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REZUMAT: În cadrul acestei lucrări se propune o metodologie de 
structurare ierarhică a unei familii de modele, pornind de la un model de bază. 
Modelul de referinţă precum şi modelele dezvoltate în cadrul colecţiei au fost 
proiectate interactiv, cu ajutorul sistemului integrat Delcam-Crispin. Rezultatul 
constă într-o vizualizare 3D realistică a modelelor colecţiei, ideală pentru 
prezentări virtuale adresate beneficiarului înainte ca prototipul să fie efectiv 
realizat. Procesul de analiză şi de selecţie are la bază o serie de criterii bine stabilite 
şi se poate derula având la dispoziţie aceste modele virtuale,cu efecte deosebite 
asupra reducerii costurilor cu elaborarea prototipurilor. Lucrarea conţine şi un 
studiu pe bază de chestionar, efectuat pe un anumit eşantion, iar rezultatele acestui 
studiu evidenţiază modul practic de selectare a modelelor în vederea introducerii în 
fabricaţie. 

CUVINTE CHEIE: design, proiectare, familie de modele, chestionar 

 



2 
 

 

ARCHITECTURE OF A FOOTWEAR COLLECTION 
ASSOCIATED TO CUSTOMIZED FOOTWEAR DESIGN 

ABSTRACT: The aim of this study was to develop an adapted 
methodology for building changeable variants from a generic footwear product. 
The reference model and the models developed for the collection were interactively 
designed, with the help of Delcam-Crispin integrated system. The result is a 
realistic 3D view of the collection models, ideal for virtual presentations to the 
beneficiary, before the prototype is actually achieved. Analysis and selection 
process is based on a number of well established criteria and it can be done through 
these virtual models, with real cost reducing effects on the prototypes. The paper 
also contains a questionnaire-based study and its results highlight the practical 
selection of footwear models before the manufacturing process starts.  

KEYWORDS: design, footwear, product family, questionnaire-
based study 

 

 
1. INTRODUCERE 

 
Activitatea de dezvoltare de produs reprezintă o componentă importantă a 

procesului de design. Urmărind etapele parcurse în desfăşurarea procesului de 
design, după ce conceptul de produs nou a fost definit, se impune diversificarea 
(dezvoltarea) acestei idei de produs. Tehnicile de diversificare (dezvoltare de 
produs) urmăresc  obţinerea unui număr suficient de modele în cadrul aceleaşi 
familii (concept), modele care să fie supuse unei analize ce are ca scop definirea 
variantelor optime, atât pentru consumator cât şi pentru producător [1,2].  

Tehnicile 3D de proiectare asistată de calculator  (CAD 3D) oferă 
posibilitatea modelării încălţămintei direct pe calapod, astfel încât, chiar înainte de 
a fi confecţionat, produsul poate fi analizat prin prisma criteriilor estetice, 
funcţionale, tehnologice şi economice. Aceste criterii decurg din funcţiile pe care 
produsul trebuie să le îndeplinească, evidenţiindu-se mai multe subcriterii. 
Considerarea tuturor acestor criterii şi subcriterii, într-o manieră ierarhică, 
structurată, va permite dezvoltarea unei noi colecţii, în condiţiile unei producţii 
rapide şi adaptate necesităţilor şi aspiraţiilor consumatorului [3,4]. 

Modulul 3D Shoe Design al sistemului  de proiectare integrat Delcam-
Crispin este o soluţie software destinată realizării de modele virtuale, plecând de la  
o formă 3D predefinită, respectiv forma calapodului din banca de date. Modelul de 
încălţăminte  propus poate fi obţinut într-o mare diversitate de combinaţii de culori, 
texturi, componente. Facilităţile (sesiunile) de lucru ale acestui  program se 
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constituie în tot atâtea instrumente utile aflate la dispoziţia designerului care are 
astfel posibilitatea să manevreze în spaţiul virtual orice nou model, cum ar fi, de 
exemplu: stabilirea unor linii de poziţionare şi puncte de control, aplatizarea 
suprafeţei tridimensionale a modelului în vederea obţinerii tiparelor plane, 
vizualizarea modelului prin rotirea acestuia sub diverse unghiuri, posibilitatea 
urmăririi simultane a formelor bidimensionale (tipare, desen de bază) şi modelului 
3D, deschiderea simultană a mai multor  ferestre-sesiuni de lucru. 
 

