефициент за отчитане на 
разтегливостта 

В процеса на конструиране на облеклото 
коефициента на корекция има за цел, не само 
количествено да отчете деформационните свойства на 
материала, но и да осъществи връзката между човешкото 
тяло и изделието, като осигури добър външен вид, 
нужното прилягане и комфорт при експлоатацията му. От 
конструирането на облекла от тъкан е известно, че 
връзката между анатомичните размери на тялото и 
вътрешните размери на облеклото се осъществява чрез 
прибавките за свобода [13, 14, 64]. Разтегливостта на 
трикотажните платове дава възможност, чрез отчитане 
само на определена част от нея, да се осигурят нужните 
стойности на прибавки за свобода на изделията. Това 
поставя въпроса каква част от стойността, на лабораторно 
установената разтегливост, да бъде отчетена и налага 
въвеждането на понятието коефициент на отчетна 
стойност на разтегливостта. 

3.2.1.Коефициент на отчетна стойност на 
разтегливостта 

Анализът на литературните източници налага 
извода, че лабораторно установената разтегливост трябва 
да бъде редуцирана със стойностите на минимално 
необходимата и динамичната прибавка за свобода. За 
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изходни данни при определянето им да бъде използван 
натрупания научен опит, относно разтегливостта на 
облеклото в процеса на експлоатацията му. 

На базата на анализа на натрупания 
изследователски опит, са определени коефициенти на 
редукция на разтегливостта, в които ще бъдат отчетени:  

 минимално необходимата прибавка за осигуряване на 
жизнените функции със стойност от 4,1 см, което 
съответства на 5% разтягане по време на 
експлоатация; 

 динамичната прибавка, която е разтегливостта по 
време на експлоатацията на изделията от 35-55%. 

Стойности на коефициентите за редукция на 
разтегливостта са: по бримков ред -60% ; бримков стълб – 
50%; ъгъл 45˚- 60%. Коефициентите на редуцираната 
отчетна стойност ще се изчисляват по формулите: 

             
 

   
          (3.1) 

              
 

   
           (3.2) 

           
 

   
          (3.3) 

Където:             ,            ,          - коефициенти на 

отчетната стойност на разтегливостта по направление на 
бримков ред, стълб и ъгъл 45˚;           ,          ,         – 

коефициенти на редукция на разтегливостта по 
съответното направление. 

3.2.2. Определяне стойността на коефициентите на 
корекция 

Определянето на стойностите на коефициентите, с 
които ще бъдат коригирани параметрите на изделията, 
преминава през следните етапи: 

1.Определяне деформацията на материала, 
съгласно формула (3.4). 
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     (3.4) 

Където:   е началният размер на образеца;    –
дължината по време на натоварването,   - дължина на 
образеца след релаксация,   - относителното удължение 
или разтегливостта; 

2.Определяне коефициента на отчетната 
стойност на разтегливостта по съответното 
направление съгласно формули (3.1), (3.2), (3.3); 

3. Отчитане коефициента на отчетната 
стойност на разтегливост в параметрите на 
изделието. 

Всяка точка от основната конструкция след отчитане 
на разтегливостта променя параметрите си съгласно 
следните формули: 

      (              ) (3.5) 

      (              ) (3.6) 

      (           )      (3.7) 

Където:   ,    и   са координатите на i – тата точка 
от контура на детайла без отчитане деформационните 
свойства на плата. 

Следователно стойността, с която всяка точка от 
конструкцията променя своето изходно положение може 
да бъде определена като коефициент на корекция. 
Неговите стойности в зависимост от направлението на 
разтегливостта на плата са: 

       (              ) (3.8) 

          (              ) (3.9) 

       (           ) (3.10) 

Където:        ,           ,        - са коефициентите на 

корекция по съответното направление. 
На базата на резултатите от изпитванията на 

разтегливостта на платовете, са изчислени коефициенти на 
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корекция съгласно формули (3.8), (3.9).(3.10). Получените 
стойности са представени в Приложение 3 табл., платове 
група А - табл.3.1,табл.3.2 и табл.3.3., платове група Б – 
табл.3.4, табл.3.5 и табл.3.6.  

3.3. Изследване на зависимостта между 
коефициентите на корекция и процентното съдържание 
на еластомерни нишки в състава на трикотажните 
платове 

Изследването на зависимостта между 
разтегливостта и процентното съдържание на еластомерни 
нишки в състава на трикотажните платове установи силна, 
корелационна зависимост. Причинно-следствената връзка 
между разтегливостта и коефициентите на корекция, 
предполага наличието на аналогична зависимост между 
коефициентите на корекция и процентното съдържание на 
еластомерни нишки в състава на трикотажните платове. 
Това дава основание да бъде изследвана вида и силата на 
тази зависимост, с цел разработването и представянето на 
функция, която я описва. За решаването на тази задача са 
използвани методите на корелационния и регресионния 
анализ.  

Статистическата обработка на данните съобразно 
целта на изследването е извършена с помощта на 
статистическия софтуер Statistica. 7.0. Статистическата 
значимост е оценена въз основа на стойността р. 
Резултатите в настоящото изследване са статистически 
значими при р < 0,05. 

