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REZUMAT: In cadrul acestei lucrări se prezintă modul de obţinere a unui 

produs special adaptat unui consumator, plecându-se de la cerinţele morfo-funcţionale 
sau structurale ale piciorului. Trecerea de la dimensiunile piciorului la dimensiunile 
calapodului presupune o acurateţe in definirea formelor astfel încât forma piciorului să 
fie transpusă cât mai fidel  în forma calapodului, şi respectiv a încălţămintei. Lucrarea  
propune abordarea modernă a proiectării şi realizării rapide a calapodului pentru 
încălţăminte cu ajutorul tehnologiei CAD/CAM. Modul de lucru, bazat pe o  înşiruire 
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secvenţială de tipul scanare, modelare computerizată, analiză şi modificare, prototipare 
rapidă, face posibilă realizarea rapidă a calapoadelor personalizate.  

CUVINTE CHEIE: picior, calapod, scanare 3D, prototipare rapidă 

SHOE LAST DESIGN AND RAPID PROTOTYPING WITH 
CAD/CAM TEHNOLOGIES 

 

ABSTRACT: The paper presents the way of obtaining a personalized product, 

starting from the functional and structural requirements of the consumer’s foot.  The 
transition of foot dimensions into last dimensions implies a certain accuracy in 
defining shapes so that the foot shape is transferred as precise as possible into the last 
shape, respectively the footwear. The paper frames a modern approach of design and 
rapid prototyping of the shoe last through the CAD/CAM technology. The method, 
based on scanning, computerized modeling, analysis and modification, rapid 
prototyping, makes possible the rapid manufacturing of the personalized last.    
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1. INTRODUCERE 
 

Preferinţele consumatorilor la achiziţionarea unui produs de încălţăminte sunt 
îndreptate către două caracteristici importante, aspectul şi confortul dimensional. Dacă 
în ceea ce priveşte modelul produsului, consumatorul ar putea să intervină activ, prin 
manifestarea subiectivă a conceptelor şi valorilor estetice personale, problema adaptării 
încălţămintei la dimensiunile şi configuraţia piciorului cade în sarcina designerului [1] 

Se afirmă frecvent că încălţămintea este de vină atunci când picioarele obosesc 
ca urmarea a unor solicitări de lungă durată. La rândul lor, însă, forma şi dimensiunile 
interioare ale încălţămintei sunt influenţate de forma şi dimensiunile calapodului. Un 
calapod proiectat fără o bază ştiinţifică, care nu ţine seama de conformaţia piciorului 
purtătorului va conduce la obţinerea unui produs de încălţăminte necorespunzător [2]. 
Calapodul reprezintă una din părţile complexe în procesului de realizare a 
încălţămintei. Cavanagh (1980) considera că acesta este „inima încălţămintei” [3]. Nu 
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este definită noţiunea de „formă/dimensiune a calapodului potrivită piciorului”. 
Nivelul insuficient de informaţii în acest domeniu determină ca în final, la producătorul 
de încălţăminte, procesul de proiectare sau de selectare a calapodului să se facă într-o 
manieră empirică, necesitând numeroase prototipuri fizice care suferă o serie de 
adaptări şi ajustări bazate doar pe experienţa designerului.  

Tehnologiile de scanare 3D precum şi soluţiile software CAD, dezvoltate în 
ultimii ani, au permis reconsiderarea proiectării calapodului şi oferă deopotrivă  
instrumente utile atât pentru designul de încălţăminte personalizată, cât şi pentru cel de 
calapoade [4].  

Leng şi Du (2006) au propus o nouă abordare a procesului de proiectare a 
calapodului prin aproximarea unei deformaţii globale care poate genera automat un 
nou model de calapod pornind de la imaginea 3D a unui calapod iniţial şi pe baza 
datelor obţinute prin scanarea piciorului [5].  
 