2. METODA 
2.1. Proiectarea 3D a modelului cu ajutorul modulului Shoe-Design 

Calapodul reprezintă instrumentul de bază, atât pentru activitatea de 
proiectare constructivă a încălţămintei, cât şi pentru cea de confecţionare a 
acesteia. Pe calapod se realizează formarea spaţială a ansamblului superior, iar 
forma şi dimensiunile calapodului determină forma şi dimensiunile interioare ale 
încălţămintei.  

Confortul dimensional la purtarea 
unui produs de încălţăminte este 
determinat de această corespondenţă 
dintre dimensiunile piciorului şi spaţiul 
interior al încălţămintei.  

Calapodul este digitizat cu 
ajutorul digitizorului  3D MicroScribe 
G2, iar modulul software Model Tracer  
permite obţinerea unei forme 3D 
virtuale care va reprezenta instrumentul 
de lucru pentru modelarea produsului de 
încălţăminte (figura 2.1).  

 

 

 
Fig. 2.1. Calapodul digitizat 

 

Pentru aplicarea metodei structurării ierarhice în vederea dezvoltării unei noi 
colecţii, conceptul iniţial de model se alege astfel încât să fie cât mai complex, 
respectiv   reperele componente să prezinte cel mai mare grad de secţionare (figura 
2.2.). 

 

 
Fig. 2.2. Liniile de bază şi de model 

 

     Criteriile funcţionale care stau la 
baza unei modelări raţionale a 
produsului sunt respectate prin 
poziţionarea unor linii de referinţă şi a 
unor puncte anatomice (de exemplu, 
linia degetelor, linia superioară a 
carâmbului, punctul de rist) în corelaţie 
cu particularităţile antropometrice şi 
biomecanice  ale piciorului.   
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Modelul structurat iniţial din linii constructive care delimitează reperele 
componente este transformat intr-un produs virtual prin adăugarea şi definirea unor 
paneluri caracterizate de textură şi culoare. 

Pentru alegerea combinaţiilor cromatice se foloseşte biblioteca de materiale şi 
culori a programului de proiectare sau se introduc, prin scanare, noile materiale şi 
culori cerute de beneficiar.   

  

Fig. 2.3. Modelul final în două variante cromatice 
Se exemplifică, pentru modelul proiectat, două perechi de combinaţii cromatice 
(figura 2.3.). 
 

2.2. Structurarea familiei de modele 
 
Noile modele se pot diferenţia de altele prin componenţa ansamblului 

superior, prin cea a ansamblului inferior sau prin ambele. In cadrul unei familii de 
modele, îndeplinirea funcţiilor de către fiecare model în parte se asigură prin 
stabilirea anumitor caracteristici/parametri de proiectare. Se exemplifică în cazul 
unui produs de încălţăminte pentru femei, destinat timpului liber. Sistemul de 
fixare pe picior (cu elastic lateral), combinaţia de materiale utilizate, forma 
calapodului şi înălţimea tocului sunt criterii care includ produsul în domeniul de 
utilizare definit anterior. Modul de alcătuire al familiei de modele este ilustrat în 
figura 2.4. 

 
Fig. 2.4. Schema de structurare ierarhică a familiei de modele 
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Varianta constructivă aleasă a fost cea prin care căputa este formată din fâşie 

şi liră, lira urcă până pe rist, iar produsul este prevăzut cu sistem de fixare prin 
elastic. Printr-o poziţionare raţională a elasticului lateral se asigură condiţia de 
încălţare/descălţare şi ajustarea cu uşurinţă a dimensiunilor produsului la 
dimensiunile transversale ale utilizatorului. Plecând de la cel mai complex model, 
prin eliminarea unor repere şi păstrarea celorlalte, s-a obţinut familia de modele în 
cele două variante cromatice (fig. 2.5).  
 