3.3.1.3. Избор на корелационен коефициент  
Анализът на вида и формата на изследваните 

зависимости и разпределението на емпиричните данни, 
дават основание за определяне силата на взаимовръзката 
между изследваните величини, да се използва 
корелационният коефициент на Пирсън –    . Стати-

стическата значимост на получените резултати е 
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проверена чрез сравняване на разчетния критерии на 
Стюдент с неговата таблична стойност. Проверката е 
осъществена при степени на свобода n – 2 и ниво на 
значимост α =0,05. За целта разчетната стойност на 
коефициента на Спирман е изчислена по формула (2.8). 
Основните изследвани параметри и табличният критерии 
на Стюдент са представени в табл.3.4. 

 
Таблица.3.4. Параметри на корелацията между 
корекционните коефициенти и съдържанието на 
еластомерни нишки [%] 

Корекционен 
коефициент 

                      

П
л

ат
о

ве
 г

р
уп

а 
А

 По направление на 
бримков ред -% 

-0,98 
96,
04 

3,
96 

33,
96 

2,0
11 

33,96˃
2,011 

По направление на 
бримков стълб - % 

0,98 
96,
04 

3,
96 

33,
96 

2,0
11 

33,96˃
2,011 

По направление на  
ъгъл 45˚ - % 

-0,98 
96,
04 

3,
96 

33,
96 

2,0
11 

33,96˃
2,011 

П
л

ат
о

ве
 г

р
уп

а 
Б

 По направление на 
бримков ред -% 

-0,98 
96,
04 

3,
96 

33,
96 

2,0
11 

33,96˃
2,011 

По направление на 
бримков стълб - % 

0,98 
96,
04 

3,
96 

33,
96 

2,0
11 

33,96˃
2,011 

По направление на  
ъгъл 45˚ - % 

-0,98 
96,
04 

3,
96 

33,
96 

2,0
11 

33,96˃
2,011 

Забележка: Критичната стойност на 
коефициента на Пирсън при n=50 и α=0,05 е равна на 0,27 

3.3.1.4.Анализ на резултатите 
Получените резултати от изследването на силата на 

зависимостта между процентното съдържание на 
еластомернни нишки в състава на трикотажните платове и 
корекционните коефициенти, позволяват да се направят 
следните изводи: 
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1. Между корекционните коефициенти и 
процентното съдържание на еластомерни нишки в състава 
на трикотажните платове е установена линейна 
зависимост; 

2. Установената линейна зависимост е отрицателна 
при коефициентите, отчитащи разтегливостта по 
направление на бримков ред и ъгъл от 45˚ и положителна 
за коефициентите, отчитащи разтегливостта по 
направление на бримков стълб; 

3. Стойностите на корелационните коефициенти 
свидетелстват, че процентното съдържание на 
еластомерни нишки в трикотажните платове влияе в 
еднаква степен върху разтегливостта на трикотажните 
патове, независимо от вида на бримковата им структура и 
направлението на натоварването им; 

4. Коефициентите на детерминация и 
неопределеност доказват, че 96,04% от промените в 
резултативната величина - корекционния коефициент в 
съответното направление, се дължат на промени в 
независимата променлива – процентното съдържание на 
еластомерни нишки. Останалите 3,96% се дължат на 
невключени в анализа фактори; 

5. Установената теснота на зависимостите се 
определя като много голяма, съгласно използваната за 
интерпретирането к скала на Коен (Cohen). 

3.4. Математически модели на зависимостта 
между корекционните коефициенти и процентното 
съдържание на еластомерни нишки в трикотажните 
платове 

Установената силна, статистически значима 
зависимост между корекционните коефициенти и 
процентното съдържание на еластомерни нишки в състава 
на трикотажните платове, както и нейната линейна форма, 
са основание да се изследва възможна функционална 
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зависимост. Намирането на такава взаимовръзка и 
функция, която я описва, ще даде възможност да се отчита 
разтегливостта на трикотажните платове в 
конструктивните параметри на облеклата, използвайки 
информацията, предоставяна от производителите 
съгласно [49,173]. Решаването на тази задача е възможно 
чрез методът на линейната регресия. 

3.4.2. Регресионен анализ на изследваните групи 
трикотажни платове  

Целта на настоящото изследване е де се моделира 
връзката между корекционните коефициенти и процент-
ното съдържание на еластомерни нишки в трикотажните 
платове. В качеството на зависима променлива са 
определени корекционните коефициенти по съответното 
направление, а независимата променлива е процентното 
съдържание на еластомерни нишки. След изследване на 
различни функции, най-добър се оказа еднофакторният 
регресионен модел. Неговият общ вид и регресионно 
уравнение са: 

Регресионен модел:                       (3.11) 

Регресионно 
уравнение: 

   ̂             (3.12) 

където        - емпирични стойности на съответният 
корекционен коефициент;    и    - параметри на 
единичния праволинеен регресионен модел в генералната 
съвкупност;     - процентното съдържание на 
еластомерни нишки;     - остатъчен компонент със случаен 

характер;    ̂– теоретичната прогнозирана стойност на 
коефициентите. 

 За намиране параметрите на представения модел 
е използван методът на най-малките квадрати. Целта е да 
бъде избрана онази регресионна линия, която води до 
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минимизиране на функцията на двете променливи. 
Съставена е система от две нормални уравнения. 

.1 0 11 1
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. 0 11 1 1

. . %

. . .% % %

n n

k
i i

n n n

k i ii i i

n EfK i

Ef Ef EfKi i

 

 

 

  

  

   
 

(3.13) 

Параметрите на модела може да бъдат получени и 
след прилагане на следните формули: 

      
̅̅̅̅         ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 
(3.14) 

    
∑                 ̅̅ ̅̅ ̅̅    

̅̅̅̅ 
   

∑     
       ̅̅̅̅ 

   

 (3.15) 

За да се оценят параметрите на регресионния 
модел е приложен методът на най-малките квадрати, по 
който е необходимо да се спази условието: 

   ∑          ̂
 

 

   

      (3.16) 

Решаването на системата от уравнения, описващи 
зависимостите между процентното съдържание на 
еластомерни нишки и разтегливостта на трикотажните 
платове по съответното направление е осъществено с 
помощта на софтуерните продукти Microsoft Excel 2007 и 
Statistica 7. 

