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У раду су приказана научна, техничка и организацијска достигнућа која су имала утицаја 

на развој одевне технологије и инжењерства на крају претходног миленијума а за која се 

сматра да ће имати значајан утицај и у првих неколико деценија овог миленијума. 

Приказан је развој и примена CAD/CAM система, у дизајну, конструкцији и моделовању 

као и у искројавању одеће. Дат је осврт на утицај мехатронике на развој одевне 

индустрије, као и организацијски развој одевне технологије са описом нових стратегија у 

производњи одеће. Приказан је и развој система за утврђивање антропометриских 

карактеристика, као и концепција глобално обједињене производње и продаје одевних 

предмета.  
 

 

1. ТЕХНИЧКИ РАЗВОЈ ОДЕВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Одевање је човекова основна и трајна потреба. Стога ће и у будуће бити присутна потреба 

за одећом тако да се постојање одевне индустрије не може доводити у питање. Ово ће 

захтевати стални развој и стицање нових знања из области одевне технологије. Та знања 

мораће бити повезана и са стицањем знања из пратећих области од процеса производње 

текстилних влакана, подручја производње текстилних равних производа, па све до 

подручја маркетинга, финансија, оптимизације времена производње и њене организације, 

машиноградње и сл. 

Када се говори о развоју одевне технологије може се рећи да је ова технологија свој 

највећи развој доживела у другој половини 20 века. На овај развој пресудан утицај су 

имала достигнућа на другим подручјима. Тако је на почетку значајан утицај на развој 

одевне индустрије имао развој машиноградње. Затим развој одевне индустрије бива 

потпомогнут коришћењем достигнућа из подручја електротехнике касније електронике да 

би данас тај развој првенствено био под утицајем достигнућа из области 

микроелектронике и рачунарских технологија.  

Први јачи микропроцесор, за који се може рећи да је значајно утицао на развој CAD/CAM 

система, у одевној индустрији појавио се 1978. године. Брз развој ове технологије довео је 

до тога да се данас микропроцесори уграђују у машине за полагање кројних слојева, у 

машине за искројавање кројних наслага, у машине за шивење, у системе за међуфазни 

транспорт, CAD/CAM системе и др. Развој микропроцесора довео је до тога да се данас до 

завидног нивоа развију CAD системи за конструкциону припрему у одевној индустрији, 

јер се на задовољавајући начин данас може подржати 3D графика. Такође се могу 

генерисати слике у покрету што омогућава да се врши симулација динамичког ношења 

одеће. Осим тога до завидног нивоа је повећана могућност распознавања и интерпретације 

слика што је довело до значајног развоја система роботичке визуализације у технологији 
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израде одеће. Нова подручја у одевној технологији која се развијају захваљујући снажним 

рачунарима свакако су: динамичка симулација изгледа и ношења дизајниране одеће, 

нумеричко вођење машина за шивење и робота за шивење, ново подручје у коме се 

развијају интелигентне машине за шивење, динамичка опримизација утрошка материјала, 

симулације производње одеће на рачунарима и др. [1-4].      

 

Савремне технологије производње одеће одликују се тиме што се код њих смањује 

утрошак директног живог рада на машинама и сл., а повећава се удео интелектуалног – 

индиректног живог рада (време припреме технолошке документације и имплементације 

радних налога, пројектовање, програмирање, конструкција и моделовање одеће, уклапање 

кројних слика, симулације и сл.).  

Савремена производња заснива се на знању, новим производима, информационим 

технологијама и сл. Све то утиче на брз развој нових производа, увођење иновација, 

флексибилне производње, нових материјала. При томе је важно развијати и нове начине 

испитивања материјала и услова прераде у циљу стицања конкурентских предности на 

тржишту [4-6].     

Производња уз коришћење међусобно повезаних различитих група рачунара који су 

посредно или непосредно умрежени и са производним процесом данас је реалност у 

одевној и текстилној индустрији. Тако да је данас CIM концепција незаобилазни ниво 

опремљености сваке озбиљне производње одеће. Фазе припреме и кројења одеће састоје се 

из више засебних производних целина. Први корак је креативно оделење, затим следе 

техничка припрема као и оделења кројења, шивења и дораде одеће. Цео овај ток прате 

засебна оделења за маркетинг и логистичку подршку као и оделење за промоцију 

производа [7-11].   

