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iZDU~UMLERDEN3B'LU GEOMETRiK NESNELER ELDE EDiLMESi
ismail ~AHiNI

Hiiseyin R.

BORKLUI

DZET
Bu tebligde bir nesneye ait ii9 temel izdusiimden 3B kati model olusturulmasi konusunda
yiiriitiilen bir arastirma tamtilmaktadir. Girdi goriiniisleri AutoCAD siiriim 2000 ortammda
yapilmaktadrr. Girdi goriiniislerin 2B kose verileri tamnmakta, kose verileri simflandmlmakta, bu kose
verileri 3B'a donustiinilmekte, 3B koselerden kenarlar elde edilmekte ve kenar dongiilerinden
yiizeyler olusturulmaktadir. Son nesne ise, yiizeylerin birlestirilmesi ile elde edilmektedir. 3B'a
doniistilrme islemi simr temsili (Brep) yaklasmu ile yapilmaktadir. Visual LISP kodunda hazirlanan
bir program ile diizgiin geomerik yiizeylerden olusan nesnelerin otomatik 3B'a donusturme islemi
kolayca gerceklestirilmektedir.

Reconstructions of 3d models From orthographic projections
ABSTRACT
This paper describes a research work conducted for the reconstruction of 3D objects from their
three orthographic projections. The conversion process from 2D to 3D is performed by using the
projection drawings created by AutoCAD 2000 drafting package. During this process the following
steps are carried out: the generation of 3D vertices, 3D edges and 3D faces and the creation of 3D
objects. BRep approach is used for the representation of objects. A computer program, written in
Visual LISP, has been developed to use for the automatic conversion of orthographic projections. It is
possible to employ this program such a conversion and reconstruction requirement that includes
polyhedral objects.
1. ctats
Makine resimleri, tasanm ve imalat arasi iletisim ve butunlesmenin standart yolu veya dilidir.
Mevcut mamullere ait makine resimleri, ozalit veya 2B BDT (Bilgisayar Destekli Tasanm) sistemleri
ile temsil edilmektedir. Eski 2B'lu cizimlerin otomatik 3B yeniden yaprlandmlmasi ve geometrik
modellerinin elde edilmesi, hem BDT / BDi (BDT / Bilgisayar Destekli imalat) otomasyonu ve hem
de iiriin modelleme alanlannda biiyiik kolayhklar saglayabilecektir, Boylece mamiil, kati model
islemleri ile ek analiz ve yeniden tasanm islemlerinde kolayca tabii tutulabilecektir.
3B Bir nesneyi izdiistimtintlerinjden yeniden olusturma ve 3B nesne tarnma, bilgisayar
gonmni ve yapay zeka alanlanndaki iki onemli arastirma konusudur [I]. Yeniden olusturma, bir nesne
elemanlannm geometrik ve topolojik iliskilerini otomatik belirlemeyi icerirken; tamma, belirli bir
tarzdaki sablon karsilasurmayla bir nesne belirlemeyi kapsamaktadir. Genelde cozum; nesne tammada
kismen olabilirken, yeniden yaprlandirmada tamamen miirnkiindiir [I]. Izdiisum verilerini insan
benzeri tarzda anlayabilecek cesitli yaklasimlar gelistirilmistir. 2B'dan yeniden 3B'a donusumun
onemli problemi, teorik ve matematiksel olarak kendini gostermektedir. Cozumim olup olmadigi,
varsa kac tane oldugu ve dogru olanm alternatifler arasmdan hangisi oldugu cevap aranmasi gerekli
hususlardir.Bu alanda yapilan cahsmalar ikiana bashk altmda simflandmlabilir [2]:
I.
Tel cerceve uyarh (Brep - Smrr Temsili) veya tiime vanm yaklasimlar ve
2.
Hacim uyarh yaklasimlar.
Tel cerceve uyarh yaklasimlar, su ana basamaklan kapsamaktadir [4, 6, 7]:
a. lzdusiimlerdeki 2B noktalardan 3B noktalar (koseler) olusturma
b. 3B noktalan kullanarak 3B kenarlar olu~turma
c. 3B kenarlan kullanarak 3B yiizeyler elde etme ve
d. 3B yiizeylerden nesneleri in~a etme.
izdii~iimlerden 3B nesneler olu~turma kapsamh oncii 9ah~maYI, Idesawa yapml~ttr [4, 8] .
Yukandaki dort i~lem basamagmda da ozetlenen bu yakla~lm, bir tel gergeve veya tiime vanm
(a~agldan yukan) metoda dayanmaktadlr. Idesawa'nm 9ah~masmda nesneye ait olmayan elemanlar da
olu~abilmekteydi. Daha sonra Wesley ve Markowsky, diizgiin 90kgen nesnelerin 3B modellerini elde
