Шандонг Линдонг Тайре Ко., Лтд.(CN)
ШИНАИ АВТОМОБИЛӢ
Шинаи автомобил
тавсиф карда мешавад бо:
- шакли даврамонанд;
- мавҷудияти дандонаҳо дар сатҳи берунии шинаҳо;
- сохтори композитсионии дандона, ки аз теғаи марказӣ, ду теғаи фосилавӣ
ва мавҷудияти ду теғаҳои мавзеъҳои китфии аз ҳамдигар бо чуқурчаҳои
давродавр ҷудо буда, иборат мебошад;
- мавҷудияти чуқурчаҳои моил дар теғаҳои фосилавӣ;
- бо он фарқ мекунад, ки
- иҷроиши чуқурчаҳои давродаври байни теғаҳои марказӣ ва фосилавӣ дар
шакли мавҷмонанд;
- иҷроиши теғаи марказӣ дар шакли мункасир ва сатҳи ҳамворро доро буда;
- мавҷудияти чукурчаҳои чуқури моил дар теғаҳои фосилавӣ, ки аз тамоми
паҳноӣ мегузарад ва теғаҳои фосилавиро ба унсурҳои алоҳида тақсим
мекунанд;
- иҷроиши унсурҳои теғаҳои фосилавии ба як самт моил ва шакли секунҷаи
хамидаро доро буда;
- мавҷудияти бурришҳои моил дар ҳар унсури теғаи фосилавӣ, ки аз маркази
унсур ва тамоми паҳноии он мегузарад;
- мавҷудияти чуқурчаҳои кундаланги моил дар теғаҳои мавзеъҳои китфӣ, ки аз
тамоми паҳноии онҳо мегузаранд ва онҳоро ба унсурҳое, ки дар дохилашон
бурришҳои кундаланги моил ҷойгир шудаанд, ки аз тарафҳои дохилии ҳар
теғаи мавзеи китфӣ оғоз гардида ва аз қисми паҳноии онҳо мегузарад, тақсим
мекунанд;
мавҷудияти бурриши давродаври на он қадар чуқур дар теғаҳои
мавзеъҳои китфӣ, ки чуқурчаҳои кундаланги моил ва бурришҳоро мебурад ва
онҳоро ба бурришҳои кӯтоҳ, ки аз сатҳи дохилии теғаи китфии мувофиқ оғоз
меёбанд ва каме дарозтари ба тарафи берунии шина давом ёбанда, тақсим
мекунанд.

Рас. 1 – намуд аз пеш

Рас. 2 – намуди умумї ¾

Рас. 3 – намуд аз бар
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ШИНАИ АВТОМОБИЛӢ
Шинаи автомобил
тавсиф карда мешавад бо:
- шакли даврамонанд;
- мавҷудияти дандонаҳо дар сатҳи берунии шинаҳо;
- сохтори композитсионии дандона, ки аз ду теғаи фосилавӣ ва мавҷудияти ду
теғаҳои мавзеъи китфии аз ҳамдигар бо чуқурчаҳои давродавр ҷудо буда, иборат
мебошад;
- мавҷудияти чуқурчаҳои моил дар теғаҳои фосилавӣ;
бо он фарқ мекунад, ки
- мавҷудияти чуқурчаҳои моил дар теғаҳои мобайнӣ, ки аз канораҳои берунии
онҳо оғоз шуда, аз қисми паҳноии онҳо гузашта дар охир ва буришҳои моил
ғафсии байзашакл дошта, дар байни чуқурчаҳои аз канораҳои берунии теғаҳои
фосилавӣ оғоз шуда ва ба қисматҳои паҳноии онҳо гузаранда, ҷойгир шудаанд.
- иҷроиши чуқурчаҳо ва бурришҳои теғаҳои фосилавӣ ба як самт моилшуда;
- мавҷудияти бурришҳои давродаври на он қадар чуқур дар мавзеи китфии
теғаҳо, ки онҳоро ба ду қисм тақсим мекунад: борику дохилӣ ва паҳноию берунӣ;
- мавҷудияти чуқурчаҳои кундаланг дар қисми борики дохилии теғаҳои мавзеи
китфӣ, ки бо тамоми паҳноии онҳо мегузарад;
- мавҷудияти чуқурчаҳои кундаланг дар қисми берунии васеъи теғаи китфӣ, ки
тарафи берунии шинаҳо давом меёбад ва теғаро ба унсурҳо тақсим менамояд;
- мавҷудияти бурришҳои кундаланги кӯтоҳ дар қисми марказии ҳар унсури теғаи
мавзеи китфӣ.

