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ELŐSZÓ 

 
Ez a jegyzet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán a BSc szintű 

képzésben résztvevő gépészmérnök, műszaki menedzser, valamint a gépészmérnök levelező 

hallgatók számára a szerző által tartott Ábrázoló Geometria tantárgy előadásainak anyagát 

tartalmazza, az egyes fejezetek az előadások témáihoz kapcsolódnak. A feldolgozott témakörök 

más Karok hallgatói számára is hasznosak lehetnek.  

A jegyzet csakis azoknak az anyagrészeknek a tárgyalására szorítkozik, amelyek a 

Gépészmérnöki és Informatikai Karon elfogadott tanterv teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.  

A jegyzet az elméleti geometriai anyag jobb megértéséhez, az ismeretek gyakorlati 

alkalmazásához, a tananyag módszeres gyakorlásához kíván segítséget nyújtani. 

  

Miért tanuljuk az ábrázoló geometriát, mi e tantárgy tanulásának célja? 

Az ábrázoló geometria a mérnök számára az egyik legfontosabb kommunikációs eszköz, mert 

egyrészt képessé teszi arra, hogy meglévő vagy a tervezés során elképzelt alakzatokat 

ábrázoljon, másrészt a tervezés, illetve a megjelenítés eszközéül szolgál.  

A tantárgy tanulásának legfőbb célja a térszemlélet fejlesztése, a térbeli gondolkodás kialakítása, 

fejlesztése, geometriai ismeretek szerzése, továbbá az ábrák gondos kivitelezése által esztétikai 

érzék fejlesztése 

  

Hogyan tanuljuk az ábrázoló geometriát? 

Az ábrázoló geometria a geometria részeként – úgymint alkalmazott geometria – jellegéből 

fakadóan szigorúan logikus gondolkodást követel. A tanulás során a „memóriatréninget” 

lehetőleg mellőzzük. Fontos az anyag pontos megértése. Vigyázat, a megértés fontos előfeltétele 

a tudásnak, de nem azonos a tudással! Az elméleti anyag áttekintése és megértése után azáltal 

győződjünk meg a biztos tudásról, hogy az ábrát önállóan is elkészítjük. Kezdetben különösen 

nagy szerepe van a modellezésnek! Kiváltképp a tanulási időszak kezdetén ne hanyagoljuk el a 

rekonstrukciót – a térbe való visszaállítást – amelyet az elkészített rajzon helyben célszerű 

közvetlenül elvégezni. Ezáltal ellenőrizzük gondolkodásunk, modellalkotásunk helyességét.  

A tananyag folyamatos megértéséhez szükség van a rendszeres tanulásra, mert ha a logikailag 

egymásra épülő anyagrészek tudásának folytonossága megszakad, a későbbi anyagrészek 

megértése gondot okoz. 

  

 

Köszönetet mondok kollégáimnak: Dr. Juhász Imrének, a körültekintő lektori munkájáért, 

és Lajos Sándornak a számítógépi kivitelezéshez nyújtott hasznos tanácsokért.  

 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2013. május 

 

A szerző 
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BEVEZETÉS 

 

1. Mivel foglalkozik az ábrázoló geometria?  
 

Szűkebb értelemben az ábrázoló geometria a geometria tudományának az az ága, amely a 

térbeli alakzatoknak a rajz kétdimenziós (2D) síkjára való leképezésével foglalkozik. Mi itt a 

vetítéssel történő leképezést vizsgáljuk.  

 

2. Mi az ábrázolás célja? 
 

Az ábrázolás célja 

– egyrészt – síkbeli leképezés által – grafikai információkat rögzíteni az alakzatról, majd 

meghatározni azt alakra, nagyságra, helyzetre nézve, 

– másrészt grafikai eszközökkel térgeometriai vagy síkgeometriai feladatokat megoldani 

szerkesztéssel. 

 

3. Milyen eljárást értünk a szerkesztésen? 
 

Szerkesztésen olyan eljárást értünk, amellyel a rajz síkján 

– adott elemekből, 

– előírt eszközökkel, 

– előírt műveletek végesszámú alkalmazásával, 

– adott feltételeknek eleget tevő, 

– újabb elemeket határozunk meg. 

 

4. Euklideszi (egzakt) szerkesztés 
 

Megengedett szerkesztő eszközök: egyélű vonalzó, körző, iron.  
 

Euklideszi szerkesztési lépések: 
 

1. Két pont összekötése egyenessel 

2. Adott pont körül, adott sugárral kör rajzolása 

3. Két egyenes metszéspontjának meghatározása 

4. Kör és egyenes metszéspontjainak meghatározása 

5. Két kör metszéspontjainak meghatározása 
 

Szerkesztési feladatok elkészítése során, ha csak az imént felsorolt ún. euklideszi szerkesztési 

lépéseket alkalmazzuk, a megoldást egzaktnak nevezzük, s azt mondjuk, hogy euklideszi 

szerkesztést végzünk. A gyakorlatban bizonyos feladatok megoldására olyan eszközöket is 

használunk (pl. két háromszögvonalzót) és egyéb rajzoló műveleteket is végzünk (pl. két 

vonalzó egymáson való eltolását párhuzamos egyenesek rajzolásához), amelyek 

meggyorsíthatják, illetve megkönnyíthetik a megoldás kivitelezését.  

 

5. Jelölések 
 

– A pontok helyzetét nullkörrel vagy + -el jelöljük, és az elnevezésük vastag latin 

nagybetűkkel, arab vagy római számokkal történik:  pl. A, B, ... 1, 2, ... I, II, ... 

– Az egyeneseket és vonalakat vastag latin kisbetűkkel jelöljük: pl. a, b, .... 

– A síkokat, felületeket aláhúzott, vastag latin nagybetűkkel jelöljük:  pl. A, B, ... 

Ha az előbbi alapelemek valamilyen reláció útján keletkeznek, akkor leírjuk a nevüket és 

zárójelek között felsoroljuk, hogy mely elemek határozzák meg. Pl. D(A b) az A sík és a b 

egyenes D nevű döféspontját jelöli.  
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6. Az ábrázoló geometria módszere 
 

Az ábrázoló geometriának a kétképsíkos ábrázolással foglalkozó része a vetítés módszerét 

alkalmazza. A vetület, más szóval kép, vetítés azaz projekció által jön létre, mint ahogy egy 

fényforrással megvilágított tárgy árnyékot vet. Az árnykép felel meg az alakzat vetületének, a 

fényforrás a vetítés centrumának, a felfogó felület pedig a képsíknak.  

 

Vetítés során az alakzat minden P pontjának megfelel a rajz síkjának egy P' pontja, a 

térbeli pont vetülelete, vagy képe. A C centrumból a P pontra illesztett v egyenes a pont 

vetítősugara. E vetítősugárnak a K képsíkkal alkotott metszéspontja a pont P' képe. A 

képpontokat tartalmazó K sík a képsík.  
 

 
 

1. ábra.  A vetítés modellje 

 
 

 

Ábrázoláskor a következő utat járjuk be:  Tárgy  Vetítés  Kép.  (2. ábra) 

 
 

 

 
2. ábra.  A tér leképezése síkra 

 



Bevezetés 
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Az ábrázolás legfőbb információértéke az, hogy vetületekből az alakzat méretre, helyzetre 

nézve egyértelműen meghatározható, azaz a fenti út fordítva is bejárható kell hogy legyen, ez 

a folyamat a rekonstrukció vagy visszaállítás.  

 

Rekonstrukció során a folyamat sorrendje:  Kép  Gondolati feldolgozás  Tárgy. 

 

 

A vetítés fajtái 

 
 

 

 

Ha a C vetítési centrum végesbeli, akkor a 

vetítés centrális. (3. ábra) 

 

 
 

3. ábra.  Centrális vetítés 

 

 

 

 

 

Ha az alakzat pontjait vetítő egyenesek 

egymással párhuzamosak akkor a vetítés 

párhuzamos vagy paralel. (4. ábra) 

 

 

 

 
 

 4. ábra.  Párhuzamos vetítés 

 

 

 

 

Párhuzamos vetítősugaraknak a képsíkkal 

bezárt szöge: 

1. ha hegyesszög, akkor ferde 

(klinogonális) paralel a vetítés,  

2. ha derékszög, akkor merőleges 

(ortogonális) paralel a vetítés.  

      (5. ábra) 

 

 

 
 

 5. ábra.  Ortogonális paralel vetítés 
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1. ÁBRÁZOLÁS RENDEZETT MERŐLEGES VETÜLETEKEN 
 

Monge-féle ábrázolás 
 

1.1. A képsíkrendszer 
 

A Monge-féle ábrázolás két egymásra merőleges K1, K2 síkból álló képsíkrendszert használ. 

(1.1. ábra) A K1 első képsík  legyen vízszintes, horizontális helyzetű, ez a felülnézet síkja, míg a 

K2 második képsík legyen velünk szemben, frontális helyzetű ez az elölnézet síkja. A v1 és v2 

vetítősugárral a K1 illetve K2 képsíkra merőlegesen történik a vetítés, tehát mindkét képsík 

esetében ortogonális paralel a projekció. A K1, K2 képsík az x1,2 képtengelyben metszi egymást. 

A képsíkok a teret négy térnegyedre osztják, a képtengely pedig a képsíkokat osztja pozitív és 

negatív előjelű félképsíkokra. (+K1 a K2 előtt, +K2 a K1 fölött van. Az első térnegyedet a 

+K1,+K2 félképsík, a második térnegyedet a -K1,+K2 félképsík határolja, és így tovább.) 

 

 
 

1.1. ábra.  Monge-féle képsíkrendszer 

 

 

1.2. A tér leképezése 
 

A tér leképezését két lépésben végezzük: 

 

1.  A képsíkokon merőleges vetítéssel létrehozzuk a vetületeket (képeket, nézeteket). 

 

2.  Valamelyik képsíkot a rajz síkjának (munkasíknak) tekintjük és hozzáegyesítjük a másik 

képsíkot. 

 

 

A képsíkegyesítés szabálya az, hogy ellentétes előjelű félképsíkok kerüljenek fedésbe. Ezáltal a 

képsíkok rajzolt fele lesz látható. 

A háromdimenziós teret így leképeztük a rajz 2D-s síkjára. Az ábrázolás azonban akkor 

tekinthető befejezettnek, ha a képekből a rekonstrukció egyértelműen végrehajtható. 

Megjegyezzük, hogy bizonyos esetekben két rendezett kép nem elegendő az egyértelmű 

visszaállításhoz. 
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Alapelemek ábrázolása  

1.3. Pont ábrázolása 
 

Egy P pont P' első képét a pontra illesztett v1 első vetítősugár metszi ki a K1 első képsíkból, és 

hasonlóan a P pont P" második képét a pontra illesztett v2 második vetítősugár metszi ki a K2 

második képsíkból. A vetítés során általában egy (PP'PxP") téglalap keletkezik, amelynek az első 

vetítősugáron lévő PP' oldala mutatja a P pont távolságát az első képsíktól, amely egyenlő 

hosszúságú a második képsíkban fekvő PxP" második rendezővel, illetve a PP" oldala mutatja a 

P pont távolságát a második képsíktól, amely egyenlő hosszúságú az első képsíkban fekvő PxP' 

első rendezővel. Attól függően, hogy a pont melyik térnegyedben helyezkedik el, az egyes 

rendezők annak a félképsíknak az előjelét öröklik, amelyben éppen bennefekszenek. (Ezáltal 

elemezhető, hogy az egyes térnegyedekben elhelyezkedő pontoknak a leképezések 

következtében kialakuló rendezői milyen előjelűek lesznek.) Mivel a (PP'PxP") vetítőtéglalap 

síkja mindkét képsíkra, s így az x1,2 tengelyre is merőleges, a Px pontban metsződő első és 

második rendező is merőleges az x1,2 tengelyre. Ezért a képsíkegyesítés után a két rendező egy 

egyenesbe esik, amely merőleges a képtengelyre. Innen ered a rendezett nézetek elnevezés. (1.2. 

ábra) 

 

 
 

 

1.2. ábra.  Pont ábrázolása 

 

 

A pont vetítő téglalapja elfajulhat egy szakasszá, ha a pont illeszkedik valamelyik képsíkra, vagy 

négyzet alakot vehet fel, ha a pont a képsíkok valamely szögfelezősíkjában (a szimmetriasíkban 

vagy a koincidenciasíkban) van, illetve összezsugorodhat egy ponttá, ha a pont rajta van a 

képtengelyen. 

(A szimmetriasík az első és harmadik térnegyedben, a koincidenciasík a második és negyedik 

térnegyedben a képsíkok szögfelezősíkja.) 
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Különböző helyzetű pontokat találunk az 1.3. ábrán: A az első térnegyedben, B a második 

térnegyedben, C a harmadik térnegyedben, D a negyedik térnegyedben, E a +K1-n, F a -K1-n, G 

a +K2-n, H a -K2-n, S a szimmetriasík első térnegyedbeli részén, K a koincidenciasík második 

térnegyedbeli részén, X a képtengelyen helyezkedik el. 

 

 

 
 

1.3. ábra.  Különböző helyzetű pontok ábrázolása 

 

1.4. Fedőpontok 
 

Ha a térben két vagy több pont ugyanarra a vetítősugárra illeszkedik, akkor őket fedőpontoknak 

nevezzük, mert leképezés után valamelyik képük azonos lesz, fedésbe kerül. Közös első 

vetítősugár esetén az első képeik, közös második vetítősugár esetén a második képeik kerülnek 

fedésbe. Az  1.4. ábrán az A és B első fedőpontok, a C és D második fedőpontok. 

  

 
 

1.4. ábra.  Fedőpontok ábrázolása 

 

A fedőpontoknak a láthatóság megállapításánál van kiemelt szerepe. Ugyanis két első fedőpont 

közül az első képen (a felülnézeten) az látható, amelyik a szemlélőhöz közelebb van, tehát 

amelyiknek előjeles második rendezője nagyobb (A fedi B-t), továbbá két második fedőpont 

közül a második képen (az elölnézeten) az látható, amelyik a szemlélőhöz közelebb van, tehát 

amelyiknek előjeles első rendezője nagyobb (C fedi D-t). 

 

1.5. A pont visszaállítása (rekonstrukciója) 
 

A pont térbeli helyzetének megállapítása kétféleképpen történhet, attól függően, hogy a rajz 

síkját melyik képsíknak tekintjük. Legyen a rajz síkja az első képsík. Ekkor a pont 
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térbeli helyzete a pont első képében állított első vetítősugáron lesz, a pont első képétől mérve 

akkora távolságra, mint amekkora a pont második rendezője. Ha a második rendező pozitív, 

akkor a pont az első képsík fölött, ha a második rendező negatív, akkor a pont az első képsík 

alatt helyezkedik el. A másik lehetőség az, hogy a rajz síkját függőlegesen tartjuk, ekkor a 

munka síkja a második képsík, s a rekonstrukciót az előbbihez hasonlóan a második képsíkból 

kezdve végezzük. 

Azokban az esetekben, amikor két kép nem elegendő az egyértelmű rekonstrukcióhoz, 

megoldást jelenthet az újabb képek szerkesztése (részletesebben lásd 3. fejezetet).  

 

1.6. Pont ábrázolása több rendezett nézeten  
 

A pont ábrázolásának ismeretében alakzatokat is tudunk ábrázolni: például az 1.5. a) ábrán a 

képsíkrendszerben különleges pozícióban elhelyezett kocka elöl- és felülnézetét találjuk. A 

kocka egy lapja az első képsíkban fekszik, illetve egy-egy lapja a második képsíkkal 

párhuzamos, a csúcsokat az A,B, ... H betűkkel jelöltük. Az ilymódon elkészített vetületekről a 

kocka éleinek és lapjainak valódi nagysága közvetlenül lemérhető, viszont az ábrázolás nem 

képies, a szemlélőben nem kelti a kocka benyomását.  

 

 
 

 1.5. a) ábra   1.5. b) ábra 

 

 

A műszaki ábrázolás az egyszerűségre törekszik, az okvetlenül nem szükséges részleteket 

igyekszik mellőzni. Mi történik, ha esetünkben elhagyjuk a csúcspontok megbetűzését? Ha 

csupán az elöl- és felülnézetet, egy-egy vetületi négyzetet hagyunk meg [1.5. b) ábra], az 

ábrázolás nem lesz egyértelmű, mert a kocka rekonstrukciója nem végezhető el ebből a két 

nézetből! Két rendezett négyzet nemcsak kockának, hanem az 1.6. ábra alakzatainak és még sok 

más alakzatnak is lehet az elöl- és felülnézete. 

 

 
 

 

1.6. ábra 
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Az ábrázolás egyértelműségét nem a csúcsok megbetűzésével, hanem egy újabb nézet, az 

oldalnézet elkészítésével fogjuk teljesíteni. Bevezetünk az első és a második képsíkra tehát az 

x1,2 tengelyre merőleges harmadik képsíkot: az oldalnézet síkját, amelyet K3-nak is nevezünk.  
 

Rendezett nézeteken ábrázolt alakzat új képének megszerkesztését képsíktranszformációnak, 

röviden transzformációnak nevezzük. A képsíktranszformáció a térben az új képsík felvételét és 

az új kép elkészítését jelenti. Az új képsíkot a meglévő képsíkok valamelyikére merőlegesen 

vesszük fel, s ezek alkotják az új képsíkrendszert, a másik régit pedig elhagyjuk. Ezért 

alkalmazzuk az ,,új”, ,,elmaradó”, ,,megmaradó” jelzőket a szerkesztés során. Az új kép vetítés 

és képsíkegyesítés által jön létre. (1.7. ábra)  

 

 
 

1.7. ábra.  Új képsík bevezetése 

 

A B pont K1K2 képsíkrendszerbeli BB
'
BxB"vetítő téglalapjának s oldala egyenlő hosszúságú a 

K1K3 képsíkrendszerbeli BB
III

BtB' vetítő téglalapjának s=B
III

Bt oldalával (mindkettő egyenlő az 

s=BB távolsággal), ezért a pont B
III

Bt ún. új rendezője ugyanolyan hosszúságú mint a pont B"Bx 

elmaradó rendezője és előjelük is megegyezik. Az adott pont B' első képe szerepel a régi és az új 

rendszerben is, vele kapcsolatban a megmaradó jelző használatos. 

  

 

Az új kép elkészítésének szerkesztési lépései: 
 

1. az új képtengely felvétele, 

 

2. a pont megmaradó képéből az új rendezőegyenes megrajzolása az új tengelyre merő-

legesen, 

 

3. az új rendező felmérése az új tengelytől. Az új rendező nagysága és előjele megegyezik 

az elmaradó rendező nagyságával és előjelével. 
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Az 1.8. a) ábrán az x1,2 tengelyre merőleges harmadik képsíkokon  K1K3  illetve K2K3 

rendszerbe transzformáljuk a B pontot.  

Az 1.8. b) ábrán a K1-re merőleges K4, majd a K4-re merőleges K5 képsíkon ábrázoljuk az A  

pontot. 

 

 
 

 

 1.8. a) ábra     1.8. b) ábra 

 

 

Az első képsíkon álló, különleges helyzetű kockáról szerkesztünk képies képet két egymásután 

elvégzett transzformációval  (1.9. ábra). 

 

 
 
 

1.9. ábra.  Kocka ábrázolása több rendezett vetületen 
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1.7. Egyenes ábrázolása 
 

Egy egyenes pontjaira illesztett azonos nemű vetítősugarak az egyenes vetítősíkját alkotják. Az 

egyenes vetítősíkjának a képsíkkal alkotott metszése az egyenes képe. 

 

Az egyenes n-edik képét az egyenesre illesztett n-edik vetítősík metszi ki az n-edik képsíkból.  

 

Az egyenes képsíkrendszerbeli elhelyezkedését, első és második vetítősíkját majd a rendezett 

képeit szemlélteti az 1.10. ábra. 

 

 

 
 

 

1.10. ábra.  Egyenes ábrázolása 

 

 

 

 

1.8. Az egyenes visszaállítása (rekonstrukciója) 
 

A rajz síkját az x1,2 tengely mentén derékszögben felhajtva kapjuk a képsíkrendszert. A 

képsíkokon lévő képekből indított első és második vetítősík metszésében találjuk a visszaállított 

térbeli egyenest.  

Megkönnyíti a visszaállítást az egyenes nyompontjainak rekonstrukciója (lásd a következő 

alfejezetet: 1.9. Az egyenes nyompontjai, 1.11. ábra). Az egyenes illeszkedik a visszaállított N1  

és N2 nyompontra. 
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1.9. Az egyenes nyompontjai 
 

Egy egyenesre illeszkedő pont első képe az egyenes első képére, a második képe az egyenes 

második képére illeszkedik. Az egyenes N1 első nyompontja az a pont, ahol az egyenes metszi az 

első képsíkot, és az N2 második nyompont az a pont, ahol az egyenes metszi a második képsíkot. 

A nyompontok szerkesztésekor figyelembe vesszük az előbb említett illeszkedési szabályt, 

valamint azt, hogy a képsíkban lévő pontok egyik képe az x1,2 tengelyre illeszkedik. A 

nyompontok képei tehát azokon a rendezőkön találhatók, amelyek a képeknek a tengellyel való 

metszéspontjain mennek keresztül. 

Az a egyenes N1 első és N2 második nyompontja is pozitív félképsíkra illeszkedik, a 

nyompontok közötti szakasz az első térnegyedben van. A b egyenes az első képsík pozitív és a 

második képsík negatív felét döfi, a nyompontok közötti M1M2 szakasz a negyedik térnegyedben 

van. (1.11. ábra) 
 

 
1.11. ábra.  Egyenesek nyompontjai 

 

1.10. Különleges helyzetű egyenesek 
 

A különlegességet a képsíkokhoz viszonyított párhuzamos vagy merőleges helyzet jelenti. 

Képsíkra merőleges egyenesek a vetítősugarak. Az 1.12. ábrán a v1 első vetítősugár, a v2 

második vetítősugár. A vetítősugár egyik képe pont, a másik képe merőleges a képtengelyre. 

  

 
 

1.12. ábra.  Vetítősugarak ábrázolása 
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Valamely képsíkkal párhuzamos egyenesek a fővonalak. Az első képsíkkal párhuzamos egyenest 

első fővonalnak vagy horizontális egyenesnek, a második képsíkkal párhuzamos egyenest 

második fővonalnak vagy frontális egyenesnek nevezzük. A fővonalak képeit az jellemzi, 

hogy az egyik képük párhuzamos a képtengellyel. A horizontális egyenesnek a második, 

frontális egyenesnek az első képe párhuzamos az x1,2 tengellyel. Az 1.13. ábrán a h egyenes 

horizontális, az f frontális helyzetű. A mindkét nézet síkjával párhuzamos egyenes a harmadik 

képsíkra merőleges, vagyis az x1,2 tengellyel párhuzamos. 

 

 
 

1.13. ábra.  Fővonalak ábrázolása 

 

A profilegyenes az x1,2 tengelyre merőleges helyzetű, a harmadik képsíkkal párhuzamos. 

Mindkét képe merőleges a képtengelyre, emiatt a képeik egybeesnek. A profilegyenes két képből 

nem rekonstruálható, mert a visszaállítás során az egyenes első és második vetítősíkja egybeesik, 

nem metszi egymást az egyenes térbeli helyzetében. Így a profilegyenes két képpel nem 

ábrázolható! Ezért vagy egy harmadik kép vagy ráillesztett két pont felvételével (egy 

szakaszával) ábrázoljuk. Az 1.14. ábrán a d(34) profilegyenes dőlt helyzetű, támaszkodik a 

képsíkokhoz, a képeken ugyanaz a betűzés sorrendje. A p(12) profilegyenes feszített helyzetű, a 

képeken a betűzés sorrendje ellentétes. 

 

 
 

1.14. ábra.  Profilegyenesek ábrázolása 
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1.11. Két egyenes kölcsönös helyzete 
 

Metsző egyeneseknek egy közös pontjuk van, síkot határoznak meg. A metszéspont első és 

második képének rendezettnek kell lennie [1.15. a) ábra]. 

 

Párhuzamos egyeneseknek van közös síkjuk, de nincs végesbeli közös pontjuk. Páhuzamos 

egyenesek megfelelő képei is párhuzamosak [1.15. b) ábra]. 

 

 
 

 1.15. a) ábra.  Metsző egyenesek 1.15. b) ábra.  Párhuzamos egyenesek 

  

Ha két vagy több egyenesnek valamelyik vetítősíkja közös – valamelyik képeik egybeesnek –, 

akkor fedőegyeneseknek nevezzük őket. A metsző vagy párhuzamos egyenesek lehetnek 

fedőegyenesek. Az 1.16. a) ábrán a c és d egymással párhuzamosak és első fedőegyenesek. 