etmek i9in iki algoritma geli~tirmi~tir [9, 10]. Bu algoritmalar, nesnede olmayan elemanlan elimine
etmek i9in bazl denemeler yapmakta ve izdii~iimlere ait tiim dogru sonu91an elde etmekteydi.
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Yine ayni amacla cahsan bazi arastirmacilar da, heuristic kurallar kullanarak probleme ~oziim
ararmslardir [II, 12]. Burada simrlandirma yaklasnrma ile coklu cozumler elde edilmektedir. Daha
sonra Wesley'in metodu, bazi arasttrmacilar tarafmdan egrisel yiizeyleri de kapsayacak sekilde
genisletilmistir [3, 13, 14]. Bunlar arasindan Sakurai ve Gossard, donel simetrik egri nesne
oryantasyonlan iizerine bazi simrlayicrlar uygularmstir [3]. Sonraki yilarda bazi arastrrmacilar,
Wesley'in yaklasimmi daha da gelistirmislerdir [15, 16, 5]. Bu arasnrmacilar, daha genis kapsamh
girdi alanma sahip, hassas, etkin ve gilclil algoritmalar ortaya koymuslardir. Bir sonraki cahsmasmda
You, konuyu aln goriinii~ten 3B'a doniistiirme problemi olarak ele alnus ve bu gorunuslerdeki
eksiklikleri de otomatik belirleyip gidermeye cahsmisur [2]. Shpitalni ve Lipson, egrisel yiizey iceren
izdiisumlerden 3B model ele etmislerdir [17]. Bu amacla heuristic kurallar kullanrruslardir. Gelistirilen
bilgisayar destekli sistem, sekillerin karmasikhk diizeyine bagh olarak islem ve siirenin uzun olmasi
olumsuzluguna sahiptir. Diger taraftan Yan v.d., benzer amach bir algoritma tamtmaktadirlar [18]. Bu
algoritma, izdiisiim hatalan ve dogru tiim cozumleri de belirleyebilmektedir. Genel olarak tel cerceve
uyarh yaklasimlarda, izdilsiimlerde anlam ifade eden; ancak nesne topolojik ozelliklerini karsilamada
yetersiz bazi kenarlar olusabilir. Bu tiir kenarlar, hatah kenar olarak ani hr. Bu tiir kenarlann
mevcudiyeti, 3B olusturma etkinligini azaltir ve kansikhga sebebiyet verebilir. Ancak bu yaklasnnlar,
ozellikle karmasik sekillere daha uygundur.
Aym amacla kullamlan bir diger yaklasim ise, hacim uyarh olarak amlmaktadir [19, 20, 21].
Bu yaklasimlarda, cizimlerin bir kiime temel eleman olarak tanmmasi ana islemdir, Bu temel
elemanlann birlestirilme veya cikarnlmasi ile nesneler olusturulmaktadir, Hacim uyarh yaklasimlar, tel
cerceve olanlardan genelde daha etkindir. Ancak karmasik cizimlerden ozel temel eleman bicimleri
tammak oldukca zordur. Bu yaklasimlar, genelde aym kahnhkta veya donel parca ~izimlerine
uygulamr.
Bu ~ah~mada izdii~iimler veya ii~ temel goriinii~ kullamlarak bir nesnenin 3B modelini
olu~turma ama~h yiiriitiilen bir ara~hrma ~ah~masl tamtllacaktlr. Bu teblig kapsammda, tel ~er~eve
ama~h yiiriitiilen ~ah~malar ve geli~tirilen algoritma ele ahnacakhr. Tebligin diger klSlmlan ~u ~ekilde
diizenlenmi~tir: ikinci klslm, hazlrlanan programm yaplsl ve bu ama~la kullamlan yakla~lml
tamtacaktlr. i~lem basamaklan: 2B ii~ goriinii~ verilmesi, 2B verilerin belirlenmesi, 3B model
olu~turma ve bu modelleri kullamclya sunmaYI i~ermektedir. Sonu~ klsmmda ise, ara~tlrma bulgulan
ve yeni ara~hrma istikametleri tartl~Ilacakhr.
2. HAZIRLANAN PROGRAMIN YAPISI
Bu ~ah~ma kapsammda; aIm, yatay ve profil izdii~iimleri veri len bir nesnenin 3B modelini
olu~turmada kullamlacak bir bilgisayar programl hazlrlanml~tlr. Otomatik 3B nesne olu~turma, Slmr
temsili ile yapIlmaktadlr. Geometrik modelleme teknikleri arasmda bulunan smlr temsili; nokta, kenar
ve yiizey verilerini kullanarak nesne modellemeye dayanmaktadlr. Burada nesneye ait tiim i~ ve dl~
yiizeylerin tam ve eksiksiz konum tammlamalan gereklidir. Bu yakla~lmm olumsuz bir tarafl, egrisel
yiizeyli nesnelere zor uygulanmasldlr. Ara~tlrma kapsammda geli~tirilen bilgisayar programmm
kullamm ve ~ah~rna i~lem basamaklan, Sekil I 'de verilmi~tir. Ana b~hklar halinde gosterilen bu
i~lem basamaklan a~aglda aynntlh olarak incelenecektir.
1.
2.