Рас. 1 – намуд аз пеш
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ШИНАИ АВТОМОБИЛӢ
Шинаи автомобил
тавсиф карда мешавад бо:
- шакли даврамонанд;
- мавҷудияти дандонаҳо дар сатҳи берунии шинаҳо;
- сохтори композитсионии дандона, ки аз теғаи марказӣ, ду теғаи мобайнӣ ва
мавҷудияти ду теғаҳои мавзеъҳои китфии аз ҳамдигар бо чуқурчаҳои гирдогирд
ҷудо кардашуда, иборат мебошад;
- дар теғаҳои мобайнӣ мавҷуд будани чуқурчаҳои моил;
фарқ мекунад бо:
- иҷроиши тасвири дандона дар шакли ассиметрӣ;
- мавҷудияти чуқурчаҳои моили кӯтоҳ дар теғаи фосилавии чап, ки ба бурришҳои
моили аз наздикии тарафи дохилии теғаи мазкур мегузаранд ва теғаро ба
унсурҳо ҷудо менамоянд;
- мавҷудияти бурришҳои моил дар теғаи марказӣ;
- мавҷудияти чуқурчаҳои моили васеъ дар теғаи фосилавии рости аз ҳамаи
фарохии теғаи мазкур гузаранда ва теғаро ба унсурҳо тақсимкунанда;
- мавҷудияти бурришҳои моил дар ҳар унсури теғаи рост, ки аз тарафи берунии
теғаи додашуда сар карда ва аз қисми бари теғаи мазкур мегузарад;
- мавҷудияти ҷуякҳои кундаланг дар теғаи чапи мавзеи китфӣ, ки онро ба унсурҳо
тақсим менамоянд;
- мавҷудияти бурришҳои кундаланги кӯтоҳ дар қисми марказии ҳар унсури теғаи
чапи мавзеи китфӣ;
- мавҷудияти бурришҳои давродаври паст дар теғаи чапи мавзеи китфӣ, ки
ҷуякҳои кундаланги теғаи мазкурро бурида мегузаранд ва ҷуякҳои кундалангро
ба кӯтоҳ, ки аз сатҳи паҳлуии дохилии теғаи китфии чап ва ҷуякҳои кундаланги
нисбатан дароз, ки ба тарафи берунии шина давом ёфта ва ба он тасвири U
монанд медиҳад, тақсим мекунад;
-мавҷудияти чуқурчаҳои ғафс дар теғаи рости мавзеи китфӣ, ки аз як тараф ба
тарафи берунии шина давом ёфта ва ба он тасвири U- монанд медиҳад, ва аз
дигар тараф ба бурришҳо дар наздикии тарафи дохилии теғаи мазкур мегузарад
ва теғаро ба унсурҳо ҷудо менамояд;
- мавҷудияти бурришҳои кундаланги кӯтоҳ дар қисми марказии ҳар унсури теғаи
рости мавзеи китфӣ.
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ШИНАИ АВТОМОБИЛӢ
Шинаи автомобил
тавсиф карда мешавад бо:
- шакли даврамонанд;
- мавҷудияти дандонаҳо дар сатҳи берунии шинаҳо;
- сохтори композитсионии дандона, ки аз теғаи марказӣ, ду теғаи мобайнӣ ва
мавҷудияти ду теғаҳои мавзеъҳои китфии аз ҳамдигар бо чуқурчаҳои атроф дур
буда, иборат мебошад;
- мавҷудияти чуқурчаҳои моил дар теғаҳои мобайнӣ;
фарқ мекунад бо:
- мавҷудияти чуқурчаҳои моили кӯтоҳ дар ду теғаҳои мобайнӣ, ки ба бурришҳои
моил наздик ба тарафҳои дохилии теғаи мувофиқ мегузарад;
- ҷойгиршавии чуқурчаҳои моили кӯтоҳи бо бурришҳои ду теғаҳои мобайнӣ
гузаранда дар масофаи гуногун аз ҳамдигар, ки онҳоро ба унсурҳои андозаҳои
гуногуни мавзеъҳои болоӣ ва пойёниро доро буда тақсим менамояд;
- мавҷудияти бурришҳои моил дар теғаи марказӣ;
- ҷойгиршавии бурришҳои моили теғаи марказӣ дар масофаҳои гуногун аз
ҳамдигар, ки онҳоро ба унсури андозаҳои гуногуни мавзеъҳои болоӣ ва поёниро
доробуда тақсим менамоянд;
- самтгирии чуқурчаҳо ва бурришҳои теғаи марказӣ ва ду теғаҳои мобайнӣ ба сӯи
ҳамдигар;
- мавҷудияти чуқурчаҳои кундаланг ва ҷӯякҳои дар масофаҳои гуногун аз
ҳамдигар ҷойгир шуда дар теғаҳои мавзеъҳои китфӣ, ки онҳоро ба унсурҳои
андозаҳои гуногун дошта тақсим менамоянд;
-мавҷудияти 2 бурриши гирдогирди пасти ба таври мувозӣ ҷойгиршуда, яктогӣ
дар ҳар як теғаи минтақаи китфӣ, ки чуқурчаҳои кундалангро мебуранд ва онҳоро
ба чуқурчаҳои кӯтоҳ, ки аз ҳар сатҳи паҳлуии дохилии теғаи китфӣ сар мешаванд
ва ҷӯякҳои кундаланги V- шакли дарозтар ба тарафи берунии шина давом
ёбанда, тақсим менамоянд.

