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У статті розглядається одна з найбільш актуальних проблем розвитку ІТ-рішень в задачах моделювання виро-
бів, а саме завдання переходу від 2D-моделювання виробу до 3D моделей. Основною метою даної статті є ана-
ліз існуючих підходів та рішень із перетворення двовимірних креслень у 3D-модель. Проведено узагальнення 
найбільш затребуваних методів, моделей та алгоритмів, що використовуються в задачі розпізнавання креслень 
та трансформації 2D-креслень у тривимірну модель. 

Враховуючи розвиток інформаційних технологій (ІТ), в розрізі «нейромережевої системи» та їх інтеграції 
у виробництво (незалежно від цільової спрямованості – авіа-, судно-, машинобудування, архітектура, легка про-
мисловість, виготовлення меблів, медицина та ін.) можна обґрунтовано говорити про глобальний тренд щодо 
відмови від традиційних паперових носіїв конструкторської документації. Перехід на електронні носії не тіль-
ки сприяє зручнішим процедурам, пов’язаним з редагуванням, тиражуванням, зберіганням, передачею та інших 
оцифрованих даних, але й дозволяє оперативніше переходити на нові технології. Це повною мірою стосується 
і завдання переходу від 2D-моделювання виробу (наприклад креслень) до 3D-моделей.

Двовимірні креслення (далі 2D) найчастіше складні для розуміння. Конструкторам не завжди зручно вно-
сити корективи до таких двовимірних моделей. Відповідно, створення систем на основі ІТ, для автоматичної 
реконструкції (розпізнавання) або конвертування 2D моделей в 3D моделі, дозволить багаторазово скоротити не 
тільки трудомісткість і час проектування нових виробів або модернізацію існуючих, але дозволить візуалізувати 
зовнішній вигляд виробу потенційного замовника або покупця, що не має глибоких знань у сфері просторової 
інтерпретації двовимірних моделей.
Ключові слова: інформаційна система, двовимірні зображення, тривимірна модель, 2D модель, креслення, 3D 
модель, нейронна мережа. 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ідея автоматиза-
ції процедур трансформації 2D моделей в 3D не 
є новою. На початку 60-х років минулого сто-
річчя з розвитком програмного забезпечення (ПЗ) 
для машинобудування стали з’являтися наукові 
роботи, присвячені даній проблематиці. Піоне-
ром у цьому питанні вважатимуться розробники 
фірми «SketchPad» [1, 2]. Саме вони запропону-
вали на ринку перший програмний продукт (ПП) 
для інтерактивного проектування виробів, які 
використовуються у літальних апаратах. По суті, 
«SketchPad» стали одними з перших розробників 
систем автоматизованого проектування – САПР. 
Сьогодні аналогічних програмних продуктів 
налічується кілька сотень.

Мета статті. Аналіз основних підходів до 
вирішення задачі конвертації двовимірних зобра-
жень в тривимірну модель. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Аналізуючи роботи дослідників Котлика С., Соко-
лова О., Корнієнко Ю., Пузь Д.О. [3, 4], Брайтен-
бергера М., Кадхема Р., [5, 6] і враховуючи той 
факт, що підприємства та організації накопичили 

величезні масиви креслярсько-конструкторської 
документації, розвиток та вдосконалення мето-
дів, моделей та ІТ, що сприяють автоматизації 
розпізнавання та подальшої конвертації 2D у 3D 
моделі (далі 2D→3D ) є актуальним науково-тех-
нічним завданням. Не варто також забувати, що 
сама по собі процедура оцифрування, наявної 
традиційної паперової документації не тільки 
трудомісткий процес, що займає сотні, а часом 
і тисячі людино-годин, але він також пов’язаний 
з необхідністю вирішення і паралельних завдань. 
До подібних завдань належить і, наприклад, 
необхідність захисту отриманих 3D моделей, 
якщо йдеться про моделі виробів, що стосуються 
оборонної сфери, або просто є інтелектуальною 
власністю власника.

Слід зазначити, що без сучасних технологій 
та систем штучного інтелекту (ШІ) вирішити 
подібне завдання складно, що саме собою поро-
джує нове завдання. А саме розвиток матема-
тичних моделей для ШІ в задачах розпізнавання 
2D зображень для їх подальшої конвертації в 3D 
модель.
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До середини 90-х років минулого сторіччя 
особливих інновацій в даній сфері не спостері-
галося. Сплеск у розвитку (САПР) бере початок 
у середині 90-х років минулого сторіччя. Саме 
з середини 90-х років на ринку стали з’являтися 
системи, власне, 3D моделювання та конверту-
вання 2D→3D [7-9].

