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Abstract: Studiile realizate au evidenţiat necesitatea stabilirii unor mijloace de proporţionare ale produselor 
pentru femei în scopul proiectării raționale a elementelor decorative și constructiv-decorative, o direcție 
actuală abordată de producătorii autohtoni pentru diversificarea sortimentelor de produse de îmbrăcăminte 
pentru femei. Lucrarea tratează unele aspecte teoretice și experimentale ale problemei de proporţionare în 
produsele vestimentare pentru femei, utilizând ca mijloc de soluţionare proprietăţile şirului Fibonacci. 
Rezultatele cercetărilor permit recomandarea utilizării divizărilor constructiv - decorative care actualizează 
produsele fără a influenţa negativ proporţiile naturale ale corpului. 
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În scopul proiectării produselor de îmbrăcăminte pentru femei se propune utilizarea proprietăţilor şirului 

Fibonacci, format prin coeficientul , valoarea căruia pentru corpul proporţional este egală cu 1,618. În 
corespondenţă cu relaţiile de construcţie a corpului proporţional, dictate de şirul Fibonacci, se pot obţine 
proporţiile pentru determinarea poziţiei optime ale divizărilor orizontale ale corpului. În tabelul 1 sunt indicate 
locul şi relaţiile de calcul ale divizărilor orizontale ale corpului, utilizând regula „secţiunii de aur”. 
 

Tabelul 1. - Divizarea corpului conform regulii „secţiunii de aur” 
Nr. crt. Sectorul corpului Notarea Relaţia de calcul 

1. Înălţimea corpului AC - 
2. Înălţimea liniei taliei BC AC /  
3. Linia taliei – punctul vertex AB AC – BC 
4. Linia taliei – punctul rotulian BE BC /  
5. Punctul rotulian – sol EC BC - BE 
6. Linia taliei – punctul digital BI BE /  
7. Punct digital - punctul rotulian IE BE – BI 
8. Linia taliei – punctul pubian BF BI /  
9. Punctul pubian – punctul digital FI BI - BF 

10. Linia taliei – punctul de la baza gâtului BD AB /  
11. Punctul de la baza gâtului – punctul vertex DA AB - BD 

 
Aplicând proprietăţile şirului Fibonacci şi relaţiile de calcul din tabelul 1, în fig.1 se propune vizualizarea 

divizărilor proporţionale ale corpului unei femei incluse în categoria de vârstă 18-29 ani, recomandate pentru 
proiectarea artistico-constructivă a produselor vestimentare, tipodimensiunea 170-92-100. 

Legile armonizării şi proporţionării permit determinarea poziţiei liniilor de divizare în interiorul 
compoziţiei şi a elementelor constructiv-decorative în dependenţă de formă, siluetă, poziţia liniei taliei şi 
volumul produsului în întregime. Poziţia liniilor orizontale de divizare ale reperelor de bază, utilizând 
“secţiunea de aur” şi şirul Fibonacci poate fi determinată conform următorului algoritm (figura 1): 
 poziţia liniei terminaţiei în funcţie de valoarea adaosului de lejeritate la nivelul liniei bustului poate fi 
calculată cu relaţia AC = AA1

* .                                                                                            
 poziţia liniei taliei  în funcţie de lungimea produsului  poate fi calculată cu relaţia AC / BC = BC / AB  
BC=AC/ .                                                        
 segmentul AB poate fi calculat cu relaţia AB = AC – BC.                                                                                         
 poziţia liniei de divizare a plătcii (DD1) poate fi calculată cu relaţia: AB /BD = BD /AD  BD = AB / .    

 
În figura 2 se prezintă soluții recomandate privind amplasarea armonioasă a liniilor decorative și 

constructiv-decorative în produse cu sprijin pe umeri pentru femei. 
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Fig. 1. Divizări proporționale ale corpului  Fig. 2. Amplasarea liniilor  orizontale și verticale de 
divizare 

 
De asemenea, la proiectarea unui produs putem determina amplasarea divizărilor  verticale în dependență 

de linia de simetrie. Dacă verticalele ajung până la talie, formând astfel un dreptunghi atunci:  𝐵8𝐵7 = 𝐷7𝐵7/𝜑;    𝐵7𝑂2 =𝐵8𝐵7/2. 
În cazul când linia de relief începe de la platca și se prelungește până la linia taliei formând un dreptunghi, 

atunci  𝐾1𝐾2 = 𝐾1𝐵10 / 𝜑 ;     𝐾1𝑂1 =𝐾1𝐾2/2. 
La prelungirea liniilor de relief până la linia terminației produsului calculele pentru determinarea 

amplasării optimale sunt analogice cu cele precedente. 
Cu ajutorul legilor secțiunii de aur putem găsi amplasarea optimală și dimensiunile elementelor constructiv 

- decorative. De exemplu, atunci când proiectăm clapa de la linia plătcii, lațimea ei se calculează după relația:  𝐾𝐵5/𝐵5 𝐿 = 𝐵5 𝐿 /KL= 𝜑;    𝐵5 𝐿 =  𝐾𝐵5/𝜑 
 
Deoarece tradiţional în proiectarea produselor de îmbrăcăminte se preferă factorul antropometric, 

diversificarea produselor fiind obţinută prin decorări sau divizări suplimentare, rezultatele cercetărilor permit 
recomandarea utilizării divizărilor constructiv - decorative care actualizează produsele fără a influenţa negativ 
proporţiile naturale ale corpului.  

În procesul de determinare a poziţiei liniilor de divizare poate fi utilizată nu numai valoarea , ci şi alte 
valori din şirul Fibonacci 2, 3, 5 şi 2, 3 …, în aceste cazuri creşte numărul de variante posibile de 
divizare. 
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