3.

4.

2B iJ~ Goriinii,
(AutoCAD ortammda)
2B Verilerin Belirlenmesi
2.1. Verileri depolama
2.2. 2B ko~eleribelirleme
2.3. 2B ko~ekoordinat donii~iimleri
3B Model Olu,turma
3.1. 2B noktalardan 3B noktalar elde etme
3.2 3B noktalardan 3B kenarlar elde etme
3.3. 3B kenarlardan yiizeylerolu~turma
3.4. Yiizeylerden3B nesne olu~turma
3B Modeli Kullamclya Sunma

Sekil I. Hazlrlanan program i~lem basmaklan.
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2.1. 2B iJ~Goriinii~
3B modeli olusturulmak istenilen nesneye ait izdusumler, oncelikle AutoCAD cizim paketi
ile cizilmelidir, Bu cizim; temel izdiisiim ve TS 88 kurallanna uygun, iiy goruniisten olusan (aim,
yatay ve profil), iizerinde olculendirme ve kesit alma bilgileri yer almayan tarzda olmahdir. Aynca
eksik ve hatah bir cizgi de, cizim iizerinde yer almalidir (almasi durumunda kullamci uyanhr ve islem
sona erer).
Temel izdiisilmlerin yukanda belirtilen sartlan saglamasi durumunda analiz islemine
gecilebilir. Bu islem iki asamada gerceklesir: (a) once cizime ait temel elemanlar (nokta, dogru, yay
gibi) ve bunlara ait veri yapilan (koordinat, cizgi tiirii vb. gibi) okunur ve (b) daha sonra bu veriler
bazi diizenleme ve analiz islemlerine tabii tutularak sonraki asamalarda kullamlabilir hale
dontisttirtlllir. Bu asamalar, asagida aynntih olarak aciklanacaktir,
2.2. 2B Verilerin Belirlenmesi
2.2.1. Verileri depolama
2B koseler olusturulmadan once 2B cizim secim islemlerine tabi tutularak analiz
edilmektedir. Secim islemi AutoCAD secim setlerinin kullamlmasr ile yapihr. Bu isleme tabii tutulan
her bir elemam tammlayan veriler, hazirlanan program ile DXF (Drawing Interchange File - Cizim
degistirme dosyasi -) veri tabanh olarak elde edilmektedir. Daha soma bu veriler, 3B kati model
olusturma asamasmda kullamlmak iizere degiskenlere depolanmaktadir. Bu veriler; baslangrc noktasi,
bitis noktasi, yan yap gibi yapisal ozelliklerden olusmaktadir. Sekil 2 (a)'da gorulen 2B'lu nesnenin
alt kenan (a) elemam ve sag yan diisey kenan ise (b) elemam olarak adlandmlrmsnr, Bu iki elemana
ait DXF formundaki verilerin bazilan, Sekil 2 (b)'de verilmistir, DXF formundaki veriler, bazi
kodlarla ifade edilmektedir.
a elemam:
(100. "AcDbEntity")(67.0) (410. "Model") (8. "0") (100
."AcDbLine")(IO110.858 106.3830.0)
(11245.342106.3830.0) (210 0.0 0.01.0))
b