Проведен е регресионен анализ с високо ниво на 
статистическа значимост. Получени са следните 
регрсионни уравнения: 
Платове група А: 
По направление 
на бримков ред: 

       ̂                 (3.17) 

По направление 
на бримков 
стълб: 

        
̂                 (3.24) 



27 
 

По направление 
на ъгъл от 45˚: 

      
̂                 (3.32) 

Платове група Б: 
По направление 
на бримков ред: 

       ̂                (3.18) 

По направление 
на бримков 
стълб: 

        
̂                (3.25) 

По направление 
на ъгъл от 45˚: 

      
̂                 (3.33) 

 
3.4.2.1.Зависимост на корекционните коефициенти 

по бримков ред от процентното съдържание на 
еластомерни нишки в състава на трикотажните платове 

 Регресионният анализ е проведен при високо ниво 
на статистическа значимост. Установените стойности след 
математическата обработка на данните са: 

 за платове група А: р=0,0000, коефициент на 
детерминация R2 = 0,961;  

 за плетки группа Б: р = 0,0000, коефициентът на 
детерминация R2 = 0,957. 
Получените регресионни уравнения на 

изследваните зависимости са :   

Платове група А:        ̂                 (3.17) 

Платове група Б:        ̂                (3.18) 

 Анализът на получените теоретични стойности 
установи, че методът на най-малките квадрати е изпълнен 
коректно, като е спазено правилото: 

Платове 

група А: 

∑                  
̂

 

   

              

      

(3.19) 
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Платове 

група Б: 

∑                  
̂

 

   

              

      

(3.20) 

 Стандартната грешка на математическите модели 
на зависимостта между корекционния коефициент по 
бримков ред и процентното съдържание на еластомерни 
нишки в състава на трикотажните платове е изчислена по 
формулите: 

Платове 

група 

А: 

           √
∑                     ̂  

   
  √

      

  

       

(3.21) 

Платове 

група Б: 
           √

∑                     ̂  

   
  √

      

  

       

(3.22) 

Анализът на графиките на регресионните модели 
установи, че отклоненията на теоретичните стойности от 
емпиричните са разположени около и върху правата на 
нормалното разпределение. Установено е, че 
представените математически модели на зависимостта 
между корекционния коефициент по бримков ред и 
процентното съдържание на еластомерни нишки в състава 
на изследваните групи трикотажни платове са адекватни.  

Адекватността на представените математически 
модели е изследвана и чрез критерия на Фишер. Анализът 
е проведен при ниво на статистическа значимост  α=0,05 . 
Дисперсионният анализ на моделите потвърди 
адекватността им.  

Проведен е анализ статистическата значимост на 
параметрите на моделите. Анализът е осъществен при 
ниво на значимост α=0,05  и степени на свобода      
      .  
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Проведените тестове доказват, че параметрите на 
регресионните уравнения са статистически значими с риск 
за грешка от 0,05%. Определянето на интервалните оценка 
на    за платове група А и платове група Б са направени на 
базата на изчислената стандартна грешка на 
коефициентите, която и при двете бримкови структури е 
със стойност           , гаранционна вероятност 0,95 и 

таблична стойност на стойност на t - разпределението при 
двустранна критична област                 

      = ±           = 

2,02.0,001 = 0,001 

 

(3.23) 

 

От където следва че доверителните интервали са с 

граници: 

Платове група А: -0,019 – 0,001 = - 0,020 

 -0,019+ 0,001 = - 0,018 

Платове група Б: -0,02 – 0,001 = - 0,021 

 -0,02 + 0,001 = - 0,019 

Следователно интервалната оценка на оценка на 

регресионните коефициенти е: 

Платове група А: -0,020 ≤     ≤ -0,018 

Платове група Б: -0,021  ≤     ≤ -0,019 

Анализът на качествата на оценените 
регресионните модели на зависимостта между 
корекционните коефициенти по бримков ред и 
процентното съдържание на еластомерни нишки, в 
изследваните две групи трикотажни платове установи, че 
те я представят адекватно 

По горе изложения алгоритъм, са изследвани 
адекватността и качествата на всеки от представените 
математическите модели.  

3.4.2.4. Анализ на резултатите от проведеният 
регресионен анализ на изследваните зависимости 

Получените резултати позволяват да направим 
извода, че при увеличаване на процентното съдържание 
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на еластомерни нишки в състава на  трикотажните платове 
с 1%, с гаранционна вероятност от 0,95, може да се очаква 
следната промяна в стойностите на корекционните 
коефициенти: 

1. По направление на бримков ред намаляване 
стойността на коефициента както следва: за бримковите 
структури от група А в границите от - 0,020 до - 0,018, а за 
група Б от -0,021 до -0,019 условни единици; 

2. По направление на бримков стълб се очаква 
увеличение в стойността на коефициентите, съответно: за 
бримковите структури от група А от 0,019 до 0,021, а за 
група Б от 0,028 до 0,032 условни единици за група Б; 

3. При корекционните коефициентите по 
направление на ъгъл от 45˚, очакваното изменение е 
намаляване на стойността им в границите от -0,021 до -
0,019 условни единици и при двете групи бримкови 
структури. 

