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У статті розглянута методика проектування спортивного взуття на прикладі розробки 
моделі футбольних бутс, які будуть володіти класичним дизайном для полегшення гри футболіс-
та та для популяризації футболу й спорту в цілому серед сучасної молоді. Матеріали даного до-
слідження можуть застосовуватися для навчання студентів ВНЗ проектуванню взуття в спеці-
алізованих САПР. 
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Постановка проблеми 

В умовах зростаючої конкуренції на 
ринку праці система вищої освіти повинна 
готувати висококваліфіковані кадри. Для 
того щоб дизайнер був затребуваний в 
умовах сучасного виробництва взуття його 
необхідно навчити спеціалізованим САПР, 
які дозволяють по-новому підійти до про-
цесу створення моделей та технології їх 
виробництва. При виробництві взуття та 
сумок макетування вироби з успіхом замі-
нюється на високоточне проектування вір-
туальної моделі на комп'ютері [1]. 

Розвиток інформаційних технологій до-
зволяє використовувати ряд підходів при 
автоматизації проектування взуття. До таких 
рішень відносяться такі: підхід із застосу-
ванням тривимірного сканера з подальшою 
передачею в CAD систему для моделювання 
різних фасонів взуття, підхід із застосуван-
ням спеціалізованих САПР, підхід із засто-
суванням універсальних CAD систем [2]. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій 

Британська компанія Delcam plc (у 
2015 року об'єдналася з компанією 

Autodesk) – світовий лідер в розробці та 
продажу CAD/CAM-систем, призначених 
для тривимірного проектування, виробни-
цтва та контролю якості виробів й техно-
логічної оснастки складної форми [3]. По-
чинаючи з 2003 року, в рамках проекту 
EUROShoE компанія Delcam plc почала 
розробку власних рішень для виробників 
взуття. Цей міжнародний проект, підтри-
муваний 34 організаціями з дев'яти євро-
пейських країн, був спрямований на розви-
ток та модернізацію взуттєвої промислово-
сті, орієнтованої на випуск масової уніфі-
кованої продукції. Метою EUROShoE є 
розвиток методів виготовлення, які умож-
ливлять виробництво ексклюзивного взут-
тя з ціною, доступною для масового спо-
живача. Вирішення цієї задачі неможливе 
без застосування сучасних систем комп'ю-
терного моделювання [4]. 

У 2006 році компанія Delcam змогла 
випустити на ринок новий пакет Crispin 
Sole Engineering – перше в світі інтегрова-
не спеціалізоване програмне рішення для 
виробників взуття. Завдяки тісній інтегра-
ції всіх модулів, пакет Crispin став охоп-
лювати всі етапи проектування взуття – від 



Геометричне моделювання та інформаційні технології ISSN 2520-2820 (online) 
№ 2 (6), жовтень 2018 ISSN 2524-0978 (print) 

© Алла ПЕРПЕРІ, Олена САВЄЛЬЄВА, Інна АРТЕМЬЄВА, Павло ЗАЙЦЕВ, 2018 

53 

отримання колодки до виготовлення прес-
форми для підошви [5,6]. 

Одним з найперших замовників Delcam 
з взуттєвої промисловості, на базі якого ап-
робувався новий пакет Crispin, була компа-
нія Nike. Сьогодні найвідомішими торго-
вими брендами, які використовують про-
грамне забезпечення Crispin для виробниц-
тва спортивного взуття, є фірми Adidas, 
Brooks Sports, New Balance, Nike та Reebok. 
Також компанія Bauer активно використо-
вує ПО фірми Delcam для розробки та ви-
робництва спортивної амуніції, в тому чис-
лі, хокейних й роликових ковзанів. У 2007 
році чотири нових всесвітньо відомих бре-
нда вибрали для проектування взуття пакет 
Crispin: Kumps, Brown Shoes, Columbia 
Sportswear Company і Under Armour. Крім 
того, два виробники взуття в Великобрита-
нії, – компанії Cheaney's і Churches (обидві 
– підрозділи фірми Prada), перейшли пра-
цювати в Crispin з конкуруючих рішень пі-
сля проведених конкурсів. Далі компанія 
Delcam стала освоювати ринки ортопедич-
ного взуття та біопротезування [7,8]. 

