طراحی و مدلسازی

رهنمودهای پایﭙوشسازی

باﻻکشی مدلها
قسمت شصت و ششﻢ
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تیﻐههاي پرسﯽ مناسب چندین اندازه
اگـر الگوهـا طوري باشـند که بـه تیﻐههایﯽ بـراي چندین انـدازه و مﺜ ً
ال سـوراخکاري و
بریـدن زبانـه الزم داشـته باشـیم اسـتفاده از تیﻐههـاي تنظیمپذیر مناسـب خواهد بود
زیـرا مﯽتـوان سـوراخکاريها را به صـورت یﮑنواخت انجـام داد.

ﻋالمتگﺬاري برشهاي بﺰرگ
در کفشهایـﯽ کـه برشهـاي بـزرگ زاویـهدار یا گـرد دارند کـه قابل انتقال مسـتقیم
از الگوي اسـتاندارد به الگوي برش نیسـتند گذاشـتن عالمتﯽ کوچﮏ در وسـط بخش
بـرش کافﯽ نیسـت .بهتر اسـت که نقـاط واقﻊ در مرزهـاي بیرونﯽ را انتقـال دهیم زیرا
فقـط در ایـن صـورت مﯽتوان به خوبـﯽ مﺤل سـوراخکاريها را تشـخیﺺ داد.

جﺬابسازي انتهاي بندهاي گرد
تسـمههاي گـرد کـه از ریسـمان چرمپـوش سـاخته مﯽشـوند داراي سـرهاي
خطکشـﯽ نازیبایـﯽ هسـتند و بـه آسـانﯽ کﺜیـﻒ مﯽشـوند .امـا اگـر انتهـاي ایـن
بندهـا را بـه شـﮑل زیـر طراحـﯽ کنیـم حالـت خیلـﯽ ﺟذابـﯽ پیـدا مﯽکننـد و
آسـانتر وارد سـوراخ بنـد مﯽشـوند(فلش نشـانگر بنـد اسـت).
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پیشنهادی براي ساخت دستﮏ جدید
در ایـن سـاخت آسـتر دسـتﮏ را طوري طراحـﯽ مﯽکنند کـه  ۲میلﯽمتر زیـر خط باالیﯽ
چـرم رویـه خاتمـه یابد .سـپﺲ چـرم رویه را روي آسـتر دسـتﮏ تا مـﯽ زننـد و مﯽدوزند.
به این ترتیب آسـتر کفش در قسـمت پاشـنه له نمﯽشود=A(.درز=B،آسـتر=C،چرم رویه)
پشتبندهاي کشسان در نیﻢچﮑمه
بـراي آن کـه پـا راحتتـر درون نیمچﮑمـه بـرود و در عیـن حـال نیمچﮑمـه بـه سـاق پـا
نزدیـﮏ بمانـد اﻏلـب از پشـتبندهاي کشسـان در مدلهـاي مختلـﻒ نیمچﮑمه اسـتفاده
مﯽکننـد .در اکﺜـر مـوارد برشهـاي کشسـان ناحیـهي سـاق نیمچﮑمـه تـا خـط بـاالي
مﯽرسـد(فلشها) .بـه ایـن تریـب نمـاي بتـري در خـط باالیﯽ حاصل مﯽشـود بـﯽ آن که
در هنـگام ورود پـا بـه درون نیمچﮑمـه مشـﮑلﯽ رخ دهـد.

مدل ویژه برش با جوشﮑاري
مدلهایـﯽ کـه در ایـن ﺟـا معرفـﯽ مﯽکنیـم خیلـﯽ براي بـرش با ﺟـوشکاري
مناسـب هسـتند .در بهتریـن حالـت براي بخش یـﮏ فقط به یـﮏ چاقوي برش
همـراه بـا ﺟـوشکاري نیـاز داریم ،بـراي بخش  ۲به چهـار و براي بخش سـه به
دو چاقـو نیـاز داریـم .ایـن شـاخﺺ ها بـراي گسـترهي اندازههاي  3تا  ۸اسـت.
صندل زیره چوبﯽ داراي رویهي بالشتﮑﯽ
چـرم مورد اسـتفاده در صندل کﻒچوبـﯽ داراي ﺿخامت خوبﯽ اسـت و اﻏلب به
بخش باالیﯽ زیره فشـار مﯽآورد .اگر از نوار چرمﯽ نرمﯽ داراي آسـتر السـتیﮑﯽ
در ایـن قسـمت بدوزیم این فشـار از بین مـﯽرود و پا هم راحتتر اسـت.
صندل تسمهاي و موقﻌیت انﮕشتان پا
در الگوهـاي صنـدل تسـمهاي ایـن نﮑتـه خیلـﯽ اهمیـت دارد کـه ﺟایـگاه تسـمهها روي پا مناسـب باشـد و در عین حال صنـدل با پا ﺟفـت و ﺟور
شـود .ایـن الگـوي اسـتاندارد به خوبـﯽ مﺤل اسـتاندارد تسـمهها را نشـان مﯽدهد.

کاهﺶ گرایﺶ به پارگﯽ
سـرپنجه در قسـمت برگـه بـه اسـانﯽ دچـار پارگـﯽ نمﯽشـود بـه شـرطﯽ کـه در نقطهي
حسـاس نشـان داده شـده در شـﮑل زیـر بـه درسـتﯽ طراحﯽ شـده باشـد.
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