a

b elemam:
(100. "AcDbEntity")(67.0) (410. "Model") (8. "0") (100
. "AcDbLine")(IO245.342 106.3830.0)
(11 195.434 156.4880.0) (210 0.0 0.0 1.0))

(b)

(a)

Sekil 2. iki kenann konumu ve DXF formunda verileri
Sekil 2 (b)'de goriilen veri kodlanndan "10" Be ifade edilen deger cizgi baslangic noktasi,
"11" Be ifade edilen deger ise cizgi bitis noktasidir. Yapilan cahsmada DXF formath verilerden bu
ikisi kullamlarak 2B'lu yizgi koordinatlan elde edilmektedir.
2.2.2. 2B ko~eleri belirleme
Herhangi bir goriinii~te bulunan iki elemanm ba~langly ve biti~ noktalanna gore kesi~en ortak
noktalan, iki elemanlll 2B ortak ko~e noktasldlr. 2B ko~e noktalan, bu ara~tIrma kapsamlllda ~imdilik
iiy grupta incelenmi~tir. Bunlar:
a.
Standart noktalar: Diiz yizgiler ve egri yizgilerin (yay, kavis gibi) kesi~im noktalan.
b.
Tegetsel noktalar: Diiz yizgiler ve egrisel yizgiler arasllldaki tegetsel noktalar.
c.
Siliiet (hayali) noktalar: Temel goriinii~lerdeki yatay veya dikey dogrultudaki egrisel
yizgilerin maksimum veya minimum noktalan ve daire merkezleri.
Bu tebligde sadece standart noktalardan olu~an yizimler ele allllml~tIr.AutoCAD ortamlllda
yapllan yizimlerle ilgili veriler DXF formath olarak ahlllp kullallliabilmektedir. Bu veriler
degi~kenlere depolalllp baZI kar~lla~tIrma i~lemlerine tabii tutulabilmektedir. Bu kar~Ila~tIrma
i~lemlerinin saghkh yapllabilmesi iyin verBerin diizenli olmasl gerekmektedir. KullalllCllllll serbest
yizim yaptlgl AutoCAD ortamlllda bu diizenin olmasl miimkiin degildir. Bu yiizden yizimlerde birbiri
Be ilgili nokta konumlannda degi~iklikler kaylllIlmaz olmaktadlr. Yani; bir eleman iyin ba~langly
noktasl olan bir nokta ba~ka bir yerde biti~ noktasl olabilmektedir. Bu kan~lkhgl onlemek iyin a~aglda
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tamtilan yontem kullamlrmsnr, Boylece degisik goriiniislerde yer alan 28 noktalann bir biri ile
iliskileri uygun tarzda belirlenmis ve ortak kose noktalan saptanrmsnr.
Sekil 2'de gorulen a kenannm baslangic ve bitis nokta koordinatlan; al(axl, ayl, azl) ve
a2(ax2, ay2, az2), b kenanmn baslangic ve bitis nokta koordinatlan; bl(bxl, byl, bzl) ve b2 (bx2,
by2, bz2) olsun. 8u durumda asagrdaki dort kosuldan birini saglayan nokta, bu iki cizginin 28 ortak
kose noktasi olacaknr.
Axl=bxl ve ayl=byl ve azl=bzl ise ort_nokl=al veya bl; axl=bx2 ve ayl=by2 ve azl=bz2
ise ort_nokl=al veya b2; ax2=bx2 ve ay2=by2 ve az2=bz2ise ortnokl=
a2 veya b2; ax2=bxl ve
ay2=by I ve az2=bz lise ort_nok 1= a2 veya b I
8u iliskilere gore bulunan noktalar yardirm ile kenar uzunluklan da hesaplanabilmektedir.
Gorunusler arasi uyum karsilastirmasmda kullamlan parametrelerden biri de, kenar uzunluklandir,
Hazirlanan programda ilgili kenarlar arasmda on-yan, yan-ust ve on-ust kenar uzunluklanmn esit
olmasi istenmektedir. Boylece goriinusler arasi uyum da kontrol edilebilmektedir. Eger bu uyum