 

 
 

                    1.16. a) ábra. Első fedőegyenesek  1.16. b) ábra. Kitérő egyenesek 

 

Kitérő egyeneseknek nincs közös pontjuk és nincs közös síkjuk sem. A képek metszéspontja 

csak fedőpontpár! A vetületi metszés környezetében a fedettség következtében kialakuló 

láthatóságuk a fedőpontok segítségével meghatározható. Azt az egyenest, amelyik megelőzi a 

másikat, vagy felül van a másikhoz képest grafikailag folytonos vonallal ábrázoljuk, a másikat 

pedig megszakítjuk. [1.16. b) ábra] 
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1.12. Sík ábrázolása 
 

A pont és az egyenes képei a pontot és az egyenes egy szakaszát egyértelműen ábrázolják. Nem 

ez a helyzet a sík esetében. Egy általános helyzetű síkot a képsíkokra vetítve a teljes K1-et, 

illetve a teljes K2-t kapjuk vetületként. A K1-ből és a K2-ből a sík egyértelműen nem 

rekonstruálható! Ezért a síkot közvetve, az őt meghatározó pontok és egyenesek megadásával 

ábrázoljuk.  
 

Síkot határoznak meg az alábbi térelemek: 

1. három nem egy egyenesre illeszkedő pont, 

2. egy pont és egy rá nem illeszkedő egyenes, 

3. párhuzamos egyenespár,   [1.15. b) ábra] 

4. metsző egyenespár. [1.15. a) ábra] 
 

Illeszkedési és metszési feladatok megoldása során a felsorolt esetek közül legelőnyösebb a síkot 

két egyenesével megadni.  

Ha a sík támaszkodik, dől mindkét képsíkhoz, akkor a sík ún. dőlt helyzetű, s mindkét nézeten 

ugyanaz az oldala látszik, mindkét képen ugyanaz a körüljárás sorrendje [1.15. a) ábra]. Ha elöl-, 

illetve felülnézetben a síknak különböző oldala látszik, következésképpen ellentétes a képenkénti 

körüljárási irány, akkor a sík feszített helyzetű [1.15. b) ábra]. 

 

1.13. A sík visszaállítása (rekonstrukciója) 
 

A síkot úgy állítjuk vissza, hogy a meghatározó elemeit rekonstruáljuk, majd a visszaállított 

elemekhez illesztjük a síkot. 

 

1.14. Különleges helyzetű síkok 
 

Az 1.17. ábrán különleges helyzetű síkokat ábrázolunk: 

H : első képsíkkal párhuzamos, vagy horizontális sík, a második képen élben látszik és a  

vetülete párhuzamos a képtengellyel, 

F : második képsíkkal párhuzamos, vagy frontális sík, az első képen élben látszik és a 

vetülete párhuzamos a képtengellyel, 

V1(n1n2): első vetítősík, merőleges az első képsíkra, (n1 és n2 a síknak a képsíkokkal alkotott 

metszésvonala, másképpen a sík első és második nyomvonala), 

V2 : második vetítősík, merőleges a második képsíkra, a második képen élben látszik, 

P : profilsík, merőleges az x1,2 tengelyre, párhuzamos a harmadik képsíkkal.   

 

 
1.17. ábra.  Különleges helyzetű síkok ábrázolása 



1. Monge-féle ábrázolás. Alapelemek 
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1.15. Ideális térelemek 
 

A sík két egyenese, illetve a tér két síkja metsző vagy párhuzamos, az egybeeséstől tekintsünk 

most el. Ezt a kétféleséget megszüntethetjük azáltal, hogy az egyenes pontjainak halmazát az 

ideális pontjával (az egyenes végtelen távoli pontjával), a sík egyeneseinek halmazát pedig a sík 

ideális egyenesével (a sík végtelen távoli egyenesével) kibővítjük. Két egyenes pontjainak 

halmazát akkor és csak akkor bővítjük ugyanazzal az ideális ponttal, ha a két egyenes 

párhuzamos, illetve két sík egyeneseinek halmazát akkor és csak akkor bővítjük ugyanazzal az 

ideális egyenessel, ha a két sík párhuzamos. A nem ideális pontokat közönséges pontoknak 

(végesbeli pontoknak) is nevezzük. 

Párhuzamos egyenesek ugyanazt az ideális pontot, illetve párhuzamos síkok ugyanazt az 

ideális egyenest határozzák meg. Ideális pontot (ideális egyenest) úgy adunk meg, hogy 

megadunk egy olyan egyenest (síkot), amely azt tartalmazza. Ideális pontot egy egyenes 

irányával, ideális egyenest egy sík állásával adunk meg. Jelölése P∞, amely egy P nevű ideális 

pontot, illetve e∞, amely egy e nevű ideális egyenest jelöl. 
 

A tér valamennyi ideális pontja az ideális síkot alkotja.  

Az ideális ponttal kiegészített egyenest projektív egyenesnek, az ideális egyenessel 

kiegészített síkot projektív síknak és az ideális síkkal kiegészített teret projektív térnek nevezzük.  

 

A projektív térben a metszésre és összekötésre vonatkozó szabályok alkalmazásakor nincs 

szükség a párhuzamosság esetének külön kezelésére.  

Egy közönséges pontot összekötni egy ideális ponttal azt jelenti, hogy a közönséges ponton 

keresztül az ideális pontot megadó egyenessel párhuzamost fektetünk. Az 1.18. ábrán a c 

egyenes a P közönséges pontnak és az a egyenes által meghatározott B∞ ideális pontnak az 

összekötő egyenese. 

A projektív térben bármely két pont egy egyenest határoz meg. Két ideális pont összekötő 

egyenese az ideális egyenes. 

 

 

 
 

 

1.18. ábra.  Közönséges és ideális pont összekötő egyenese
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2.  HELYZETGEOMETRIAI FELADATOK 
 

Térelemek összekötése, illeszkedése, metszése 
 

 

2.1. Térelemek összekötése 
 

Térelemek összekötése általában nem önálló feladat, mert az ábrázolás és illesztés több feladata 

nem nélkülözheti az összekötést. Sok esetben két vagy több térelem összekötésével újabb 

térelemhez jutunk. Lássunk néhány példát! 
  

− Két pont összekötése egy egyenes: e(AB). 

− Pont és rá nem illeszkedő egyenes összekötése egy sík:  S(P e). 

− Három nem egy egyenesre illeszkedő pont összekötése egy sík:  E (ABC). 

2.2. Térelemek illeszkedése 
 

Két különnemű térelem illeszkedik egymásra, ha az egyik tartalmazza a másikat. Térelemek 

halmazaira alkalmazva a halmazelméleti terminológiát, azt mondjuk, hogy az egyik térelem 

részhalmaza a másiknak. Két metsző egyenes helyzetében is szoktuk alkalmazni az ,,illeszkedik” 

kifejezést. Noha a térelemek illeszkedése kölcsönös, mégsem közömbös, hogy melyik az adott és 

melyik az illesztett térelem. 

 

Az alapelemek legfontosabb illesztési feladatai: 
 

− pont illesztése egyenesre, 
 

− egyenes illesztése síkra, 
 

− pont illesztése síkra.  

 

2.2.1.  Pont illesztése egyenesre 
 

Ha egy pont illeszkedik egy egyenesre, akkor a pont képei illeszkednek az egyenes megfelelő 

képeire. 

A P pont P második képét tetszőlegesen jelöljük ki az a-n. A P-n átmenő rendezővonal és az 

a metszésében kapjuk a P-t. Hasonlóan járunk el akkor is, ha az első képen kezdjük a 

szerkesztést. [2.1. ábra a)] 

 
 (a)  (b)   (c) 
 

 2.1. ábra. Pont illesztése egyenesre 
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Különleges esetek 

 

Vetítősugár és profilegyenes esetében a rendezés nem vezet célhoz, mert a szóbanforgó egyene-

seknek a szerkesztéshez szükséges képe éppen rendező irányú. 

 

Vetítősugárra  illeszkedő pontok valamennyien fedőpontok. [2.1. ábra b)] 

 

Profilegyenesre pont illesztését – az osztóviszony változatlansága alapján – ún. arányos osztással 

szerkesztjük. A 2.1. ábrán a c) esetben az AB profilszakaszra illesztjük az X pontot. Az X" 

második képét tetszőlegesen vettük fel, az X' első képet a (AXB) arány átörökítésével, a 

párhuzamos szelők tételének alkalmazásával szerkesztettük. 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

 
Kétképsíkos vetület létrehozása során a párhuzamos vetítés miatt – a párhuzamos szelők tétele következtében – 

aránytartó vagy osztóviszonytartó affin tulajdonság teljesül. (2.2. ábra) 

 

Egy egyenesre illeszkedő A,X,B pontokra vonatkozó osztóviszonyon az 

  

( )AXB
AB

XB
  

 

irányított szakaszok hányadosát értjük. 

 

A vetítés után, hivatkozva a párhuzamos szelők tételére: 

 

( ) ( ) ( )AXB A X B A X B         

 

teljesül. Emiatt az egyik képen keletkező arány (osztóviszony) átörökíthető a másik képre.  

 

 
 

 

2.2. ábra.  Az osztóviszony változatlan a vetületeken 
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2.2.2. Egyenes illesztése síkra 
 

Egy egyenes illeszkedik egy síkra, ha az egyenes két pontja benne van a síkban. 
 

Az a és b párhuzamos egyenesekkel adott S(a b) dőlt helyzetű síkra illesszünk egy c egyenest! 

Szerkesszük meg a c egyenes első és második képét! (2.3. ábra) 
 

 

Megoldás:    

 

– A c"-t tetszőlegesen úgy vesszük fel, 

hogy messe az S síkbeli a és b egye-

neseket. 

 

– Mivel c benne van az S síkban, az 1 

és 2 pontokban metszi a síkot meg-

határozó a és b egyeneseket: c"(1" 

2"). 

 

– Rendezéssel rajzoljuk meg az 1', 2'-t! 

 

– A c egyenes c’ első képét az 1' és 2' 

összekötésével kapjuk: c'(1' 2'). 
 

  

 2.3. ábra.  Egyenes illesztése síkra 

2.2.3. Pont illesztése síkra 
 

Pontot valamely tartóegyenesével illesztünk síkra. 
 

Az S(a b) metsző egyenesekkel adott feszített helyzetű síkra illesszünk egy P pontot! 

Szerkesszük meg a P pontnak a P', P" vetületeit! (2.4. ábra) 

 

Megoldás:     
 

Vegyük fel P"-t  tetszőlegesen. 

 

– A P”-n keresztül rajzoljuk meg a P-re 

illesztett tetszőleges t tartóegyesnek a 

t” második képét. 

 

– A tartóegyenesnek rendezéssel és 

összekötéssel készítsük el a t’-vel 

jelölt első képét. 

 

– Végül a P”-re illesztett rendező 

metszi ki t'-ből a P' -t. 

 
  

 2.4. ábra.  Pont illesztése síkra 
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2.2.4. A sík különleges egyenesei 
 

A sík különleges egyeneseinek tekintjük azokat, amelyek valamely képsíkkal párhuzamosak, 

vagy a sík más különleges helyzetű egyeneseire merőlegesek. 

 

Az első fővonal síkra illeszkedő, K1 képsíkkal párhuzamos egyenes, vagy másképpen síkbeli 

horizontális egyenes. 

 

A második fővonal síkra illeszkedő, K2 képsíkkal párhuzamos egyenes, vagy másképpen síkbeli 

frontális egyenes. 

 

Az első nyomvonal a síknak az első képsíkkal alkotott metszésvonala. A síknak a K1 első 

képsíkbeli egyenese, egyben horizontális egyenese is. 

 

A második nyomvonal a síknak a második képsíkkal alkotott metszésvonala. A síknak a K2 

második képsíkbeli egyenese, egyben frontális egyenese is. 

 

A sík első esésvonala a sík első fővonalaira merőleges síkbeli egyenes. 

 

A sík második esésvonala a sík második fővonalaira merőleges síkbeli egyenes. 

 

A sík profil egyenese a síkra illeszkedő olyan egyenes, amely profilsíkkal párhuzamos. 

 

 

 

2.2.5. A sík különleges egyeneseinek ábrázolása 
 

Az a általános helyzetű egyenesével és P pontjával adott dőlt síkban ábrázoljunk különleges 

egyeneseket! (2.5. ábra) 

 

A h első fővonalnak a második képe párhuzamos a képtengellyel, az első képét a rajta lévő 

P és 1 pontok segítségével, síkra illesztéssel szerkesztjük meg. 

 

Az f második fővonalnak az első képe párhuzamos a képtengellyel, a második képét a P és 

2 pontok illesztésével szerkesztjük meg. 

 

 

 

Mivel egy sík valamely esésvonala és az ugyanolyan nevű fővonala egy derékszög szárait 

képezik, az esésvonalak ábrázolásakor alkalmazzuk a derékszög képeire vonatkozó ismeretet.   

 

Derékszög képe akkor derékszög, ha a szög szárai közül legalább az egyik párhuzamos a 

képsíkkal, és egyik sem merőleges a képsíkra. 

 

Az e1 első esésvonal első képe merőleges a h első fővonal első képére, a második képét a 

síkra illesztéssel szerkesztjük meg. Az illesztéshez a P és 3 pontokat használtuk. 

 

Az e2 második esésvonal második képe merőleges az f második fővonal második képére, 

az első képét a síkra illesztéssel szerkesztjük meg. Az illesztéshez a P és 4 pontokat használtuk. 
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A sík n1 első nyomvonala párhuzamos a sík h horizontális fővonalával és illeszkedik az f 

fővonal N1 első nyompontjára. 

 

A sík n2 második nyomvonala párhuzamos a sík f frontális fővonalával és illeszkedik az a 

egyenes N2 második nyompontjára. 

A nyomvonalak a képtengelyen metsződnek. 

 

 

 

 
 

 

2.5. ábra.  Sík különleges egyeneseinek ábrázolása  
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2.3. Párhuzamos térelemek és ábrázolásuk 
  

Két egyenes párhuzamos, ha van közös síkjuk, de nincs közös végesbeli metszéspontjuk.  
 

Párhuzamos egyenesek képei is párhuzamosak [1.15. b) ábra], vagy ha a síkjuk vetítősík, 

akkor az egyik képen a vetületeik párhuzamosak, a másik képen pedig fedőegyenesek. 

[1.16. a) ábra] 

 

Egy egyenes párhuzamos egy síkkal, ha nincs közös pontjuk a végesben.  
 

Ha egy egyenes párhuzamos egy síkkal, akkor a sík tartalmaz legalább egy olyan egyenest, 

amely az adott egyenessel párhuzamos. 

A 2.6. ábrán az adott paralelogramma S síkjával párhuzamos a egyenest ábrázolunk. 

Először az S síkra illesztünk egy b egyenest, majd ezzel párhuzamosan vesszük fel az a-t. 

 

 
 

2.6. ábra.  Síkkal párhuzamos egyenes ábrázolása 

 

 

Két sík párhuzamos, ha nincs közös pontjuk a végesben.  
 

Ha két sík párhuzamos, akkor az egyik sík tartalmaz olyan metsző egyenespárt, amelynek 

elemei külön-külön a másik síkkal párhuzamosak.  
A 2.7. ábrán az A sík párhuzamos a B síkkal, mert az A sík a és b metsző egyenesei 

párhuzamosak a B sík P pontban metsződő c és d egyenesével.  

A jobb oldali ábrán nyompontok segítségével megszerkesztettük az A síkkal párhuzamos 

síknak az n1 első és n2 második nyomvonalát is. 

 

 
 

2.7. ábra.  Párhuzamos síkok ábrázolása  
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2.4. Térelemek metszése 
 

2.4.1. Egyenes és sík metszése 
 

Határozzuk meg egy adott sík és egy vele nem párhuzamos egyenes döféspontját!  
 

 

 
  

2.8. ábra. Sík és egyenes döfésének modellje 

 

 

A 2.8. ábra alapján tekintsük át az A sík és az e egyenes döféspontjának szerkesztési lépéseit:  

 

1.  Az e egyenesre egy tetszőleges S segédsíkot illesztünk. 

 

2.  Meghatározzuk az A síknak és az S segédsíknak az s(A S) metszésvonalát. 

 

3.  Az e és az s metszésében találjuk a D(e s) döféspontot. 
 

 

 

Amikor rendezett nézeteken szerkesztünk, akkor segédsíknak általában a döfő egyenes valamely 

vetítősíkját választjuk. 

 

Az eljárás második lépésében az adott sík és a segédsík metszésvonalát kell elkészíteni. 

Általános esetben két sík metszése a döféspont szerkesztésre épülhet. Azonban különleges 

esetben, ha a két sík közül legalább az egyik vetítősík, a metszés elvégzése valójában illesztési 

feladat. Ezért választjuk a segédsíkot a döfő egyenes valamely vetítősíkjának. Ekkor ugyanis a 

metszésvonal a döfő egyenessel fedésben jelenik meg, s azon a képen, ahol a vetítősík élben 

látszik, a metszésvonal közvetlenül felismerhető, így a hiányzó vetület már síkra illesztéssel 

meghatározható. 
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Két sík metszése abban az esetben, amikor az 

egyik sík vetítősík. 

 

A C(ab) párhuzamos egyenesekkel adott dőlt 

helyzetű síkot messük a V2 második vetítő-

síkkal! (2.9. ábra) 

 

A metszésvonal m"(1"2") második képe 

közvetlenül felismerhető, az m'(1'2') első 

kép elkészítése pedig az 1 és 2 pontnak a 

C síkra illesztésével megoldható. 

 
 

2.9. ábra.  Vetítősík és általános helyzetű sík 

metszése 
 

2.4.2. Sík és egyenes döféspontjának szerkesztése 
 

Első fő- és esésvonalak által határolt téglalap S síkja és a c egyenes döféspontjának szerkesztését 

a 2.4.1. szakasz alapján végezzük (2.10. ábra). Segédsíknak a c egyenes V első vetítősíkját 

használjuk. Ez a sík az S síkot a c egyenessel első fedésben lévő s egyenesben metszi. A c’=s’ 

fedőegyenes s” második képét az 1 és 2 pontjainak az S síkra illesztésével, majd összekötéssel 

kapjuk. Az s” és c” metszéspontja a döféspont D” második képe, amelyet rendezve az első 

képre, kapjuk a  D’-t. 

A láthatóság meghatározását az S síkbeli a vagy b, illetve a hozzájuk képest kitérő c egyenes 

fedettségi vizsgálatával végezzük. Például az 1’ pontbeli rendező a második kép alapján jól 

mutatja, hogy abban a környezetben 1" magasabban van mint 3", tehát az a egyenes 

magasabban van mint a c. Így az első képen a sík fedi a c egyenesnek a D3 szakaszát, amelyet 

szaggatott vonallal rajzolunk meg. 

  

 
 

2.10. ábra.  Sík és egyenes döféspontja 



2. Térelemek összekötése, illeszkedése, metszése 

 

 

34 

 

2.4.3. Két sík metszésvonala 

Két sík metszésvonala a két sík közös pontjaiból álló közös egyenes.  A metszésvonal 

meghatározására kétféle módszert szokás alkalmazni: a segédegyenesek, illetve a segédsíkok 

módszerét. 

 

 Segédegyenesek módszere 

 

Az adott A és B sík m metszés-

vonalát az A vagy a B síkból 

választott egy-egy segédegyenes 

felhasználásával készítjük. Az 

egyik síkból választott segéd-

egyenesnek a másik síkkal 

alkotott döféspontja illeszkedik 

a metszésvonalra. A metszés-

vonal két döféspont összekö-

tésével keletkezik.  (2.11. ábra) 

 

 

 

 

 

Segédsíkok módszere 

 

Az adott A és B sík m 

metszésvonalának elkészítéséhez 

messük az adott síkokat egy -

egy tetszőleges S1 majd S2 

segédsíkkal. A segédsíkoknak az 

adott síkokkal alkotott a és b, ill. 

c és d metszésvonalai az adott 

síkok metszésvonalán metsződ-

nek. A metszésvonal két met-

széspont összekötése által jön 

létre. (2.12. ábra) 

 

 
 

2.11. ábra  Két sík metszése segédegyenesekkel 

 

 

 
 

2.12. ábra.  Két sík metszése segédsíkokkal 

 

 

2.4.4. Feladat: Két síkidom metszése 
 

Szerkesszük meg az ABC és az EFG háromszögek metszését!  (2.13. ábra) 

 

Megoldás: 

 
Két síkidom metszésvonalát általában a segédegyenesek módszerével szerkesztjük. A 

segédegyenest valamelyik sokszög valamely oldalának vagy valamely sokszög síkjában fekvő 

alkalmas egyenesnek választjuk.  
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Az egyik döféspont M, amely az AB oldal metszéspontja az EFG háromszög síkjával. 

Megszerkesztéséhez az 1, 2 pontokra illeszkedő s második fedőegyenest használtuk. A másik 

döféspont N – a BC oldal metszéspontja az EFG háromszög síkjával – amelyet a 3, 4 pontokra 

illeszkedő r első fedőegyenessel szerkesztettük. A 4’ pont az E’F’ és a B’C’ meg-

hosszabbításának metszéspontja. A két háromszög síkjának metszésvonala az m(MN) egyenes, a 

két síkidom metszése pedig az m egyenesnek a mindkét háromszögre illeszkedő ML szakasza. 

A láthatóságot egy-egy kitérő oldalpár fedettségi viszonya alapján határozzuk meg. Kezdjük a 

második képpel! Az M ponton átmenő AB oldalnak az 5 pontja valamint az EG oldalnak az 1 

pontja második fedőpontok (1”=5”). Rendezéssel felkeresve az 1’ és 5’ első képeket, azt 

találjuk, hogy az 1 pont távolabb van a második képsíktól, mint az 5. Így a második képen – az 

elölnézeten – az 1” ponton átmenő E”G” egyenes az 1” környezetében fedi az A”B”-t, tehát az 

AB-nek az 5”M” szakasza az EFG háromszög síkja mögött van, s az M pontban ”bújik elő” az 

EFG  háromszög síkja mögül. Grafikailag az 5”M” takart oldalszakaszt szaggatott vonallal, a 

látható részt folytonos vonallal jelenítjük meg. Egy ilyen környezet láthatóságának megállapítása 

után a közös tartomány határán haladva, a csúcsokban az oldalpárokra nézve igen-nem 

döntéseket kell hozni, amely a takart-látható pozícióknak felel meg. 

 

 
 

2.13. ábra.  Két síkidom metszése
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3. KÉPSÍK-TRANSZFORMÁCIÓ 
 

A képies kép készítése és a mérethű, más szóval valódi nagyságú vetületek szerkesztése sok 

esetben egymást kizáró körülmények. Szükségszerű tehát, hogy a képsíkrendszerben különleges 

helyzetben lévő alakzatról képies képet szerkesszünk és fordítva, általános helyzetben lévő 

alakzatról olyan nézetet tudjunk ábrázolni, ahol a valódi méretek a vetületen közvetlenül 

mérhetők. Az egyik képsíkrendszerből a másikba való átmenetet képsík-transzformációval – új 

képsík bevezetésével – valósítjuk meg. Ha a vetítési irányt nézési iránynak fogjuk fel, akkor a 

képsík-transzformációt röviden transzformációt úgy is értelmezhetjük, hogy bizonyos feltételek 

figyelembevételével az alakzatot más irányból nézzük. Az új nézési irányból szemlélés történhet 

vagy olyan célból, hogy szemléletesebb, képies képet nyerjünk, vagy azért, hogy például egy 

síklapú alakzat valamely élét, illetve határoló lapját valódi nagyságban lássuk. A különleges 

helyzeteket olymódon érjük el, hogy közben a tárgy térbeli helyzete változatlan marad, s a 

képsíkrendszert választjuk meg az alakzathoz képest alkalmas új helyzetben, céltranszformációt 

végzünk.  

 

3.1. Új képsík bevezetése 

 
Rendezett nézeteken ábrázolt alakzat új képének megszerkesztését nevezzük képsík-

transzformációnak. A képsíktranszformáció térben az új képsík felvételét, vetítéssel az új kép 

elkészítését, végül a képsíkegyesítés elvégzését jelenti. Az új képsíkot a meglévő képsíkok 

valamelyikére merőlegesen vesszük fel, ezek alkotják az új képsíkrendszert, a másik régit pedig 

elhagyjuk. Ezért alkalmazzuk az ,,új”, ,,elmaradó”, ,,megmaradó” jelzőket a szerkesztés során. 

Az új kép vetítés és képsíkegyesítés által jön létre. (3.1. ábra)  

 

 
 

3.1. ábra.  Új képsík bevezetése 

 

 

A P pont K1K2 képsíkrendszerbeli PP"PxP' vetítő téglalapjának s=P"Px oldala egyenlő 

hosszúságú a K1K4 képsíkrendszerbeli PP
IV

PtP' vetítő téglalapjának s=P
IV

Pt oldalával 

(mindkettő egyenlő az s=PP' távolsággal), ezért a pont P
IV

Pt ún. új rendezője ugyanolyan 

hosszúságú mint a pont P"Px elmaradó rendezője és előjelük is megegyezik.  
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Az adott pont P' első képe szerepel a régi és az új rendszerben is, vele kapcsolatban a 

megmaradó jelző használatos. 