2. METODA  
 

Studiul de faţă propune o nouă procedură de modificare a unui calapod iniţial, 
în sensul reproiectării acestuia, în corelaţie cu datele obţinute la scanarea 3D a 
piciorului aflat în poziţii corespunzătoare ridicării călcâiului la două înălţimi diferite de 
toc. De asemenea, pentru comparare, a fost scanat piciorul subiectului în poziţia de 
sprijin pe întreaga suprafaţă. Calapodul iniţial a fost selectat în baza informaţiilor 
privind numărul de mărime şi lărgime purtat în mod obişnuit de subiect. S-a utilizat 
sistemul de scanare a piciorului INFOOT USB Standard Model IFU-S-01, prevăzut cu  
cu 8 camere 1/4’ CCD progresive si cu 4 instrumente laser de clasa 1M.  
 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
3.1. Scanarea piciorului. Modificarea dimensiunilor piciorului 
Imaginile scanate ale piciorului stâng, pentru poziţiile corespunzătore ridicării 

călcâiului la trei înălţimi diferite de toc (0 mm, 4 mm şi 8 mm) sunt prezentate în 
figurile 3.1., 3.2., 3.3. 

 
Fig.3.1. Picior aflat în sprijin pe 
întreaga suprafaţă 

  
Fig.3.2. Picior cu călcâiul 
ridicat la 5 mm 

  
Fig. 3.3. Picior cu călcâiul ridicat 
la 8 mm 
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Punctele anatomice ale piciorului sunt plasate în mod automat. Pentru piciorul 
scanat în poziţia corespunzătoare ridicării călcâiului la înălţimile de 5 mm şi respectiv  
de 8 mm au fost necesare corecturi ale modului de poziţionare a acestor puncte 
anatomice.  

Variaţiile dimensionale ale parametrilor antropometrici permit desprinderea unor 
concluzii pe baza cărora se va modifica şi reproiecta calapodul în corelaţie cu înălţimea 
tocului astfel: 

 Proiecţia lungimii piciorului/a calapodului pe planul de sprijin se micşorează. 
Lungimea piciorului se păstrează aceeaşi, iar modificarea lungimii calapodului 
va ţine seama doar de adaosul la vârf, care la rândul lui influenţează forma 
vârfului. 

 Lăţimea la degete si perimetrul la degete se modifică, însă această modificare 
nu preia în totalitate creşterile înregistrate la scanarea piciorului.  

 Lăţimea la călcâi şi înălţimea vârfului se micşorează la calapoadele pentru toc 
înalt 

 
3.2. Selectarea, scanarea şi corectarea calapodului  

A fost selectat un calapod pentru o înălţime a tocului de 8 mm, pe baza numărului de 
mărime şi lărgime indicat de subiect. 

Calapodul a fost scanat (fig.3.4.), iar dimensiunile 
acestuia au fost analizate prin prisma observaţiilor 
anterioare. 
Întrucât la scanare pot apare discontinuităţi, fiecare 
secţiune în parte este verificată, iar acolo unde este 
cazul, conturul este netezit sau corectat interactiv.  

Fig. 3.4. Calapod scanat 
 

3.3. Transformarea calapodului în vederea recunoaşterii acestuia în 
programele de proiectare asistată 

La scanarea calapodului se obţin fişiere cu extensia .stl. Pentru proiectarea şi 
modificarea calapodului se utilizează programul LastMaker ( Ortholast) al companiei 
Delcam Crispin. Transformarea calapodului a fost posibilă în programul ShoeDesign 
(OrthoShoe) al aceluiaşi producător de software. S-a parcurs următoarea succesiune de 
paşi: importarea formatului .stl; alinierea calapodului prin orientare faţă de un plan de 
referinţă (Fig. 3.5.); identificarea punctelor şi a liniilor anterioare, respectiv posterioare 
ale calapodului; transformarea calapodului în nor de puncte; recunoaşterea secţiunilor 
calapodului şi netezirea conturului acestor secţiuni, transformarea calapodului în reţea 
tip „wireframe” (Fig. 3.6.); salvarea calapodului cu extensia „.lst” (Fig. 3.7.).  
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Fig.3.5. Alinierea calapodului 

 
Fig. 3.6. Transformarea calapodului în reţea 

tip „wireframe” 

 
Fig. 3.7. Calapod în 

format .lst 

3.4. Transformarea parametrilor antropometrici ai piciorului în parametri 
dimensionali ai calapodului 

 În dinamică, datorită modului de repartiţie a efortului pe diferitele zone ale 
piciorului apar modificări ale dimensiunilor longitudinale şi transversale. Ţinând 
seama de creşterea lungimii piciorului în timpul mersului este evident că încălţămintea 
(calapodul) trebuie să fie mai mare în lungime decât piciorul cu valoarea surplusului 
(adaosului) la vârf.  