yoksa, program hata mesaji vermekte ve kullamcidan cizimi diizeltmesi istenmektedir.
2.2.3. 2B kij~e koordinat dijnii~iimleri
Programm bu kismmda AutoCAD ekramnda X-Y koordinatlan ile girilen noktalar,
goninuslerin ilgili koordinat diizlemlerine gore bir degerlendirme islemine tabii tutulur. Donusturme
islemi, daha once belirlenen 28 ortak kose noktalanmn ilgili koordinat degerlerine atanmasi ile
yapihr. AutoCAD ekranmda 28 cizimlerdeki koordinat eksenlerinden ikisi aktif iken iiyiincii boyut
sifir degerindedir. 8una gore goriiniislerin koordinat doniisiimleri: On goriinii~: X-Z, Y=O; yan
goriinii~: Y-Z, X=O ve Ust goriinii~: X-Y, Z=O seklinde geceklestirilmektedir,
2.3. 3B Model Ofusturma
2.3.1. 2B noktalardan 3B noktalar elde etme
Uy goriinils girdisi ile olusturulan bir cizimde 38 bir nokta iiy adet 28 nokta ile
tammlanmaktadir. On gorunusteki bir nokta (aOn_x, aOn_z), yan goriintisteki bir nokta (aYan_y,
aYan_z) ve iist goriinii~teki bir nokta ise (aUst_x, aUst_y) olarak gosterilsin. 8u durumda;
aOn_x=aUst_x, aOn_z=aYan_z ve aYan_y=aUst_y ise, bu nokta bir 38 nokta olarak tammlanabilir.
Boylece olusturulan 38 A noktasi, (aOn_x, aYan_y, aUst_z) olarak gosterilebilir, Eger iiy goriinii~te
yer alan ve aym 38 ko~eyi tammlayan noktalar bu ~artI saglamazsa, program hata mesajl vermekte ve
i~lem sona ermektedir. 8u durumda i~lemi siirdiirebilmek iyin kullamcmm yizimde gerekli
diizeltmeleri yapmasl gerekmektedir.
2.3.2. 3B noktalardan 3B kenarlar elde etme
38 ko~e noktalan olu~turulduktan sonra 38 kenarlar elde edilebilir. 8ir kenar, iki ko~enin
birle~tirilmesi ile olu~ur. 38 kenarlar, standart, siliiet ve tegetsel kenarlar olmak iizere iiy ~ekilde
smlflandmlabilir [3, 5]. 8u teblig kapsammda tamtIlan yah~ma, standart kenarlan iyermektedir. 8ir
standart kenar, iki standart 38'Iu ko~enin birle~tirilmesi ile elde edilmektedir. iki standart ko~e
noktasmm bir standart kenan olu~turan iki ko~e noktasl oldugunu yorumlamak iyin once 28
izdii~iimlerine baklhr. iki standart 28 nokta, A(xl, yl, zl) ve 8(x2, y2, z2) ~eklinde tammlansm. Ave
8 noktalan a~agldaki ~artlardan birini saglarsa, 38'lu bir kenan olu~turan 38 noktalann 28'lu
izdii~iimleridir:
I.
A ve 8 noktalanm olu~turan koordinat degerlerinin slmrladlgl bOliimiin bir kenar olarak kabul
edilmesi iyin a~agldaki ~artlardan herhangi birini saglamasl gerekir:
a)
(xl, yl, zl) ve (x2, y2, z2) koordinatlan, on goriinii~te xl=x2 veya zl=z2 ~artmdan herhangi
birini saghyor ve bu iki noktanm y koordinat degerleri e~itse (y I=y2),
b)
(xl, yl, zl) ve (x2, y2, z2) koordinatlan, yan goriinii~te yl=y2 veya zl=z2 ~artlanndan herhangi
birini saghyor ve bu iki noktamn x koordinat degerleri e~itse,
c)
(xl, yl, zl) ve (x2, y2, z2) koordinatlan, iist goriinii~te xl=x2 veya yl=y2 ~artlanndan herhangi
birini saghyor ve bu iki noktamn z koordinat degerleri e~itse.