3.5. Разработване на методика за конструиране на 
дамски рокли от трикотажен плат със съдържание на 
еластомерни нишки  

Представените математически модели дават 
възможност за нов подход при отчитане разтегливостта на 
трикотажните платове със съдържание на еластомерни 
нишки в конструктивните параметри на изделията. 
Разработваната методика е предназначена за 
конструиране на дамски рокли. Изборът на този вид 
изделие е определен на базата на резултатите от 
изследването на асортимента на трикотажните облекла, 
при което бе установено, че те са вторите по честота на 
производство, след дамските блузи. Друго предимство на 
дамските рокли, като обект на изследване е, че обхващат 
най-много конструктивни пояси и могат да послужат като 
конструктивни основи на дамски блузи, туники и други 
раменни изделия. 
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3.5.3. Построяване на базисни, основни 
конструкции, с отчитане свойствата на трикотажния плат, 
чрез коефициентите на корекция 

На базата на направения сравнителен анализ на 
методики, представящи трита основни подхода при 
конструиране на дамско, горно облекло от трикотажен 
плат, като най-подходяща теоретична основа е определена 
методиката на Мюлер и син. 

Построени са конструктивни основи за двата вида 
изследвани групи платове, с непосредствено отчитане на 
разтегливостта на използвания материал. За група А е 
построена конструктивна основа за трикотажен плат с 4% 
съдържание на еластомерни нишки, а за група Б с 5%. 
Основаните конструкции са построени по стандартен типо 
размер 170/88/92 по БДС 8371-89. Коефициентите на 
корекция са изчислени, съгласно представените 
математически модели и са представени в табл.3.12. 
Построените са конструктивни основи за двете групи 
платове. 

3.5.4.Изработване на прототипи на базисните, 
основни конструкции 

С цел верифициране качествата на разработената 
методика и стойностите на корекционните коефициенти, 
са изработени прототипи на основните конструкции. 
Извършена е трансформация на конструктивните основи с 
оглед на особеностите на трикотажните платове - фиг.3.40. 
Раменната свивка е трансформирана в ръкавния контур, 
като е използван метода на дъгите представен в *365,366+. 
Изработените прототипи са представени на фиг.3.42 
прототип от плат група А и фиг.3.43 прототип от плат група 
Б. 

3.5.5. Изследване и анализ на изработените 
прототипи  
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Изследвано е съответствието между основните 
конструктивни линии на изделията и заложените 
размерни признаци. За тази цел е използван манекен с 
размери на изходните данни за телесните измерения. 
Върху всеки от прототипите със зелен цвят са маркирани 
линиите на гърдите, талията и ханша, определени от 
размерните признаци. С цвят фуксия съответните им 
линии, след отчитане разтегливостта на трикотажния плат 
със съответните коефициенти на корекция по направление 
на  бримков ред, бримков стълб и ъгъл от 45˚. 

Установено е, че при прототипа изработен от 
напречно, плетен жакардов плат, представен на фиг. 3.44 , 
конструктивните линии се изместват по посока на линията 
дължината на изделието както следва: линия на гърдите – 
с 3,5см, линия на талията –  с 5 см и линия на ханша – със 
7,2см. Анализът на прототипа, изработен от втората група 
трикотажни платове – фиг.3.47, установи аналогично 
изместване на конструктивните линии по посока на 
дължината на изделието, което е: по линия на гърдите – с 
4,4см, по линия на талията – с 9 см и по линия на ханша – с 
13,3 см.  

При прототипите и от двете групи трикотажни 
платове страничните и раменните шевове са разположени 
в средата на съответните участъци. Не се наблюдава 
изменение или изкривяване на десена на платовете. 
Изработени са конструктивни основи, при които са 
коригирани само напречните измерения с коефициента по 
бримков ред – фиг.3.45 за платове от група А и фиг.3.48 за 
платове от група Б. При наслагване на двете конструктивни 
основи една върху друга е установено, че изместването на 
конструктивните линии в изработените изделия е равно на 
коригираната стойност по бримков ред на конструктивните 
параметри. Този факт налага извода, че при намаляване 
напречните размери на детайлите не е необходимо 
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увеличаване на размера им по дължина. За да бъде 
проверено това твърдение са изработени втори прототипи, 
при които конструктивните параметри са коригирани само 
напречните измерения с коефициента по бримков ред - 
фиг.3.46 за платове от група А и фиг.3.49 за платове от 
група Б. 

Анализът на изработените втори прототипи 
установи съответствие между конструктивните линии и 
заложените размерни признаци. Страничните и раменните 
шевове са разположени правилно, няма деформация и 
изкривяване на десена на плата. Това налага да бъдат 
направени корекции в първоначалната методика, като не 
се коригират надлъжните измерения.  