 

 

2. УТИЦАЈ МЕХАТРОНИКЕ НА РАЗВОЈ ОДЕВНЕ ИНДУСТРИЈЕ 

 

Друго подручје, после микропроцесора, које је снажно утицало на развој одевне 

индустрије свакако је подручје мехатронике. Мехатроника као појам појавила се у Јапану 

престављајући подручје интеграције микроелектронских компоненти и информатичких 

технологија у сложене механичке системе. Овим се у великој мери смањила цена и 

сложеност маханичких система а истовремено се повећала оперативна способност и 

тачност. Принципи који су у значајној мери заступљени у мехатроници су: системско 

мишљење и анализа, прилагодљивост, свестраност, економичност, поузданост, 

интелигенција, сигурност производње, модуларност, брзе измене, програмирање и 

самоподешавање система. Програмирање и самоподешавање система нарочито је присутно 

код:  

 система за аутоматско испитивање и контролу квалитета,  

 надгледања машина и вођења технолошких процеса производње одеће, 

 упрошћеног подешавања радних параметара машина, 

 продуктивније производње и код већег броја радних налога с малим бројем одевних 

предмета у њима и 

 вишенаменских машина.  
 

Развој микропроцесора и мехатронике довео је, у одевној индустрији, до појаве: робота за израду 

одеће, нумерички вођених агрегата за искројавање, нумерички вођених машина за шивење и 
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интелигентних машина за шивење. На слици 1 приказано је полагање кројних наслага и 

искројавање у производњи која је подржана рачунарима.  

 

 
 

Слика 1: Полагање кројних наслага и искројавање у производњи која је подржана рачунарима 

 

Искројавање тканина и плетенина за израду кројева одеће је кључни корак у производном процесу 

израде одеће, јер долази до преобликовање тканина и плетенина и њиховог физичког утрошка. 

Како тканина чини 50% до 80% укупне цене одевног предмета, кројење је фаза у циклусу развоја 

производа у којој постоји највећи ризик губитака као и најбоља могућност оптимизације. Процена 

повратка финансијских улагања је одлучујући чинилац при куповини нове опреме за искројавања и 

представља један од главних задатака менаџера предузећа која се баве производњом одевних 

предмета. Ово добија на значају ако се зна да је кључ конкурентности, а стога и развоја предузећа, 

способност брзе реализације поруџбина уз остваривање квалитета и поштовања рокова испоруке. 

Стога, заснивање одлуке о куповини агрегата за искројавање искључиво на његовој набавној цени 

је краткорочна оцена која са собом носи многе ризике и може се показати катастрофалном у 

погледу повратка финансијских улагања. Због тога треба имати у виду да трошак број један није 

агрегат за искројавање већ сама тканина. Могућност агрегата за искројавање да при своме раду 

оствари знатне уштеде тканине  мора се сматрати главним критеријумом повратка финансијских 

улагања. Ове захтеве може испоштовати мали број савремених агрегата. Они могу остварити 

готово идеално резање кроја одеће по тангенти, а да при томе изрезивани кројеви одеће буду један 

уз други без икаквог размака. Ово у пракси значи следеће: ако се нпр. израђује 4 000 000 комада 

фармерица годишње, утроши се материјала у вредности од 4 590 000 €. Овај утрошак материјала се 

смањује, применом савремених агрегата на 4 408 000 €. То значи да је годишња уштеда само у 

материјалу од 182 000€ [7].  

Савремени агрегати имају малу потрошњу енергије и стога представљају добар начин за 

смањивање секундарних трошкова. 

При искројавању одеће квалитетно управљање временом је кључни чинилац оптимизације. За 

добре производне резултате агрегат мора непрестано бити снадбеван кројним настагама материјала 

који се искројава. Исто тако, уклањање искројених комада може створити уско грло ако 

истовремено треба уклонити са агрегата велики број малих комада. За све ове проблеме неопходно 

је користити снажан алат за планирање. При томе се планирање врши употребом снажних алата за 

симулацију који рачунају не само основно време потребно за полагање, искројавање и склањање 

кројних делова, већ и трошкове при томе. Симулације тако могу помоћи менаџеру при 

одлучивању, јер се ослањају на финансијске податке. На тај начин менаџер има надзор над 

радњама у складу с циљевима предузећа: треба ли се побољшати продуктивност уз повећање 

трошкова или максимизирати маржа на штету времена протока материјала? Менаџерима су у овом 
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случају доступни поуздани подаци о производњи важни за доношење брзих одлука. Део тих 

података је приказан на слици 2 [7].  