Yukandaki ~artlardan herhangi birini saglayan A ve 8 nokta yiftine ait izdii~iim uzantllan diger
goriinii~lerde de bulunuyorsa, bunlann bir kenan slmrlayan iki nokta oldugu kabul edilir.
2.
8ir standart nokta yiftinin olu~turdugu kenar, bulundugu izdii~iim diizlemine dik olabilir. 8u rur
bir kenar, 28 bir ko~e gibi i~leme tabii tutulabilir. 80yle bir kenann dogrulugu diger goriinii~lere
bakllarak yorumlanmaktadlr. Diger goriinii~lerde ko~e uzantllan bir nolu ~artl saghyorsa, nokta yifti
bir kenann iist iiste gelmi~ iki noktasl olarak yorumlamr.
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Son olarak yukandaki sartlan saglayan iki noktanm uzantrlan bir onceki adimda olusturulan 3B
noktalarla kesisiyorsa, noktalar birlestirilerek 3B kenar elde edilmektedir.
2.3.3. 3D Kenarlardan yiizeyler nlusturma
Bir yiizey, en az uc kenann kapah dongusunden olusur. Yiizey olusturulurken iki kenann
kesisen kenar koordinat degerleri dikkate almmaktadir. iIgili goriiniisteki iki kenann bir yiizun ortak
kenan kabul edilebilmesi icin baslangic veya bitis noktalan esit olmahdir, On goruniisteki iki kenann
kapah bir yiizey dongusune ait olabilmesi icin, bu kenarlann 3B kesisim noktalan (xl, zl) = (x2, z2)
sartim saglamahdir, Yan goriinii~ icin bu esitlik, (y l , zl) = (y2, z2) ve iist goriinii~ icin, (x l , yl) = (x2,
y2) seklinde olmahdir. Yuzeyler, bu sarti saglayan biitun kenar ciftlerinin kapah dongtilerinden
meydana getirilir. Aym islem, gorunuslerdeki biittin kenarlar icin gecerlidir ve boylece yiizeyler
olusturulur.
2.3.4. Yiizeylerden 3D nesne olusturma
Hazirlanan program, son asamada olusturulan yiizeyleri birlestirerek nesneyi olusturur. Ortak
kenarlan paylasan iki yiizey birlestirilerek 3B nesne elde edilmektedir. Yiizeyleri olusturan kenar
verileri daha once elde edildigi icin, ortak kenar belirleme kolaylasmaktadir. Yiizeyleri olusturan nokta
koordinatlan yorumlanarak komsu yuzeyler saptanmaktadir. Nesne olusturmada sorun, ikiden fazla
yiizey tarafmdan paylasilan kenarlarda cikmaktadrr. Simdilik bir kenann ikiden fazla yiizey tarafmdan
paylasilma durumu dikkate almmarmstir. Teorik olarak bir kenan kesen ikiden fazla yiiz oldugu
zaman en kiil,:Ukyiiz birlesim acisrm veren bir yiiz secilmesi durumunda bu sorun giderilebilir. Fakat
yapilan I,:ah~mada bir kenann en fazla iki yiiz tarafmdan payla~llmasma izin verilmi~tir. Birle~im
sonunda 3B slmr temsili ile modellenen nesne elde edilmektedir.
2.4. 3B Modelleri Kullamclya Sunma
Ara~tlrma kapsammda yapJlan I,:ah~maile, iiI,:goriinii~ten otomatik 3B modeller olu~turan ve
kullamclya sunan bir program hazlrlanml~tlr. Visual LISP 2000 kodunda hazlrlanan ve AutoCAD
ortammda I,:ah~an bu program, temel izdii~iimlerin dogru ve eksiksiz olmasl on ~artl ile i~lem
yapabilmektedir. Bu program ile elde edilen omek bir 3B nesne, Sekil4'de gOriilmektedir ..