 

3.2. A képsík-transzformáció szerkesztési lépései: 
 

1.  az új képtengely felvétele, 

 

2.  a pont megmaradó képéből az új rendezőegyenes megrajzolása az új tengelyre 

merőlegesen, 

 

3.  az új rendező felmérése az új tengelytől, amely nagyság és előjel szerint megegyezik az 

elmaradó rendezővel. 
 

 

A 3.2. ábrán egy P pontnak a kétszeri transzformációját mutatjuk be. Az első lépésben a K1-re 

merőlegesen vettük fel a K4 képsíkot, a K4 egyébként tetszőleges, ami a vetületen abban 

nyilvánul meg, hogy az x1,4  tengely helyzete az x1,2 -höz képest tetszőleges. A P új, negyedik 

rendezője a P’-re illeszkedik és merőleges az x1,4-re, továbbá r hosszúsága megegyezik az 

elmaradó második rendező r hosszával és a pozitív előjelét is megőrzi. A második lépésben 

újabb, ismét tetszőlegesen választott K5 képsíkon ábrázoltuk a P pontot.  

A 3.3. ábrán profilsík helyzetű harmadik képsíkon K2K3 rendszerbe transzformáltuk a B pontot.  
 

 
 

3.2. ábra.  Pont transzformálása 3.3. ábra.  Pont harmadik képe 

 

 

3.3. A képsíkrendszer transzformáció célja: 
 

1.  Különleges helyzetű alakzatokról képies kép szerkesztése (Lásd 1.9. ábra Kocka 

ábrázolása több rendezett vetületen) 

 

2.  Általános helyzetű térelemek (egyenesek, síkok) célszerűen választott új képsík(ok) 

segítségével különleges helyzetbe transzformálása (3.4. ábra, 3.5. ábra) 
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3.4. Egyenes transzformálása különleges helyzetekbe 

 
A K1K2 képsíkrendszerben adott általános helyzetű e egyenest (3.4. ábra) először az új K2K4 

képsíkrendszerben a K4 negyedik képsíkkal párhuzamos helyzetbe hozzuk. Ehhez a K4 képsíkot 

az egyenes második vetítősíkjával párhuzamosan vesszük fel, a vetületben az x2,4 tengely az e"-

vel párhuzamos. Az egyenes e
IV

 negyedik képét a ráilleszkedő A és B pont transzformálásával 

szerkesztjük. Második lépésben, miután az e egyenes már párhuzamos a K4 negyedik képsíkkal, 

a K4 képsíkhoz kapcsolt K5 képsíkot az egyenesre merőlegesen vesszük fel, az x4,5 tengely az 

e
IV

-re merőleges. Ezáltal a K1K2 képsíkrendszerben általános helyzetű e egyenes a K2K4-ben 

képsíkkal párhuzamos egyenesként, a K4K5 képsíkrendszerben pedig vetítősugárként viselkedik.  

 

Egyenes esetében egy kiinduló általános helyzetből  

 

− első lépésben az új képsík az egyenes valamelyik vetítősíkjával párhuzamos, a  

transzformáció eredménye az új képsíkkal párhuzamos helyzet.  

 

(Az egyenes az új rendszerben fővonal lesz, ezért a ráilleszkedő szakasz valódi hossza az 

új rendszerben közvetlenül mérhető.)  

 

− a második lépésben az új képsík az egyenesre merőleges, a transzformáció 

eredményeként az új rendszerben az egyenes vetítősugár.  

 

 

 
 

3.4. ábra.  Általános helyzetű egyenes vetítősugárrá transzformálása 
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3.5. Sík transzformálása különleges helyzetekbe 
 

A K1K2 képsíkrendszerben az ABC háromszög S(ABC) síkja általános helyzetű (3.5. ábra). A 

síkot először az új K1K4 képsíkrendszerben a K4 képsíkra merőleges helyzetbe hozzuk. Ehhez a 

K4 képsíkot az S sík h első fővonalára merőlegesen vesszük fel. Ezáltal elérhető, hogy az új 

képsík az adott síkra és az első képsíkra is merőleges lesz, s a K1K4 képsíkrendszerben az S sík 

negyedik vetítősíkká válik, azt mondjuk, hogy a sík ,,élben látszik”. Első lépésben tehát az új x1,4 

képtengely a sík h fővonalára merőleges. Másodszorra, ha a sík már képsíkra merőleges, az új 

K5 ötödik képsíkot az adott síkkal párhuzamosan vesszük fel. A vetületben az x4,5 tengely a sík 

negyedik, élben megjelenő képével párhuzamos. A K4K5 képsíkrendszerben mivel az S sík 

párhuzamos a K5 ötödik képsíkkal, az ötödik képen az ABC háromszög valódi nagyságát kapjuk, 

a síkbeli valódi méretek (távolságok, szögek) torzulásmentesen mérhetők.  

 

Sík esetében egy kiinduló általános helyzetből  

 

− első lépésben az új képsík a sík valamely fővonalára merőleges, a transzformáció 

eredményeként a sík az új rendszerben vetítősík lesz, azt is mondhatjuk, hogy az új 

vetületen a sík élben látszik,  

 

− a második lépésben a következő új képsík az adott síkkal párhuzamos, a transzformáció 

eredményeként a síkra illeszkedő alakzat valódi méreteiben látszik.  

 

 
 

 

3.5. ábra.  Általános helyzetű síkidom transzformálása képsíkkal párhuzamos helyzetbe 
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4.  A KÉPSÍK-TRANSZFORMÁCIÓ NÉHÁNY ALKALMAZÁSA 

4.1. Testábrázolás képsík-transzformációval 

4.1.1. Feladat: Gúla ábrázolása  (a magasságvonalának transzformálásával) 

Adott az m egyenes, a ráilleszkedő M pont, valamint az A pont. 

Képsík-transzformációval szerkesszük meg annak a szabályos 

háromszögalapú egyenes gúlának a vetületeit, amelynek 

magasságvonala az m egyenes, rajta M a gúla csúcsa, s az 

alapháromszögének A az egyik csúcspontja. (4.1. ábra) 
 

Megoldás:   (4.2. ábra) 
 

− Az első képsíkhoz kapcsolt K1K4 majd K4K5 képsíkrend-

szerben az m egyenest vetítősugárrá transzformáljuk. 

         (Lásd 3.4. fejezet).  

 

4.1. ábra 

− A K4K5 képsíkrendszerben megszerkesztjük a gúla ötödik és negyedik képét. A gúla 

ötödik képe szabályos háromszög, amelynek M
V 

a középpontja és A
V 

az egyik csúcsa. 

− Az alapháromszög negyedik képe az A
IV

-n keresztül az m
IV

-re merőlegesen élben látszik, 

s az M
IV

 csúcs ismeretében a gúla negyedik képe elkészíthető. 

− A negyedik és ötödik képről visszatranszformáljuk a gúlát az első és második képre.  

− Láthatóság szerint ábrázoljuk a gúlatestet. 

 

4.2. ábra.  Gúla ábrázolása transzformációval



4. A képsík-transzformáció alkalmazásai 

 

 

41 

4.1.2. Feladat: Hasáb ábrázolása  (az alapsík transzformálásával) 

 

Adott az a egyenes, a K pont és egy m távolság. Képsík-transz-

formációval szerkesszük meg annak a négyzetalapú egyenes 

hasábnak (négyzetes oszlop) a vetületeit, amely hasáb 

alapnégyzetének középpontja a K pont s az egyik oldala 

illeszkedik az a egyenesre. A hasáb magassága: m, a fedőlappal 

párhuzamos lapja az alapsík fölött van. (4.3. ábra) 
 

Megoldás: (4.4. ábra) 
 

− A K2K4 képsíkrendszerben az alapsíkot az f második 

fővonalára merőlegesen élbe transzformáljuk, majd a 

K4K5 képsíkrendszerben a K5-el párhuzamos helyzetbe 

hozzuk.  

 
 

4.3. ábra 

− Megszerkesztjük az alapnégyzet valódi nagyságban látszó ötödik képét – melynek K
V
 a 

középpontja és a
V
-re illeszkedik az egyik oldala – ez egyúttal a hasáb ötödik képe is. 

− Az alapnégyzet negyedik képe a K
IV

-n keresztül párhuzamos az x4,5-el. A hasáb negyedik 

képe téglalap, amelynek egyik oldala az alapnégyzet élben látszó vetülete a másik oldala 

pedig m hosszúságú.  

− A megszerkesztett két vetületből visszafelé transzformálással megszerkesztjük a hasáb 

második és első képét.  

− Végül ábrázoljuk a hasábot láthatóság szerint. 

 

 
 

4.4. ábra.  Hasáb ábrázolása transzformációval 
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4.2. Távolságfeladatok megoldása képsík-transzformációval 

4.2.1 Két pont távolsága 

 

Két pont távolságán a két pontot összekötő szakasz hosszát értjük. 

 

Megszerkesztését képsík-transzformációval végezzük, amelynek során az új képsík a szakasz 

valamelyik vetítősíkjával párhuzamos (4.5. ábra).  

 

A képtengelyek elhagyásával (ami valójában a képtengelyek speciális felvételét jelentené), 

amikor a szakasz valamely végpontjának szintjétől számítjuk a transzformációs elmaradó 

rendezőket, akkor a megoldás egy ún. különbségi derékszögű háromszög (A'=A
IV

,B',B
IV

) 

szerkesztésére egyszerűsödik (4.6. ábra). 

 

A különbségi derékszögű háromszög oldalai: 

 

− egyik befogó a szakasz egyik képe, 

− másik befogó hossza a rendezett másik képről a szakasz végpontjaihoz tartozó rendezők 

különbsége, 

− az átfogó hossza a szakasz valódi nagysága. 

 

A különbségi derékszögű háromszög felhasználható 

 

− szakasz valódi nagyságának meghatározására (d=(AB), 4.5. ábra), 

 

− szakasz (egyenes) képsíkszögének elkészítéséhez (4.6. ábra, β első képsíkszög), 

 

− adott t hosszúságú szakasz felméréséhez általános helyzetű egyenesre (4.6. ábra). A t 

hosszúságú szakasz felméréséhez szerkesztett A
IV

C'C
IV 

derékszögű háromszög hasonló 

az AB szakasz hosszának meghatározásához használt A'B'B
IV

 különbségi háromszöghöz. 

 
 

 
 
  

 4.5. ábra.  Két pont távolsága  4.6. ábra.  Különbségi háromszög 
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4.2.2. Pont és egyenes távolsága  
 

Pont és egyenes távolságán a pontot és az egyenest összekötő síkban a pontból az egyenesre 

merőlegesen állított szakasz hosszát értjük. A pontot az egyenes pontjaival összekötő szakaszok 

közül ez a legrövidebb. (4.7. ábra) 

Pont és egyenes távolsága az adott pontból az egyenesre merőlegesen állított síkban is mérhető. 

A keresett távolság megegyezik az adott A pontnak valamint az A pontból az adott b egyenesre 

merőlegesen állított M síknak és a b egyenes D döféspontjának a t távolságával.  (4.8. ábra) 

 

 
 

 4.7. ábra.  Pont és egyenes távolsága  4.8. ábra.  Pont és egyenes távolsága 

 

Az a egyenes és az A pont t távolságát a 4.8. ábra modellje alapján Képsík-transzformációval 

készítjük a 4.9. ábrán. Az a egyenesre merőlegesen új képsíkot vezetünk be (amely a modellbeli 

M síknak felel meg), ez az általános helyzetű a egyenes esetében kétszeri transzformációval 

érhető el. Az x2,4 tengely párhuzamos az a"-vel majd az x4,5 az a
IV

-re merőleges. Az ötödik 

képsíkon a pontként megjelenő a
V
 egyenesnek és az adott pont A

V
 ötödik képének a t távolságát 

mérjük. 

 
 

4.9. ábra.  Pont és egyenes távolságának szerkesztése
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4.2.3. Pont és sík távolsága 
 

Pont és sík távolságán a pontból a síkra merőlegesen állított szakasz hosszát értjük. 

Az adott pontból a síkra merőlegesen állított szakasz egyik végpontja az adott pont, a másik 

végpontja pedig a normálisnak az adott síkkal a metszéspontja. A 4.11. ábrán a P pontnak és az 

A síknak a t távolságát szemléltetjük.   

 

A 4.10. ábrán paralelogramma (egyik párhuzamos oldalpárja a és b) síkjának és a P pontnak a t 

távolságát szerkesztjük.  

A síkot – a P pont szintjében felvett – h(1,2) első fővonalára merőleges új képsíkon vetítősíkká 

transzformáljuk. A negyedik képen az élben látszó sík vetületére a pont P
IV 

képéből merőlegesen 

állított szakaszon a t távolság közvetlenül mérhető.  

(Az ábrán a képtengelyeket nem jelöltük, ilyenkor azt mondjuk, hogy viszonyító vonalakkal 

dolgozunk.) 

 

 
 

4.10. ábra.  Pont és sík távolsága 
 

 

4.2.4. Sík és vele párhuzamos egyenes valamint két párhuzamos sík távolsága 
 

Mindkét feladat megoldása közvetlenül következik a pont és sík távolságának értelmezéséből. 

Egy síkkal párhuzamos egyenes minden pontja ugyanolyan távolságra van a vele párhuzamos 

síktól, s két párhuzamos sík távolsága megegyezik az egyik sík valamely pontjának a másiktól 

mért távolságával. A 4.11. ábrán az A síknak és a b egyenesnek, a 4.12. ábrán az A és B 

párhuzamos síkoknak a távolságát szemléltetjük. 

 

 
 

 4.11. ábra.  Sík és egyenes távolsága  4.12. ábra.  Két párhuzamos sík távolsága
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4.2.5. Két kitérő egyenes távolsága 
 

Két kitérő egyenes távolságán a rájuk illeszthető párhuzamos síkok távolságát értjük. A két sík 

között a távolság bárhol mérhető.  

 

Két adott kitérő egyenest metsző harmadik egyenes az adott egyenesek transzverzálisa. Ha a 

transzverzális még merőleges is az adott kitérő egyenesekre, akkor normáltranszverzálisnak 

nevezzük. 

 

Két kitérő egyenes távolságát a normáltranszverzálison is mérhetjük. A normáltranszverzális  

kitérő egyenesek közötti szakaszának hossza a kitérő egyenesek távolsága.  

 

A normáltranszverzális mindkét egyenesre merőleges, ezért az egyik egyenesre merőleges új 

képsíkot bevezetve – azon az egyenes pontként jelenik meg – a normáltranszverzális az új 

képsíkkal párhuzamos lesz. Így a távolság az egyik egyenes pontként megjelenő vetületéből a 

másik egyenes vetületére állított merőleges szakaszon mérhető. A 4.13. ábrán a K képsík az a 

egyenesre merőleges. 

 

 

 
 

 

4.13. ábra.  Két kitérő egyenes normáltranszverzálisának modellje 
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4.2.6. Két kitérő egyenes normáltranszverzálisának szerkesztése 
 

A 4.14. ábrán az adott a és b kitérő egyenesek (szakaszok) t normáltranszverzálisát szerkesztjük. 

Az a egyenessel először párhuzamos, majd rá merőleges képsíkot bevezetve, az ötödik képen a 

távolság az a
V
-ből a b

V
-re állított merőleges szakaszon mérhető. A t normáltranszverzális ötödik 

képe az a
V
-ből a b

V
-re állított merőleges egyenes. Mivel t az ötödik képsíkkal párhuzamos, a 

negyedik képe a b-vel alkotott metszéspontján keresztül az x4,5-el párhuzamos. A transzverzális 

további hiányzó képeit a b-vel és az a-val alkotott metszéspontok illesztésével szerkesztettük. 

 

 
 

4.14. ábra.  Két kitérő egyenes normáltranszverzálisának szerkesztése transzformációval 
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5. SÍK FŐÁLLÁSBA FORDÍTÁSA (LEFORGATÁSA) 
 

A sík leforgatása a síknak valamely képsíkkal párhuzamos helyzetbe fordítását jelenti.  
 

5.1. Pont tengely körüli forgása 
 

Egy tetszőleges pont egy rá nem illeszkedő tengely 

körüli forgása közben kört ír le, amelyet pálya-

körnek nevezünk. A pályakör síkja merőleges a 

forgástengelyre, középpontja a tengelynek a pálya-

síkkal alkotott metszéspontja, a sugara pedig a 

pontnak a középponttól mért távolsága.  (5.1. ábra) 

 

 
 

5.1. ábra 

 

5.2. Sík leforgatása az első képsíkba 

 
Az 5.2. ábrán az S síkot az első képsíkba fordítjuk n1 első nyomvonala körül, a síkra illeszkedő P 

pontnak a forgatásával. A P pont pályakörének SP síkja merőleges az S sík n1 első 

nyomvonalára, (ez ugyanis a forgatás tengelye), középpontja pedig az SP síknak az n1 első 

nyomvonallal alkotott K=K' döféspontja. A pályasík első vetítősík lévén az első képen az n1-re 

merőleges (P'K') egyenesként jelenik meg. A pályakör sugara, másképpen a forgatás sugara az 

r=PK távolság, a P pontnak a tengelytől mért távolsága. A PK sugár egyenese illeszkedik az S 

síkra és merőleges az n1 nyomvonalra, tehát a sík első esésvonala. Az r forgatási sugár valódi 

hossza a PP'K különbségi háromszögből adódik. A PP'K különbségi háromszöget itt forgatási 

háromszögnek hívjuk. A forgatási háromszög egyik befogója a pont első képének a forgástengely 

első képétől mért távolsága, másik befogója a pont második képének távolsága a forgástengely 

második képétől, átfogója pedig a forgatás sugara. Miután a síkot belefordítottuk az első 

képsíkba, a sík P pontja az elforgatott helyzetében a P'-re illeszkedő, a tengelyre merőleges 

egyenesen lesz a tengelytől r távolságra. A leforgatott pontot (P)-el jelöljük. 

 

 
 

5.2. ábra.  Sík leforgatásának modellje



5. A sík leforgatása 

 

 

48 

 

5.3. A sík leforgatásának szerkesztési lépései: 
 

1. A forgástengely kiválasztása vagy megszerkesztése, az n-edik képen végzett szerkesztés 

esetén a forgástengely a sík n-edik fővonala.  

2. A síkra illeszkedő ponthoz megszerkesztjük a forgatási derékszögű háromszöget, amely-

nek átfogója a forgatás sugara. 

3. A pont vetületéből a forgástengelyre állított merőlegesre a forgástengelytől felmérjük a 

forgatás sugarát. 

 

 

5.4. Általános helyzetű sík képsíkba 

forgatása 

 

Az S(n1n2) nyomvonalaival adott síkot az 

n1 nyomvonala körül a P pontja felhasz-

nálásával az első képsíkba fordítjuk.  

A forgatási háromszöget a P pontból 

eltávolított helyzetben külön is elkészítjük. 

(5.3. ábra) 

 

 

 
 

 

5.3. ábra.  Nyomvonalaival adott sík 

beforgatása az első képsíkba 

 

5.5. Általános helyzetű sík főállásba 

forgatása 
 

A h fővonalával és R pontjával adott  A(hR) 

általános helyzetű síkot a h első fővonala 

körül az R pontja felhasználásával az első 

képsíkkal párhuzamos helyzetbe (első fő-

állásba) fordítjuk. (5.4. ábra) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.4. ábra.  Sík leforgatása első főállásba 

 



5. A sík leforgatása 

 

 

49 

5.6. Különleges esetek: vetítősíkok leforgatása 
 

A V2(n1n2) második vetítő-

síkot az n1 első nyomvona-

la körül az első képsíkba 

fordítjuk. (5.5. ábra) 

A forgatási háromszög a 

második képen közvetlenül 

felismerhető. 
 
 

 
 

5.5. ábra 

 A V2(n1n2) második vetítő-

síkot az n2 körül a má-

sodik képsíkba fordítjuk. 

(5.6. ábra) 

A forgatási háromszög el-

fajul, a szerkesztés eredmé-

nye ugyanaz, mint transz-

formáció esetén lenne.  
 

 
 

5.6. ábra 

 Az ABCD második vetítő-

téglalapot az első majd a 

második képsíkba fordít-

juk. (5.7. ábra) 

 

 

 
 

 

5.7. ábra 

 

5.7. Affinitás 

 
Az 5.8. ábrán szereplő ACD és A'C'D' három-

szögek nem egybevágók, mert a megfelelő oldalaik 

nem egyenlők, nem is hasonlók, mert a megfelelő 

szögeik sem egyenlők. Az ACD és A'C'D' három-

szögek ún. affin háromszögek. A tulajdonság, 

amely egymáshoz rendeli őket az, hogy a 

megfelelő oldalakon az ugyanolyan arányú osztó-

pontokat összekötő egyenesek párhuzamosak (ez az  

affinitás iránya), továbbá a megfelelő oldalak egy 

egyenesen metsződnek, ez az affinitás tengelye. A 

párhuzamos szelők tétele alapján a 
 

DD*/D*D' = XX*/X*X' = λ. 
 

Ezt a arányt az affinitás arányának nevezzük. 

 
 

 

5.8. ábra.  Affin háromszögek 
 

A közös síkban fekvő pontok és egyenesek összességét síkbeli rendszernek nevezzük. Általános 

helyzetű sík pontjainak és egyeneseinek képei és főállásba fordítottjai egyesített síkbeli rendszert 

alkotnak.  

Két síkbeli rendszer között fennálló olyan kapcsolatot, amelyben 

− pontnak pont, 

− egyenesnek egyenes, 

− illeszkedésnek illeszkedés felel meg, továbbá 

− az osztóviszony (lásd 2.2.1. fejezet) változatlan, affinitásnak nevezzük.  
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Az affinitás latin eredetű szó, rokonságot jelent. Először Clairaut (1731) tanulmányozza és Euler 

nevezi ezen a néven (1748). 

 

A tengelyes affinitást meghatározza tengelye és megfelelő pontpárja. A megfelelő pontpárokat 

összekötő egyenesek párhuzamosak, ezek képezik az affinitás irányát.  

Ha az irány merőleges a tengelyre akkor merőleges affinitásról beszélünk, ha az irány a 

tengelyhez képest ferde, akkor az affinitás is ferde. 

5.7.1. Megfelelő pontpár szerkesztése egy adott tengelyes affinitásban 

 

Tengelyével és pontpárjával adott Aff{t, AA'} affinitásban X-hez megszerkesztjük az affin párját 

X'-t, majd fordítva, Y'-höz elkészítjük Y-t. (5.9. ábra) 

 

Az X és A pont összekötésével kapjuk az 

s(XA) egyenest, amely az 1=1' pontban metszi 

az affinitás tengelyét. Az s affin megfelelője 

s'(1'A'). Az X-n keresztül az AA' affin 

iránnyal párhuzamos egyenes metszi ki s'-ből 

X'-t. 

Az Y' pont Y affin megfelelőjének 

szerkesztése értelemszerűen ugyanúgy 

történik, mint az előbbi esetben az X' 

szerkesztése. (Most a jelzetlen és a '-s pon-

tok a t tengely által elválasztott félsíkokban 

vegyesen szerepelnek.) 

 

 

 
 

5.9. ábra.  Affin pontpárok szerkesztése 

 

 
Megjegyzés: 

 
A kétképsíkos ábrázolás kapcsán tengelyes affinitás ismerhető fel: 

 

− sík valamely rendezett képe és ugyanazon főállásba forgatottja között (síkbeli affinitás), 

− sík rendezett képei között* (síkbeli affinitás), 

− hasáb síkmetszetei között (térbeli affinitás). 

 

* Síkidom rendezett képei között fennálló affinitás tengelye a sík c koincidencia egyenese, pontpárjait pedig 

egy-egy síkbeli pont rendezett képei alkotják, mondjuk P'P": Aff{t=c, P'P"} (5.10. ábra). Egy további X pont 

síkra illesztését affinitás segítségével szerkesztettük az X pontra illeszkedő s(P3) tartóegyenessel.  

(Egy sík koincidencia egyenese a síknak és a koincidencia síknak a metszésvonala. A koincidencia sík a kép-

síkok azon szögfelező síkja, amely a második és a negyedik térnegyedben helyezkedik el.) 
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5.10. ábra.  Pont illesztése síkra (szerkesztés affinitással) 

 
 

5.8. A sík visszaállítása főállásba fordítás után 

 
Az S(hP) síkot a h fővonala körül első főállásba fordítottuk a P pontja segítségével (5.11. ábra). 

A sík első képe és első főállásba fordítottja között fennálló tengelyes (perspektív) affinitást a 

t=h' tengely, és a P'(P) pontpár határozza meg. Ez merőleges affinitás, mert az i(P'(P)) affin 

irány merőleges a t tengelyre. Egy további, – a forgatott rendszerben felvett – R pontnak a 

visszaállítását az Aff{t=h', P'(P)} merőleges affinitással végezzük. Az (R)-t tartó (s) egyenes, 

amely a (P) és (R) pontokat köti össze, az affinitás tengelyét a (T)=T' pontban metszi. Az 

affinitás egyenestartó, illeszkedéstartó és aránytartó tulajdoságait felhasználva az (R)R' affin 

irányú egyenes metszi ki R’-t az s’(T’P’)-ből. Az R második képe R” illeszkedik az s 

tartóegyenes s” második képére.  