   

   

   
 Fig.2.5. Familia de modele rezultată prin aplicarea criteriilor din schema ierarhică 

 
2.3. Evaluarea colecţiei 
 
Este foarte important  pentru orice producător să identifice nevoile curente şi 

viitoare ale consumatorilor pentru a asigura acele produse-colecţii care să fie de 
referinţă  în portofoliul firmei. În acest context, de un real folos pentru desfăşurarea 
cu succes a acestui proces sunt metodele şi tehnicile utilizate în marketing pentru 
identificarea atributelor produselor şi serviciilor. Studiul poate fi realizat prin 
aplicare de chestionare pe eşantioane şi grupuri de subiecţi bine stabilite. Utilitatea 
chestionarelor este dată de diferitele categorii de informaţii furnizate: ierarhizarea 
nevoilor, a preferinţelor şi a atitudinilor, obiceiurile de consum sau de cumpărare, 
motivaţiile consumatorilor etc. Informaţiile obţinute pe baza tehnicii chestionarelor 
sunt de tip cantitativ şi calitativ, putând fi detaliate în funcţie de anumite criterii, 
astfel încât să permită o cunoaştere detaliată a unor aspecte ale pieţei care nu pot fi 
abordate pe baza datelor din surse secundare [5]. 

Chestionarul elaborat pentru a afla preferinţele consumatorilor cu privire la 
modelele proiectate cuprinde următoarele enunţuri: 

CB
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1. Aşează în ordinea preferinţei modelele prezentate. 
2. Ce te-a determinat să alegi modelul favorit (linii, repere)? 
3. Care model ţi-a plăcut cel mai puţin şi de ce? 
4. Pe care din cele două variante cromatice o preferi (roşu-verde sau turcoaz-

alb)?    
 Chestionarul s-a aplicat unui 

eşantion de 50 persoane cu vârsta 
cuprinsă între 21-26 ani. Conform 
rezultatelor sondajului (figura 2.6.), pe 
primul loc, cu 25% voturi, s-au situat, la 
egalitate, modelele H şi I. Pe ultimul loc, 
cu 0 voturi din partea celor chestionaţi, s-
a plasat modelul A. 

 
Fig. 2.6. Rezultate chestionar 

 
Au fost selectate o parte din răspunsurile persoanele chestionate, 

argumentând astfel poziţionarea în fruntea clasamentului a celor două modele:  
complexitatea modelului, combinaţia de culori, luminozitate, sinuozitate, armonie, 
echilibru, forma reperului de pe căpută, combinaţia reperelor. Motivele pentru care 
modelul A s-a clasat pe ultimul loc au fost următoarele: lipsa expresivităţii, 
simplitatea modelului, lipsa ştaifului, accent prea mare în zona anterioară a 
modelului. 
 

3. CONCLUZII 
 
 Pornind de la un anumit tip de calapod, se poate realiza rapid modelul unui 

produs de încălţăminte complet, în orice combinaţie de culori sau texturi. 
Avantajele constau în: rapiditatea realizării unui model; operarea modificărilor 
dorite direct pe acesta; ştergerea sau adăugarea de noi componente; vizualizarea 
modelului din unghiuri diferite, prin rotirea interactivă a calapodului; 

 Realizarea modelului 3D al produsului într-o manieră conformă cu 
realitatea (linii de cusătură, ornamente, materiale, culori), aplatizarea liniilor în 
vederea obţinerii tiparelor şi gradarea acestora conform seriei de mărimi.  

 Dezvoltarea modelului de bază în vederea obţinerii unei colecţii de modele 
care să fie prezentate beneficiarului înainte ca acestea să fie realizate. Se reduc 
astfel costuri importante cu verificarea diferitelor prototipuri.  
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