 
 

 
  

Фиг.3.42 

Прототип от 

плат група А 

Фиг.3.40.Принцип на 

трансформиране 

Фиг.3.43 

Прототип от 

плат група Б 
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Фиг.44. 
Платове група 

А: Прототип 
№1 

Фиг.3.45 Съпоставяне на 
конструктивни основи 

Фиг.3.46 
Платове група 

А: Прототип 
№2 

 

 
  

Фиг.3.47. Б: 
Прототип №1 

Фиг.3.48 Съпоставяне 
на конструктивни 

основи 

Фиг.3.49 
Б:Прототип №2 
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3.5.6. Изводи 
Проведеното изследване на конструктивните 

основи и изработените от тях прототипи, позволява да се 
направят следните изводи: 

1. При двете изследвани групи трикотажни платове 
е установено, че отчитането на разтегливостта по бримков 
стълб, с цел компенсиране дължината на изделията, в 
следствие намаляване на напречните им размери, води до 
изместване на основните конструктивни линии, спрямо 
съответните размерни признаци; 

2. Установено е, че изместването на 
конструктивните линии спрямо заложените  размерни 
признаци е равно на стойността, с която е коригирано по 
направление на бримков ред, съответното надлъжно 
измерение;  

3. Благодарение на еластомерните нишки 
отчитането на разтегливостта по бримков ред, не води до 
съкращаване на надлъжните размери на изделията. 
Следователно не е необходимо коригиране на 
конструктивните основи по дължина; 

4. Изработените прототипи, при които е отчетена 
само разтегливостта на трикотажния плат по бримков ред, 
се характеризират със съответствие между 
конструктивните линии и съответния размерен признак. 
Не се наблюдава изместване на страничните и раменни 
шевове и деформация на десените на платовете; 

5. Разработената методика дава възможност да 
бъдат приложени двата подхода за отчитане на 
разтегливостта на трикотажния плат в конструктивните 
параметри на изделията: чрез непосредствено отчитане и 
чрез коригиране на вече изработена конструктивна 
основа; 
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6. Определянето на коефициентите на корекция, 
чрез процентното съдържание на еластомерни нишки в 
състава на трикотажните платове, е принципно нов подход 
за отчитане на разтегливостта им в параметрите на 
изделията;  

7. Предложеният метод би осигурил възможност 
оптимизиране на процеса конструиране на облекло, чрез 
съкращаване на време, ресурси и разходи за провеждане 
на лабораторни изследвания на трикотажните платове за 
определяне на деформационните им свойства. 
Необходимата изходна информация за пресмятане на 
коефициентите на корекция в разработения метод се 
взема от данните за платовете, предоставяни от 
производителите, съгласно наредбите и стандартите за 
етикиране на продуктите.  

 
Глава Четвърта  
ПРОЕКТИРАНЕ НА ДАМСКИ РОКЛИ С ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА РАЗРАБОТЕНАТА МЕТОДИКА 
 
В четвърта глава са изследвани качествата на 

разработената методика за конструиране на дамски 
рокли от трикотажен плат със съдържание на 
еластомерни нишки. Верифициран е методът за отчитане 
разтегливостта на трикотажните платове, чрез 
процентното съдържание на еластомерни нишки в 
състава им. Проектирани са модели дамски рокли в 
различни силуети. Изследвана е съвместимостта между 
детайли, изработени от трикотажни платове с различна 
бримкова структура, разтегливост и разположени по 
различно направление при кроенето. Анализирано е 
формообразуването на изделията чрез триизмерни 
елементи, като свободно падащи и фиксирани драперии. 
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4.1. Изследване съвместимостта между детайли, 
разположени в различни направления при кроенето 

4.1.1. Проектиране на модел №1 
На фиг.4.1. е представена всекидневна дамска 

рокля в полувтален силует, изработена от трикотажен 
плат с бримкова структура Punto di Roma с 5% 
еластомерни нишки. Проектираният модел има за цел, 
изследване на проблемите при изработването на 
изделия, включващи детайли, скроени по различно 
направление на разтегливостта на трикотажния плат. На 
фиг.4.4 е представена моделната разработка на 
изделието. 

 

   

Фиг.4.1.Мод

ел №1 

Фиг.4.4. Моделна 

разработка 

Фиг.4.11 

Изработеният 

модел 
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Фиг.4.7 Преоразмеряване на 

детайла 

Фиг.4.8 Окончателен 

вид на детайла 

 
Моделната разработка е осъществена върху 

конструктивна основа, отчитаща разтегливостта по 
направление на бримков ред. За да бъдат постигнати 
точни размери на детайлите, разположени по време на 
кроенето под ъгъл от 45˚ е необходимо тяхното 
преоразмеряване. За целта се построява координатна 
система с център точка Т4 - средата на предна част. Всяка 
от точките, който ще бъдат коригирани се измерва 
спрямо координатната система и променя своето 
местоположение, в зависимост от разликата между 
коефициентът на корекция по бримков ред и по 
направление на ъгъл от 45˚. Направените трансформации 
и окончателният вид на детайла са представени на 
фиг.4.7, и фиг.4.8 

4.1.2. Анализ на изработения модел №1 
Проектираният модел е изработен съгласно 

представената технологична последователност на 
работните процеси. Анализът на изработения модел 
установи, съответствие на конструктивните линии със 
съответните размени признаци. Налице е прилягане на 
изделието, съответстващо на проектирания – полувтален 
силует. Раменните и страничните шевове са разположени 
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правилно, не се наблюдава измесване или изкривяване 
на десена на трикотажния плат.  

4.2. Изследване съвместимостта между детайли, 
изработени от трикотажни платове с различни 
бримкови структури 

Често срещан подход при проектирането на дамско 
горно облекло е комбинирането на различни по вид и 
структура платове. Разработеният метод за отчитане 
разтегливостта на трикотажните платове, чрез 
процентното съдържание на еластомерни нишки в 
състава им, позволява да се определи съвместимостта по 
между им, още на етапа на проектиране на изделието.  