 

Összefoglalva: a forgatott rendszerből a síkra illeszkedő elemek visszaállítását a közvetlen képre 

merőleges affinitással, a további képekre illesztéssel szerkesztjük. 

 

 
 

5.11. ábra.  A sík visszaállítása leforgatás után 



5. A sík leforgatása 

 

 

52 

 

5.9.  Feladat: Síkidom ábrázolása leforgatás segítségével  
Adott az e egyenes és a rá nem illeszkedő O pont. Szerkesszük meg annak a négyzetnek a 

vetületeit, amelynek középpontja az O pont és egyik oldala illeszkedik az e egyenesre.  

(5.12. ábra) 
 

Megoldás:  
 

Mivel az A(Oe) sík általános helyzetű, a benne fekvő négyzet egyik képe sem lesz négyzet, ezért 

a valódi nagyságú négyzet megszerkesztéséhez, az A síkot első főállásba fordítjuk.  

− Legyen a forgástengely a síknak az a h első fővonala, amely az e egyenes tetszőleges 2-

es pontjára illeszkedik és az O ponton átmenő, előzőleg felvett ho első fővonallal 

párhuzamos.  

− Az O ponthoz megszerkesztjük a forgatási derékszögű háromszöget. (Az ábrán a 

forgatási háromszög sraffozva szerepel.)  

− Az O'-ből a h'-re állított merőlegesre a tengelytől felmérjük a forgatás sugarát, amelynek 

hossza megegyezik a forgatási háromszög átfogójával. Az O pont leforgatottját (O)-el 

jelöljük.  

− A leforgatott síkban megszerkesztjük a négyzetet, középpontja (O), és az egyik oldala 

illeszkedik az (e)-re.  

− A négyzet első képének megszerkesztéséhez az Afft=h', O'(O) merőleges affinitás 

tulajdonságait használjuk (lásd 5.8. pont), a második képét az A síkra illesztéssel 

készítjük.  

A felvétel kicsinyítve: 

 
 

5.12. ábra.  Négyzet ábrázolása leforgatással 
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6.  MERŐLEGES TÉRELEMEK 
 

– Az egyenesszög felét derékszögnek nevezzük. A derékszög szárait egymásra merőlegesnek 

mondjuk. Két egyenes merőleges egymásra, ha szögük derékszög. 

 

– Egy egyenes merőleges egy síkra, ha a sík minden egyenesére merőleges. A síkra merőleges 

egyenest a sík normálisának nevezzük. Adott pontból egy adott síkra pontosan egy merőleges 

egyenes állítható. 

 

– Ha egy egyenes merőleges két egymást metsző egyenesre, akkor merőleges az általuk 

meghatározott síkra is. Ez a síkra merőleges egyenes tétele.  

 

Merőleges térelemek ábrázolása 
 

6.1. Síkra merőleges egyenes ábrázolása 
 

Síkra merőleges egyenes ábrázolásakor a síkra merőleges egyenes tételének következményét 

vesszük figyelembe, miszerint ha egy egyenes merőleges a sík két metsző egyenesére, akkor 

merőleges a sík összes egyenesére, tehát két fővonalára is. (6.1. ábra) 
 

A sík normálisa  merőleges a sík két egymást metsző fővonalára. 
 

A derékszög képeire vonatkozó tulajdonság alapján (2.2.5. pont) a sík normálisának n-edik képe 

merőleges a sík n-edik fővonalának n-edik képére. 

Az S(hf) síkra a P pontból állított n normális képeit a megfelelő fővonalakra merőlegesen 

vesszük fel: n
'
 merőleges h'-re és n" merőleges f"-re. (6.2. ábra) 

 

 
 

 6.1. ábra.  Sík normálisa  6.2. ábra.  Sík normálisának vetületei 

 

6.2. Egyenesre merőleges sík ábrázolása 
 

Adott pontból adott egyenesre végtelen sok merőleges egyenes állítható, amelyek benne vannak 

a ponton átmenő az adott egyenesre merőleges síkban. A végtelen sok egyenes közül elegendő 

kettőt kiválasztani a merőleges sík meghatározásához. (6.3. ábra) 

 

Egyenesre merőleges síkot két metsződő fővonallal ábrázolunk. 
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Az adott e egyenesre a P pontból merőlegesen állított S síkot a h első és az f második 

fővonalának felvételével határozzuk meg úgy, hogy h’ merőleges e’-re és f” merőleges e”-re. 

(6.4. ábra) 

 
  

          6.3. ábra.  Egyenesre merőleges sík          6.4. ábra. Egyenesre merőleges sík ábrázolása 

 

Megállapítható, hogy különnemű térelemek /egyenes-sík vagy sík-egyenes/ merőlegessége a 

vetületen közvetlenül felismerhető. 
 

 

6.3. Egyenesre merőleges egyenes ábrázolása 
 

Ha két egyenes merőleges egymásra, akkor bármelyikre illeszthető olyan sík, amely a másik 

egyenesre merőleges. A b egyenesre merőleges a egyenesen keresztül fektethető olyan A sík, 

amely merőleges a b egyenesre, és a b egyenesre illeszthető olyan B sík, amely merőleges az a 

egyenesre. (6.5. ábra) 

Adott egyenesre merőleges egyenest úgy ábrázolunk, hogy az adott egyenesre merőlegesen 

felvett síkra egyenest illesztünk. (6.6. ábra) 

Az adott a egyenesre merőleges S síkot a h és f fővonalaival vesszük fel, majd erre a síkra 

illesztett tetszőleges b egyenes merőleges lesz az a egyenesre. (6.7. ábra) 

 
 6.5. ábra 6.6. ábra   6.7. ábra  
 

Adott egyenesre merőleges egyenes ábrázolása
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6.4. Síkra merőleges sík ábrázolása 
 

Egy sík merőleges egy másik síkra, ha az egyik sík tartalmaz legalább egy olyan egyenest, amely 

másik síkra merőleges, másképpen az egyik sík tartalmazza a másik síknak legalább egy 

normálisát. 

 

Adott pontból adott síkra végtelen sok merőleges sík állítható. A merőleges síkok egy síksort 

képeznek, amelynek tartóegyenese az adott síknak az a normálisa, amely illeszkedik az adott 

pontra. (6.8. ábra) 
 

Adott síkra merőleges síkot úgy ábrázolunk, hogy felvesszük az adott sík egy normálisát és arra 

síkot illesztünk. 

 

A fővonalaival adott S(hf) síkra merőleges síkot ábrázolunk. Az S síkra merőlegesen állított n 

egyenesre illeszkedő minden sík merőleges lesz az S síkra. Az n egyenes és egy tetszőleges rá 

nem illeszkedő P pont olyan A síkot határoz meg, amely merőleges az S(hf)-re. (6.9. ábra) 

 

 
    

 6.8. ábra.  Síkra merőleges síkok  6.9. ábra.  Síkra merőleges sík ábrázolása 

 

 

Azonos nemű térelemek merőlegessége a vetületből közvetlenül nem ismerhető fel. Ábrázolásuk 

különnemű térelemek felvételével közvetve történik. 
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7.  MÉRETFELADATOK, TÉRELEMEK SZÖGE 
 

 

7.1. Két egyenes szöge 
 

Egy pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen részt szögnek, 

szögtartománynak nevezünk. Két metsző egyenes szögét a szárak által meghatározott síkban 

mérjük. Két metsző egyenes között négy szög keletkezik (két-két csúcsszög), s közülük a 90º-nál 

nem nagyobbat értjük a két egyenes szögén. 

 

Két kitérő egyenesnek nincs közös síkja, ezért hogy közöttük szöget értelmezzünk, párhuzamos 

eltolással az egyeneseket metsző helyzetbe hozzuk.  

Két kitérő egyenes szögét a velük párhuzamosan húzott, metsző egyenesek szögeként értelmezzük.  

 

Ha egy szög szárainak síkja általános helyzetű, akkor a szög valódi nagysága egyik képen sem 

mérhető közvetlenül.  

A 7.1. ábrán az a és b metsző egyenesek által bezárt szög síkja általános helyzetű, ezért főállásba 

forgatással az első képsíkkal párhuzamos helyzetbe hozzuk, ahol a szög nagysága már 

torzulásmentesen mérhető. 

 
 

7.1. ábra.  Két metsző egyenes szögének szerkesztése 
 

 

7.2. Sík és egyenes szöge 

 

Sík és egyenes szögén az egyenes és a síkon lévő merőleges vetülete által bezárt szöget értjük. 

(7.2. ábra)  

Az e egyenes S síkon keletkező e' merőleges vetületét az S sík normálisával képezzük. Az n 

normálist az e egyenes tetszőleges T pontján vettük fel. Az e' merőleges vetület az S síknak az e 

egyenessel alkotott D és az n normálissal alkotott C döféspontját köti össze. A sík és az egyenes 

α szögét az e és e' egyenesek zárják be. Ez a legkisebb azon szögek közül, amelyeket az egyenes 

és a síkban lévő D döféspontján áthaladó síkbeli egyenesekkel bezárhat. A TDC derékszögű 

háromszögben az e és n által bezárt β szög az α-nak pótszöge. Szerkesztés során a β szöget 
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célszerű meghatározni és azt kipótolni derékszögre, így néhány metszési és illesztési szerkesztési 

lépés megtakarítható. 
 

Sík és egyenes szöge helyett az egyenesnek és a sík normálisának a pótszögét szerkesztjük. 

 

 
 

7.2. ábra.  Sík és egyenes szögének modellje 

 

7.2.1. Feladat: Sík és egyenes szögének szerkesztése  

Szerkesszük meg az ABCM gúla AM oldalélének az ABC alapsíkkal bezárt szögét! (7.3. ábra) 
 

Megoldás: 
A tetszőlegesen felvett T ponton keresztül rajzoljuk meg az alaplap n normálisát és az AM éllel 

párhuzamos e egyenest. Az (en) síkot az 1,2 pontokon felvett második fővonal körül főállásba 

fordítjuk, hogy az (en) szöget valódi nagyságban mérhessük. Ennek a szögnek a dupla ívvel 

jelölt pótszöge a keresett él és lap szöge. 

 

 
 

7.3. ábra.  Sík és egyenes (lap és él) szöge
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7.3. Két sík szöge 
 

Két sík szögét a metszésvonalukra merőleges síkban mérjük. Az A és B sík m metszésvonalára 

merőlegesen állított M sík az adott síkokat a metszésvonalra merőleges a és b egyenesekben 

metszi. A két egyenes által bezárt szöget nevezzük a két sík szögének. (7.4. ábra) 

 

Két sík szögét a normálisaik szögével is mérhetjük. A tér tetszőleges T pontjából a síkokra 

állított normálisok olyan M síkot alkotnak, amelyben az adott síkok szöge mérhető. A 

normálisok és síkjuknak az adott síkokkal alkotott metszésvonalai egy TPSR négyszöget hoznak 

létre, amelynek a normálisok P és R döféspontjainál lévő egy-egy szöge derékszög, a másik 

kettő pedig a síkok szögét képező egy-egy kiegészítő szög. Közülük általában a kisebbiket 

mondjuk a síkok szögének. (A 7.4. ábrán dupla ívvel jelöljük a két sík szögét.) 

 

 
 

7.4. ábra.  Két sík szögének szemléltetése 

 

 

 

7.4. Képsíkszögek 

 
Egyenes, illetve sík képsíkszögén az egyenesnek, illetve a síknak valamelyik képsíkkal bezárt 

szögét értjük. 
 

 

7.4.1. Egyenes képsíkszöge 
 

Egyenes n-edik képsíkszöge az egyenesnek az n-edik képsíkkal bezárt szöge.  

Az egyenes és sík szögének értelmezése szerint, merőleges vetítés esetében az egyenes képsík-

szöge az egyenes vetítősíkjában az egyenes és a képe között keletkezik. Megszerkeszthetjük 

például Képsík-transzformáció alkalmazásával, különbségi háromszög szerkesztésével. 

  

Egyenes n-edik képsíkszögét az egyenes n-edik képéhez megszerkesztett különbségi három-

szögben az egyenes n-edik képe és a valódi nagyságú transzformált képe zárja be. 
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A 7.5. ábrán első és második képével 

adott e egyenes (szakasz) első, második 

és harmadik képsíkszögét különbségi 

háromszögekkel szerkesztettük.  

Az egy, kettő, három ívvel jelölt szög az 

egyenesnek az első, második, harmadik 

képsíkszöge.  

 

7.5.ábra.  Egyenes adott szakaszának első, második és harmadik képsíkszöge 

 

7.4.2. Sík képsíkszöge 
 

Sík n-edik képsíkszögén a síknak az n-edik képsíkkal bezárt szögét értjük. Mivel két sík szögét a 

metszésvonalukra merőleges síkban mérjük: a metszésvonal ez esetben a síknak a nyomvonala, a 

nyomvonalra merőleges sík pedig tekinthető egy transzformációs új képsíknak. Így az új 

képsíkban az új képtengely és a sík élben látszó új képe zárja be a képsíkszöget. Sík n-edik 

képsíkszögét az n-edik képről indított vetítősíkká transzformálással szerkesztjük. [7.6. a) ábra] 
 

Az előző megoldásban szereplő, a nyomvonalra merőlegesen felvett sík az adott síkot az 

esésvonalában metszi. Így sík n-edik képsíkszöge megegyezik a sík n-edik esésvonalának n-edik 

képsíkszögével. Emiatt a szerkesztését úgy is elvégezhetjük, hogy az egyenes képsíkszögénél 

megismert módszert a szóbanforgó esésvonalra alkalmazzuk. A 7.6. b) ábrán a h első 

fővonalával és P pontjával adott sík 1 első képsíkszögének szerkesztését találjuk, az e1 első 

esésvonal transzformálásával készítettük a szög valódi nagyságát. 

 
 

 
 

 7.6. a) ábra 7.6. b) ábra   

   

Sík első képsíkszögének szerkesztése 
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7.5.  Merőleges térelemek és forgatás alkalmazása 

 

7.5.1. Két kitérő egyenes normáltranszverzálisa  
 

 Két kitérő egyenes távolságának, illetve a normáltranszverzálisnak a szerkesztésével 

korábban már foglalkoztunk a 4.2.5. és a 4.2.6 fejezetekben. Most a megoldást transzformáció 

nélkül tárgyaljuk. (7.7. ábra) 

 

 Az a és b kitérő egyenesek tn normáltranszverzálisa olyan n iránnyal párhuzamos 

összekötésük, amely irány mindkét egyenesre merőleges. Az irány így normálisa annak az S 

síknak, amely illeszkedik az adott a egyenesre és tartalmaz egy b egyenessel párhuzamos bo 

egyenest. A bo-t az a egyenes tetszőleges T pontján keresztül vettük fel. Az S(abo) síknak egy 

n normálisa képezi a tn normáltranszverzális irányát. 

 Az n iránnyal párhuzamos transzverzális elkészítéséhez az a egyenesen keresztül egy 

C(ai) síkot fektetünk. Az i egyenes illeszkedik az a egyenes tetszőleges P pontjára és az n 

iránnyal párhuzamos. A C síknak a b egyenessel alkotott B metszéspontján megy keresztül a 

tn transzverzális, párhuzamosan az n iránnyal. A tn az A pontban metszi az a egyenest.  

 Az AB szakasz valódi hossza képezi a két egyenes távolságát. 
 

 

 

 

7.7. ábra.  Két kitérő egyenes normáltranszverzálisának modellje 

 

7.5.2.  Normáltranszverzális ábrázolása új képsík bevezetése nélkül 
 

A 7.8. ábrán az a és b kitérő egyenesek tn normáltranszverzálisát szerkesztjük és ábrázoljuk az 

előző pontban leírt gondolatmenet alapján. A megoldás során a 7.7. ábra jelölését használjuk. 

 

(Az n normális n' első képe merőleges az S sík h első fővonalának első képére, n" merőleges az S 

sík f második fővonalának második képére. A C síknak a b egyenessel alkotott B metszéspontját 

a s fedőegyenessel szerkesztettük.) 
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7.8. ábra.  Normáltranszverzális szerkesztése új képsík bevezetése nélkül 

 

 

7.5.3. Feladat: Kocka ábrázolása 

Adott az a egyenes és az a-ra nem illeszkedő A pont. Ábrázoljuk azt a kockát, amelynek egyik 

oldaléle illeszkedik az a egyenesre és az a-val átellenes élének egyik végpontja A.  
 

Megoldás: (7.9. ábra) 

 

− Az A pontból az a oldalélre állítsunk merőleges síkot a h és f fővonalakkal! Az M(hf) 

síkra illeszkedik a kocka a-ra merőleges négyzetlapja.  

− Az M sík és az a egyenes C döféspontja az a-n lévő él egyik végpontja. Az AC az M 

síkbeli négyzet egyik átlója.  

− Az M síkot az f második fővonala körül, a C pont segítségével második főállásba 

fordítjuk, majd megszerkesztjük az (A)(B)(C)(D) négyzetet valódi nagyságban.  

− Az Afft=f, C"(C) merőleges affinitás segítségével elkészítjük a négyzet A"B"C"D" 

második képét, majd az M síkra illesztéssel kapjuk a négyzet első képét.  
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− Végül a C"3"3
IV

 különbségi háromszög szerkesztésével felmérjük az a egyenesre a C 

ponttól a kocka m élhosszát. A CE él ismeretében az ABCD négyzettel párhuzamos lap 

is elkészíthető. 

− A két megoldás közül azt a kockát ábrázoljuk láthatóság szerint, amelyik az M sík fölött 

helyezkedik el. 

 
 

 

7.9. ábra.  Kocka ábrázolása  
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8.  POLIÉDEREK 
 

8.1. A poliéder meghatározása 

 
Sokszögek által határolt síkrészek összességét soklapnak, poliédernek nevezzük, ha a határoló 

sokszögek mindegyik oldala ugyanakkor egy másik határsokszögnek is oldala. A határlapok zárt, 

véges térrészt határolnak. 

 

A sokszögek által határolt síkrészek a poliéder határlapjai, oldallapjai. Két-két sokszög közös 

oldala a poliéder éle, az élek végpontjai a poliéder csúcspontjai, vagy csúcsai. Ugyanazon a 

lapon lévő szomszédos csúcsokat összekötő szakaszok az élek, a nem szomszédos csúcsokat 

pedig lapátlók kötik össze. 

A poliéder lapjai által határolt térrészt síklapú testnek nevezzük. A nem ugyanazon a lapon lévő 

csúcsokat összekötő szakasz testátló. 

Összefoglalva: a poliédert lapjai, a lapjait élei, az éleit csúcsai határolják. Minden  csúcsban 

legalább három él találkozik. Minden poliédernek legalább négy csúcsa és négy lapja van. 

 

A poliéderen (testen) az egy csúcsba befutó élek és lapok szögletet (testszögletet), a párhuzamos 

élek és a hozzájuk tartozó lapok pedig övet alkotnak. A szöglethez és övhöz tartozó palástrészek 

gúla-, illetve hasábpalást részek (8.1. ábra). Emiatt különös figyelmet fordítunk a gúlák és 

hasábok tanulmányozására. 

 

 
 

8.1. ábra.  Poliéder 

 

 

8.2. Poliéderek, síklapú testek ábrázolása 
 

A poliéder illetve síklapú test képét a csúcsai és élei képeinek az összessége alkotja. A képsíkhoz 

képest általános helyzetű él vetítősíkja a teret két részre osztja. Egy kiválasztott élben metsződő 

két lap vagy ugyanabban, vagy különböző térrészben fekszik. Ha egy élre illeszkedő két lap 

ugyanabban a térrészben fekszik, akkor az illető él kontúrél. A kontúrélek alkotják a poliéder 

(test) kontúrját. A poliéder (test) kontúrjának képe a poliéder (test) képhatára. 

 

8.3. Hasáb 
 

Egy adott sokszög határpontjain át a sokszög síkjával nem párhuzamos egyenessel 

párhuzamosan húzott egyenesek végtelen hasábfelületet alkotnak. (8.2. ábra) A párhuzamos 

egyenesek a hasábfelület alkotói, ha csúcson mennek át, akkor élei (oldalélei). A végtelen 

hasábfelületnek két párhuzamos és valamennyi élt metsző sík közé eső részét hasábnak 

nevezzük. A párhuzamos síkokban lévő sokszögek (metszetek) a hasáb alapjai (alaplap, fedőlap), 

a többi lap a hasáb oldallapja. Az alapoknak egymástól mért távolsága a hasáb magassága. Ha a 
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hasáb oldalélei az alap síkjára merőlegesek, akkor a hasáb egyenes, különben ferde. Az olyan 

egyenes hasábot, amelynek alapja szabályos sokszög, szabályos hasábnak nevezzük. 

 

 
 

8.2. ábra.  Hasáb 

 

8.4. Gúla 
 

Egy adott sokszög pontjait egy a sokszög síkján kívül fekvő ponttal összekötő egyenesek 

végtelen gúlafelületet alkotnak. A külső pont a gúla csúcsa, maguk az összekötő egyenesek a 

gúlafelület alkotói. Ha az alkotó a sokszög csúcsán halad át, akkor élnek (oldalélnek) nevezzük.  

A végtelen gúlapalástnak a sokszög síkja és a csúcs közötti részét gúlának nevezzük. A sokszög 

oldalszáma alapján megkülönböztetünk háromoldalú, négyoldalú, .... gúlát. Az alapsík és a csúcs 

távolsága a gúla magassága. [8.3. a) ábra] 

 

 
 

 8.3. a) ábra  Gúla        8.3. b) ábra. Szabályos négyoldalú gúla 

 

Ha az alapidom szabályos sokszög és a gúla magasságának talppontja a szabályos sokszög 

középpontja, akkor a gúlát szabályosnak nevezzük. A szabályos n-oldalú gúla oldallapjai 

egybevágó egyenlő szárú háromszögek. A 8.3. b) ábrán szabályos négyoldalú gúlát – másképpen 

négyzet alapú egyenes gúlát – ábrázoltunk. 
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8.5. Gúla és hasáb döfése egyenessel 
 

Gúlának és hasábnak egyenessel alkotott metszéspontjait az egyenesnek a gúla, illetve 

hasáblapokkal a döféspontjai képezik, ha ezek a metszéspontok a határoló sokszögeken belül 

vannak. A metszéspontok meghatározásához a metsző egyenesre illesztett olyan alkalmas 

segédsíkot használunk, amely a felületeket könnyen elkészíthető töröttvonalban metszi. Arra 

törekszünk, hogy a segédsíknak a gúlával, illetve a hasábbal keletkező metszete alkotó legyen, 

mert így csak azok a lapok vesznek részt a szerkesztésben, amelyekre a döféspontok 

illeszkednek, s ezáltal a szerkesztő munka lerövidíthető. Más alkalmas segédsík a metsző 

egyenes valamelyik vetítősíkja. 

 

8.5.1. Gúla döfése egyenessel 

 
A K síkon álló C csúcspontú gúla és az e egyenes metszéséhez alkalmas segédsík az e egyenesre 

illeszkedik és átmegy a gúla C csúcsán: S(eC) (8.4. ábra). A csúcsra illeszkedő segédsík azért jó 

választás, mert ez a sík a gúlát alkotókban metszi. A kimetszett a és b alkotók A és B talppontjait 

a segédsíknak a gúla alapsíkjával alkotott m metszésvonala metszi ki a gúla alapsokszögéből. Az 

m metszésvonal a segédsíkbeli egyeneseknek, például t-nek és s-nek az alapsíkkal alkotott M és 

S metszéspontjait köti össze. A segédsíkban felvett s egyenes a gúla csúcsán megy keresztül és 

az e-vel párhuzamos, a t pedig a gúla csúcsát és az e egy teszőleges T pontját köti össze, míg h a 

csúcsra illeszkedik és az alapsíkkal párhuzamos. A szerkesztés során bármelyik használható, a 

8.4. ábrán a h egyenest választottuk, mert a segédsík m nyomvonala az e egyenes N 

nyompontján megy keresztül és a h-val párhuzamos. Az alapsokszögnek és az m egyenesnek az 

A és B  metszéspontjain átmenő a és b gúlaalkotók metszik ki az e egyenesből az X és Y 

metszéspontokat.  

 

 

 
 

8.4. ábra.  Gúla döfése egyenessel 

 

Háromszög alapú ferde gúla és az e egyenes metszését szerkesztjük a 8.5. ábrán. A gúla csúcsára 

és az e egyenesre illesztett segédsíkkal dolgozunk a 8.5.a. ábrán. A másik megoldásban, a 8.5. b) 

ábrán a segédsík az e egyenes V2 második vetítősíkja. Itt a gúla és az egyenes D1 és D2 döfés-

pontjai az 123 metszetháromszög és az e egyenes metszéspontjai.  
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 8.5. a) ábra   8.5. b) ábra 

 Gúla döfése egyenessel 

 

8.5.2. Hasáb döfése egyenessel 
 

Hasáb és egyenes metszését az egyenesre illesztett segédsíkkal szerkesztjük. A metszéspontok 

megszerkesztéséhez alkalmas segédsík legyen a metsző egyenesre illeszkedő és a hasáb éleivel 

párhuzamos sík, mert az ilyen segédsík alkotókban metszi a hasábot. A módszer lényege 

ugyanaz, mint a gúlánál. Az analógiát gondoljuk végig azáltal, hogy a hasáb felfogható olyan 

,,gúlaként”, amelynek ,,csúcspontja” a végtelenben van. (8.6. ábra) (Más megoldás lehet az, ha a 

döfő egyenesre tetszőleges segédsíkot illesztünk.) 