 
Слика 2: Део доступних податка о производњи у 

софтверу Optiplan 

 

Предност савремних агрегата је њихова могућност даљинског повезивања са сервисним центрима. 

То знатно олакшава њихово одржавање нарочито када су у питању проблеми са софтвером.    

Сви ови изазови само су део проблема које данас производњи одеће намеће модни дизајн. 

Проблемима, поменутим на почетку овог рада, свакако треба додати брзо застаревање технологија 

– у циклусима од 3 до 5 година. Ритам технолошког развоја данас је знатно бржи него динамика 

људске генерације. Животни век једне технолошке генерације је 4-5 година, а то је 7-8 пута мање 

од радног века једног инжењера одевне технологије. За решавање ове врсте проблема назире се 

само једно решење, а то је стално образовање производно – техничких кадрова тј. Неопходност 

индустријског тренинга које ће изводити специјалисти [12-13].        

 

Код самог шивења одеће далеко је теже постићи аутоматизацију извођења технолошких 

операција шивења. Први покушаји заснивали су се на изналажењу универзалне примене 

исте машине за извођење више технолошких операција. При томе се покушало да се 

изнађе и могућност брзе и једноставне промене техничких и технолошких параметара како 

би се машина прилагодила честим променама облика одевних предмета или честим 

променама димензија одеће због већег броја одевних величина. Циљ је био да се вођење 

материјала, који се спаја шивењем, које обавља радник као машинско-ручни рад замени 

машинским радом. Тиме би се повећала тачност извођења технолошких операција, јер би 

сложеније елементе преузела машина а радник би радио једноставније операције. Сличне 

елементе данас изводе аутомати за шивење али они изводе тачно специјализоване 

технолошке операције што их чини нефлексибилним. Међутим, нумеричко вођење 

заснивало би се на раније израчунатим и сачуваним нумеричким подацима, према којима 

би се материјал за шивење водио по тачно утврђеној линији шава. Намера је да се 

једноставном изменом нумеричких података у програму за вођење може променити изглед 

и дужина шава на делу одевног предмета.  

 

Крајем 70-их и почетком 80-их година прошлог века дошло је до значајног пораста увоза 

јефтине одеће у земље које су велики потрошачи одеће. Одговор на то била је намера САД, 

Јапана и западне Европе да повећа своје производне капацитете применом 

аутоматизованих система, нарочито робота са циљем да се смање производни трошкови.  

Развој интелигентних машина за шивење креће се у правцу уградње мерних претварача за 

мерење параметара шивења (нпр. затегнутост конца за шивење, величина силе притиска 



 5 

папучице, брзина шивења, својства текстилних равних материјала – дебљина, 

савитљивост, храпавост, волуминозност, еластичност и сл.). Осим параметара шивења 

уграђују се и извршни серво уређаји за подешавање радних параметара машина. Све ове 

компоненте повезане су са јаким процесним микрорачунаром који функционишу на бази 

примене неизразите логике и неуронских мрежа. Сви параметри који утичу на шивење 

повезани су међусобно преко неуронске мреже која омогућава самоподешавање машине за 

шивење при променама процесних параметара.  

 

 

3. РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА 

 

Највећи део антропометријских података у већини земаља света је застарео. Данас се 

драстично мењају вредности просечних телесних димензија због квалитета живота, 

квалитета исхране и сл. С друге стране најважнији потрошачи одеће у развијеним земљама 

је популација старијих особа. С тим у вези јавља се нов проблем за конструкцију одеће а 

то су учестале деформације тела код старијих особа. Истраживања волуметријског облика 

људског тела нарочито су присутна у развијеним земљама као што су Јапан, Енглеска, 

Немачка и др. Циљ ових истраживања је да се олакша узимање телесних мера и да се 

оствари њихово слање путем рачунарских мрежа у фабрике за израду одеће. Цео поступак 

од израде одеће до испоруке готовог одевног производа купцу траје 24 часа. Стога је 

повећан интерес за мерење индивидуалних телесних мера на месту продаје одевних 

предмета. Циљ је присталост и удобност одеће. На слици 3 приказан је бесконтактни 

начин утврђивања телесних мера.  