Съпоставянето на стойностите на коефициентите на 
корекция дава възможност да се направят изводи 
относно съвместимостта на детайлите между двете 
бримкови структури. За изработването на качествено 
изделие е необходимо съчетаваните платове да бъдат с 
близки по стойност или равни коефициенти.  

4.2.2. Проектиране на модел №3 
Модел №3 - фиг.4.21. включва декоративно 

конструктивни срязвания по направление на бримков 
ред и ъгъл от 45˚. Изработен е от трикотажни платове с 
различна бримкова структура. Това налага да бъдат 
съпоставени стойностите на коефициентите на корекция 
по направление на бримков ред и ъгъл от 45˚. 

Анализът на стойностите на корекционните 
коефициенти установи, че не е налице пълно 
съответствие между двете бримкови структури в двете 
изследвани направления. Този факт налага извода, че 
при проектирането на изделието е необходимо да бъде 
отчетена съвместимостта на трикотажните платове по 
направление на по-големите по размер детайли – по 
направление на бримков ред. Взето е решение основната 
част на роклята да бъде изработена от плат в бримкова 
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структура Punto di Roma със съдържание на еластомерни 
нишки 2%, а декоративно-конструктивните елементи от 
напречно плетен жакардов плат с 4%. Моделната 
разработка на предна чест е представена на фиг.4.23. 

4.2.3 Анализ на изработения модел №3 
Моделът е изработен съгласно представената 

технологична последователност. Установено е прилягане 
на изделието, съответстващо на проектираният силует. 
Конструктивните линии на проектираното и изработеното 
изделие съвпадат с размерния признак. Не се 
наблюдават гънки или измествания на шевовете. 
Постигнат е проектираният визуален ефект от 
декоративно-конструктивните елементи. При 
експлоатацията на изделието не е установено 
притискане, дискомфорт или ограничаване на 
движенията. 

  
 

Фиг.4.21. 

Модел №3 

Фиг.4.23 Моделна 

разработка на 

предната част  

Фиг.4.27. 

Изработеният 

модел №3 



41 
 

 
4.3.Изследване формообразуването на дамски 

рокли от трикотажен плат чрез различни видове 
драперии 

Важна особеност при формообразуването на 
драперии чрез усукване на възли е определянето на 
големината на възела и широчината на драпираните 
участъци. Адаптирана е методика *179+ за трикотажни 
платове и се установи следната права линейна 
зависимост между диаметъра на възела и ширината на 
драпираните участъци: 

W = 6,5 . D – 20 (4.6) 

D = 0,14 . W + 3,5 (4.7) 

където: W е ширината на драпираните участъци, D – 
диаметърът на възела. 

 

  

Фиг.4.28.Модел 

№4 

Фиг.4.32. Детайли 

и линии за 

драпирането им 

Фиг.4.37.Изработеният 

модел №4 
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На фиг.4.28 е представена дамска рокля, 

изработена от напречно плетен, жакардов плат с 4% 
съдържание на еластомерни нишки. Композиционен 
център на модела е формообразуваната чрез възел 
драперия по линия на талията. На фиг.4.35  е представено 
определянето на детайлите и линиите за драпиране на 
предна част, а на Фиг.4.37 - изработеният модел. 

4.4. ИЗВОДИ  
1. Разработената методика за конструиране на 

дамско горно облекло от трикотажен плат, осигурява 
добро съвпадение на конструктивните линии и прилягане 
на изделията, като не се налагат допълнителни корекции в 
процеса на изработването им; 

2. Разработените конструктивни основи, съгласно 
представената методика дават  възможност за 
моделирането на дамски роли в различни силуети;  

3. Методът за определяне стойността на 
коефициентите на корекция, чрез процентното 
съдържание на еластомерни нишки в състава на трико-
тажните платове, позволява да бъде установена 
съвместимостта между детайли на изделието, които са 
изработени от трикотажни платове с различни бримкови 
структури; разположени по различно направление на 
разтегливостта на трикотажния плат ; 

4. Предложеният подход за преоразмеряване на 
детайли, разположени по различно направление на 
разтегливостта на трикотажния плат, може да бъде 
приложен за отчитане на свойствата на трикотажните 
платове при вече изработени работни шаблони от тъкан; 

5. Доказана е точността и приложимостта на 
математическите модели, определящи стойността на 
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коефициентите на корекция чрез процентното съдържание 
на еластомерни нишки в състава на трикотажните платове; 

6. Проектираните технологични карти и 
последователността на шевните процеси са прецизирани в 
практическото изработване на изделията, като е 
установено, че осигуряват необходимото им качество. 

Основни изводи от изследването 
1. Проведено е изследване на тенденциите в 

развитието на асортимента на трикотажните 
облекла за периода 2016 – 2020г. Направен е анализ на 
различните видове изделия. Изследвани са силуетите на 
дамските рокли през периода. Резултатите са 
представени в процентно отношение в таблици и 
графики; 

2. Изследвани са тенденциите в производството на 
трикотажни платове през периода 2016-2020 г. 
Анализирани са видът на бримковите структури, 
влакнестия състав, площната маса и процентното 
съдържание на еластомерни нишки в състава на 
платовете. Направен е сравнителен анализ на 
произведените видове бримкови структури, в 
зависимост от съдържанието им на еластомерни 
нишки. Резултатите са представени в таблици и 
графики; 