 

 
 

8.6. ábra.  Hasáb döfése egyenessel
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8.6. Gúla és hasáb metszése síkkal 

 
Gúla és hasáb síkmetszete olyan síkidom, amelynek csúcspontjai az éleknek a metszősíkkal 

alkotott döféspontjai. Ha a metszősík valamely vetítősík, akkor a metszet egyik képe a vetületből 

közvetlenül felismerhető s a további képek rendezéssel szerkeszthetők.  
 

8.6.1. Gúla metszése vetítősíkkal 

 
Az első képsíkon álló ABC háromszög alapú ferde gúlát messük a V2 második vetítősíkkal! (8.7. 

ábra) Az A1B1C1 metszet második képe közvetlenül felismerhető, az első képét a megfelelő élek 

első képére rendezéssel kapjuk. Az egyes oldallapokon lévő alap- és metszetélek a metszősík 

első nyomvonalán metsződnek az I, II, III pontokban. Ugyanis három nem párhuzamos síknak –

az alapsíknak, a metszősíknak és egy-egy oldallap síkjának – az egyetlen közös pontja rendre az 

I, II, III pont.  

 

 
 

8.7. ábra.  Gúla metszése vetítősíkkal
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8.6.2. Hasáb metszése vetítősíkkal 
 

Az első képsíkon álló háromszög alapú ferde hasáb és második vetítősík metszését szerkesztjük a 

8.8. ábrán. Az A1B1C1 metszet második képe közvetlenül felismerhető – mert vetítősík és 

egyenesek (hasábélek) metszéséről van szó –, az első képét a megfelelő élek első képére 

rendezéssel kapjuk. A megfelelő alap- és metszetélek a metszősík első nyomvonalán metsződnek 

az I, II, III pontokban. Ennek az a geometriai tény az alapja, hogy három nem párhuzamos 

síknak – az alapsíknak, a metszősíknak és egy-egy oldallap síkjának – az egyetlen közös pontja 

rendre az I, II, III pont. 

 

 
 

8.8. ábra.  Hasáb metszése vetítősíkkal 

 

 

Ha a metszősík általános helyzetű, akkor egyetlen alkalmas Képsík-transzformációval a 

metszősík vetítősíkká transzformálható s így gúla vagy hasáb síkmetszésekor az előbbi 8.7. vagy 

8.8. ábrákon tárgyalt esetek valamelyike áll elő. 
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8.7. Centrális kollineáció a gúla síkmetszetei között 
 

A 8.9. ábrán az EFG és E'F'G' háromszög elhelyezése olyan, hogy az EE', FF' és GG' 

csúcsokat összekötő egyenesek ugyanarra a C pontra illeszkednek, azt mondjuk, hogy 

csúcsaikra nézve perspektívek. Ekkor az FG és F'G', az EF és E'F' valamint az EG és E'G' 

oldalak meghosszabbításainak X,Y,Z metszéspontjai egy egyenesre illeszkednek, azaz 

oldalaikra nézve is perspektívek. 

 
 

8.9. ábra.  Perspektív háromszögek 

 

Desargues tétele:  

 

Ha két háromszög csúcsaira nézve perspektív, akkor oldalaira nézve is perspektív. 

 

A két háromszög közötti fenti kapcsolat centrális kollineáció, amelyet centruma, tengelye és 

megfelelő pontpárja határoz meg, jelöléssel: K{C, t(XZ), EE'} 

 

A centrális kollineáció néhány tulajdonsága: 

 

− pontnak pont, 

− egyenesnek egyenes, 

− illeszkedésnek illeszkedés felel meg, továbbá 

− a megfelelő pontokat összekötő egyenesek a centrumra illeszkednek, 

− a megfelelő egyenesek a tengelyen metsződnek. 

 

A 8.9. ábrán szereplő konfiguráció ugyanakkor egy EFG háromszög alapú gúla E'F'G' sík-

metszetét is szemléltetheti. 

 

Gúla síkmetszésekor keletkező térbeli centrális kollineáció centruma a gúla csúcsa, 

tengelye a gúla alapsíkjának a metszősíkkal alkotott metszésvonala, és a gúla egy oldalélére 

illeszkedő alaplapon lévő csúcspont és metszet csúcspontja képez egy megfelelő pontpárt.  
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8.8. Feladat: Gúla síkmetszése centrális kollineációval  (8.10. ábra) 

 

Az első képsíkon álló szabályos négyoldalú gúlát messük el az e1 első esésvonalával adott 

síkkal! (Az e1 a BM él B1 felezéspontjára illeszkedik.) (8.10. ábra) 
 

Megoldás: 

  
− Az alapsokszög és metszet között fennálló centrális kollineáció centruma a gúla M 

csúcsa, tengelye a metszősík n1 első nyomvonala, egy megfelelő pontpárja B, B1. Az első 

képen az alapnégyzet és a metszet első képe közötti kapcsolat a K{M', t=n1, B'B1'} 

egyesített síkbeli centrális kollineáció. (Az n1 első nyomvonal az esésvonal N első 

nyompontján keresztül az e1-re merőleges.) 

− Az A1 metszetpont az A kollineár megfelelője. Szerkesztését a 8.7. fejezet alapján: az A 

és B összekötése X -ben metszi a t tengelyt, X=X1 mert a tengelypontok megfelelői 

önmaguk, X1 és B1 összekötése az AM élt A1-ben metszi. 

− Végül az alapsík és a metszősík között lévő gúlatestrészt ábrázoltuk. 

 

 
 

8.10. ábra.  Gúla síkmetszése centrális kollineációval 
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8.9. A centrális kollineáció és különleges esetei 

 
a) Centrális kollineáció 

 

Centrum:   C közönséges pont, 

Tengely:    t közönséges egyenes, 

Előfordul: a gúla két nem párhuzamos 

A és M síkmetszete között. 

 

 

 

 

 

b) Tengelyes affinitás 

 

Centrum:   C∞ végtelen távoli pont, 

Tengely:    t közönséges egyenes, 

Előfordul: a hasáb két nem párhuzamos 

A és M síkmetszete között. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Centrális hasonlóság 

 

Centrum:   C közönséges pont, 

Tengely:    t∞ végtelen távoli egyenes, 

Előfordul: a gúla két párhuzamos sík-

metszete  A és M között. 

 

 

 

 

 

d) Egybevágóság 

 

Centrum:   C∞ végtelen távoli pont, 

Tengely:    t∞ végtelen távoli egyenes, 

Előfordul: a hasáb két párhuzamos sík- 

metszete A és M  között. 

 

 

 

 

 

  8.11. ábra
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8.10. Tengelyes affinitás a hasáb síkmetszetei között 
 

A hasáb síkmetszetei között fennálló térbeli perspektív affinitás tengelye a hasáb alapsíkjának a 

metszősíkkal alkotott metszésvonala, megfelelő pontpárja a hasáb ugyanazon élére illeszkedő 

alaplapon lévő csúcspont és metszetcsúcspont. A vetületen keletkező rokonság egyesített síkbeli 

tengelyes affinitás. 

 

 

 

 

8.11. Feladat: Gúla metszése általános helyzetű síkkal 
 

Az első képsíkon álló ABCD négyszög alapú M csúcspontú gúlát messük el a nyomvonalaival 

adott S(n1n2) dőlt síkkal! (8.12. ábra).  

 

Megoldás: 
 

Új képsík bevezetésével a metszősíkot az első képsíkhoz kapcsolt negyedik képsíkon vetítősíkká 

transzformáljuk. Az x1,4 tengely a sík n1 első nyomvonalára merőleges. Elkészítjük a sík élben 

látszó negyedik képét. A sík n4 nyomvonala az n1 nyomvonal pontként megjelenő negyedik 

képének és a síkra illeszkedő N pont negyedik képének összekötő egyenese. A metszet negyedik 

képe közvetlenül felismerhető: a metszet csúcsai az élben látszó síknak a gúla éleivel alkotott A1 

B1 C1 D1 döféspontjai. A metszet első és második képét a negyedik képről a megfelelő élekre 

rendezéssel kapjuk.  

 

A szerkesztés során felhasználhatjuk az alapsokszög és a metszet között fennálló centrális 

kollineációt is. A kollineáció tengelye az alapsíknak a metszősíkkal alkotott n1 metszésvonala, 

centruma a gúla M csúcsa, és egy megfelelő pontpárja az AM élnek az A talppontja és a 

metszősíkkal alkotott A1 döféspontja. A döféspontot az s második fedőegyenes segítségével 

készítettük el. A metszet további csúcsait a perspektív kollineáció azon tulajdonságának 

felhasználásával szerkesztettük, hogy az alapsokszög egy oldala és a metszet megfelelő oldala 

ugyanabban a pontban metsződnek a kollineáció tengelyén, így I(AB, A1B1), II(AD, A1D1), 

III(BC, B1C1). 

 

 

8.12. A csonkolt gúla palástjának kiterítése 
 

A 8.12. ábrán az S síkkal csonkolt gúla palástjának kiterítéséhez meghatározzuk a szükséges 

gúlaélek valamint a metszet valódi nagyságát. A gúlaélek valódi nagyságának szerkesztése a 

második képhez kapcsolható. (Lásd 8.12. ábrán a második kép bal oldali része.) Az élek különb-

ségi háromszögeinek egyik befogóját függőlegesnek választva, az megegyezik a gúla 

magasságával, a másik befogó pedig vízszintes és olyan hosszú, mint az egyes élek első vetülete.  

A metszet valódi nagyságát a síkjának az n1 első nyomvonala körüli leforgatásával szerkesztjük, 

figyelembe véve a metszet első képe és az első főállásba forgatottja között fennálló Afft=n1, 

C1(C1) tengelyes affinitást. 
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8.12. ábra.  Gúla metszése általános helyzetű síkkal



 

 
74 

9.  KÖR ÁBRÁZOLÁSA 

9.1. Kör meghatározása 

 
− A kör a sík azon pontjainak halmaza, amelyek a sík egy adott pontjától (a kör 

középpontjától) adott távolságra (sugárnyira) vannak. A térben a kört síkja, középpontja 

és sugara határozza meg, jelölésben k
2
(S,K,r). 

 

− A kör a síkon derékszögű koordinátarendszerben ( ) ( )x u y v r   2 2 2  egyenlettel 

megadható görbe. (Ahol u és v a kör középpontjának koordinátái, r pedig a sugara.) 

 

A kör merőleges vetülete: 

− kör, ha a síkja képsíkkal párhuzamos, 

− egyenes szakasz, ha a kör síkja vetítősík, 

− ellipszis, ha a kör síkja általános helyzetű a képsíkhoz képest. 

 

9.2. Vetítősíkra illeszkedő kör ábrázolása, az ellipszis mint a kör affin képe 

 
Adjunk meg egy V2 második vetítősíkra illeszkedő O középpontú a sugarú kört! Forgassuk a kör 

síkját az O középponton átmenő h első fővonala körül az első képsíkkal párhuzamos helyzetbe! 

(9.1. ábra) 
 

A sík első fő- és esésvonalának felülnézete 

által alkotott derékszögű koordinátarend-

szerben a leforgatott kör egyenlete: 
 

 222 ayx  . 
 

A sík leforgatásakor létrejövő affinitás 

tengelye a forgástengely h' első képe, 

pontpárja C'(C), az affinitás aránya  =b/a.  
 

Ha egy tengelyes affinitásban a kör minden 

pontjának meghatározzuk az affin megfele-

lőjét, akkor a kör affin képét kapjuk. Az így 

kapott görbének ellipszis a neve.  
 

A kör és vetülete között fellépő affin 

transzformáció egyenletrendszere: 
 

 x x,             y
b

a
y . 

 

Ezt a két egyenlőséget behelyettesítve a kör 

egyenletébe, adódik az ellipszis egyenlete: 
 







x

a

y

b

2

2

2

2
1. 

 

 

 

 
 

9.1. ábra 

 

A 9.1. ábrán a V2 sík második vetítősík, az első képsíkhoz képest viszont általános helyzetű, így 

a benne fekvő kör második képe átmérőnyi szakasz, az első képe ellipszis. A kör síkjának első 
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fővonalán lévő AB átmérő vetülete az első képellipszis A'B' nagytengelye, a rá merőleges első 

esésvonalra illeszkedő CD átmérő C'D' vetülete a kistengely. 

 

9.3. Az ellipszisről 
 

Általános helyzetű síkra illeszkedő kör merőleges vetülete ellipszis, amelyről azt mondjuk, hogy 

a kör affin megfelelője. 

 

Az ellipszist metsző egyenes az ellipszis szelője, a szelőnek az ellipszisen belüli szakasza 

az ellipszis húrja. Az ellipszis középpontjára illeszkedő húr az ellipszis átmérője.  

Az ellipszisnek két szimmetriatengelye van. A szimmetriatengelyek ellipszisen belüli 

szakaszai az ellipszis tengelyei. A nagytengely hossza 2a, a kistengelyé 2b, O az ellipszis 

középpontja. 

 

A 9.2. ábrán az Aff(t, CkC) affinitásban az AB átmérőjű kör affin megfelelője az AB nagy- 

és CD kistengelyű ellipszis. Az ellipszisnek a leghosszabb átmérője az AB nagytengely, a 

legrövidebb átmérője a CD kistengely. A kör UkVk és WkZk átmérője merőleges egymásra, így 

az egyik átmérő végpontjaiban megszerkesztett érintők a másik átmérővel párhuzamosak. Az 

egymásra merőleges körátmérők affin megfelelői UV, WZ – amelyeket a kétkörös módszerrel 

szerkesztettünk meg (lásd 10.1. ábra). Az affinitás párhuzamosságtartó tulajdonsága miatt az 

UV, WZ átmérők az ellipszis rendszerében is megőrzik azt a tulajdonságukat, hogy az egyik 

végpontjaiban húzott érintők a másikkal párhuzamosak. Az ellipszisnek az ilyen tulajdonsággal 

rendelkező két átmérőjét (UV és WZ) konjugált átmérőpárnak nevezzük. 

 

 
 

9.2. ábra.  Az ellipszis konjugált átmérőpárja 
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9.4. Simulókörök szerkesztése az ellipszis tengelyeinek végpontjaiban (hiper-

oszkuláló körök) 
 

Hiperoszkuláló köröknek nevezzük az ellipszis tengelyeinek végpontjaiban a simulóköröket.  

 

Ezeknek a köröknek egyetlen pontjuk közös az ellipszissel, külön-külön az A, B, C, D érintési 

pont, és az érintési pont környezetében a simuló körív kis hibával követi (közelíti) az 

ellipszisívet. 

A simulókörök OA és OC középpontjait a nagy- és kistengely fele fölé szerkesztett AOCE 

téglalap E csúcsából az AC átlóra emelt merőleges metszi ki a tengelyek egyeneseiből, sugaruk 

pedig az  rA= b
2
/a =OAA  és az  rC = a

2
/b = OCC  távolság.  

 

 
 

9.3. ábra.  Az ellipszis hiperoszkuláló körei 

 

 

9.5. Általános helyzetű síkban fekvő kör ábrázolása 
 

Általános helyzetű síkra illeszkedő kör ábrázolását új képsík felvételével (a sík élbe transzformá-

lásával) visszavezethetjük a 9.1. fejezetbeli esetre, de célszerű megoldás a forgatás műveletének 

alkalmazása is. 

 

9.6. Feladat: Kör ábrázolása síkjának leforgatásával 
 

A h horizontális fővonalával és O pontjával adott S(h,O) síkban ábrázoljuk a h fővonalat érintő, 

O középpontú kört (9.4. ábra) 
 

Megoldás: 
 

− A kör S(h,O) általános helyzetű síkját a h fővonala körül az O pontjának forgatásával, az 

első képsíkkal párhuzamos helyzetbe fordítjuk, majd megrajzoljuk a kört valódi 

nagyságban. Az ellipszisre vonatkozó illesztési, metszési, érintési feladatokat az első 

képellipszis és a leforgatott kör között fennálló Aff{t=h', O'(O)}merőleges affinitás 

segítségével szerkesztjük meg. 

 

− A leforgatott helyzetben vegyük fel a kör (A)(B) és (C)(D) egymásra merőleges átmérőit  

úgy, hogy az (A)(B) a h-val párhuzamos legyen. Az első képre visszaállítva ez a két 

átmérő képezi az első képellipszis nagy- és kistengelyét.  
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− A kör n-edik képén az ellipszisvetület nagytengelye a sík n-edik fővonalára, kistengelye az 

n-edik esésvonalára illeszkedő átmérők vetülete. 
 

− Az első kép tengelyeinek második képei A”B”, C”D” a második képellipszisnek 

konjugált átmérői.  

 

− Ezután ábrázoljuk a kör síkjának az O pontra illeszkedő f második fővonalát és e2 

második esésvonalát, mert ezeken lesznek a második képellipszis tengelyei. Az f-re 

illeszkedő RS nagytengely hossza megegyezik a kör átmérőjének hosszával, és az R”S” 

rövidülés nélkül felmérhető, míg a kistengely végpontjait az e2 esésvonal leforgatásával 

szerkesztettük, a végpontjai P és Q. 
 

− Az ellipsziseket a hiperoszkuláló körök segítségével rajzoljuk meg (lásd 9.3. ábra). Az 

első képen a középpontjaik O1 és O2, sugaraik az  rA = O1A'  és  rC = O2C'  szakaszok. 
 

 
 

9.4. ábra.  Kör ábrázolása  
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9.7.  Rytz-szerkesztés  (Az ellipszis tengelyeinek szerkesztése konjugált átmérőpárból) 
 

A Rytz-szerkesztéssel az ellipszis adott OZ és OV konjugált félátmérőpárjából az AB nagy- és 

CD kistengelyét szerkesztjük meg. (9.5. ábra) Olyan összefüggéseket keresünk, amellyekkel 

indokoljuk a szerkesztés lépéseit. Először megállapítjuk, hogy melyek lesznek az ellipszis 

tengelyeinek egyenesei, majd meghatározzuk a tengelyek hosszát. 

 

1. Vegyük fel egy ellipszis AB nagy- és CD kistengelyét és az O középpont körül rajzoljuk 

meg föléjük az AB illetve a CD átmérőjű köröket. Ezután a tetszőlegesen elhelyezett, de 

egymásra merőleges OZk OVk körátmérőkhöz a kétkörös módszerrel (lásd 10.1. ábra) 

szerkesszük meg az OZ és OV affin megfelelőket. 

  

2. Az OZZkK alakzatot forgassuk el az O körül 90-al úgy, hogy KZk fedésbe kerüljön 

KoVk-val. A keletkező KoVVkZo téglalap VZo átlója az Y és X pontban metszi a 

tengelyek egyeneseit. 

  

3. Az YOX háromszög derékszögű, tehát az O pont rajta van az XY fölé rajzolt F 

középpontú Thalész-körön. 

  

4. A KoVF és az OXF valamint a KoZoF és az OYF egyenlőszárú hasonló háromszögek, 

ezért az OXF egyenlőszárú háromszögben OKo=VX=b, a kistengely fele; továbbá az 

OYF egyenlőszárú háromszöghöz kapcsolódva OF+FVk=YF+FV=YV=a, a nagytengely 

fele. 

 

 
 

 

9.5. ábra.  Rytz-féle szerkesztés 
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A Rytz-szerkesztés lépései: 

 
Adott az OZ, OV konjugált félátmérőpár. Az előzőekben tett megállapítások alapján a tengelyek 

szerkesztésének lépései: (9.6. ábra) 

 

1. Forgassuk el az OZ-t O körül 90-kal, és jelöljük OZo -val. 

2. A VZo szakasz F felezéspontja körül r=FO sugárral rajzoljunk körívet. 

3. Ennek a körívnek a VZo egyenessel alkotott metszéspontjai X és Y. 

4. Thalész-tétele értelmében az OX és OY egyenesek egymásra merőlegesek, s ezek 

képezik az ellipszis tengelyeinek egyeneseit. 

5. Az előbb megrajzolt, egymásra merőleges egyenesekre az O ponttól mindkét oldalra 

mérjük fel az a=VY valamint a b=VX szakaszokat, hogy megkapjuk az AB nagy- és CD 

kistengelyt. 

 
 

9.6. ábra.  A Rytz-szerkesztés lépései 

 

 

9.8. Ellipszispontok szerkesztése a+b papírcsíkos módszerrel 
 

A Rytz-szerkesztés alapján olyan összefüggés állapítható meg, amellyel ellipszispontok 

szerkeszthetők, illetve ellipszist rajzoló eszköz (ún. ellipszográf) készíthető. Adjuk meg az 

ellipszis tengelyeinek 2a és 2b hosszát és rajzoljuk meg a tengelyek egyeneseit. Egy papírcsíkra 

mérjük fel az a+b hosszúságú szakaszt és úgy mozgassuk, hogy a szakasz végpontjai a megfelelő 

tengelyeken csússzanak. Eközben az a, b hosszúságú szakaszok P határpontja ellipszisívet ír le. 

(9.7. ábra) 

 
 

9.7. ábra.  Az "a+b" módszer 

 

 

 

Megjegyzés: 
 

Ha ismerjük egy ellipszis nagytengelyét és az 

ellipszis egy pontját, akkor az a+b papírcsíkos 

módszer egy egyszerű eljárást kínál az ellipszis 

kistengelyének elkészítésére. Ugyanis, ha 

megrajzoljuk a kistengely egyenesét és az 

ismert pontból egy ”a” sugarú körívvel be-

metsszük azt, akkor az összekötő egyenesnek 

az adott ponttól a nagytengelyig terjedő kiegé-

szítő szakasza az "a+b módszer" következ-

tében éppen ”b” hosszúságú. 
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9.9. Feladat: Kör ábrázolása 
 

Ábrázoljuk azt a körlapot, amelynek síkja az adott t egyenesre merőleges, középpontja a t 

egyenesre illeszkedő O pont és adott még a kör a hosszúságú sugara! (9.8. ábra) 
 

Megoldás: 
 

− Először szerkesszük meg a körnek azokat az átmérőit mindkét képen, amelyek az első 

illetve a második képellipszis nagytengelyét képezik. A körkép ellipszisek nagytengelyei 

a kör síkjának fővonalaira illeszkednek és a kör átmérőjével megegyező hosszúságúak, 

az első képen A'B', a másodikon E"F".  

− A kistengelyek képenként a sík első, illetve második esésvonalára illeszkednek. Ha 

valamely kép nagytengelyének a másik képét is elkészítjük, akkor a másik képen az 

ottani ellipszisnek egy átmérőjét kapjuk. Rendezzük a második kép nagytengelyét az első 

képre. Az ellipszisív E' pontjának és az A'B' nagytengelynek az ismeretében a 

papírcsíkos a+b módszer alkalmazásával a kistengely hossza meghatározható (lásd az 

előző fejezet megjegyzését). Az első képellipszis E pontjából a kistengely egyenesét 

O'A' sugarú körívvel elmetszve kapjuk az X' pontot. Az X'Y' szakasz a+b hosszúságú, 

így az első kép kistengelye b1=Y'E'. Az első kép kistengelyének második képe a síkra 

illesztéssel készíthető el. 

 

 
 

 

9.8. ábra.  Kör vetületeinek szerkesztése az "a+b" módszerrel 
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10.  KÖR ÉS ELLIPSZIS AFFIN KAPCSOLATA 
(Az ellipszis néhány metszési és érintési feladata) 

 

Síkgeometriai szerkesztések során az ellipszissel kapcsolatban gyakran felvetődnek a következő 

alapfeladatok: 

 

− Ellipszispontok szerkesztése 

− Az ellipszishez adott pontjában érintő szerkesztése 

− Ellipszis és egyenes metszéspontjainak megszerkesztése 

− Ellipszishez adott irányú érintő szerkesztése 

− Ellipszishez adott külső pontból érintő szerkesztése 

 

A felsorolt feladatok megoldásának vázlata affinitás alkalmazásával: 
 

1. Az adott ellipszishez – a meghatározó adatoktól függően – merőleges vagy ferde tenge-

lyes affinitást rendelünk, amely az ellipszist körbe viszi át. Az ellipszis tengelyeinek 

ismeretében merőleges affinitást, konjugált átmérőinek ismeretében ferde affinitást 

célszerű használni. 

2. Az ellipszishez rendelt kör rendszerében megszerkesztjük a megadott elemek affin 

megfelelőit. 
 

3.  A kör rendszerében a kitűzött feladatot megoldjuk.  

 

4. Az eredményt a hozzárendelt affinitással visszahelyezzük az ellipszis rendszerébe, azaz 

elkészítjük a kör rendszerében megszerkesztett geometriai elemek ellipszis rendszerbeli 

affin megfelelőit. 
 

