
ИНЖЕЊЕРСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОДЕЋЕ - ПИТАЊА  

 
1. Опште о пројектовању одеће 
2. Подела одеће према намени и њене карактеристике 
3. Функционалност одеће 
4. Свакодневна одећа - мушка одећа 
5. Свакодневна одећа - женска одећа 
6. Дечија одећа 
7. Посебна одећа - униформе 
8. Радна одећа 
9. Заштитна одећа 
10. Одећа за специјалне намене (интелигентна одећа) 
11. Функције које мора испуњавати одећа - естетске функције одеће 
12. Текстилни материјали и оцењивање њихових естетских карактеристика 
13. Ергономске функције одеће 
14. Физиологија одеће 
15. Физиолошке особине одеће 
16. Физиолошка удобност одеће 
17. Одећа као гранични слој између човековог тела и околине - суви проток топлоте 
18. Одећа као гранични слој између човековог тела и околине - проток испарене топлоте 
19. Пренос топлоте са човековог тела у околину 
20. Микроклима између одеће и коже 
21. Систем тело - клима - одећа 
22. Својства материјала 
23. Топлотна својства одеће - топлотни отпор одеће 
24. Топлотна својства одеће - отпор одеће протоку водене паре 
25. Топлотна својства одеће - индекс протока влаге 
26. Утицај температуре на топлотну заштиту одеће 
27. Утицај воде на топлотну заштиту одеће 
28. Утицај ветра и ваздушног притиска на топлотну заштиту одеће 
29. Утицај облика површине одеће на топлотну заштиту одеће 
30. Фактори који утичу на топлотне карактеристике одеће 
31. Кожно-сензорска удобност 
32. Маса, одевна величина и припијање - припијање одеће 
33. Топлотно физиолошке особине одеће и методе њиховог вредновања - оцењивања 
34. Вредновање (оцењивање) топлотних оптерећења помоћу физиолошких параметара човека 
35. Захтеви које треба да обезбеди одећа 
36. Физиолошке особине текстила за одећу 
37. Мерне методе и уређаји за испитивање специфичних својстава текстила за одећу: 

- Одређивање контактне површине текстила 
- Одређивање силе одлепљивања текстила са коже (снаге пријањања) 
- Испитивање провођење топлоте и влажности 
- Одређивање брзине упијања влаге (ефекат фитиља) 
- Одређивање преношења влаге и топлоте уз појаву ветра 
- Одредивање релативне влажности тканина 
- Одређивање пропустљивости ваздуха кроз текстилне материјале 
- Одређивање способности задржавања воде у тканинама 

38. Антропометријска испитивања 
39. Одређивање порозности текстила 
40. Поступак испитивања у клима-комори 
41. Субјективна оцена топлотне удобности 
42. Економске функције одеће 
43. Пројектовање одеће за визуелну корекцију димензија човечјег тела 
44. Визуелне корекције човечјег тела методом померања попречних равни у одећи 
45. Неке карактеристике пројектовања одеће за високе и ниске жене 
46. Конац за шивење 
47. Основна правила о савременом одевању људи 
48. Оквирна правила у одевању жена 
49. Оквирна правила у одевању мушкараца 
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