3. Изследвана е разтегливостта и напречната 
деформация на трикотажните платове в зависимост 
от процентното съдържание на еластомерни нишки в 
състава им. Изработен е стенд за изпитване 
разтегливостта на трикотажни платове със 
съдържание на еластомерни нишки. Представена е 
методика за провеждане на експериментите. 
Получените резултати са обработени по методите на 
математическа статистика, приети в текстилните 
изпитвания; 
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4. Изследвана е вида и силата на зависимостта 
между разтегливостта на трикотажните платове и 
процентното съдържание на еластомерни нишки в тях. 
Установена е положителна линейна зависимост. 
Силата на зависимостта е изследвана с методите на 
корелационния анализ. Теснота на зависимостите се 
определя като много голяма, съгласно скалата на Коен 
(Cohen); 

5. Представени са основните етапи за определяне 
стойността на корекционните коефициенти, 
отчитащи разтегливостта на трикотажните платове 
в конструктивните параметри на изделията. Изчислени 
са стойностите на корекционните коефициенти по 
направление на разтегливостта по бримков ред, 
бримков стълб и ъгъл от 45˚, на изследваните две групи 
трикотажни платове; 

6. Изследвана е силата на зависимостта между 
корекционните коефициенти и процентното 
съдържание на еластомерни нишки в състава на 
трикотажните платове. Установена е силна 
корелационна зависимост, даваща основание за 
провеждане на регесионнен анализ; 

7. Разработени са математически модели на 
зависимостта на корекционните коефициенти от 
процентното съдържание на еластомерни нишки в 
трикотажните платове. Анализът на качествата на 
оценените регресионни модели, установи, че те я 
описват и представят адекватно. Математическите 
модели са използвани за разработване на методика за 
конструирани на дамски рокли от трикотажен плат със 
съдържание на еластомерни нишки; 

8. Създаден е нов подход за определяне на 
необходимата изходна информация в процеса на 
конструиране на облеклото, чрез използване на 
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математически модели на зависимостта на 
корекционните коефициенти от процентното 
съдържание на еластомерни нишки в трикотажните 
платове за отчитане разтегливостта на 
трикотажните платове в конструктивните 
параметри на изделията, чрез процентното 
съдържание на еластомерни нишки в състава им; 

9. Направен е теоретичен сравнителен анализ на 
три методики за конструиране на дамски рокли от 
трикотажен плат. Изследваните методики 
представят три различни метода за отчитане 
свойствата на трикотажните платове. Резултатите 
от анализа са използвани за определяне на теоретична 
основа за разработваната методика; 

10. Разработена е методика за конструиране на 
дамски рокли от трикотажен плат със съдържание на 
еластомерни нишки, с приложението на 
математическите модели и разработения метод за 
отчитане на разтегливостта на трикотажните 
платове.  

11. Качествата на съставената методика са 
проверени чрез изработването на прототипи на 
основните конструкции от двете изследвани групи 
платове. Установено е, че отчитането на 
разтегливостта по бримков стълб, с цел компенсиране 
дължината на изделията, води до изместване на 
основните конструктивни линии, спрямо съответните 
размерни признаци. Изработени са втори прототипи, 
при които е отчетена само разтегливостта на 
трикотажния плат по бримков ред. Установено е 
съответствие между конструктивните линии и 
размерните признаци. Не се наблюдава изместване на 
страничните и раменни шевове и деформация на 
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десените на платовете. Представен е окончателният 
вид на методиката; 

12. Качествата на разработената методика за 
конструиране на дамски рокли и метода за отчитане 
разтегливостта на трикотажните платове, чрез 
процентното съдържание на еластомерни нишки в 
състава им, са верифицирани чрез проектиране на 
дамски рокли в различни силуети. 

13. Изследвана е съвместимостта между детайли, 
разположени по различно направление на 
разтегливостта при кроенето на изделията. 
Предложен е подход за преоразмеряване на детайлите 
разположени по различно направление на 
разтегливостта на трикотажния плат. 

14. Изследвана е съвместимостта между детайли, 
изработени от трикотажни платове с различни 
бримкови структура; 

15. Изследвано е формообразуването на дамски рокли 
с различни видове драперии.  

16. Доказана е точността и приложимостта на 
математическите модели, определящи стойността на 
коефициентите на корекция чрез процентното 
съдържание на еластомерни нишки в състава на 
трикотажните платове; 

17. Проектирани са технологични карти на 
последователността на шевните процеси, които са 
прецизирани в практическото изработване на 
изделията.; 

18. Проектираните технологични карти и 
последователността на шевните процеси са 
прецизирани в практическото изработване на 
облеклата. Установено е, че осигуряват необходимото 
им качество на изделията. 
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Създаден е нов подход за отчитане 

разтегливостта на трикотажните платове в 
конструктивните параметри на изделията, чрез 
използване на данните от производителите за 
процентното съдържание на еластомерни нишки в 
състава на трикотажните платове за необходимата 
изходна информация в процеса на конструиране на 
облеклото. 

2. Дефинирани са математически модели за 
определяне на корекционните коефициенти, за 
отчитане влиянието на разтегливостта на 
трикотажни платове с различни бримкови структури 
в конструктивните параметри на изделията, в 
зависимост от процентното съдържание на 
еластомерни нишки в платовете.  

3. Разработена е методика за конструиране на 
дамски рокли от трикотажни платове, от различни 
бримкови структури, съдържащи 1% до 6% 
еластомерни нишки в състава си. 

4. Предложен е подход за преоразмеряване на 
детайлите на дамски рокли, разположени по различно 
направление, отчитайки влиянието на 
разтегливостта на трикотажния плат в тези 
направления. 

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Изследвани и анализирани са процесите на 

конструиране и моделиране на горни облекла от 
трикотаж с различно съдържание на еластомерни 
нишки. 