3.5. Modificarea calapodului 
Calapodul iniţial este supus unui proces de comparare cu piciorul scanat în poziţia 

corespunzătoare ridicării călcâiului la înălţimea de 8 mm. În acest sens, în modulul 
Compare al programului OrthoLast- Delcam Crispin au fost aduse formele 
tridimensionale ale piciorului (Fig.3.8) şi calapodului.  

 
  

Fig. 3.8. Calapodul iniţial Fig.3.9. Alinierea interactivă a 
calapodului şi a piciorului 

Fig.3.10. Diferenţele care apar 
între picior şi calapod 

 
Calapodul şi piciorul, având forme importate iniţial in plane diferite, sunt aliniate 

astfel încât unul să pătrundă în celălalt cu ajutorul vederilor predefinite (Fig.3.9). Se 
continuă astfel până când cele două forme sunt tangente în cât mai multe puncte 
(Fig.3.10). Se propun o serie de modificări ale calapodului în corelaţie cu 
particularităţile conformaţionale ale subiectului şi, în acelaşi timp, cu respectarea 
limitelor admisibile de strângere amintite anterior (Fig.3.11, Fig.3.12, Fig.3.13). 
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Fig.3.11. Coborârea vârfului faţă de 

planul de sprijin. 
Fig.3.12. Mărirea perimetrului la 

degete 
Fig.3.13. Mărirea adaosului 

la vârf 
 
Noul calapod obţinut prin aceste 

modificări este supus din nou comparării cu 
piciorul, observându-se o potrivire mai bună 
faţă de situaţia iniţială (fig.3.14). 

Pentru noua formă de calapod obţinută 
au fost calculaţi coeficienţii de strângere, iar 
valorile au fost comparate cu datele iniţiale.  

 

  
Fig.3.14. Compararea formei modificate a 

calapodului cu piciorul 
 

3.6. Realizarea rapidă a prototipului  cu ajutorul imprimantelor 3D  
Comunicarea rapidă şi corectă între designeri, proiectanţi şi producători de 

încălţăminte în timpul procesului de design este crucială, deoarece este nevoie de un 
consens al acestora înaintea lansării produsului în fabricaţie. Imprimantele  3D Printer 
(firma Z Corp.) permit companiilor de încălţăminte să realizeze modele complexe de 
prezentare. Se utilizează în acest sens software-ul ZEdit care permite modificarea şi 
evidenţierea caracteristicilor constructive ale modelului virtual (Fig.3.15, Fig.3.16), 
urmând ca acestea să fie redate cu fidelitate pe modelul fizic realizat cu imprimanta 
3D. Odată ce modelele sunt pregătite, se alege imprimanta şi se dă comanda Print, nu 
înainte de a verifica dacă toate detaliile care ţin de utilizarea fizică (hard) a 
imprimantei 3D au fost definite, şi anume: este destulă pulbere în căsuţa de construcţie, 
este corect ales tipul de pulbere, soluţia de imersie este în cantitate corespunzătoare, 
toate recipientele au fost atent curăţate şi fixate la locul lor şi dacă imprimanta este 
Online pentru a fi recunoscută de soft. 

 
Fig.3.15.Poziţionarea calapodului 

 
Fig.3.16. Multiplicarea calapodului 
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4. CONCLUZII 

In industria de încălţăminte, prin tehnici virtuale se poate obţine un produs special 
adaptat unui consumator, plecându-se de la cerinţele morfo-funcţionale sau structurale 
ale piciorului. Trecerea de la dimensiunile piciorului la dimensiunile calapodului 
presupune o acurateţe in definirea formelor astfel incat forma piciorului să fie 
transpusă cât mai fidel  în forma calapodului, şi respectiv a încălţămintei. Lucrarea  
propune abordarea modernă a proiectării şi realizarii rapide a calapodului pentru 
încălţăminte cu ajutorul tehnologiei CAD/CAM. Modul de lucru, bazat pe o  înşiruire 
secvenţială de tipul scanare, modelare computerizată, analiză şi modificare, prototipare 
rapidă, face posibilă realizarea rapidă a calapoadelor personalizate.  
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