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ДО ПИТАННЯ ВАРІАНТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ  

КУЗОВА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ 

 
Анотація. Запропоновано застосування сплайнів з метою  моделювання зовнішніх пове-

рхонь кузова легкового автомобіля в тривимірному просторі. В роботі розглядається один з 

ефективних способів створення тривимірних моделей – використання техніки моделювання 

сплайнами. 
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Abstract. The use of splines with the purpose of modeling the exterior surfaces of a car body in 

a three-dimensional space is proposed. One of the effective ways of creating three-dimensional models 

- the use of spline modeling techniques is considered in this paper. 
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На сьогоднішній день відомі два способи створення 3D зображення автомобіля: скану-

вання та моделювання сплайнами [1]. Метод сканування забезпечує високу точність отримання 

3D зображення, але вимагає високоефективних сканерів, а скановані моделі потребують вико-

нання додаткової процедури, процесу ретопології [2 – 4]. В свою чергу моделювання сплайнами 

характеризуються високою якістю та деталізацією, тобто, відтворенням всіх подробиць деталей 

моделі [5], але робота з ними потребує високої кваліфікації конструктора для доопрацювання 

поверхні вручну. В кінцевому підсумку створення моделі за допомогою сплайнів (тривимірних 

кривих) зводиться до побудови сплайна каркаса, на підставі якого створюється тривимірна 

полігональна геометрична поверхня, а саме зовнішня поверхня авто 

Основною перевагою даного способу є те, що сама програма формує поверхню з 

полігонів, що покращує якість сітки. Для прикладу вибране оргінальне креслення автомобіля 

Chevrolet Corvette C3 1982 року випуску. Наступний крок – створення тривимірних проекцій з 

креслеників для моделювання, а також налаштування вимірювальних величин в сцені (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Три проекції оригінального відображення автомобіля Chevrolet Corvette C3 

 

Створення моделі починається з лінії. Після створення лінії проводимо операції щодо її 

згладжування. Для цього обираємо модифікатор Bezier. З’являється відрізок з двома зеленими 

точками на його кінцях, центр якого знаходиться в вершині, яку ми модифікуємо. Пересування 

точок цього відрізка змінюють форму лінії (сплайну). 

Показані нижче рисунки демонструють відповідність сплайну головним виглядам: вигляду 

спереду (рис. 2) та вигляду зліва. Після встановлення відповідностей в просторі, ми отримуємо 

тривимірний сплайн. 



 
 

Рисунок 2 – Операція створення сплайнів на вигляді спереду 

 

Наступним кроком є створення каркасу. Задача полягає в тому, щоб створити сплайни, які 

передають усі складові поверхні автомобіля. Головна вимога моделювання: вершини різних 

сплайнів повинні знаходитись в одній точці. Для цього виділяються необхідні вершини, та вико-

ристовується модифікатор Fuse, який їх переміщує в спільний для них центр осей. Модифікато-

ром Refline (з додатковою опцією Connect) можна об’єднати між собою сплайни, створити дода-

ткові вершини. Результат моделювання ілюструється рисунком 3 (а, б). 

 

 
 

а) сплайн-об’єкт 

 

 
б) сплайни, об’єднані в поверхню 

 

Рисунок 3 – Етапи перетворення сплайн-об’єкту в 3D модель 



Отже запропонований підхід дозволяє створювати в тривимірному просторі складові 

кузова, вводити модифікації моделі, отримувати якісну текстуру, що забезпечує достатній рівень 

візуалізації об’єму кузова легкового автомобіля.  
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