Але перші наукові основи конвертування 
2D→3D закладалися ще у 70-80-х роках мину-
лого століття [10, 11]. Як було показано в даних 
дослідженнях, візуалізацію 3D об’єктів можна 
починати за умови наявності геометричної 
моделі. Такою моделлю, власне, і є креслення від-
повідного виробу. Однак при цьому виникають 
такі технологічні проблеми:

1) введення даних щодо геометричних пара-
метрів об’єкта;

2) відокремлення даних від «шуму»;
3) формування за даними відповідної 3D 

моделі.
Якщо узагальнити наукові та технологічні під-

ходи у контексті розв’язання задачі трансформа-
ції 2D→3D, то можна виділити дві групи [12]:

1) Підхід CSG (constructive solid geometry);
2) Підхід та B-rep (bounding representation).
При першому підході (CSG) в основу транс-

формації 2D→3D ставиться припущення, що 
тривимірні об’єкти можуть будуватися з двови-
мірних примітивів на основі ієрархічного спо-
собу [13]. У цьому безпосередньо креслення 2D 
моделей є як певний набір даних (DataSet), що 
виступають базою даних (БД). Таким чином, ця 
БД містить шаблони для перекладу моделі у фор-
мат 3D. У процесі трансформації або конвертації 
2D→3D примітиви (прямі, кола, прямокутники, 
трапеції та ін.) збирають у 3D модель. Матема-
тичною основою такого синтезу виступають 
Булеві операції. Однак цей підхід не позбавлений 
недоліків. Головними з них є те, що підхід CSG 
не дає задовільних результатів при розпізнаванні 
складних креслень. А крім того, якщо поверхня 
на 3D моделі буде складною, то базові примі-
тиви не дозволяють відобразити всі особливості 
виробу.

Розглянемо другий підхід (B-rep (bounding 
representation)). Тут є власні алгоритми, які 
забезпечують поетапну генерацію тривимір-
них вершин з урахуванням креслення з наступ-
ним синтезом ребер з урахуванням координат 
раніше згенерованих вершин. При B-rep підході 
забезпечується вища точність 3D моделювання 
об’єкта. Проте B-rep підхід спочатку передбачає 
використання великих обчислювальних ресурсів, 

і навіть великих обсягів машинної пам’яті. Крім 
того, як зазначають дослідники Брайтенберг, Жу 
та Мен в роботах [14, 15] 3D-модель, створювана 
при B-rep підході, може давати неоднозначні кон-
струкції та хибні елементи.

У 1973 р. М. Ідесава [16, 17] запропонував 
алгоритм та низку критеріїв для видалення хиб-
них елементів при трансформації 2D→3D. Так, 
наприклад, як помилкові трактуються тривимірні 
вершини, які належать до єдиної поверхні.

У 1976 р. Дж. Лафує у роботі [18] наводить 
опис евристичної процедури, яка дозволяла вида-
ляти хибні елементи з 3D моделі та знаходити 
справжні елементи. Однак і цей підхід не позбав-
лений недоліків. Найсуттєвішим з яких можна 
вважати неможливість видалення всіх хибних 
елементів із 3D моделі. А другим, але не менш 
значним недоліком вважатимуться необхідність 
чіткого дотримання формату вхідних даних. 
Оскільки ці дані описують лінії об’єкта, або його 
координати, будь-яка помилка введення автома-
тично тягне за собою наступні помилки в процесі 
трансформації 2D→3D.

На початку 80-х років минулого століття 
К. Прайс у своїх роботах [19, 20] запропонував не 
прив’язувати вхідні дані, що використовуються 
в ході трансформації 2D→3D до заздалегідь зада-
ного формату. У цих роботах [19, 20] описується 
алгоритм, відповідно до якого при трансформа-
ції 2D→3D з ортогональних проекцій об’єкта 
формуються видимі поверхні. Ці поверхні скла-
даються із багатокутників. Особливістю запро-
понованого автором алгоритму стало те, що 2D 
вершини сортувалися зі збільшенням їх коорди-
нат у тривимірному просторі, тобто, відповідно 
за координатами. Таке сортування забезпечувало 
скорочення часу пошуку координат ребер під час 
складання 3D моделі.

Приблизно в цей же період (1984 р.) інші 
автори Р.М. Харалік та Д. Квіні [21] запропону-
вали свій алгоритм трансформації 2D→3D. Алго-
ритм дозволяє формувати поверхні 3D об’єкта 
на основі безлічі 3D точок, що виступають як 
вершини об’єкта. Паралельно у своїй форму-
валися і безлічі поверхонь у тому числі власне 
і був об’єкт. Однак, як зазначають самі автори, 
алгоритм не пристосований для трансформації 
2D→3D складних об’єктів.

