طراحی و مدلسازی

رهنمودهای پایﭙوشسازی

باﻻکشی مدلها
قسمت شصت و هفتﻢ
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تسمههای نواری را به هﻢ ندوزید
در صندلهـای بند تسـمهای مﺜل صندل شـکل روبـرو اگر بندهای تسـمهای ﺿربدری
در نقطـه تقاطع(محـل اشـاره پیـکان) حالت شـل داشـته باشـند صندل خیلـی بهتر با
پـا جفـت و جـور میشـود .این نکتـه را به ویـﮋه باید در مورد دو بند تسـمهای قسـمت
برگـه رﻋایـت کـرد که رو به ﻋقب هستند(تسـمههای هاشـور خورده در شـکل)

قوسهای دستﮏ را خیلی تند درست نﮑنید
شـعاع قـوس بیـن نما و خـﻂ باالیی قسـمت ﻋقب نبایـد خیلی تنگ باشـد وگرنه
ایرادهـای زیادی پدیـد میآورد.
 -۱لبـه تاخـورده قـوس داخلـی تحـت فشـار چشـمگیری اسـت و در نتیجه
پایـدار نمیمانـد و خـراب میشـود.
 -۲گنجاندن نوار محکمکننده دشوار میشود.
 -3کفـش بـا پـا جفـت و جور نمیشـود چـون رویـه نیرویی بـه بخش ﻋقب
وارد نمیکنـد و طرفیـن کفـش باز میشـود.
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جفتوجورسازی مﻄلوب بﺨﺶ پیﺶبند قالب
در کفشهای سـبﮏ آکسـفورد همیشـه جفت و جور کردن برگه و بخش پیشبند
آن در قالب دشـوار اسـت .زیرا قالب در این قسـمت زیر سـرپنجه است .اگر دستﮏ
را اندکـی از وسـﻂ برگـه دور کنیم کارکرد قالب خیلی بهتر میشـود.
ایـن روش بـه خوبـی در ﻋکـس نمایـان اسـت .خﻂ  aیﮏ خـﻂ ﻋادی برگه اسـت
امـا در واقـع در راسـتای خﻂ  Bدوخته شـده اسـت .بـه این ترتیب تﻐییـر ناگهانی
خفیفـی در جهـت بیـن برگـه و بخش ﻋقـب رخ میدهد.

آستر بدون درز پشتی
بـرای خـالص شـدن از درز پشـتی در آسـتر دسـتﮏ میتوان طـی دوخت و دوز ،روکشـی
حـدود  ۶میلـی متـر روی آسـتر الیهبری شـده کشـید .سـپس وقتـی سـفتکننده مﻐزی
وارد شـد بـا چسـب کافی فﻀـای آسـتر چرمی را فشـرده میکننـد تا یکپارچه شـود.
افﺰایﺶ کارایی با حالت فنری دادن به قﻄﻌهها
در الگـوی اسـتاندارد شـکل زیر ،یکایـﮏ قطعهها در چهـار نقطه حالت فنـری دارند تا این
مـدل اندکـی بیشتر چشـمگیر جلـوه کند .به لبههـای قطعهها بـا اسـتفاده از درزها جلوه
میدهنـد .نقاطـی از رویـه که حالـت فنری دارد با پیکانها مشـخﺺ شـدهاند .ﻋالمتهای
مربـوط بـه جای در نظر گرفته شـده بـرای درزها تﻐییـر نکردهاند.

حلﻘهسازی در تسمههای نواری T
در تمـام صندلهایـی کـه از بنـد تسـمهای مرکـزی اسـتفاده میکننـد به طول
تسـمه بایـد دقت ویـﮋهای داشـت(پیکان) .بـه هر حال طـول دقیـق را باید فقﻂ
بـا نمونههـای آزمایشـی تعییـن کرد .اگر تسـمه خیلی دراز باشـد چـروک ایجاد
میشـود و اگـر خیلـی کوتاه باشـد درسـت قـرار نمیگیرد.
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