 

10.1. Ellipszispontok szerkesztése  
 

Adott az ellipszis AB nagy- és CD kistengelyével. Az AB nagytengely fölé rajzoljuk meg a k
2
 

affin kört! (10.1. ábra) Ezáltal az ellipszis és a kör között az Aff{t=AB, CCk} merőleges 

affinitást értelmeztük. A nagytengely egyenesén az A=Ak és B=Bk pontok önmaguknak felelnek 

meg, tehát az AB egyenes lesz az affinitás tengelye, és CCk a megfelelő pontpár. Az affinitásban 

szerkesszünk egy Rk körpontnak megfelelő R ellipszispontot! (lásd. 5.7. fejezet 5.9. ábra) 

 

 
 

10.1. ábra.  Ellipszispontok szerkesztése 
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További pontok szerkesztésére lássunk más megoldást! Tekintsük a PPk pontpárt! Az OCCk 

sugarat forgassuk el az OCoPk helyzetbe. A forgás során a C pont befutja a kistengely fölé 

rajzolható CCo körívet, a Ck pedig a k
2
 affin kör CkPk ívét. Az OPkTk szög szárai között 

teljesülő párhuzamos szelők tétele következtében az (PkCoO)=(PkPTk) osztóviszony invariáns. 

Így a PkPCo háromszög derékszögénél lévő csúcsa illeszkedik az ellipszisre és elvégezhető az 

ellipszispontok szerkesztésének az ún. kétkörös módszere.  

 

Ellipszispontok kétkörös szerkesztése: (10.1. ábra) 

 

1. Rajzoljuk meg az ellipszis nagy- és kistengelye fölé a köröket, majd vegyünk fel egy 

sugáregyenest. 

 

2. A sugárnak a nagy körrel alkotott metszéspontjából húzzunk párhuzamost a kis-

tengellyel, a kis körrel a metszéspontjából pedig rajzoljunk párhuzamost a 

nagytengellyel. Ezek az egyenesek ellipszispontban metsződnek. 

 

10.2. Az ellipszishez adott pontjában érintő szerkesztése 
 

Az AB és CD tengelyeivel adott ellipszishez először rendeljük az AB nagytengely fölé 

írható kört! (10.2. ábra) A kör és az ellipszis között az Aff{t=AB, CCa} merőleges 

affinitás jön létre. Ebben az affinitásban a P, Pa egymásnak megfelelő pontpár. Az 

ellipszis P pontbeli e érintője a kör Pa-beli ea érintőjének affin megfelelője. Az érintőt a 

P érintési pont és a T tengelypont határozza meg. 

 
Másodszorra az ellipszishez rendeljük hozzá a kistengely fölé írt CD átmérőjű kört! Most a 

kör és az ellipszis között az Aff{t=CD, BBb} merőleges affinitás keletkezik. A P pontnak 

Pb az affin párja, s az ellipszis e érintője a CD átmérőjű affin kör eb érintőjének affin 

megfelelője (10.2. ábra). 

 

 
 

10.2. ábra.  Ellipszishez adott pontban érintő szerkesztése



10. Kör és ellipszis affin kapcsolata 
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10.3. Ellipszis és egyenes metszéspontjainak megszerkesztése 
 

AB nagy- és CD kistengelyével adott e
2 

ellipszist messük az m egyenessel! (10.3. ábra) Az 

ellipszishez rendeljük hozzá az AB átmérőjű k
2
 kört! Az Aff{t=AB, CCk} merőleges 

affinitásban az m egyenes körrendszerbeli affin megfelelője mk. A kör és az mk egyenes Mk, Nk 

metszéspontjainak M és N az affin párja, tehát az ellipszis és az m egyenes metszéspontjai. 

A 10.4. ábrán konjugált átmérőpárral adott ellipszis és az m egyenes metszését ferde affinitással 

szerkesztettük. 

 

 
  

10.3. ábra.  Ellipszis és egyenes metszése 

merőleges affinitásban 

10.4. ábra. Ellipszis és egyenes metszése 

ferde affinitásban 

  

10.4. Ellipszishez adott irányú érintő szerkesztése 
 

Az UV, WZ konjugált átmérő-

párjával adott ellipszishez adott i 

irányú érintőt szerkesztünk a 10.5. 

ábrán. 

Az Aff{t=UV, ZZk} ferde affini-

tásban a ZZk pontpárt felhasználva 

megszerkesztjük az i irány ik affin 

megfelelőjét, majd vele párhuza-

mosan a kör ak érintőjét. (A két 

megoldás közül csak a jobb oldalit 

vesszük figyelembe.) Az ellipszis 

érintője az ak affin párja, illesz-

kedik a T tengelypontra és párhu-

zamos az adott i iránnyal.  

 
Megjegyzés: 
 

Körhenger ábrázolása során a henger 

kontúralkotói az alapkör ellipszis 

vetületének alkotó irányú érintői. 

 

 
 

 

10.5. ábra.  Ellipszis adott irányú érintője 
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10.5. Ellipszishez adott külső pontból érintő szerkesztése 
 

a)  Speciális helyzetű pontból érintő szerkesztése merőleges affinitással 

 

Az e
2
 ellipszisnek a kistengelyére illeszkedő M külső pontból húzható érintőit szerkesztjük a  

10.6. ábrán.  

Az ellipszishez a kistengely fölé rajzolt kört rendeljük, így az Aff{t=CD, AAk} merőleges 

affinitás jön létre, amelyben M=Mk. Az affin körből az MkO átmérőjű Thalész-kör metszi ki az 

érintő Ek érintési pontját. Az ellipszis érintőjének E érintési pontját a kétkörös módszerrel 

szerkesztjük (lásd 10.1. ábra).  
 

Megjegyzés: 
 

Körkúp ábrázolásakor, a kúp kontúralkotói a kúp csúcsának vetületéből az alapkör ellipszis vetületéhez húzott 

érintők. 

 

b)  Általános helyzetű pontból érintő szerkesztése ferde affinitással 

 

Az UV, WZ konjugált átmérőpárjával adott ellipszishez a K pontból szerkesztünk érintőket a  

10.7. ábrán.  

Az UV átmérő fölé rajzoljuk meg az ellipszis affin körét. Az ellipszis és a kör között az 

Aff{t=UV, ZZk} ferde affinitás jön létre. A K pontnak az affin megfelelője KK. A KK-ból 

húzható körérintők AK, BK érintési pontjait az OKK átmérőjű Thalész-kör metszi ki az affin 

körből. A kör TKKK érintőjének TK affin párja az ellipszis érintője. 

 
 

 

 
 

10.6. ábra. Ellipszishez külső pontból érintő  10.7. ábra. Ellipszishez külső pontból érintő
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11.  GÖRBÜLT FELÜLET ÁBRÁZOLÁSA 
 

11.1. Felület kontúrja, képhatára 
 

Vizsgáljuk meg a G görbült felület vetületének keletkezését a K képsíkon a v vetítési irány 

esetén! 

A G görbült felületet érintő v irányú vetítősugarak a felület H érintőhengerét alkotják. Az 

érintőhengernek a G felülettel közös érintkezési vonala a felületnek a v vetítési irányhoz tartozó 

k kontúrja. A k kontúrgörbe pontjaiban a felületet vetítősugarak és vetítősíkok érintik. A P 

kontúrpontban az érintősík a V vetítősík. A P kontúrpont P képe a felület k képhatárának egy 

pontja. (11.1. ábra) 

 
 

11.1. ábra.  Felület kontúrja, képhatára 
 

Egy felület kontúrja a felület azon pontjainak halmaza, amelyekben a felület érintősíkja vetítősík, 

illetve – merőleges vetítés esetén – a felület normálisa a képsíkkal párhuzamos. Konvex felület 

esetén a kontúr vetülete a képhatár. 

 

11.2. Felület érintősíkja és normálisa 
 

Általában egy felület érintősíkját a felületi ponton átmenő két felületi vonal érintője határozza 

meg, ha a görbék érintői különbözők. Az érintősík normálisa egyben a felület normálisa is.  

11.3. Felület és egyenes metszése 
 

Felület és egyenes metszésének ötletét a sík és egyenes döféspontjának szerkesztéséből merítjük. 

(11.2. ábra) 

 

1. Az adott e egyenesre tetszőleges S 

segédsíkot fektetünk (lehetőleg olyan 

síkot, amely a felületből könnyen 

kezelhető görbét metsz ki). 

 

2.   Elkészítjük az S segédsíknak és a G 

felületnek az m metszésvonalát. 

 

3.   Megszerkesztjük az e egyenesnek és 

az m görbének a közös pontjait: A, B. 

Ezek egyben az egyenes és a felület 

döféspontjai. 

 
 

11.2. ábra 



12. Gömb 
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12. GÖMB 

12.1. Gömb meghatározása és ábrázolása 
 

A gömb felületének pontjai azon pontok halmaza a térben, amelyek egy adott ponttól – a gömb 

középpontjától – adott távolságra, sugárnyira vannak. Egy G
2
(O,r) gömböt O középpontja és r 

sugara határozza meg. A gömb minden síkmetszete kör, közülük a legnagyobb sugarúak a 

főkörök – ezeknek síkja a gömb középpontjára illeszkedik – a többit gömbi kiskörnek nevezzük. 

A gömbnek valamely képsíkkal párhuzamos síkmetszetei a paralelkörök. A paralelkörök fontos 

szerepet játszanak a gömb és felületi pontjainak ábrázolásában, mert képsíkkal párhuzamos 

síkbeli kör vetülete változatlan sugarú kör.  

 

A gömb felületi pontját a pontra illeszkedő paralelkör segítségével ábrázoljuk.  

 

Rendezett merőleges vetületen a gömb képe az r sugárral megegyező sugarú kör, ugyanis a gömb 

kontúrja a képsíkkal párhuzamos síkban elhelyezkedő főkör, s a főkör vetülete a képhatár, 

szintén r sugarú kör. (12.1. ábra) 

 Egy P felületi pontban az E érintősíkot a ponton ármenő egyik, illetve másik képsíkkal 

párhuzamos paralelkör érintője h és f határozza meg. A paralelkörök érintői az érintősíknak 

fővonalai.  

 Az érintősík n normálisa – ami egyben a gömb normálisa is – az érintési pontra illeszkedő 

sugáregyenes. 

 
 

12.1. ábra.  Gömb ábrázolása
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12.2. Gömb metszése vetítősíkkal 
 

Ábrázoljuk az O középpontjával és r sugarával adott gömböt, majd messük el a V2 második 

vetítősíkkal! (12.2. ábra) 

A gömb minden síkmetszete kör, így a V2 vetítősíkbeli is. A metszetkör K középpontját a 

gömb középpontjára illeszkedő m normális metszi ki a síkból, a sugár pedig az OK befogóból és 

az r sugárból Pitagorász tétele alapján a-val egyenlő. A metszet második képe az átmérőjével 

megegyező hosszúságú C"D" húrként jelenik meg, első képe ellipszis, amelynek tengelyeit 

rendezéssel szerkesztjük. (lásd. 9.1. ábra)  

Megszerkesztettük a metszet 1, 2 első kontúrpontjait. Az 1", 2" ott van, ahol az első 

kontúrkörnek és a metszősíknak a második képe metszi egymást. Az első képen ezekben a 

pontokban a metszetet az első kontúrkör érinti, s a láthatóság meghatározásakor ezek a pontok 

választják el egymástól a metszetnek a látható, illetve a takart ívét. 

A metszetnek egy tetszőleges pontbeli érintője a gömb kiválasztott pontbeli érintősíkjának 

és a metszősíknak a metszésvonala. Az érintő második képe a metszősík vetítősík helyzete miatt 

közvetlenül felismerhető, így az első kép az érintősíkra illesztéssel meghatározható.  

Az érintő első képe megszerkeszthető az első képellipszis és a hozzárendelt kör között 

fennálló affinitás segítségével is. Az alábbi ábrán az affinitás tengelye a sík K-ra illeszkedő h első 

fővonala, pontpárja pedig P’(P). Az érintő e' első képe az affinkör (P)-beli (e) érintőjének affin 

megfelelője. 

 
 

12.2. ábra.  Gömb metszése második vetítősíkkal
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12.3. Gömb metszése általános helyzetű síkkal 
 

Szerkesszük meg a G
2
(O,r) gömbnek az 1, 2, 3, 4  csúcspontokkal adott téglalap síkjával alkotott 

metszését! (12.3. ábra) 

 

A metszetkör vetületeinek szerkesztését a 12.2. ábrán megismert módon képsíktransz-

formációval végezzük. Az első majd a második képsíkhoz kapcsolt új képsíkok bevezetésével, a 

metszősíkot élbe transzformálva a K1, K4  illetve a K2, K5 képsíkrendszerben vetítősík és gömb 

metszését szerkesztjük. Az első kép elkészítéséhez az (12) első fővonalra merőleges K4 képsíkot 

veszünk fel – x1,4 merőleges 1’2’-re – amelyen a metszősík élben látszik. Az első kép 

nagytengelye A’B’, kistengelye C’D’, első kontúrpontjai L’, M’.  
 

 
 

12.3. ábra.  Gömb metszése általános helyzetű síkkal 
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12.4. Gömb döfése egyenessel 
 

1.  Szerkesszük meg a G
2
(O,r) gömb és a frontális 

helyzetű e egyenes metszéspontjait! (12.4. ábra) 

 

Illesszük az e egyenesre az F frontális helyzetű 

segédsíkot. Ez a sík az s sugarú paralelkört metszi 

ki a gömbből, amelynek második képe a térbelivel 

egybevágó kör. A kimetszett körnek és az e 

egyenesnek a metszéspontjai az A és B döfés-

pontok. 

A vetületek láthatóságát a kontúrsíkok figyelembe 

vételével készítjük. Lássuk az első képet! A gömb 

első kontúrsíkja a második képen élben látszó k1
2
 

főkört metszi ki a gömbből, amely felső és alsó 

félgömb palástra osztja a felületet. Felülnézetben, 

az első képen a felső félgömb ponjai láthatók, az 

alsó félgömb palást viszont takarásban van. Ezért 

az első képen az e egyenes az A döféspontig 

látható, a B-től a kontúrig viszont takarásban lesz. 

A második képen mindkét döféspont látható, mert 

mindkettő az elülső félgömbön van. 

 
 

12.4. ábra  Gömb döfése fővonallal 

 

                            

2. Szerkesszük meg a G
2
(O,r) 

gömb és az e általános hely-

zetű egyenes metszéspontjait!  

(12.5. ábra) 

  

A szerkesztéshez alkalmazott 

segédsík legyen az e egyenes 

V második vetítősíkja. A V  

vetítősíknak a gömbbel alko-

tott metszete kör, amelynek K 

középpontját az O-ra illesz-

kedő n normális metszi ki a 

síkból, az átmérője pedig 

akkora, mint a kör élben 

látszó vetületével megegyező 

húr. A V sík által a gömbből 

kimetszett körnek és az 

egyenesnek az A és B met-

széspontjai a keresett döfés-

pontok. Megszerkesztésüket a 

V-vel párhuzamos új képsíkon 

képsík-transzformációval 

végezzük.  

 

 
 

12.5. ábra.  Gömb döfése általános helyzetű egyenessel 
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3.  Szerkesszük meg a G
2
(O,r) gömb és az e általános helyzetű egyenes metszéspontjait! 

     (12.6. ábra) 

 

Gömb és egyenes döfésének másik megoldása az, amikor segédsíknak az e egyenesre és a 

gömb O középpontjára illeszkedő S(Oe) síkot választjuk. Ez a segédsík a gömbből főkört 

metsz ki. Ha ezt a főkört az O-ra illeszkedő h fővonala körül az első képsíkkal párhuzamos 

helyzetbe forgatjuk, akkor éppen fedésbe kerül a k1
2
 első kontúrkörrel. Így valójában csak 

az e egyenest kell leforgatni és megkeresni a kontúrkörrel alkotott (A) és (B) 

metszéspontjait.  

 

 
 

12.6. ábra.  Gömb és egyenes döfésének szerkesztése forgatás segítségével
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13.  FORGÁSHENGER 
 

13.1. A forgáshenger meghatározása és ábrázolása 
 

Egy adott síkgörbe pontjain át a görbe síkjával nem párhuzamos egyenessel párhuzamosan 

húzott egyenesek általános végtelen hengerfelületet alkotnak. A párhuzamos egyenesek a 

hengerfelület alkotói. Ha a görbe kör és az alkotók a kör síkjára merőlegesek, akkor egyenes 

körhengerről vagy forgáshengerről van szó.  

 A forgáshenger forgatással is származtatható (13.1. ábra). Ha egy egyenest egy vele 

párhuzamos egyenes, mint tengely körül megforgatunk forgáshenger palást keletkezik. A 

forgáshenger felületének pontjai azon pontok halmaza a térben, amelyek egy adott egyenestől – a 

forgáshenger tengelyétől – adott távolságra, sugárnyira vannak. Egy H
2
(t,r) forgáshengert t 

tengelye és r sugara határozza meg. A forgáshengernek a tengelyére merőleges síkmetszetei 

egymással párhuzamos körök, amelyeket paralelköröknek nevezünk. A tengellyel párhuzamos 

síkmetszetek alkotók.  

Egy felületi pontban a henger érintősíkja a ponton átmenő alkotóval és a pontra illeszkedő 

paralelkör érintőjével meghatározható. Az érintősík normálisa egyben a forgáshenger normálisa 

is, amely merőlegesen metszi a tengelyt. Az 13.1. ábrán szereplő n normálist a P pont és a 

tengellyel alkotott O metszéspont határozza meg. 

Rendezett nézeteken a forgáshenger legegyszerűbb vetületei akkor keletkeznek, ha a 

henger tengelye valamely vetítősugár, mert ekkor a henger azon képe, ahol a tengely pontként 

jelenik meg, a henger sugarával megegyező sugarú kör. 

 Ha a tengely képsíkkal párhuzamos (13.2. ábra), akkor a tengelyre merőleges újabb képsík 

felvételével – vagy a tengelyre merőleges síkban fekvő kör leforgatásával – célszerű az 

ábrázolást elvégezni.  

  

A forgáshengeren egy felületi pontot a pontra illeszkedő paralelkör vagy alkotó segítségével 

ábrázolunk.  

 
 

 

 
 

 

13.1. ábra.  Forgáshenger érintősíkja és normálisa    13.2. ábra.  Forgáshenger ábrázolása 
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13.2. Az ellipszis fókuszra vonatkozó definíciója 
 

Az ellipszis azon pontok halmaza a síkon, amelyeknek a sík két adott pontjától, – az F1 és F2 

fókusztól – mért távolságaik összege a két pont távolságánál nagyobb állandó:  r1 + r2 = 2a.  

A két vezérsugár összege egyenlő a nagytengely hosszával. Továbbá ha b a kistengely fele és 

c=|OF1|, akkor b
2
 + c

2
 = a

2
. (13.3. ábra) 

 
 

13.3. ábra.  Az ellipszis fókuszokra vonatkozó definíciója  

13.3. Forgáshenger ellipszismetszete 
 

Az egyetlen nézeten ábrázolt, képsíkkal párhuzamos tengelyű H
2 

forgáshengert a V vetítősík 

metszi [13.4. a) ábra]. A metszet axonometrikus szemléltető képét találjuk a 13.4. b) ábrán. 
 

A henger minden alkotója metszi a V síkot, továbbá V nem merőleges a tengelyre, ezért a 

metszet ellipszis, amelynek vetülete az AB szakasz.  
 

A metszet pontjaira érvényes az ellipszisnek az előző 13.2. pontbeli definíciója, amelyet 

Dandelin (1822.) nyomán könnyen lehet igazolni. Vegyük fel a V metszősíkot, valamint a H
2
 

hengert belülről érintő 2
1D  és 2

2D  gömböket! A gömbök az F1 és F2 pontokban érintik a síkot, 

illetve a 2
1k  és 2

2k  körök mentén érintik a hengert. 
 

 
 

       a)       b) 

 

13.4. ábra.  Forgáshenger síkmetszetének Dandelin-gömbjei 
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A P pontra nézve teljesül, hogy  
  

PF1 = PT1,    illetve    PF2 = PT2 , 
  

mivel külső pontból a gömbhöz egyenlő hosszú érintőszakaszok húzhatók. Továbbá 
 

PF1 + PF2 = PT1 + PT2 = T1T2 = állandó = 2a , 

 

amely a hengert érintő gömbök érintkezési köreinek távolsága és megegyezik az AB nagytengely 

hosszával. 

 

13.4. Forgáshenger síkmetszetének érintője 
 

A 13.5. ábrán az A síkon álló H
2
 forgáshengert az M sík az e

2
 ellipszisben metszi. A metszet P 

pontjában készítsük el az ellipszis t érintőjét! A t érintő egyrészt benne van az M metszősíkban, 

másrészt a henger P pontbeli E érintősíkjában, ezért az érintő a metszősíknak az érintősíkkal 

alkotott metszésvonala t(ME). A t érintőegyenest két pontja meghatározza, célszerűen a P 

érintési pont, és az A síkbeli N pont t(PN). Ha az A sík valamely képsík, akkor az N pont az 

érintő nyompontja. Az N nyompont az M metszősík és az E érintősík nyomvonalainak, m-nek és 

n-nek a metszéspontja. 
 

 

 

13.5. ábra.  Henger síkmetszetének érintője 

 
13.5.  Forgáshenger metszése általános helyzetű síkkal 
 

Az első képsíkon álló forgáshengert az S(n1 n2) síkkal ellipszisben metszük (13.6. ábra). A 

metszet első képe ugyanaz, mint az alapkör első képe. A metszősíkra merőleges új képsíkon – a 

K1, K4 képsíkrendszerben – a metszetellipszis kettősvetületben az AB nagytengellyel megegyező 

hosszúságú A
IV

B
IV

 szakasz. A metszetellipszis nagytengelye síkjának első esésvonalára, 

kistengelye síkjának első fővonalára illeszkedik. A CD kistengely hossza akkora, mint a henger 

átmérője. A kistengely a negyedik képen pontnak látszik, az A
IV

B
IV

 felezéspontja. A metszet 

második képét transzformációval határozzuk meg. Az A"B" és C"D" a metszet második képének 

konjugált átmérői. Az első képen a tengelyek vetületei a kör középpontjára illeszkedő esésvonal 

és fővonal irányú átmérőit képezik. A metszet első képe kör, a második képe úgy is 
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szerkeszthető, mint a metszősíkra illeszkedő alakzat második képe. A második kép tengelyei a 

Rytz-módszerrel meghatározhatók. 

A síkmetszet E pontbeli érintője az S metszősíknak az E pontbeli érintősíkkal alkotott 

metszésvonala. (lásd 13.5. ábra) Az e érintő N1 első nyompontja a metszősík n1 és az érintősík 

m1 első nyomvonalának  metszéspontja.   

 Megszerkesztettük a metszet K és L második kontúrpontjait, amelyek a henger második 

kontúralkotóira és a sík f második fővonalára illeszkednek. Bennük a kontúralkotók érintik a 

metszetellipszist . 

A K és L második kontúrpontok szerepe a láthatóság szempontjából is fontos, mert a 

metszetellipszis második képének látható és takart íveit választják el egymástól.  

 

 
 

 

13.6. ábra.  Forgáshenger metszése általános helyzetű síkkal 
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13.6. Henger döfése egyenessel 

 
Henger és egyenes metszését az egyenesre illesztett segédsíkkal szerkesztjük. (Hasonlóan 

szerkesztjük, mint a hasáb és egyenes metszését.) A segédsík az egyenesre illeszkedik és 

általában párhuzamos a henger alkotóival, ezáltal a segédsík alkotókban metszi a hengert.  

 

A 13.7. ábrán a frontális tengelyű forgáshengert az m általános helyzetű egyenes metszi. 

A henger tengelyére merőleges új képsíkon a henger vetülete kör, a segédsíknak az egyenessel 

együtt a negyedik képe m
IV

. Ezek közös pontjai M és N a keresett metszéspontok. A 

láthatóságot a kontúrsíkok figyelembevételével állapítjuk meg. Az első kontúr síkja a henger 

tengelyére illeszkedik és merőleges a második képsíkra. A felette lévő hengerpalást a 

felülnézetben látszik, az alatta lévő pedig takart felületrész. Hasonlóan állapítható meg a többi 

képen is a láthatóság. 
 

 
 

 

13.7. ábra.  Forgáshenger döfése egyenessel
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14.  FORGÁSKÚP 
 

14.1. Kúp származtatása 
 

Egy görbére nem illeszkedő pontot a görbe pontjaival összekötő egyenesek egy végtelen 

kúpfelületet alkotnak. A pont a kúp csúcsa, az egyenesek az alkotói, a görbe pedig a felület egy 

vezérgörbéje. Általánosan adott vezérgörbe helyett választhatjuk vezérgörbének a felület 

valamely síkmetszetét. A gyakorlati alkalmazások során leggyakoribb a körkúp, amelynek 

körmetszetei közül valamelyiket tekinthetjük vezérgörbének. A csúcspontot a vezérkör közép-

pontjával összekötő egyenes a kúp középvonala. Ha a középvonal a vezérkör síkjához képest 

ferde, akkor a kúpot ferde körkúpnak hívjuk, ha rá merőleges akkor egyenes körkúpnak 

nevezzük. Az egyenes körkúp középvonala egyben magasságvonala és forgástengelye is a 

felületnek. Az ilyen kúpot forgáskúpnak nevezzük mivel a palástja egy alkotónak a tengely 

körüli forgatásával is származtatható. A forgáskúp alkotójának a tengellyel bezárt szöge a 

félnyílásszög. A forgás közben az alkotó pontjai köröket írnak le a felületen, amely köröknek a 

síkja a tengelyre merőleges, következésképp egymással párhuzamos. Ezeket a köröket  

paralelköröknek is nevezzük. 