Sekil 4. Programla elde edilen omek nesne

3.

SONUe; VE TARTI~MA

Bu tebligde iiI,:temel goriinii~ii veri len bir nesnenin 3B modelini olu~turma amaci ile yapilan
bir ara~hrma tamhlml~hr. i~lem; 2B iiI,:goriinii~ten 3B ko~eler belirlenmesi, daha sonra 3B kenar ve
yiizeylerin elde edilmesi ve son olarak da 3B nesnenin olu~turulmasml il,:ermektedir. Yani bu i~lem,
bir temel eleman tamma (3B ko~e noktalan) ve bunlardan da hiyerar~ik bir SIrada (3B kenar, yiizey ve
nesne) nesnenin yeniden in~asl ve gosterimini kapsamaktadlr. Bu i~lemlerin otomatik yapllmasml
saglamak il,:in,Visual LISP kodunda yazJlml~, AutoCAD 2000 ortammda I,:ah~anve burada hazlrlanan
goriinii~lerin 3B modellerini olu~turan bir program hazlrlanml~t!r. Hazlrlanan program da girdi olarak
kullamlacak goriinii~lerin eksiksiz olmasl on ~art olarak gereklidir. Bu programla olu~turulan 3B nesne
temsilinde, Brep (smlr temsili) yakla~lml kullamlml~tlr. Bu teblig kapsammda tamtllan I,:ah~manm
devaml mahiyetli ara~hrmalarda ~u konular ele ahnacaktlr:
a.
Yapllan I,:ah~mada kullamlan slmr temsili modelleme ile her nesneyi modellemek
miimkiin olmasma ragmen egri yiizeyleri modellemek oldukl,:a zordur. Diger taraftan CSG (Yapisal
Katl Geometri) ile modelleme; kolay girdi ve kontrol avantajlan saglamaktadlf. iIeriki I,:ah~malarda
yapisal kat! geometri ve smlr temsili ile modelleme birlikte kullamlabilir. Boylece i~lem verimliligi
artmlabilir.
b. YapJlan I,:ah~mada veriler, AutoCAD ekranmdaki I,:izim verilerinden elde edilmektedir.
Karma~lk i~lemlerde bu ekran verileri yeterli olmayabilir. Bu sebepten oillrii ileriki I,:ah~malarda
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veriler, dogrudan DXF veri dosyalanndan okunacaknr. AutoCAD ekramnda goninen resimlerin DXF
formatmda kaydi saglanarak DXF veri dosyalan text modunda elde edilebilmektedir. Bu veri
dosyalanndan yapilacak veri transferleri ile 3B nesne yapilandirma algoritmalan olusturulabilir.
c.
Simr temsili ile modellenen parcalann yorumlanmasmda
en biiyiik problem,
gortinmeyen kenarlarda, egri yiizeylerde, kademeli ve kor deliklerde ortaya cikmaktadir, Simdilik bu
cahsma, egri yiizeyleri, delik ve kademeli delikleri kapsamamaktadir. lleriki sathalarda bu eksiklikler
de giderilmeye cahsilacaknr,
KAYNAKLAR
I. Wang, W., Grinstein, G. G., A survey of3D solid reconstruction from 2D projection line
drawings, Computer Graphics Forum, 12 : (2),137-158, 1993.
2. You, C. F., Yang, S. S., Reconstruction of curvilinear manifold objects from orthographic
views, Computers &Graphics, 20, 2, 275-293, 1996.
3. Sakurai, H., and Grossard, D. c., Solid model input through orthographic views,
Computer Graphics, 17,3,243-251,1983.
4. Idesawa, M., A System to Generate A Solid Figure From A Three View, Bull. JSME 16,
