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Novel Pedar system. Dynamic pressure distribution inside the footwear.
https://www.novel.de

Drukbeeld Comfort Plus zool.
Stabiel, zie groen en blauw bij elkaar en homogeen (hier zijn de keerpunten verwijderd om een
duidelijker beeld te krijgen. Ziet er gewoon perfect uit. Stabiele hielkap en de ondersteuning
onder de grote teen geven de stabiliteit en een generaal goed beeld. In beide schoenen een
zool, lopen buiten.
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Deze graph is van een sneaker (linker schoen) door de spreiding van de drukken in de tijd zie
je dat deze veel minder stabiel is. (comfort plus zool). Lopen binnen.

Deze graph is van de zelfde persoon de rechter sneaker gelijktijdige meeting met de comfort
plus zool. Hier zie je de graph duidelijk een geheel vormen en stabieler looppatroon geven.
Lopen binnen.
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Drukbeeld van een dempende zool met Novel Pedar systeem.
Links een standaard zool in een gemiddelde schoen. Rechts de Medisole DM zool. De hogere
drukspots zijn verdwenen. Vaak wel iets onstabieler maar prioriteit is drukverdeling, het verlagen van piekmomenten en piek drukken.

Hoe kun je een goed zool product ontwikkelen?
Door duizenden voetafdrukken te analyseren en in een database een algoritme te maken krijg
je een duidelijk beeld waar een zool biomechanisch aan moet voldoen. Kijken waar gemiddelde drukken plaats vinden en vormen vanuit de voet vertaalt moeten worden naar de mechanica van de zool. Boven een gemiddelde biomechanica opgebouwde zool en onder een drukbeeld waar gemiddelde drukken onder de voet plaats vinden bij mensen zonder loopgerelateerde klachten.
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Het testen van optimaal materiaal om een zool te ontwikkelen.
De linker vergroting van het materiaal (EVA) een stabiel beeld met allemaal kleine luchtbellen
die een stabiel geheel weergeven staande op de zool. Rechts een slechtere goedkoper materiaal (EVA) grove luchtbellen die vaak een onstabiel drukbeeld geven en dus een slechtere
kwaliteit.
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