1. Създадена е методика за провеждане на 
експерименти за определяне на влиянието на различни 
характеристики на използваните материали върху 
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характеристиките на конструираното горно облекло 
от трикотаж. 

3. Предложени са модели дамски рокли, в различни 
силуети, съвместяващи детайли с различни 
характеристики, както и формообразувани с различни 
видове драперии, които могат да бъдат внедрени в 
масовото производство на горно облекло. 

ПРИНОСИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 
1.Изработеният лабораторен стенд за 

определяне на деформационните характеристики на 
трикотажни платове ще бъде полезен за студенти и 
докторанти, изучаващи и изследващи процесите на 
проектиране на облекло от трикотажни платове. 

2. Проектираните, конструирани и моделирани 
дамски рокли от трикотажни платове от различни 
плетки и с различно съдържание на еластомерни нишки 
ще бъдат полезни за студенти, изучаващи 
проектиране и технология на изработване на облекла 
от трикотаж. 
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STUDY OF THE PROCESSES OF DESIGNING OUTERWEAR 
FROM KNITTED FABRICS 

 
A Summary 

 

Clothes made of knitted fabrics correspond to the dynamic 
lifestyle and are preferred by consumers. Knitted fabrics have 
different deformation properties compared to those of 
fabrics, which must be taken into account in the processes of 
designing clothes from them. Changing the properties of 
knitted fabrics by inserting elastomeric threads in the 
composition of the yarn complicates the task of determining 
the exact design parameters of knitted garments. Various 
methods have been developed and used for the construction 
of garments from knitted fabrics, but they refer to fabrics 
without elastomeric threads or to the so-called highly elastic 
knitted fabrics. According to existing standards, manufacturers 
of knitted fabrics provide data on the composition, area mass, 
width, and the percentage of elastomeric threads. This makes 
it possible to implement a qualitatively new approach in 
determining the initial information about the deformation 
properties of knitted fabrics.  
Objects of research in the doctoral thesis are the processes of 
design, construction, modeling and production of outerwear 
from knitted fabric containing elastomeric threads. The main 
stages in the process of designing knitted outerwear are 
analyzed. The assortments of knitted women's clothing and 
knitted fabrics in the period from 2016 to 2020 were studied. 
The trends regarding the type of stitch structures, the 
composition of the yarns and the percentage of elastomeric 
threads in the knitted fabrics were analyzed. It has been found 
that knitted fabrics are most often produced with elastomeric 
fiber content from 1 to 6%. No methods have been found for 
constructing outerwear from this type of fabric. 
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The aim of the doctoral thesis is to study the processes of 
designing knitted outerwear and to improve the methodology 
for constructing women's dresses from knitted fabrics 
containing elastomeric threads from 1% to 6%.  
The extensibility and transverse deformation of the knitted 
fabrics depending on the percentage of elastomeric threads in 
their composition were studied. A methodology for 
conducting the experiments has been developed. Tests of the 
deformation properties of two groups of knitted fabrics in 
three directions (in the courses, in the wales and in the bais 
45˚) were performed. The fabrics from Group A are made with 
jacquard jersey and those from Group B - with Punto di Roma 
jersey. The type and strength of the dependence between the 
stretch of the two groups of fabrics and the percentage of 
elastomeric fibers in their composition were studied by the 
methods of correlation analysis.  
A method has been developed for measuring the extensibility 
of knitted fabrics, by the percentage of elastomeric threads in 
their composition, based on the data from the manufacturers 
for the composition of the fabrics. The methods for measuring 
the properties of the knitted fabrics in the geometrical 
parameters of the clothing are studied and the purpose of the 
correction coefficients is defined. The concept of book value 
of extensibility has been introduced. Coefficients of reduction 
of extensibility in the direction of the courses, the wales and 
of the bias 45˚ are determined. With the methods of 
correlation and regression analysis the type and strength of 
the dependence between the correction coefficients is studied 
and the relationship between them is modeled. The results 
are obtained for the expected change of the values of the 
correction factors when increasing the percentage of 
elastomeric threads in the composition of the knitted fabrics 
by 1%. The presented mathematical models are used to 
improve the methodology for constructing women's dresses 
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from knitted fabric with elastomeric threads. Basic 
constructions have been built for the two groups of knitted 
fabrics. Prototypes of the structural foundations have been 
made. The correspondence between the main structural lines 
and their corresponding dimensional feature has been 
studied. Corrections of the initial type of the methodology 
have been made to improve its qualities.  
The quality of the developed methodology for designing and 
pattern making women's dresses from knitted fabric 
containing elastomeric threads have been studied. Models of 
women's dresses in different silhouettes are designed. The 
compatibility between details made of knitted fabrics with 
different loop structure, with different stretch and details 
located in different directions during cutting has been studied. 
The shaping of the products by three-dimensional elements, 
such as free-falling and fixed draperies, is analyzed. The 
accuracy and applicability of the mathematical models 
determining the value of the correction coefficients through 
the percentage of elastomeric threads in the composition of 
the knitted fabrics and the qualities of the developed 
methodology for designing women's dresses have been 
proved.  
The developed new method for considering the deformation 
properties of knitted fabrics, the improved methodology for 
designing outerwear and the designed technological processes 
will significantly facilitate the process of construction and 
manufacture of products and will reduce the costs of 
manufacturers in creating quality outerwear from knitted 
fabrics, containing elastomeric fibers from 1% to 6%.  
 
 

 