216-225,1973.
5. Shin, B.S., Shin, Y. G., Fast 3D soild model reconstruction from orthographic views,
Computer Aided Design, 30, I, 63-76, 1998.
6. Nagendra, LV., Gujar, U. G .., 3D object from 2D orthographic views: a survey,
Computer and Graphics, 12, I, 111-114, 1988.
7. Shum, S. S. P., Lau, W. S., Yuen, M. M. F., Yu, K. M.., Solid reconstruction from
orthographic opaque views using incremental extrusion, , Computer & Graphics, 21, 6, 787-800,
1997.
8. Idesawa, M., Soma, T., Goto, E., Shibata, S., Automatic input of line drawing and
generation of solid figure from three view data, Proceedings of the International Joint Computer
Symposium, 304-311,1975.
9. Markowsky, G. and Wesley, M. A., Fleshing out wire frames, IBM J. Res. Develop., 24,
582-587, September 1980.
10. Markowsky, G., Wesley, M.A., Fleshing out Projections, IBM J. Res.& Develop., 25,
934-954, November 1981.
11. Lafue, G., Recognition of three dimensional objects from orthographic views, Computer
Graphics, 10, 2,1976.
12. Preiss, K., Algorithms for automatic conversion of a 3-View drawing of a plane faced part
to the 3-D representation, Computers in Industry, 2, 133- 139, 1981.
13. Gu, K., Tang, Z., Sun, J., Reconstruction oDD objects from orthographic projections, CG
Forum, 5, 807-811,1985.
14. Laquette, R., Automatic construction of curvilinear solids from wireframe views,
Computer Aided Design, 20, 4, 171-180, 1988.
15. You, C.F., Yang, S. S., Reconstruction of curvilinear manifold objects from engineering
drawings, Proceedings of the 1th National Conference of the Chinese Society of Mechanical
Engineers, Chia-Yi, Taiwan, 637-646, 1995.
16. Tanaka, M., Iwama, K., Hosoda, A., Watanabe, T., Decomposition of a 2D assembly
drawing into 3D part drawings, Computer Aided Design, 30, 1,37-46,1998.
17. Shpitalni, M., Lipson, H., Identification of faces in a 2D line drawing projection of a wire
frame object, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 18, 10, 1996.
18. Van, Qing-wen., Chen, C. L. P., Tang, Z., Efficient algorithm for the reconstruction of 3D
objects from orthographic projections, Computer Aided Design, 26, 9, 699-717,1994.
19. Dutta, D., Srinivas, Y.L., Reconstruction of curved from the polygonal orthographic
views, Computer Aided Design, 24, 3, 149-159, 1992.
20. Masuda, H., Masayuki, N., A Cell-Based approach for generating solid objects from
orthographic projections, Computer Aided Design, 29, 3,177-187,1997.
21. Shum, S.S.P., Lau, W.S., Yuen, M.M.F., Yu, K.M., Solide reconstruction from
orthographic views using 2-Stage extrusion, Computer Aided Design, 33, 91-102, 2001.
22. AutoCAD Release 12 Customization Manual, Autodesk, Inc., June 1992.
610