Рас .1

Рас.2

Рас.3

Орион Корпорейшн (KR)
Хва-Кунг ЛИ (KR)
БОРПЕЧ-ҚУТТӢ БАРОИ МАҲСУЛОТИ ҚАННОДӢ
Ҳалли тасвирӣ-конструктории «Борпеч-қуттӣ барои маҳсулотҳои ќаннодӣ»,
тавсиф карда мешавад бо:
- иҷроиши қутии борҷомабандӣ ба шакли пареллелепипеди росткунҷа;
- истифодаи тасвири маҳсулоти қаннодии бо усули фотомонтаж иҷрошуда
дар ороиши қуттӣ;
- мавҷудияти навишти номи маҳсулоти қаннодии борҷомабандишавандаи
Choco-Pie дар тарафҳои борпеч, ки бо шрифти ҳуруфоти равшани лотинӣ иҷро
шудааст;
- ҷойгиршавии элементи тасвирӣ ба намуди давра бо ситораҳо ва номи
фирма дар кунҷи чапи тарафи болоӣ, дар тарафҳои пеш ва канории қуттӣ, ки бо
шрифти ҳуруфоти возеҳи (контрастным) лотинӣ иҷро шудааст;
- иҷроиши маҳсулотҳои қаннодии дар қисми пеши композитсия ба намуди
дискмонанди ба таври моил ба якдигар ҷойгиршуда ва маҳсулоти қаннодӣ бо
бурриш, ки қиммаро (начинка) нишон медиҳад;
- мавҷудияти заминаи (фон) тираи тарафҳои канорӣ;
- мавҷудияти тасвири маҳсулоти қаннодӣ бо бурриш дар қисмати рости
тарафи пеш, ки қиммаро (начинка) нишон медиҳад;
- иҷроиши тарафи болоии қуттӣ бо заминаи (фон) асосии тира ва дар
қисмати поёнӣ хати возеҳи муайяни уфуқӣ бо мудаварияти мулоим ба самти
қисмати рости болоии тарафи болоии қуттӣ бо ҳудуди иттилоотии возеҳи
(контрастным) равшан;
- мавҷудияти як маҳсулоти қаннодӣ дар ҳудуди иттилоотии тасвири борпечи
ҳамвор, бо вуҷуди ин композитсияи тарафи рости борпечи ҳамвор бо
композитсияи тарафи болоии қуттӣ ҳаммоманд буда дар ҳудуди иттилоотии
борпечи ҳамвор бошад маҳсулоти қаннодӣ бо буриш аз канора тасвир карда
шудааст;
фарқ мекунад бо:
- иҷроиши хати дар қисмати болоии қутти байни заминаи (фон) асосӣ ва
ҳудуди иттилооти қарор гирифта ба намуди дастаи нурҳои паҳншаванда;
- мавҷудияти лавҳаи (плашка) росткунҷа дар кунҷи поёнии тарафи болоӣ;
- дар кунҷи рости болоӣ, поёнӣ, пеш ва тарафи чапи қуттӣ мавҷудияти давра
бо охири лентаҳо, ки дар атрофи он ба таври ҳаммарказ ҷойгир шудаанд;
- иҷроиши хат байни заминаи асосӣ (фон) ва ҳудуди иттилоотӣ ба намуди
дастаи нурҳои паҳншаванда ба тарафи поёнии қуттӣ бо заминаи (фон) асосии
васеъкардашуда;
- мавҷудияти ду маҳсулоти қаннодии шакли дискмонанд дар кунҷи чапи
ҳудуди иттилоотӣ, ки бо гузориши як маҳсулот бо буриши нишондиҳандаи қимма
(начинка) иҷро шуда, бо гузориш ба заминаи (фон) асосӣ иҷро гардидааст;
- мавҷудияти лавҳаҳо (плашки) ба намуди давраи бо росткунҷаи ба таври
уфуқи дарозкардашуда ва ҳалқа бо давраи тасвиршудаи бо росткунҷаи ба таври
уфуқи дарозкардашуда пайваст, ки дар қисмати рости ҳудуди иттилоотӣ ба таври
уфуқи ҷойгир шудаанд;
- мавҷудияти ситорачаҳои тасвиршуда бо гузориш ба заминаи (фон) асосӣ
дар ҳудуди иттилоотӣ дар марказ;