Від правильно підібраною пари спорти-
вного взуття багато в чому залежить резуль-
тат та ефективність тренування. Сьогодні 
при створенні спортивного взуття застосо-
вуються запатентовані технології, на розро-
бку яких йдуть багато років. Конкуренція в 
цій сфері настільки висока, що досягти успі-
ху і визнання можуть лише найкращі. 

Футбольні бутси – це спеціально виго-
товлене взуття, призначене для гри в фут-
бол чи футзал на різних, синтетичних або 
натуральних (трав'яних, грунтових) по-
криттях, можуть мати на підошві шипи рі-
зної форми і кількості, а можуть бути на 
гладкій підошві для гри на рівних покрит-
тях і в залах [9]. 

Від інших видів спортивного взуття 
бутси відрізняються шипами на підошві. З 
них й почнемо. На сьогоднішній день, 
найбільш популярні моделі бутсів мають 6 
та 11-13 шипів. Перші використовуються 
для гри на м'яких трав'яних полях, другі – 
на більш жорстких [9]. 

Останнє віяння футбольної моди – бут-
си з 13 знімними шипами. Завдяки можли-
вості регулювати їх число, спортсмен без-
посередньо перед грою може налаштувати 
взуття на конкретне покриття. Для гри на 
полях зі штучною травою були розроблені 
спеціальні бутси – TURF, на підошві яких 
багато маленьких невисоких шипів. Ця ж 
взуття добре підходить для гравійних полів, 
на яких грає більшість наших дворових ко-
манд, й для гри в футбол на снігу. 

Ще один різновид футбольного взуття – 
бутси для залу. У них немає шипів, зате пі-
дошва має рельєф, який забезпечує футболі-
стові зручність при грі на рівному жорстко-
му штучному покритті. Кращий матеріал 
для виготовлення бутсів будь-якого типу – 
шкіра кенгуру. Вона еластична, добре лягає 
по нозі та не намокає. Висококласне спорти-
вне взуття виготовляється з цільного шматка 
шкіри й важить не більше 200 м [9]. 

Останнім часом у світових виробників 
популярна так звана японська шкіра. Це шту-
чний матеріал, близький за своїми властивос-
тями до натуральної шкіри, але більш міцний 
та стійкий до деформації. Істотних змін за-
знала і конструкція бутсів. Шнурівка змісти-
лася від центру убік (на зовнішню сторону 
стопи) і стала прихованою. Вузол шнурків 
прикритий довгим язичком. Така конструкція 
покликана знизити травматизм при зіткнен-
нях футболістів. В шкарпетки та в п'яткову 
частини підошви вмонтовані 2 амортизатора: 
перший підсилює відскік, другий знижує не-
гативні вібрації. У новітніх моделях підошва 
забезпечена ще й супінатором – зігнутої пла-
стиною, яка рівномірно розподіляє наванта-
ження по стопі. Анатомічні устілки з антиба-
ктеріальним просоченням істотно підвищу-
ють комфорт спортсмена. Спеціальне по-
криття у верхній частині бутсів оптимізує 
чутливість і контроль над м'ячем, особливо 
під час виконання різних подкруток [9, 10]. 

Але взуття повинне враховувати всі 
індивідуальні особливості спортсмена. Не-
дарма багато знаменитих футболісти – на-
приклад, Бекхем, Баджіо, Невіл – роблять 
собі бутси на замовлення. 
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Постановка завдання 

Метою даного дослідження є вивчення 
передових сучасних комп'ютерних техно-
логій проектування та виготовлення взуття 
на прикладі розробки моделі футбольних 
бутс, які будуть володіти класичним ди-
зайном для полегшення гри футболіста і 
для популяризації футболу й спорту в ці-
лому серед сучасної молоді. А також ство-
рення методики для навчання студентів 
ВНЗ проектуванню взуття в спеціалізова-
них САПР. 