 

14.2. Forgáskúp érintősíkja és normálisa 
 

Forgásfelületeknél, így a forgáskúpnál is, beírt gömböt is használhatunk a normális 

elkészítéséhez. A 14.1. ábrán szereplő forgáskúp P pontjának k
2
 a paralelköre. A k

2
 mentén 

érintő G
2
 beírt gömbnek a k

2
 paralelkör menti normálisai megegyeznek a forgáskúp 

normálisaival. Az n normális az R pontot a gömb O középpontjával köti össze és merőleges az R 

ponton átmenő b kúpalkotóra is. A forgáskúp származtatása során a b alkotóval együtt forgassuk 

a t tengely körül az n normálist is. Miközben a b alkotó leírja az eredeti kúpot, s az R pont 

befutja a k
2
 paralelkört, az n normális egy O csúcspontú N

2 
másik kúpot képez, amelynek alkotói  

merőlegesen metszik az eredeti kúp alkotóit. Ez a kúp az eredeti kúpnak
 
normálkúpja, s így 

mondható, hogy a forgáskúp normálisa a normálkúpjának alkotója. 

 

 
 

14.1. ábra. Forgáskúp, érintőgömbje és normálkúpja 
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14.3. Forgáskúp ábrázolása 
 

A 14.2. ábrán első vetítősugár tengelyű forgáskúpot ábrázoltunk. A forgáskúp második képét a 

második kontúralkotókkal vettük fel, az első képét alapkörének és csúcspontjának vetületével 

ábrázoltuk.  

 Forgáskúpra felületi pontot paralelkör vagy alkotó segítségével illesztünk. A P és R 

felületi pontokat a rajtuk átmenő k
2
 paralelkör vagy az a és b alkotók illesztésével vettük fel.  

Az S pontbeli E érintősíkot a pontra illeszkedő c alkotó és a ponton átmenő paralelkör h 

érintője határozza meg. Rajzoljuk meg az alkotó talppontjában az alapkör n érintőjét, amely az 

érintősíknak az alapsíkbeli nyomvonala. Az n nyomvonal és az c alkotó az érintősík első fő- és 

esésvonalát alkotják.  

A forgáskúp egy adott pontbeli érintősíkja meghatározható a ponton átmenő alkotóval és 

az alapkörhöz az alkotó talppontjában húzott érintőegyenessel. 

 

 
 

 14.2. ábra. Forgáskúp ábrázolása  14.3. ábra. Forgáskúp normálisának szerkesztése 
 

 

14.4. Forgáskúp normálisának szerkesztése normálkúp segítségével 
 

A 14.3. ábrán
 
függőleges tengelyű forgáskúp P pontbeli n

 
normálisát szerkesztjük normálkúp 

segítségével. A normálkúp N csúcspontját a P pont p
2 

paralelkörének L kontúr-pontjában az 

eredeti kúp kontúralkotójára állított merőleges egyenes metszi ki a kúp tengelyéből. A forgáskúp 

n normálisa a kúp P pontját a normálkúp N csúcspontjával összekötő egyenes. 
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14.5. Kúp döfése egyenessel 
 

A kúp és egyenes döféspontját célszerű a metsző egyenesre és a kúp csúcsára illesztett segéd-

síkkal szerkeszteni. Ennek a segédsíknak a kúppal alkotott metszete általában két alkotó, 

amelyek az adott egyenest a keresett döféspontokban metszik. 

 

A 14.4. ábrán a forgáskúpot döfő e egyenesre az S(eM) síkot fektettük. Az S segédsíkot a 

továbbiakban az e egyenessel és a kúp csúcsára illeszkedő h első fővonalával kezeljük, de 

használhatjuk a csúcsra illeszkedő e-vel párhuzamos s egyenest is. Az S sík n1 első nyomvonala 

az e egyenes N első nyompontján megy keresztül és párhuzamos a h első fővonallal, vagy az N 

és S nyompontokat köti össze. A segédsíknak és az alapsíknak az n1 metszésvonala metszi ki a 

kúp alapköréből a döféspontokon átmenő alkotók talppontjait. 

 

 
 

14.4.  ábra. Forgáskúp metszése egyenessel 
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14.6. A forgáskúp síkmetszetei: kúpszeletek 
 

Az elemi geometriában és az ábrázoló geometriában fontos szerepe van az ellipszisnek, 

hiperbolának, parabolának, amelyeket kúpszeletnek is nevezünk. A kúpszelet gyüjtőfogalom azt 

fejezi ki, hogy ezek a görbék a másodrendű kúp – a mi vizsgálatunkban a forgáskúp – 

síkmetszeteként is előállíthatók. A 14.5. ábrán három forgáskúp palástot egy-egy síkkal 

metszünk. Ha egy – a csúcsra nem illeszkedő – sík a forgáskúp minden alkotóját metszi, akkor a 

metszet ellipszis (e
2
) (vagy kör) [4.5. a) ábra] ha a metszősík egy a alkotóval párhuzamos, akkor 

a metszet parabola [p
2
, 14.5. b) ábra] s ha a metszősík két alkotóval u-val és v-vel párhuzamos, 

akkor a metszet hiperbola [h
2
, 14.5. c) ábra] 

 

 

 
 

       

 a) ellipszis b) parabola  c) hiperbola 

 

14.5. ábra. Forgáskúppalástok síkmetszeteinek szemléltetése 

 

 

 

A metszősíkok helyzeteit egyetlen olyan nézeten szemléltetjük ahol a kúp tengelye 

párhuzamos valamely képsíkkal és a metszősík vetítő helyzetű, azaz a kúpszelet kettősvetületben 

egy szakaszként jelenik meg. A 14.6. ábrán az A ponton keresztül a kontúralkotókkal 

párhuzamos V és V* sík metsz ki a kúpból parabolákat, s a köztük lévő egy-egy 

szögtartományban találjuk az ellipsziseket,illetve hiperbolákat kimetsző síkok lehetséges 

helyzeteit.  
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A metszősíkok helyzete jellemezhető a forgáskúp α félnyílásszögének valamint a tengely és a sík 

φ szögének viszonyával:  
 

ha  α  < φ,  akkor a metszet ellipszis, 

ha  α  = φ,  akkor a metszet parabola, 

ha  α  > φ,  akkor a metszet hiperbola. 

 

 
 

14.6. ábra. Adott ponton átmenő kúpszeletek síkjainak tartományai 

 

 

14.7. Forgáskúp ellipszismetszete 
 

Vízszintes síkon álló forgáskúpot messük a V2 második vetítősíkkal (14.7. ábra). A kúp minden 

alkotója metszi a síkot és a sík nem merőleges a forgáskúp tengelyére, tehát a metszet ellipszis.  

A kúpot és a metszősíkot érintő G1 és G2 középpontú ún. Dandelin-gömbök beírásával 

könnyen igazolható -a henger metszésénél megismert módon- hogy a metszet tetszőleges E 

pontjára teljesül az F1E + F2E = AB összefüggés vagy másképpen r1 + r2 = 2a. A gömböknek és 

a síknak az érintési pontjai az ellipszis F1 és F2 fókuszai.  

A kúp síkmetszetének pontjai a kúp és sík közös pontjai, ezért a metszet pontjait kúpalkotó 

vagy paralelkör segítségével szerkesztjük. A metszet AB nagytengelye benne van a kúp második 

képsíkkal párhuzamos szimmetriasíkjában, a V2 sík első esésvonalára illeszkedik, s a végpontok 

a második kontúralkotókon vannak. A metszet K középpontja az AB felezéspontja. A kistengely 

a K ponton keresztül a sík első fővonalára illeszkedik, amely ebben az esetben második 

vetítősugár helyzetű. A kistengely C, D végpontjait a K szintjében lévő paralelkörrel 

szerkesztjük.  

A metszet második képe kettősvetület, a nagytengellyel megegyező hosszúságú A"B" 

szakasz. A C"D" kistengely  második képe egybeesik K"-vel. 

A metszet első képe ellipszis, amelynek tengelyei A'B', C'D'. A metszet tengelyeinek első 

képei az első képellipszis tengelyei. A metszet első képének egyik fókusza a kúp csúcsának M' 

első képe.  

A metszet tetszőleges E és F pontját az u és v alkotóval szerkesztettük. A metszet E 

pontbeli e érintője a metszősíknak és a kúp E pontbeli érintősíkjának metszésvonala. Az érintő 

N1 első nyompontja az említett síkok n1 és s1 első nyomvonalainak a metszéspontja: N1(n1, s1). 
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A metszősíkkal párhuzamos képsíkon transzformációval, valódi nagyságban ábrázoltuk a 

ellipszist a tengelyeivel, vezérsugaraival és egy érintőjével együtt. (A negyedik képre utaló 

jelölést és a képtengelyeket nem tüntettük fel.) 

 

 

 
 

 

14.7. ábra. Forgáskúp ellipszismetszete 
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14.8.  A parabola definíciója és néhány tulajdonsága 
 

A parabola azon pontok halmaza a síkon, amelyek a sík egy adott ponjától (az F fókusztól) 

ugyanolyan távolságra vannak mint a sík egy adott egyenesétől (a d vezéregyenestől, 

direktrixtől). (14.8. ábra) A meghatározásban szereplő szakaszok a parabola r1(PF) és r2(PFe) 

vezérsugarai, amelyekre r1 = r2. A fókusz és a vezéregyenes távolsága a parabola p paramétere,  

t a tengelye, C a tengelypontja és c a tengelypontbeli érintője. 
 

A parabola érintőjének néhány tulajdonsága: 
 

1. az e érintő felezi a vezérsugarak szögét,  

2. az e érintő az FFe szakasz felezőmerőlegese, 

3. a fókusznak az érintőre vonatkozó tükörképe illeszkedik a vezéregyenesre,  

4. az e érintőnek a tengelypontbeli c érintővel alkotott U metszéspontjára UC=UV,  

5. az e érintő P érintési pontjára teljesül PV=CT,  

6. az érintő a PFeTF rombusznak egyik átlója.  

7. A parabola tengelypontbeli simulókörének (hiperoszkuláló körének) sugara r = p. 

 

 
 

14.8. ábra. A parabola és érintője, hiperoszkuláló köre 

 

14.9. Forgáskúp parabolametszete 

 

Vízszintes síkon álló forgáskúpot messük olyan V második vetítősíkkal, amely párhuzamos a 

kúp bal oldali kontúralkotójával! (14.9. ábra) Emiatt a metszősík egy kúpalkotót nem metsz, 

tehát a metszet parabola. A kúpot és a metszősíkot is érintő G középpontú ún. Dandelin-gömb 

beírásával igazolható, hogy a metszet pontjai a gömb és a sík F érintési pontjától ugyanolyan 

távolságra vannak, mint a d egyenestől. A d (direktrix) a kúp és a gömb érintkezési köre síkjának 

és a metszősíknak a metszésvonala. A definícióban szereplő távolság akkora, mint annak a 

csonkakúpnak az alkotója, amelynek párhuzamos körei a ponton átmenő paralelkör és a 

Dandelin-gömb érintkezési köre. 

A parabola szimmetriatengelye benne van a kúp második képsíkkal párhuzamos 

szimmetriasíkjában, rajta C a metszet tengelypontja (,,csúcspontja”) ez a metszet legfelső pontja. 

A metszet pontjait a rájuk illeszkedő alkotók vagy paralelkörök felvételével szerkesztjük. 

A második képen a parabolaív szakaszként, kettősvetületben jelenik meg. A kúp csúcsára 

illeszkedő horizontális sík a metszősíkot a v egyenesben metszi. A metszet első képe szintén 
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parabola, a metszetkép pontjainak az M' ponttól és a v' egyenestől mért távolsága egyenlő. A 

metszet első képének fókusza a kúp csúcsának M' első képe. 

A metszet P és R pontját a rájuk illeszkedő k
2
 paralelkör segítségével ábrázoltuk. A 

metszet B pontbeli e érintőjének N első nyompontja a metszősík n1 és az érintősík m1 első 

nyomvonalának a metszéspontja: N(n1, m1). Az alapkörre illeszkedő L pontban a metszet l 

érintőjét a parabola 14.8. fejezetbeli 4. tulajdonsága alapján szerkesztettük. 

A metszősíkkal párhuzamos képsíkon transzformációval valódi nagyságban ábrázoltuk a 

parabolát. (A negyedik képre utaló jelölést és a képtengelyeket nem tüntettük fel.) 

 

 
 

14.9. ábra.  Forgáskúp metszése vetítősíkkal parabolában 
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14.10.  A hiperbola definíciója és néhány tulajdonsága (14.10. ábra) 

 
A hiperbola azon pontok halmaza a síkon, amelyeknek a sík két adott pontjától, (az F1 és F2 

fókusztól) mért távolságaik különbsége a két pont távolságánál kisebb állandó:  

| r1 - r2 | = 2a. 
 

A hiperbola egy P pontját a fókuszokkal összekötő r1 és r2 szakaszokat nevezzük vezér-

sugaraknak. A két vezérsugár különbsége állandó és megegyezik a valós tengely hosszával. Az 

AB valós tengely O felezéspontja a hiperbola középpontja. 

 

 
 

14.10. ábra.  A hiperbola néhány tulajdonsága 

 

A hiperbola néhány tulajdonsága 

  

1. A hiperbolának két szimmetriatengelye van, az egyik a valós tengelyre illeszkedik, a 

másik a valós tengely felezőmerőlegese. A másik szimmetriatengelyen nem lehet pontja a 

hiperbolának, mert arra nézve r1 = r2 volna, ami az | r1 - r2 | = 2a következtében lehetetlen. 

Azért ezt a tengelyt képzetes tengelynek nevezzük, és a felét b-vel jelöljük.  

 

2. A hiperbolának két végtelenbe nyúló ága van, egy-egy ág végérintője az aszimptota. A 

tengelyek az aszimptoták szögfelezői. A fókusz és a középpont távolságát c-vel jelölve  

 

a
2
 + b

2
 = c

2
  

 

teljesül, így a hiperbola aszimptotái átlói annak a téglalapnak, amelynek a középvonalai a 

tengelyek. 

 

3. A hiperbola valós tengelyének A végpontjában a simulókör (hiperoszkuláló kör) G 

középpontját az előző 2. pontbeli téglalap csúcsából az aszimptotára állított merőleges 

metszi ki a valós tengely egyeneséből. A simulókör sugara r =│GA│. 
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4. A hiperbola bármely szelőjének a hiperbolaívekkel alkotott metszéspontjai egyenlő 

távolságra vannak az őket összekötő egyenesnek az aszimptotákon lévő metszéspontjaitól 

(14.11. ábra)  
 

EF = GH,  HV = PU . 

 

5. A hiperbola érintőjén az érintési pont felezi az érintőnek az aszimptoták közé eső 

szakaszát:   
 

HM = HN. 

 

Ezáltal az aszimptoták és az érintő által meghatározott OMN háromszögben a v 

aszimptotával párhuzamos HL szakasz a háromszög egyik középvonala, amelyre 

OL=LM. Így a hiperbola e érintője az M és H összekötő egyenese. (14.11. ábra) 

 

 

 
 

14.11. ábra.  A hiperbola szelőjének, érintőjének tulajdonsága 
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14.11. Forgáskúp hiperbolametszete 
 

A 14.12. ábrán az első képsíkon álló forgáskúpnak az a1 és a2 alkotója párhuzamos a V2 második 

vetítősíkkal. Ezért a kúp és a V2 sík metszéséből származó kúpszelet hiperbola. Annak igazolása, 

hogy a metszetre teljesül a hiperbola 14.10. fejezetbeli definíciója, a Dandelin-gömbökkel az 

ellipszis metszethez hasonlóan  elvégezhető.  

 

A metszet pontjait a kúpra illeszkedő paralelkör vagy alkotó segítségével ábrázoljuk. A 

kúp alsó palástján a hiperbola egyik, felső palástján a másik ágának egy-egy íve van.  

A hiperbola valós tengelye benne van a kúp második képsíkkal párhuzamos 

szimmetriasíkjában, a V2 sík első esésvonalára illeszkedik, és az A és B végpontjai a második 

kontúralkotókon vannak. A metszet K középpontja az AB felezéspontja. A CD képzetes tengely 

a K ponton keresztül a sík első fővonalára illeszkedik, amely ebben az esetben második 

vetítősugár helyzetű.  

A metszet második képe kettősvetület, az első képe hiperbola. A hiperbola első képének 

A'B' valós tengelye a metszet AB valós tengelyének első képe. A C'D' képzetes tengely a 

tengelyekhez szerkeszthető téglalap segítségével meghatározható, ha ismerjük a vetület 

aszimptotáit.  

A hiperbola u és v aszimptotája a kúp csúcspontján átmenő, a metszősíkkal párhuzamos 

V sík által kimetszett a1, ill. a2 alkotóval párhuzamos és illeszkedik a hiperbola középpontjára. 

Ennek ismeretében az aszimptotákat úgy szerkesztjük, hogy a hiperbola középpontján keresztül 

párhuzamost húzunk az aszimptota irányokkal: az a1 és a2 alkotóval. Az aszimptota képe a kép 

aszimptotája. 

A metszet tetszőleges E és F pontját az a és b alkotóval szerkesztettük. A metszet E 

pontbeli e érintője a metszősíknak és a kúp E pontbeli érintősíkjának metszésvonala. Az érintő 

N1 első nyompontja az említett síkok első nyomvonalainak metszéspontja: N1(n1, m1). A metszet 

első képének egyik fókusza M'. 

 

(Az aszimptoták szerkesztése másképpen: az a1 és a2 menti érintősíkok nyomvonalai az 

alapkört a P és R talppontokban érintik. Az u és v végérintők az alkotók menti érintősíkoknak és 

a metszősíknak a metszésvonalai, tehát az U és V nyompontokon keresztül az a1 és a2 alkotókkal 

párhuzamosak.) 

 

A metszősíkkal párhuzamos új képsíkon elkészítettük a hiperbola valódi nagyságban 

megjelenő negyedik képét. (A negyedik képre utaló jelölést és a képtengelyeket nem tüntettük 

fel.) 
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14.12. ábra.  Forgáskúp metszése vetítősíkkal hiperbolában 
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15. HENGEREK, KÚPOK ÉS GÖMB ÁTHATÁSAI 

 
Két görbült felület közös pontjai általában egy térbeli görbe vonalat képeznek, a két felület 

metszésvonalát vagy áthatási vonalát, röviden áthatását. A címben felsorolt másodrendű 

felületek áthatása negyedrendű térgörbe. A negyedrendű térgörbét egy síkkal elmetszve 

legfeljebb négy metszéspont keletkezik. Egy térgörbe rendszáma a térgörbe és egy tetszőleges 

sík metszéspontjainak maximális számát jelzi. 
Két felület áthatásának meghatározása visszavezethető felületek síkkal való metszésére 

olymódon, hogy célszerűen választott segédsíkokkal mindkét felületet elmetszve, a metszet-

görbék közös pontjait meghatározzuk. Azokat a síkokat tekintjük alkalmas segédsíkoknak, 

amelyeknek a felületekkel alkotott metszésvonalai vagy azok vetületei könnyen szerkeszthető 

vonalak, általában egyenesek vagy körök.  
 

Az általunk vizsgált esetekben mindig található 
  

− egymással párhuzamos síkok halmaza, (ezeket paralel szeletelő síkoknak nevezzük) 

és/vagy 

− egy ún. sorozóegyenesre illeszkedő síkok halmaza, (ezek az ún. sorozó síkok), 
 

amelyek a felületeket egyenesekben (alkotókban) és/vagy körökben metszik. Ezáltal az áthatási 

görbe pontjai egyenesek, egyenes és kör, illetve körök metszéseként adódnak. 

 Bizonyos esetekben szeletelő felületként gömbök seregét használjuk. Metsző tengelyű 

forgásfelületek esetében ugyanis található olyan segédgömb, amely mindkét felületből köröket 

metsz ki, amelyeknek közös pontjai az áthatási görbe pontjait képezik. Ez a segédgömbök 

módszere. 

 

15.1.  Az áthatás elemzése 
 

Az áthatás szerkesztése előtt célszerű elemzést végezni azért, hogy előzetesen tájékozódjunk a 

görbének illetve vetületének alakjáról és tulajdonságairól. 

 

a) Elemezzük a két felület relatív helyzetét, továbbá 
 

− a szimmetria tulajdonságokat, 

− a két felület esetleges közös vonalait, 

− a két felület érintkezését, 
 

      hogy következtessünk az áthatási görbe tulajdonságaira, nevezetesen, hogy 
 

− különleges (szinguláris) pontok léteznek-e, 

− két vagy több részből áll-e, szétesik-e. 

 

Különleges (szinguláris) pontok az áthatási görbén 
 

Önmetszéspont vagy kettőspont keletkezik az áthatási görbén, ha a két felületnek a közös 

pontban ugyanaz az érintősíkja. Továbbá kettőspont keletkezik akkor is, ha például kúp-

kúp vagy kúp-henger esetében a kúp csúcsa a másik felületnek közönséges pontja és 

ebben a pontban a másik felület érintősíkja a kúpot két alkotóban metszi [15.6. a) ábra]. 

Ez a két alkotó a kettőspontbeli két érintő.  
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Ha az előbbi érintősík a másik felületnek is érintősíkja, akkor a kúp csúcsa az áthatási 

görbének csúcspontja lesz és az érintkezési alkotó egyben a csúcspontbeli érintő is [15.6. 

b) ábra]. 

Végül, ha az érintősík nem metszi és nem is érinti a kúpot, amelynek a csúcsa illeszkedik 

a másik felületre, akkor izolált pont keletkezik [15.6. c) ábra]. 

Két önmetszéspont esetén az áthatási görbe szétesik alacsonyabb rendszámú görbékre 

(15.7. ábra). 

 

b)   Elemezzük az alakzatnak a képsíkrendszerben elfoglalt helyzetét 

 

Az áthatási görbe vetületének az elhelyezkedésből következő néhány különleges 

tulajdonsága: 

 

− vetületi önmetszés keletkezik, ha a görbe valamely kettősszelője vetítősugár, 

 

– kettősvetület keletkezik, ha az egyik felület vetítőhenger, ill. a két felület közös 

szimmetriasíkja valamely képsíkkal párhuzamos, 

 

– vetületi csúcspont keletkezik, ha a görbe valamely érintője vetítősugár. 

 

 

Egyszerű ívekből álló síkgörbe szerepel a 15.1. ábrán. A görbének A egy közönséges pontja, 

továbbá különleges (szinguláris) pontjai: C elsőfajú csúcspont, B másodfajú csúcspont, I 

inflexiós pont, D önmetszéspont vagy kettőspont, O önérintéspont. Az egyes pontokban 

megrajzoltuk az érintőket is. 

 

 
 

 

15.1. ábra.  Közönséges és különleges pontok egy síkgörbén
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15.2. Az áthatási pontok szerkesztésének módszerei 
 

a) Szeletelés párhuzamos (paralel) síkokkal 
 

A két felületet olyan egymással párhuzamos segédsíkokkal szeleteljük, amelyek a 

felületekből egyenes alkotókat vagy köröket metszenek ki. Az áthatás pontjai a 

szeletelősíkban keletkezett egyenesek és/vagy körök metszéseként jönnek létre. A meg-

szerkesztett pontokat az egymásután következő segédsíkok sorrendjében kötjük össze. 

 

b) Szeletelés síksorral (a sorozás módszere) 
 

A módszer kúpok és/vagy hengerek esetén alkalmazható és kúpnak illetve, hengernek 

egyenessel való döfésén alapul. Kúpok és/vagy hengerek esetén található síkoknak olyan 

serege, amely mindkét felületből alkotókat metsz ki, így az áthatás pontjai a kimetszett 

alkotók (egyenesek) metszéspontjai. Az alkalmas segédsíkok egy végesbeli vagy 

végtelentávoli sorozóegyenesre illeszkednek, síksort alkotnak, innen a módszer elneve-

zése, szerkesztés sorozással. 
 