- ҳалли рангӣ: Choco-Pie – бо ҳарфҳои сафед, заминаи (фон) асосии тарафи
болоӣ ва тарафҳои канорӣ – ранги сурх; ҳудудҳои иттилоотии тарафи болоии
қуттӣ – сафед дар қисмати болоӣ бо гузариши батадриҷ ба зард ва дар кунҷи
рост ба ранги зарди сиёҳтоб, ҳудуди иттилоотии борпечи ҳамвор – сафед, дастаи
нурҳои паҳншаванда – дар тарафи болоӣ – рангҳои кабуд, сафед ва сиёҳ,
лавҳаҳо (плашки) росткунҷа – ранги кабуд, давраҳо дар кунҷи рости болоии
тарафҳои болоӣ, поёнӣ ва чапи қуттӣ – ранги зард бо давраи ранги кабуд ва
охирҳои лентаҳо – ранги кабуд, тарафи поёнии қуттӣ – заминаи (фон) асосии
ранги кабуди сиёҳтоб, ҳудуди иттилоотӣ – ранги сурх, дастаи нурҳои
паҳншаванда – рангҳои кабуд, сурх ва сиёҳ, лавҳаҳо (плашки) дар кунҷи рост –
бо рангҳои заруду сабз, ситорачаҳо – зард.
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Орион Корпорейшн (KR)
Хва-Кунг ЛИ (KR)
БОРПЕЧ БАРОИ МАҲСУЛОТИ ҚАННОДӢ
Ҳалли тасвирӣ-конструктории «Борпеч барои маҳсулотҳои қаннодӣ»,
тавсиф карда мешавад бо:
- иҷроиши қутии борҷомабандӣ ба шакли халтаи ҳамвор (тахт, мусаттаҳ,
пачақ) росткунҷа;
- мавҷудияти тасвирҳои графики маҳсулоти борҷомабандишуда ва
навиштаҷотҳои шрифтӣ дар сатҳи борпеч;
- навишти графики тарафи пеши борпеч: дар қисмати болои давра бо
ситораҳо тасвир шудаанд, ки аз тарафи рости он навиштаҷоти «ORION» иҷро
шудааст, ки дар зери он навиштаҷоти «CHOCO PIE» иҷро шудааст;
- тасвири пироги дискмонанди шоколад рехта шуда, ки аз он сегмент бурида
шудааст;

фарқ мекунад бо:
- ҳалли композитсионии тарафҳои рӯявӣ ва поёнии борпеч бо мувофиқати
аксии майдони тираи болоии дар қисмати болоии тарафҳои рӯявӣ ва поёнӣ
ҷойгиршуда ва заминаи (фон) равшани поёнии дар қисмати поёнӣ қарор гирифта;
- иҷроиши хати ҷудокунандаи қисмати болоии тарафи рӯявӣ аз поёнии уфуқи
бо даврияти мулоими паргорӣ ба самти кунҷи рости болоии тарафи рӯявии
борпеч, ки ба намуди дастаи нурҳои паҳншаванда тасвир шудааст;
- ҷойгиршавии тасвири пироги дискмонанд дар тарафи рӯявӣ дар заминаи
(фон) равшан дар қисмати пеш бо гузориш ба майдони тира;
- ҷойгиршавии дастаи нурҳои паҳншавандаи бо гузориш иҷрошуда аз тарафи
рости нисбати пироги дискмонанд бо ҷойгиршавии мутамаркази мудаваррият,
дар қисмати поёнии давра охирҳои лентаҳо тасвир шудаанд;
- ҳалли рангӣ: қисмати болоии тарафҳои рӯявӣ ва поёнии борпеч-бо ранги
сурх, қисмати поёнӣ-сафед, давра бо ситораҳо, навиштаҷотҳои «ORION» ва
«CHOCO PIE» - сафед, бастаи нурҳои паҳншаванда – рангҳои сиёҳ ва сафед,
давра- ранги зард, атроф дар давра ба таври марказонида ҷойгиршуда ва
охирҳои лентаҳо – ранги кабуд.
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