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2. CONFORTUL ŞI RELAŢIA DINTRE 
PICIOR ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE 

Alegerea şi achiziţionarea încălţămintei nu depinde 
doar de funcţia ei, ci și de confortul dimensional al 
acesteia [4], potrivirea încălţămintei cu piciorul fiind 
considerat unul din cele mai importante aspecte. 
Termenul de potrivire a încălţămintei este de cele 
mai multe ori asociat cu anatomia piciorului [5] 
(anatomie caracterizată de anumiţi parametrii geo-
metrici) şi cu destinaţia specifică a încălțămintei. 

Pentru îmbunătățirea încălțămintei militare este 
foarte importantă, în primul rând, înţelegerea modului 
în care este perceput confortul piciorului. Este 
cunoscut riscul de producere a diferitelor afecțiuni 
ale picioarelor in cazul personalului militar [6], dar 
relaţiile dintre construcţia încălţămintei militare, 
presiunile exercitate de încălțăminte și efectul lor 
asupra anatomiei piciorului (oase, articulații) sunt 
cunoscute parţial [7]. 

Pentru evaluarea confortului dimensional al în-
călţămintei sunt necesare informaţii despre cum este 
percepută dimensional încălţămintea, cum ar fi: 
lăţimea în zona degetelor, înălţimea în zona degetelor, 
perimetrul la degete, lăţimea în zona de călcâi sau 
lungimea piciorului. Pentru evaluarea dimensiunilor 
încălţămintei în corelaţie cu dimensiunile piciorului 
sunt necesare efectuarea de teste de mers, măsurarea 
mobilităţii articulaţiilor piciorului şi măsurarea 
dimensiunilor piciorului subiecţilor cu un sistem 
computerizat de scanare 3D [8]. 

3. ROLUL CALAPODULUI ÎN 
MODELAREA ȘI PROIECTAREA 
ÎNCĂLŢĂMINTEI 

După designul încălțămintei, confortul și confortul 
dimensional reprezintă al doilea lucru ca importanță 
în achiziționarea încălțămintei. Piciorul este considerat 
o parte foarte importantă a corpului uman, ce poate 
influența foarte ușor şi stilul de viață al unei 
persoane, neavând doar un rol esențial în sprijin și 
locomoție. Piciorul uman reprezintă o formă tri-
dimensională complexă, foarte variată, dependentă 
de locația, sexul și vârsta subiectului. Un confort 
dimensional scăzut al încălțămintei reprezintă o cauză 
majoră pentru apariţia disconfortului, a durerilor, 
bătăturilor, hallux valgus sau a ulcerărilor [9]. Acci-
dentările și bolile de la nivelul picioarelor determină 
reducerea mobilității, conducând la agravarea altor 
boli. Deși este necesară asigurarea unui confort 
dimensional al încălțămintei cât mai ridicat, nu 
există tehnici de cuantificare a acestuia. În tehnicile 
tradiționale de confecționare, încălțămintea este 

clasificată în funcție de lungime și lățime, prin 
urmare există întotdeauna o nepotrivire între forma 
complexă a piciorului și încălțăminte [2]. Pentru ca 
industria să satisfacă cerințele confortului dimen-
sional, sunt necesare noi tehnici de cuantificare a 
acestuia pentru a avea o formă directă de cartogra-
fiere a piciorului pentru formarea calapoadelor.  

 În ultimii ani, datorită dezvoltării rapide a tehno-
logiei calculatoarelor, s-au dezvoltat tehnici avansate 
de proiectare și confecționare a încălțămintei (CAD 
și CAM), ce fac posibilă confecționarea calapoade-
lor personalizate [1, 10]. 

Calapoadele personalizate pot fi confecționate 
prin metode tradiționale, dar acestea implică costuri 
mari și timp îndelungat de proiectare şi realizare. 
Confecționarea calapodului se realizată manual 
pentru a corespunde cu dimensiunile antropometrice 
ale piciorului implică multe încercări și erori [8]. 
Sunt dezvoltate diferite programe software pentru 
potrivirea formei calapoadelor cu forma piciorului, 
unele dintre aceste programe căutând într-o bază de 
date cu calapoade un calapod cu dimensiuni  cât mai 
apropriate de dimensiunile piciorului [11] sau pro-
grame care permit modificarea formei unui calapod 
preexistent pentru a coincide cu forma piciorului [12]. 

Modelarea calapoadelor utilizând tehnologiile 
CAD/CAM existente presupune parcurgerea urmă-
toarelor etape succesive prezentate în figura 2: 
scanarea piciorului; selectarea calapodului; modifi-
carea calapodului. 

Pentru realizarea încălțămintei cu destinaţie spe-
cială pentru uz militar, primul pas este reprezentat de 
proiectarea și realizarea de calapoade personalizate, 
pe baza dimensiunilor antropometrice ale picioarelor 
militarilor. 

Metodele computerizate de realizare a calapoade-
lor folosesc principiile de bază ale proiectării şi 
modelarii manuale, împreună cu funcții avansate 
specificii domeniului de proiectare și modelare com-
puterizată. 

4. CONCLUZII 

Rolul calapodului este de a determina dimen-
siunile interioare ale încălțămintei, asigurând în 
acest mod confortul dimensional optim al piciorului 
în interiorul încălțămintei, funcțiile acestuia fiind 
îndeplinite fără limitări.  

Cerinţele particulare de utilizare a încălţămintei 
militare impun restricţii în structura şi proiectarea 
produsului. Comparativ cu un produs de încălţămin-
te pentru uz general, încălţămintea militară trebuie 
să asigure confortul utilizatorului pe o perioadă mai 
mare de timp şi în condiții de mediu speciale. 
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