 

 
 

Слика 3: Бесконтактни начин утврђивања телесних мера 

 

За ову намену користи се ласерска техника и анализа видео снимака као и рачунарска 

графичка обрада података. Начин бесконтактног узимања телесних мера за потребе израде 

уникатног одевног предмета заснива се на примени методе активне оптичке триангулације 

уз коришћење 4 минијатурна ласера са дифракцијском линијском оптиком. Принцип рада 
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се састоји из три корака: мерење, добијање тродимензијског скупа мерних података и 

израде “жичаног” модела тела човека.  

Рачунарска симулација људског тела има 3 развојна корака: 

1. развој модела људског костура са зглобовима повезаним попут елемената 

индустријског робота: 

 сви елементи модела костура су покретљиви, 

 остварују утисак реалних телесних покрета – ходу, шетњи 

2. развој модела људског тела са анимираном кожом испод које се налази претходно 

описани модел људског костура.  

3. развој методе релокације облика површине тела модела човека који је у покрету.  

 

Ова рачунарска симулација људског тела има 2 основне сврхе: 

 прилагођавање реалних телесних мера купца одевних предмета на симулирани 

модел људског тела и 

 могућност “облачења” будућег одевног предмета на анимирани модел људског 

тела. 

 

Нова развојна филозофија текстилне и одевне индустрије у 21 веку назива се «живљење 

без граница». Предвиђа се да ће овај развој усмерити индустријске произвођаче тржиште 

одеће новим захтевима квалитетнијег реструктурирања и новим могућностима иновација у 

целокупном производном ланцу почевши од текстила, преко одеће па до продаје. Стога се 

ради на изналажењу интеракција између материјала, машина и људи. Планира се да то 

доведе до успостављања нових генерација текстилних и одевних технологија. На слици 4 

је приказана концепција глобално обједињене производње и продаје одевних предмета. 

 

 
Слика 4: Концепција глобално обједињене производње  

и продаје одевних предмета 
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Ако се анализирају експертни системи онда се може рећи да су се до сада у одевној 

индустрији користили ови системи за конструкцију и прилагођавање кројева одеће 

индивидуалним потребама. Оно за чим ће свакако бити потребе то су нови експертни 

системи за: 

 селекцију и избор текстилног материјала за израду одеће чије карактеристике ће се 

одређивати лабораторијским методама и системима за објективно вредновање 

обележја технолошких процеса производње, 

 дизајнирање и развој одевних предмета, 

 оптимизацију технолошких процеса производње одеће, 

 планирање и надгледање производних процеса, 

 осигурање квалитета, 

 финансијску анализу, 

 здравствену сигурност радника при раду и  

 надгледање и увођење параметара који могу утицати на стање околине. Овде се 

првенствено мисли на рециклажу одеће тј. материјале од којих је одећа израђена и 

на материјале од којих је израђена амбалажа за паковање те одеће.  

Предвиђања иду ка томе да се сви ови експертни системи повежу у једну целини чиме би 

се створила јединствена база података у оквиру CIM концепције одевне индустрије. 

Досадашњим развојем, за задњих петнаестак година, CIM концепције у одевној индустрији 

успело се са обједињавањем конструкцијске припреме и технолошког процеса искројавања 

одеће. Најдаље се отишло у развоју CAD/CAM система без којих данас није могуће ни 

замислити савремене процесе производње одеће. Остала подручја, као што су процеси 

шивења и дорада одеће, још нису на задовољавајући начин повезани у CIM концепцију. 

Слоган за већину савремених индустријских грана у технолошки развијеним земљама је 

«аутоматизовати се или пропасти». Овај слоган је изведен из очигледне чињенице да се 

применом рачунара у производним системима постиже вишеструко већа продуктивност у 

поређењу са конвенционалним начином рада. На слици 5 приказана је промена 

продуктивности рада у току примене конвенционалних производних система и оних са 

рачунарима у односу на године примене.        

 
Слика 5: Промена продуктивности рада у току примене конвенционалних производних 

система и оних који користе рачунаре 
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Са слике се види да се при конвенционалним производним системима радна 

продуктивност не мења у односу на време њихове примене. Код призводних система који 

користе рачунаре види се да радна продуктивност значајно расте после прве године 

примене. Тај пораст је израженији са растом сложености примењених рачунарских 

система. Чињеница је да се у производним технологијама у којима се користе рачунари 

постиже следеће: 

 продуктивност се повећава од 2 до 5 пута, 

 поузданост производних операција од 40 – 70%, 

 продуктивност капиталне опреме 2-3 пута, 

 способност инжењера у припреми и анализи процеса у производним системима од 3 

– 30 пута, 

 време испоруке, трошкови пројектовања, трошкови особља и сл. смањују се од 20% 

и више. 