У той же час вийшли кілька робіт співробітни-
ків Гарвардського університету Дж. Марковський 
та М.А. Веслі [22-24], які підійшли до вирішення 
задачі трансформації 2D→3D з погляду матема-
тичної формалізації цього завдання. В результаті 
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з’явилися роботи [23-24], в яких трансформація 
2D→3D розглядається як математична операція 
з такими сутностями – підпростір та нескінчен-
ний простір, а також їх комбінації. Реалізація 
описаних авторами алгоритмів вимагала досить 
великих обчислювальних ресурсів і була цікава 
швидше, як математичне дослідження, ніж як 
прикладна робота, яку можна використовувати 
на практиці.

Розвитком робіт [22-24] стала публікація 
Х. Сакураї та Д. Гроссарда [25]. У своєму дослі-
дженні автори скоротили кількість сутностей, 
що використовуються під час трансформації 
2D→3D. Їхній алгоритм містив лише звичні 
сутності, наприклад, плоскі проекції циліндрів, 
сфер, конусів і торів. У запропонованому авто-
рами алгоритмі були відсутні обмеження на поря-
док розміщення ліній та зв’язуючих поверхні 
дуг, що дозволило зробити вихідний алгоритм 
Дж. Марковського та М.А. Веслі більш пристосо-
ваним до реальних умов виробництва.

В міру зростання складності вихідних моделей 
для трансформації 2D→3D використання тради-
ційних формалізованих математичних підходів 
вже не забезпечувало прийнятної якості і швид-
кості трансформації. Ці складності призвели до 
того, що починаючи з середини 90-х років мину-
лого століття, низка дослідників у своїх роботах 
стали пропонувати методи та моделі трансформа-
ції 2D→3D, засновані на імплементації в даний 
процес систем штучного інтелекту.

Так, наприклад, у праці [26] Ванга, Цумура 
та Сятоа представили результати своїх дослі-
джень із застосування штучної нейронної мережі 
(ШНМ) у ході аналізу креслень на паперових 
носіях. Дана комп’ютерна система була здатна 
виконувати векторизацію вихідних даних. 
Автори, однак, обмежилися лише такими сут-
ностями як лінії контурів об’єктів на креслен-
нях та перетину ліній. Крім того, описувана сис-
тема не орієнтувалася на реальне виробництво, 
а швидше додавала рішення суто математичного 
завдання.

У подібному ключі виконані дослідження 
Іляна, Джеймсона та Алі-Гомбі авторів публі-
кації [27]. Вони продовжили дослідження щодо 
виявлення перспективності застосування ШНМ 
у завданнях розпізнавання креслярської докумен-
тації. Однак порівняно з попередньою роботою 
[26] у [27] описані результаті застосування ШНМ 
для розпізнавання символом на кресленнях. 
Практичні дослідження авторів були виконані 
лише стосовно креслень труб, що істотно знижує 

релевантність даного дослідження, наприклад, 
коли мова заходить про складні об’єкти з без-
ліччю граней і поверхонь.

В [26, 28] автори описали приклад застосу-
вання багаторівневої ШНМ для трансформації 
2D→3D. Згідно з описом [26] перша нейронна 
мережа призначалася для отримання прямих 
і похилих ліній з об’єкта на кресленні. А друга 
нейронна мережа служила для розпізнавання 
інших елементів, що є на початковому зобра-
женні, наприклад, символів.

В [29] Зехтабан, Ілажарий та Роллер пропо-
нують алгоритм, відповідно до якого вихідне 
креслення об’єкта трансформації 2D→3D замі-
нюється графом. Кожна проекція дає компонент 
зв’язаності об’єкта. Якщо об’єкта на кресленні 
є кілька проекцій, кожна з них відповідає ком-
поненту зв’язності графа. Відповідно, кожну 
лінію на кресленні (графі) чи то криві чи відрізки 
можна розподілити по компонентам зв’язності. 
Цей алгоритм чудово показав себе в завданнях 
розпізнавання на полі креслення проекційних 
видів, якщо їх якість і складність проекції були 
відповідно високими і не складними.

Якщо говорити про методи та моделі штуч-
ного інтелекту, що застосовуються в задачі роз-
пізнавання креслень та трансформації 2D→3D, 
то зрозуміло дослідники не обмежувалися лише 
застосуванням ШНМ. Відомі й інші напрями 
досліджень, наприклад, застосування методів 
нечіткої логіки, нечітких множин та ін.

Так було в роботі [30] під час аналізу орто-
гональних проекцій об’єктів Вангом та Латіфом 
було запропоновано задіяти методи нечіткої 
логіки. До переваг даного підходу слід відне-
сти можливість отримання рішення прийнятної 
якості для багатьох тіл, утворених компонентами 
призматичної форми або сформованих в резуль-
таті обертання навколо єдиної осі.