Виклад основного матеріалу 

Повноправний учасник фіналу чемпіо-
натів світу – бутси ADIDAS PREDATOR 
MANIA TRX FG. Ці бутси були розроблені 
спеціально до ігор в Японії та Кореї й про-
довжують вже має майже десятирічну хи-
жацьку традицію. Родова ознака 
PREDATOR – спеціальні прогумовані 
вставки в ділянці носка черевика зусилля-
ми розробників зайняли ще більш вигідне 
місце розташування. Асиметрична шнурів-
ка, короткий трикутний язичок з кріплен-
ням на липучці укупі з чорно-біло-
червоним забарвленням формують вже 
звичний вигляд адідасовських бутс вищої 
категорії. У цих бутсах технічна доскона-
лість та бездоганна якість поєднуються з 
певною часткою консерватизму й тради-
ційним стилем [10].  

Така модель, як можна краще підійде 
для процесу навчання проектування спор-
тивного взуття. Розглянемо етапи проекту-
вання у САПР для взуття Delcam Crispin 
Shoemaker 2015 [11]. 

1. Вибір спортивної колодки. Процес 
проектування взуття починається з розробки 
тривимірної моделі колодки в модулі 
LastMaker, яка також може бути отримана 
шляхом сканування фізичного прототипу 
колодки 3D-сканером. При бажанні, за осно-
ву можна взяти одну з готових моделей ко-
лодок, що поставляються разом з пакетом 
Crispin. Геометрія колодки також може бути 
отримана в електронному вигляді від вироб-

ника колодок в стандартних форматах STL 
або IGES. У процесі навчання та роботі на 
підприємстві може бути сформована власна 
електронна бібліотека моделей колодок. 

2. Наступним етапом на основі геоме-
трії 3D-моделі колодки в модулі Shoe 
Design виконується тривимірний дизайн 
верху взуття: на колодку наносяться сти-
льові лінії, текстури, шви, шнурки, лого-
типи й т.д. Стильові лінії або елементи ди-
зайну можуть імпортуватися з готового 
проекту, або створюватися безпосередньо 
на колодці з використанням інструменту 
StyleWizard. Для спрощення роботи над 
дизайном пакет Crispin дозволяє проекту-
вати на колодку графічні ескізи дизайну 
вироба, виконані художником в трьох ста-
ндартних проекціях. Графічний інтерфейс 
системи зручний у використанні й досить 
простий в освоєнні, а всі процедури 3D-
побудов максимально автоматизовані. У 
процесі дизайну безпосередньо на криво-
лінійній поверхні колодки задаються все 
геометричні характеристики елементів ви-
робу, такі як форма елементів та їх товщи-
на. Для зручності роботи зовнішню та вну-
трішню бокові сторони взуття можна мо-
делювати симетричними. 

– Створення емблеми для спортивних 
бутс Адідас. Спочатку створюємо ескіз 3-х 
смуг. 3 смуги – характерна особливість 
моделей Адідас, що з'явилося в 1949 році. 
Потім присвоюємо матеріал створеним 3-м 
смугам (рис. 1). 

– Створення ескізу для верху спорти-
вних бутс і язичка на колодці. Вибір мате-
ріалу для частин ескізу. В даному випадку 
для язичка і верху взуття (рис. 2). 

3. Проектування підошви. Для моде-
лювання бутс була використана система з 
11 шипів (рис. 3). 3D-модель підошви імпо-
ртується в Shoe Design з CAD-системи 
PowerSHAPE. Реалізована в продуктах 
Delcam запатентована технологія Total 
Modeling дозволяє в одному проекті поєд-
нати можливості твердотільного, поверхне-
вого та каркасного моделювання. Ця кон-
цепція моделювання дозволяє без особли-
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вих зусиль створювати на поверхнях склад-
ної форми різні дизайнерські рельєфні еле-
менти (наприклад, протектор підошви, різні 
тривимірні рисунки та логотипи), а також 
створювати текстуровані поверхні (рис.4). 

Отримуємо готову модель футбольних 
бутс з безшнурковою системою (рис. 5). 

4. Створення системи шнурівки. Ство-
рюємо з бесшнуровочной моделі – звичай-
ну модель футбольних бутс: будуємо 
отвори під шнурки, створюємо перфора-
цію, присвоюємо матеріал шнуркам. 

Отримуємо готову класичну модель 
бутс зі шнурками (рис. 6). 