 

Претходне чињенице указују на неопходност увођења CIM концепције у технолошке 

процесе производње одеће.  

 

 

4. СТАЊЕ У СРБСКОЈ ОДЕВНОЈ ИНДУСТРИЈИ 

 

Србска одевна индустрија, која је прошла кроз санкције међународне заједнице а које су 

биле праћене губитком купаца, данас се налази у тешкој ситуацији. И поред појаве великог 

броја приватних фирми ова индустрија се и данас ослања углавном на радну снагу која је 

некада радила у друштвеним фирмама. Један од кључних проблема даљег развоја свакако 

је производна логика која је у већој или мањој мери задржана из претходних времена када 

су на тржишту владала друга правила игре. Стога је тешко, због дугог временског периода 

заостајања,  за излаз из тешке ситуације користити решења која су се примењивала у 

сличним ситуацијама у свету. Наиме, за излаз из тешког стања многе одевне индустрије су 

користиле искуства оних који су имали исте или сличне проблеме и који су те проблеме 

успешно решили. Сва та решења углавном су се кретала ка импресивном смањењу 

трошкова свих учесника у текстилном ланцу. За почетак решавања проблема најчешће је 

узимана анализа постојећег стања фирме. Анализом је обично констатовано да је дошло до 

замора у функционисању фирме. За оздарављење најчешће су се нудила следећа решења: 

 примена производне стратегије Just-in-Time (управо на време) за решавање 

непотребних залиха на складишту 

 равномерна набавка материјала у складу са потребама фирме 

 увођење CIM концепције са електронским рачунарима у управљању и 

флексибилне производње у свим фазама 

 увођење Total Quality Management (потпуног управљања квалитетом) за 

свеобухватно осигурање квалитета 

 примена интегралног маркетинга за потпуно усмеравање свих погонских 

функција према потребама тржишта и сл. 

 

Мада су се ова решења показала као добро у већини случајева код нас сматрам да их је 

тешко користити из само једног разлога а то је да ми данас немамо довољно оспособљених 

кадрова који би могли да утичу на опоравак текстилне и одевне индустрије. У прилог овом 
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мишљењу је и чињеница да је задњих година кроз наше одевне фирме прошао велики број 

успешних светских консултаната.  Сведоци смо да је њихов рад овде оставио бледе 

резултате. Њихове предлоге производних стратегија једноставно слабо је ко могао да 

разуме и примени.  

Први дугорочни корак ка оздрављењу текстилне и одевне индустрије свакако је 

оспособљавање кадрова. Једноставно образовне установе морају свој образовни рад 

прилагодити условима света у коме живимо. То се првенствно односи на инжењере који 

треба да руководе производњом и да доносе одлуке о инвестирању у савремену 

производну опрему. У том правцу Технички факултет „Михајло Пупин“ је направио први 

озбиљан корак започињањем развоја Центра за истраживање и развој модне индустрије са 

циљем оспособљавања кадрова са употрбљивим знањима за савремене токове модне 

индустрије.  

 

 

5. ЗАКЉУЧАК      

 

Данас је утакмица са временом односно брза реакција на жеље тржишта, изазов за све 

фирме. Да би се ова утакмица добила фирма мора бити оспособљена за: креативност, 

квалитет и поузданост, флексибилност, економичност и брзину. Све ове компоненте 

морају деловати заједно да би се управљање временом и потенцијал тог управљања 

искористили у функцији стабилизације и поновног освајања удела на тржишту. Само тако 

се може створити основа за прилагођавања одевних фирми новим изазовима тржишта. Да 

би се успешно прихватили ови изазови одевне фирме морају стално мењати, 

прилагођавати и побољшавати своју инфраструктуру и организацију планирања.   

За обављање поменутих послова неопходни су првенствено образовани кадрови. Због тога 

се намеће као најозбиљнији проблем недостатак тих кадрова за текстилну и одевну 

технологију. Овај проблем се може решити повећањем нивоа квалитета традиционалних 

начина образовања.   
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