У [31, 32] розглядається метод евристичного 
моделювання, а також задіяння апарату нечітких 
множин вирішення задач з розпізнавання крес-
лень та трансформації 2D→3D.

У роботі [33] авторами проаналізовано осо-
бливості процедури розпізнавання об’єкта на 
основі його ортогональних проекцій та враху-
вання специфіки застосування B-rep підходу. 
Автори даного дослідження наводять лише 
приклади синтезу тривимірного об’єкта за 
наслідками розпізнавання ортогональних про-
екцій об’єкта з плоскими гранями. Це суттєво 
звужує сферу застосування, запропонованої 
моделі.
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Удосконаленню існуючих та розробці нових 
методів та інформаційних технологій для вирі-
шення завдання розпізнавання креслярської 
документації та трансформації моделей 2D→3D 
присвячено достатню велику кількість наукових 
публікацій і в останні роки. Однак, не всі ці нау-
кові дослідження завершуються розробкою від-
повідного комерційного програмного продукту. 
Це пов’язано як з нетривіальністю самої задачі, 
з точки зору математичної формалізації, так і осо-
бливостями її програмної алгоритмічних мов. 

Як показує аналіз попередніх досліджень 
та виконаний короткий огляд функціональних 
можливостей ПП для вирішення завдання роз-
пізнавання креслень та трансформації 2D→3D 
процес розпізнавання проекційних зображень 
недостатньо детермінований. Це перш за все тим, 
що існує нескінченне різноманіття об’єктів моде-
лювання, що відрізняються своєю специфікою, і, 
відповідно, наявними особливостями трансфор-
мації 2D→3D.

Резюмуючи оглядову частину попередніх 
досліджень, можна констатувати, що синтез 
тривимірних моделей (3D) з урахуванням про-
екцій тобто. Власне 2D моделей об’єкта містить 
деякий підсумовуючий аналіз множин графіч-
них об’єктів. І цей аналіз може виконуватися 
з урахуванням різних математичних методів 
і моделей.

ВИСНОВКИ. Виконано огляд та аналіз попере-
дніх досліджень та підходів у питаннях розпізна-
вання графічної інформації з креслярсько-техніч-
ної документації та для подальшої трансформації 
моделей 2D у 3D. При цьому встановлено, що 
проблематика розпізнавання креслень та транс-
формації 2D→3D є дуже актуальною в умовах 
розвитку різних ІТ та прикладного ПЗ для САПР, 
зокрема, орієнтованих на використання 3D моде-
лей у ході вирішення прикладних технічних, тех-
нологічних, наукових та інших завдань. 
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ANALYSIS OF THE MAIN APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEM  
OF CONVERTING TWO-DIMENSIONAL IMAGES  

INTO A THREE-DIMENSIONAL MODEL

Karyna Khorolska
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State University of Trade and Economics, 19, Kуоtо str, 02156, Kyiv, Ukraine 02156, k.khorolska@knute.edu.ua 
ORCID: 0000-0003-3270-4494

The article deals with one of the most urgent problems in the development of IT solutions in product modeling 
tasks, namely the task of transitioning from 2D product modeling to 3D models. Purpose. The main goal of this 
article is the analysis of existing approaches and solutions for converting two-dimensional drawings into a 3D 
model. The most popular methods, models and algorithms used in the task of recognizing drawings and transforming 
2D drawings into a three-dimensional model have been summarized. Originality. The novelty of this study is that 
for the first time from a scientific point of view described the analysis of the main approaches to solving the problem 
of converting two-dimensional images into a three-dimensional model. Practical value. Two-dimensional drawings 
(hereinafter 2D) are often difficult to understand. It is not always convenient for designers to make adjustments 
to such two-dimensional models. Accordingly, the creation of IT-based systems for automatic reconstruction 
(recognition) or conversion of 2D models into 3D models will allow many times to reduce not only the labor 
intensity and time of designing new products or the modernization of existing ones, but will also allow visualizing 
the appearance of the product of a potential customer or buyer, which is not has deep knowledge in the field of spatial 
interpretation of two-dimensional models. Conclusions. A reviewed and analyzed previous studies and approaches 
in the recognition of graphic information from drawing and technical documentation and for further transformation 
of 2D models into 3D was performed. At the same time, it was established that the problem of drawing recognition 
and 2D→3D transformation is very relevant in the context of the development of various IT and applied software 
for CAD, in particular, oriented to the use of 3D models in the course of solving applied technical, technological, 
scientific and other tasks.
Key words: information system, two-dimensional images, three-dimensional model, 2D model, drawing, 3D model, 
neural network.
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