 

Рис. 1. Створення 3-х смуг 

 

Рис. 2. Створення верху спортивних бутс 

 

Рис. 3. Створення ескізу на підошві бутс для шипів 
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Рис. 4. Присвоєння матеріалу шипам – метал 

 

Рис. 5. Безшнуркова модель бутс 

  

Рис. 6. Модель футбольних 
бутс зі шнурками 

5. Створення візуалізації футбольних 
бутс. Результатом моделювання в Shoe 
Design є завершена 3D-модель взуттєвого 
виробу, яка повністю описує його геомет-
ричні характеристики. Всі елементи, 
включаючи нитки швів та шнурки, відо-

бражаються тривимірними елементами, 
завдяки чому прямо в пакеті Crispin може 
бути виконана фотореалістична візуаліза-
ція майбутнього виробу. Фотореалістічная 
візуалізація буде корисна для створення 
каталогів та маркетингових матеріалів ще 
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до створення натурних зразків. Повна де-
тальна 3D-модель взуття також може бути 
експортована в форматі STL, наприклад, 
для виготовлення підошви на установці 
швидкого прототипування. Фізичний про-
тотип, вирощений за одну ніч на установці 
швидкого прототипування дозволяє при-
йняти обгрунтоване рішення про доціль-
ність запуску виробу у виробництво або 
доопрацювання дизайну. При необхіднос-
ті, задаються також і візуальні властивості 
компонентів, такі як колір, текстура пове-

рхні, коефіцієнти відображення та інші ха-
рактеристики. У процесі формування швів 
їх тип й величина припуску може здавати-
ся індивідуально для кожного елемента. 

Присвоєння верху даної моделі футбо-
льних бутс текстильного матеріалу та 
шнуркам текстильного матеріалу предста-
влено на рис. 7. 

Присвоєння верху й язичку даної мо-
делі футбольних бутс шкіряного матеріа-
лу, а шнуркам текстильного матеріалу 
представлено на рис. 8. 

 

Рис. 7. Модель футбольних бутс з текстилю. 

 

Рис. 8. Модель футбольних бутс зі шкіри. 
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Висновки і перспективи 
досліджень 

Застосування САПР та безліч інших 
програм проектування в порівнянні з тра-
диційними методами проектування взуття 
дозволяє досягти цілого ряду переваг: 

– скоротити терміни розробки та запуску 
в серію нових моделей взуття, що дозволить 
встигати за мінливими тенденціями моди; 

– підвищити продуктивність праці 
дизайнерів і конструкторів; 

– використовувати в виробі складні 
конструктивні та дизайнерські елементи, 
роблячи тим самим продукцію більш при-
вабливою для споживача. 

– створити електронну бібліотеку виро-
бів та легко наслідувати дані з інших проектів; 

– підвищити якість та знизити термі-
ни виготовлення складної технологічної 
оснастки для лиття підошов. 

Залежно від бренду футбольне взуття 
випускається в середньому раз на півроку, 
тому проектування футбольного взуття в 
наші дні набуло особливої важливості та є 
завжди актуальним. 

Описана вище технологія проектуван-
ня та виготовлення взуття може також за-
стосовуватися й при створенні ортопедич-
ного взуття. У цьому випадку застосову-
ється лазерний сканер для 3D-сканування 
стопи пацієнта (сканування ноги займає 
близько 6 секунд), а отримані ним дані бу-
дуть використані для створення 3D-моделі. 
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THE METHOD OF COMPUTER DESIGNING FOOTBALL BOOTS 
IN THE CRISPIN SHOEMAKER SYSTEM 

The article considers the technique of designing sports shoes based on the example of the develop-
ment of a football boot model, which will have a new design to facilitate the playing of a football player and 
to popularize football and sports in general among modern youth. The materials of this study can be used 
for teaching students of high schools the design of shoes in specialized CAD systems. 
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МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ФУТБОЛЬНЫХ БУТС В СИСТЕМЕ CRISPIN SHOEMAKER 

В статье рассмотрена методика проектирования спортивной обуви на примере разработ-
ки модели футбольных бутс, которые будут обладать новым дизайном для облегчения игры фут-
болиста и для популяризации футбола и спорта в целом среди современной молодежи. Материалы 
данного исследования могут применяться для обучения студентов ВУЗов проектированию обуви в 
специализированных САПР. 
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