A sorozással történő szerkesztés algoritmusa: 
 

 1.  az alapsík vizsgálata 

– közös az alapsík, 

– különböző alapsíkok esetén megszerkesztjük a metszésvonalukat; 
 

 2.  a sorozóegyenes megszerkesztése 

– kúp-kúp esetén a kúpok csúcspontjainak összekötő egyenese, 

– kúp-henger esetén a kúp csúcsára illeszkedő, a henger alkotóival párhuzamos, 

– henger-henger esetén a szeletelő síkok mindkét henger alkotóival párhuzamo-

sak (a sorozó egyenes ideális egyenes); 

 

3.  a sorozópont(ok) megszerkesztése (A sorozópont a sorozóegyenesnek az alapsíkkal 

alkotott döféspontja), 

–  közös alapsík esetén egy sorozópont létezik, 

– különböző alapsíkok esetén elkészítjük a sorozóegyenesnek az alapsíkokkal 

alkotott döféspontjait. 

 

 4.  az áthatási pontok szerkesztése. 

 
 

c) Szeletelés gömbökkel 
 

Metsző tengelyű forgásfelületek esetében az áthatás megszerkesztéséhez szeletelő 

felületként gömbök seregét is használhatjuk. A segédgömb mindkét felületből köröket 

metsz ki, amelyeknek közös pontjai az áthatási görbe pontjait képezik. 

 

d) Áthatási pontok szerkesztése transzformációval 
 

Rendezett nézetek esetén, ha az áthatásban résztvevő felületek közül legalább az egyik 

henger, akkor a henger tengelyére merőleges vetületen, az áthatási görbe képe 

közvetlenül felismerhető. Az áthatás vetülete megegyezik a henger valamely 

normálmetszet görbéjének vetületével, vagy annak egy részével. Az áthatás pontjainak 

szerkesztése ilyen esetben valójában illesztési feladat. 
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15.3. Az áthatási görbe érintője 

 

1. Szerkesztés érintősíkok módszerével: az áthatási görbe érintője a felületek vizsgált 

pontbeli érintősíkjainak metszésvonala.  

[A 15.2. ábrán az F1 és F2  felület g áthatási vonalának tetszőleges P pontjában az e érintő 

az E1 és E2 érintősíkok e metszésvonala.] 

 

2. Szerkesztés normálisok módszerével: az áthatási görbe érintője a felületek vizsgált 

pontbeli normálisainak síkjára merőleges egyenes. Az érintő a felületi normálisok 

síkjának normálisa. 

[A 15.2. P ábrán az F1 és F2 felület g áthatási görbéjének tetszőleges P pontjában a 

felületek normálisai n1 és n2. Az e érintő merőleges az N(n1 n2) síkra] 

 

 

 
 

15.2. ábra.  Felületek áthatási görbéje, érintősíkjai, normálisai 

 

 

15.4. Az áthatás szerkesztésének algoritmusa 

 
1. Elemezzük a két felület relatív helyzetét és a képsíkrendszerben elfoglalt helyzetét, az 

áthatás pontjainak szerkesztéséhez válasszunk alkalmas módszert!  

 

2. Szerkesszük meg az áthatási görbe kontúrpontjait! 

 

3. Szerkesszük meg az áthatási görbének és vetületének a különleges (szinguláris) pontjait 

(pl. önmetszéspont, csúcspont, ...)! 

 

4. Szerkesszük meg az áthatási görbe azon pontjait, amelyekben alkotó vagy paralelkör 

érinti a görbét! 

 

5. Szerkesszünk általános pontokat és bennük az érintőt! 

 

6. A megszerkesztett pontokon keresztül rajzoljuk meg a görbe vetületeit! 
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15.5. Kitérő tengelyű forgáshengerek áthatása 
 

A 15.3. ábrán szereplő áthatás pontjait a hengerek tengelyeivel párhuzamos szeletelő síkokkal 

szerkesztjük, ezek mindkét hengert alkotókban metszik. Az f tengely előtt d távolságra lévő 

szeletelő sík a vetítőhengerből az a, b, a frontális helyzetű hengerből a c, l alkotókat metszi ki, 

amelyeknek metszéspontjai az S,R,P,T áthatási pontok. A c, l alkotók megszerkesztéséhez 

szükséges t távolságot a frontális henger fedőkörének kiforgatásával határoztuk meg.  

Az áthatás kontúrpontjai a második képen: 1, 2, 3, 4, illetve 5, 6, 7, 8. Az A, B pontokban 

a szeletelősík a frontális hengert, a C, D pontokban a szeletelősík a vetítő hengert érinti, emiatt 

ezekben a pontokban hengeralkotó lesz az áthatási görbe érintője.  

A P pontban normálisok módszerével szerkesztettük az e érintőt. 

A két felület egyesítésével keletkező alakzatot ábrázoltuk láthatóság szerint. 

 

 
 

15.3. ábra.  Kitérő tengelyű forgáshengerek áthatása 
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15.6. Forgáshengerek áthatása 
 

Egymásra merőleges tengelyű, horizontális helyzetű hengerpárokat találunk a 15.4. ábrán. Az 

áthatási görbék pontjait a hengerpárok tengelyeivel párhuzamos szeletelősíkokkal szerkesztjük, 

amelyek a hegerpárokból alkotókat metszenek ki. 

 

 
 

 (a) (b) (c) 

  

15.4. ábra.  Forgáshengerek áthatása 

 

A 15.4. ábrán az (a) esetben a kisebb sugarú henger minden alkotója résztvesz az áthatásban, a 

két hengernek a D pontban közös az érintősíkja, ezért az áthatásnak D önmetszéspontja. A 

negyedrendű áthatási görbe egy részből áll. Az áthatásnak az 1, 2, 3, 4 illetve 5, 6, 7, 8 az első 

kontúrpontjai, a K, L pontokban a nagyobb sugarú henger alkotója érinti a görbét, mert ezekben 

a pontokban a szeletelősíkok a kisebb sugarú hengernek érintősíkjai. 

 

A 15.4. ábrán a (b) esetben a kisebb sugarú henger a másikat teljesen átmetszi, ezért az áthatási 

görbe két részből áll. A részek – mint térgörbék – külön-külön is negyedrendűek, de mint 

áthatási görbék a rendszámuk együttesen is négy. Egymásra merőleges, metsző tengelyű 

forgáshengerek három közös szimmetriasíkja közül az egyik a második, a másik az első 

képsíkkal párhuzamos, ezért ezeken a képeken kettősvetület keletkezik: az áthatás második képe 

kör, az első kép egy-egy hiperbolaív. (Az áthatási pontok szerkesztése segédgömbökkel is 

elvégezhető lásd. később 15.12. ábra.) 

 

A 15.4. ábrán a (c) esetben a metsző tengelyű, egyenlő sugarú forgáshengerek áthatása két 

kettőspontot tartalmaz, emiatt az áthatási görbe szétesik két ellipszisre, amelyek az első képen 

kettős-vetületben egy-egy szakaszként jelennek meg. 

 



15. Áthatás 

 

 

114 

 

15.7. Forgáskúp és forgáshenger áthatása 
 

A 15.5. ábrán egymásra merőleges, kitérő tengelyű forgáskúp és forgáshenger áthatása szerepel.  

A kúp az első, a henger a második képsíkon áll, a felületeknek van egy közös szimmetriasíkja, 

amely a második képsíkkal párhuzamos, ezért a negyedrendű áthatási görbe második képe 

kettősvetület, a (3"1"4") körív. 

1. Az áthatási pontok szerkesztéséhez az alábbi eljárásokat alkalmazzuk:  

a) a kúp tengelyére merőleges szeletelő síkokat [lásd 15.2. a) pontot], 

b) a kúp csúcsára illeszkedő és a henger alkotóival párhuzamos síkokat [l. 15.2. b)], 

c) a vetítőhenger miatt az áthatási görbe második képe ismert – a 3”1”4” körív –, így a 

pontjait kúpalkotó vagy paralelkör illesztésével rendezhetjük az első képre.  

2. A henger 1, 2-vel jelölt első kontúrpontjait a bal oldali a első kontúralkotójára illeszkedő 

vízszintes H síkkal szerkesztjük. 

3. A 3 és 4 pontban a kúp csúcsára illeszkedő szeletelősík a jobb oldali b kontúralkotó mentén 

érinti a kúpot, ezért a hengerből kimetszett c, d alkotók érintik az áthatási görbét. A kúp 

csúcsára illesztett szeletelő sík ha érinti a hengert, akkor a kúpból kimetszett k és l alkotók az 

5, 6  pontokban  az áthatási görbe érintői. 

4. További általános (PRST) pontokat vízszintes szeletelő síkkal szerkesztettünk. 

 

 
15.5. ábra.  Forgáskúp és vetítő helyzetű forgáshenger áthatása 
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5. A P, 7 a hátsó, az R, 8 a kúp elülső profilalkotójára illeszkedő pontok. A P-ben az 

érintősíkok módszerével (lásd 15.3. szakasz) szerkesztettük az áthatási görbe e érintőjét. Az 

érintő első nyompontja a felületek n1 és m1 első nyomvonalainak N metszéspontja. 

6. A henger eltávolítása után a kúppalástot ábrázoltuk láthatóság szerint.  

 

 

15.8. Forgáskúp és forgáshenger néhány különleges áthatása 
 

Az 15.6. ábrán az (a) esetben a forgáskúp M csúcsa a forgáshenger felületének pontja és ebben a 

pontban a henger érintősíkja a kúpot két alkotóban (a és b) metszi. A kúp csúcsa az áthatásnak 

kettőspontja (önmetszéspontja), és a kúpból kimetszett két alkotó a kettőspontbeli két érintő.  

 

Ha a kúp C csúcsa illeszkedik a hengerpalástra és a C-ben a két felületnek közös az érintősíkja, 

akkor a kúp csúcsa az áthatási görbének csúcspontja és a kúp c érintkezési alkotója egyben a 

csúcspontbeli érintő is [15.6. ábra (b) eset].  

 

Végül, ha a kúp I csúcsa illeszkedik a henger felületére, és az I-ben a henger érintősíkja nem 

metszi és nem is érinti a kúpot, akkor az áthatásnak I az izolált pontja [15.6. ábra (c) eset]. 

Ebben az esetben valójában a két részből álló áthatás egyik darabja egyetlen ponttá zsugorodott 

össze.  

 

 
 

 (a)  önmetszéspont (b)  csúcspont (c)  izolált pont 

 

 

15.6. ábra.  Különleges pontok forgáskúp és forgáshenger áthatási görbéjén 
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15.9. Forgáskúp és forgáshenger két ellipszisre széteső áthatása 
 

A forgáskúp és a forgáshenger tengelyei metszik egymást (15.7. ábra) és a metszéspont köré írt 

gömböt érintik (lásd a negyedik és ötödik képet). Ebben az esetben a két felületnek van két közös 

érintősíkja, s így az áthatásnak két önmetszésponja D és E. Két önmetszéspont létezésekor a 

negyedrendű áthatás szétesik alacsonyabb rendszámú részekre, ebben az esetben egy-egy 

ellipszisre. A negyedik és ötödik képen az áthatás kettősvetületben jelenik meg, a negyedik 

képen kör, az ötödiken két szakasz a vetület. Az ellipszisek kistengelyének hossza megegyezik a 

henger átmérőjével, a nagytengelyek ((1 2), (5 6)) hossza az ötödik képen mérhető.  

 
 

15.7. ábra. Forgásúp és forgáshenger két ellipszisre széteső áthatása 
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15.10. Gömb és forgáshenger áthatása 
 

A két felület egyik közös szimmetriasíkja a második képsíkkal párhuzamos, így az áthatási görbe 

a második képen kettősvetületben jelenik meg, amely ebben az esetben parabolaív (15.8. ábra). 

A közös érintősík létezése miatt a görbének a K önmetszéspontja. Az áthatás pontjait a második 

képsíkkal párhuzamos szeletelő síkokkal szerkesztjük. A gömbből kimetszett kör és a hengerből 

kimetszett alkotók metszéspontjai áthatási pontok, pl. az F szeletelősíkban  P, R, S, I. 

A gömb első kontúrkörére illeszkedő E, F pontok meghatározásához a G középpontú s sugarú 

segédgömböt használtuk (lásd még 15.13 pont). A G középpontot a gömb első főkörének n 

normálisa (szimmetriatengelye) metszi ki a henger tengelyéből. A második képen a segédgömb 

által a hengerből kimetszett, élben látszó kör és a gömb élben látszó főkörének metszéspontja 

E"=F". 

A hengerpalástnak a gömb elhagyása után megmaradó részét ábrázoltuk láthatóság szerint. 

 
 

15.8. ábra.  Forgáshenger és gömb áthatása egy kettősponttal
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15.11. Áthatás szerkesztése sorozással, közös alapsík esetén 

A 15.9. ábrán az első képsíkon álló forgáskúpot és körmetszetével ugyancsak az első képsíkon 

álló, frontális szimmetriatengelyű ferde körhengert ábrázoltunk. Szerkesszük meg a két felület 

áthatását!  

 

 
 

15.9. ábra.  Közös alapsíkon álló forgáskúp és henger áthatása
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A megoldást a sorozás módszerével végezzük a 15.4. szakaszbeli algoritmus alapján. 
 

1.  Az áthatás elemzése, az áthatási pontok szerkesztésének módszere 
 

Az áthatási görbe negyedrendű, különleges pontot (önmetszéspont, csúcspont, ...) nem 

tartalmaz. A kúp M csúcsára illeszkedő és a henger alkotóival párhuzamos s sorozó-

egyenesen átmenő szeletelő síkokat alkalmazunk, amelyek mindkét felületből alkotókat 

metszenek ki. Az s sorozóegyenes az S sorozópontban metszi a közös alapsíkot. A 

sorozóegyenesre illeszkedő segédsíkok nyomvonalai az S sorozóponton mennek keresztül 

és a kimetszett alkotók talppontjaiban metszik az alapgörbéket. A szeletelő síkok által a 

kúpból és a hengerből kimetszett alkotók metszéspontjai az áthatási görbe pontjai.  

 

2. Kontúrpontok szerkesztése 

A kontúrpontokat a kúp és a henger kontúralkotóira illeszkedő sorozósíkokkal 

szerkesztjük. A henger a első kontúralkotójára illeszkedő segédsík első nyomvonala az 1 

talppontot az S sorozóponttal köti össze és a kúp alapkörét a 2 pontban metszi. Az A 

áthatási pont az a hengeralkotónak és a c(2M) kúpalkotónak a metszéspontja. Ezzel a 

segédsíkkal a 2 talppontú kúpalkotón még további R áthatási pont is adódik. 

A henger második kontúrjára illeszkedő áthatási pontok: T, U, V. A kúp második 

kontúrjára illeszkedő áthatási pontok: B, C, D. 

 

3. Különleges pont nincsen sem az áthatási görbén, sem a vetületén 

 

4. Azok a pontok az áthatási görbén, amelyekben kúp vagy hengeralkotó az érintő 
 

Ha a sorozósík az egyik felületet érinti, akkor a másik felületből kimetszett alkotók az 

áthatási görbét érintik. Az t(S5) nyomvonalú sorozósík a kúpnak érintősíkja, ezért ezzel a 

síkkal szerkesztett L áthatási pontban az l hengeralkotó az áthatási görbe érintője. 

Hasonlóan a henger alapkörét érintő o(S3) nyomvonallal szerkesztett K pontban a k(4M) 

kúpalkotó az áthatási görbét érinti.  

 

5. Néhány általános helyzetű pont elkészítése könnyebbé teszi a görbe megrajzolását 

 

Az áthatási görbe egy P pontjában az e érintő a két felület P pontbeli érintősíkjainak 

metszésvonala. Az érintősíkok m és n első nyomvonalainak N metszéspontja az érintő első 

nyompontja. Az e(NP) érintő az N nyompontot a P érintési ponttal köti össze. 

 

6. A megszerkesztett pontok összekötéséhez segítség a rajtuk átmenő alkotók sorrendjének 

követése. 
  

Végezetül az áthatás után láthatóság szerint ábrázoltuk a kúppalástot, ha a hengert és a közös 

részt eltávolítottuk. 
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Hogyan függ a negyedrendű áthatási görbe alakja a felületek alapgörbéinek és a szélső 

szeletelősíkok nyomvonalainak helyzetétől? 

 

A 15.10. ábrán közös alapsíkon álló négy hengerpár áthatása esetében mutatjuk a szélső 

helyzetekben lévő szeletelő síkok n és m nyomvonalait és a hengerek alapköreit. A sraffozott 

tartományok határán lévő körívek azoknak az alkotóknak a talppontjait tartalmazzák, amelyek 

nem vesznek részt az áthatásban. 

 

 
 

Bemetszés: 

mindkét hengernek van-

nak olyan alkotói, ame-

lyek nem vesznek részt 

az áthatásban, ekkor az 

áthatási görbe egyetlen 

hurok 

Átmetszés: 
a kisebb sugarú henger 

teljesen átmetszi a má-

sikat, az áthatási görbe 

két részből áll 

Az n nyomvonalú sík 

mindkét hengert érinti, 

az áthatási görbének 

egy önmetszéspontja 

van 

Az áthatási görbének két 

önmetszéspontja van, az 

áthatási görbe szétesik 

(ebben az esetben két 

ellipszisre) 

15.10. ábra.  Közös alapsíkon álló hengerpárok tipikus áthatásai 
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15.12.  Áthatás szerkesztése sorozással, különböző alapsíkok esetén 
 

A 15.11. ábrán az első képsíkon álló forgáskúp és a második képsíkon álló horizontális helyzetű 

ferde körhenger áthatását szerkesztjük. A megoldást a sorozás módszerével végezzük a 15.4. 

szakaszbeli algoritmus alapján. 
 

 

 
15.11. ábra.  Különböző alapsíkon álló kúp és henger áthatása 
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1.   Az áthatás elemzése 

Másodrendű kúp- és hengerfelület áthatása negyedrendű térgörbe, s a vetületek is 

negyedrendű síkgörbék. A felületeknek van egy közös szimmetriasíkja, amely a kúp 

tengelyére illeszkedik és a henger alkotóira merőleges. Ez a sík az áthatási görbének is 

szimmetriasíkja, s mivel első vetítősík, az élben látszó első képe az áthatási görbe első 

képének szimmetriatengelye. 

 

Az áthatás pontjainak szerkesztéséhez az alábbi módszereket alkalmazzuk:  

 

1.1. A henger alkotóira illeszkedő áthatási pontok szerkesztéséhez párhuzamos szeletelő 

síkokat használunk, amelyek ugyanakkor merőlegesek a kúp tengelyére. Ezek a síkok 

a kúpból kört, a hengerből alkotókat metszenek ki, és így az első képen kör és 

alkotók metszéseként adódnak az áthatás ezen pontjainak vetületei. 

 

1.2. Kúpalkotóra illeszkedő áthatási pontok szerkesztéséhez a sorozás módszerét 

alkalmazzuk különböző alapsíkok esetére. A kúp csúcsára illeszkedő és a henger 

alkotóival párhuzamos szeletelő síkok olyan síksort képeznek, amelyek a kúpból is és 

a hengerből is alkotókat metszenek ki. 

a) Meghatározzuk az alapsíkok m metszésvonalát. A kúp az első, a henger a 

második képsíkon áll, ezért az alapsíkok metszésvonala maga a képtengely. 

b) Az s sorozó egyenes a kúp csúcsán keresztül a henger alkotóival párhuzamos, 

horizontális egyenes.  

c) Az s sorozó egyenesnek az alapsíkokkal alkotott metszéspontjai a 

sorozópontok. Sh a henger alapsíkjában lévő sorozópont (az s második 

nyompontja). A kúp alapsíkjában lévő sorozópont a s sorozó egyenes ideális 

pontja, mert az s egyenes a kúp alapsíkjával párhuzamos. Ezért a sorozó-

síkoknak a kúp alapsíkjában lévő első nyomvonalai párhuzamosak az s 

sorozóegyenessel (átmennek az Sk∞ ponton, azaz irányuk az s'-vel 

párhuzamos). 

2. Kontúrpontok szerkesztése: 

A henger alkotói vízszintesek lévén, a rájuk illeszkedő pontokat az előző 1.1. pontban 

ismertetett párhuzamos síkokkal szeleteljük. A legalsó második kontúralkotóra illeszkedő 1, 

2 pontokat a H1, a bal oldali első kontúralkotóra illeszkedő 3, 4 pontokat a H2 vízszites 

síkkal szerkesztjük.  

A kúp jobb oldali MT második kontúralkotójára illeszkedő 5, 6 pontot az 1.2. pont alapján 

sorozással szerkesztjük. Az MT alkotóra helyezett sorozósíknak a kúp alapsíkjában fekvő n1 

nyomvonala párhuzamos Sk∞-el. Az n1-nek az m-el alkotott metszéspontjából indul és az Sh 

sorozó pontba fut be a szóbanforgó sorozósíknak a henger alapsíkjával alkotott n2 

metszésvonala. Az n2-nek és a henger alapkörének T5 és T6 metszéspontjaiból induló 

hengeralkotók metszik ki az MT alkotóból az 5, 6 pontokat. 

3. Azok a pontok az áthatási görbén, amelyekben kúp vagy hengeralkotó az érintő: 

 Ha a szeletelő sorozósík a hengernek érintősíkja – ami a vetületen abból ismerhető fel, hogy 

a sorozósík második nyomvonala a henger alapkörének érintője – akkor a keletkezett 7, 8 

áthatási pontokban a kúp a1, a2 alkotója a görbének érintője, s hasonlóan a 9, 10 pontokban a 

henger alkotói érintik az áthatási görbét. 

4. Különleges (szinguláris) pontok jelen esetben nincsenek az áthatási görbén. 

5. Néhány általános pont elkészítése segíti a görbe pontosabb megrajzolását. 
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 A P pontban a görbe érintőjét a felületek P pontbeli érintősíkjainak metszésvonala alkotja. A 

kúp érintősíkjának m1 első nyomvonala az alapkör érintője a P-re illeszkedő alkotó 

talppontjában. Hasonlóan a henger érintősíkjának n2 második nyomvonala érinti a henger 

alapkörét a P-re illeszkedő hengeralkotó T5 talppontjában. A henger horizontális helyzete 

miatt az érintősíkjának n1 első nyomvonala párhuzamos a henger alkotóival. Az m1 és n1 

nyomvonalak N metszéspontja az érintő első nyompontja. Az érintő az N és P összekötő 

egyenese. 

6. Végül rajzoljuk meg az áthatási görbe vetületeit! A pontok összekötési sorrendjének 

megállapításához valamelyik felület alapkörén kövessük az illető pontokon átmenő alkotók 

talppontjainak sorrendjét. 

 Az áthatás megszerkesztése után a kúptestet ábrázoltuk láthatóság szerint, miután a hengert és 

a közös részt eltávolítottuk.  
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15.13.  SZELETELÉS GÖMBÖKKEL 

 

Metsző tengelyű forgásfelületek esetében az áthatásuk pontjainak megszerkesztéséhez szeletelő 

felületként koncentrikus gömbök serege is használható. Sőt ha a metsződő tengelyek síkja –

amely a két felületnek közös szimmetriasíkja – párhuzamos is valamely képsíkkal, akkor a 

szerkesztés egyszerűen elvégezhető. Egy alkalmas segédgömb mindkét felületből köröket metsz 

ki, amelyeknek közös pontjai az áthatási görbe pontjait képezik. Mivel a kimetszett körök síkja a 

szimmetriasíkra merőleges, azért a körök vetülete egyenesként jelenik meg, s így az áthatási 

görbe pontjainak vetülete egyenesek metszéseként adódik. Ebben a különleges esetben a 

gömbökkel éppoly kényelmes a szeletelés, mint síkokkal. Külön előny, hogy a szerkesztés 

elvégezhető azon az egyetlen képen, amely a  szimmetriasíkkal párhuzamos.  

15.13.1.  Metsző tengelyű forgáshengerek áthatása 
 

Szerkesszük meg a 15.12. ábrán szereplő t1 tengelyű, r1 sugarú H1
2
 és a t2 tengelyű, r2 sugarú H2

2 

forgáshenger áthatását! 

 

Az áthatás pontjait segédgömbökkel szerkesztjük. Teljesülnek a módszer alkalmazásának 

feltételei: a forgáshengerek tengelyei metszik egymást, és az általuk meghatározott 

szimmetriasík párhuzamos a második képsíkkal. Az eljárás elvégezhető egyetlen képen, ábrán-

kon a második képen. 

 
 

15.12. ábra.  Két henger áthatásának szerkesztése segédgömbökkel 
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A közös szimmetriasíkban lévő kontúralkotók metszéspontjai az áthatás P, R, S, T 

második kontúrpontjai. A további áthatási pontok szerkesztéséhez koncentrikus gömböket 

használunk. A szeletelő gömbök közös középpontja a hengerek tengelyének M metszéspontja. A 

G
2
 szeletelőgömb a H1

2 
hengert a k1

2
 és k2

2
 körben a H2

2
 hengert a k3

2
 és k4

2
 körben metszi. Az 

élben látszó körök a segédgömb vetületének húrjai, amelyeknek metszéspontjai az áthatásnak az 

1, 4 valós és a 2, 3 nem valós pontjai. A szeletelő gömbök r sugarát r1 ≤ r ≤ |MR| határok között 

változtatva, sorra kapjuk az áthatási pontokat. 

A P pontban a görbe e érintője az n1 és n2 hengernormálisok síkjára, így a T1 és T2 

tengelypontjaikat összekötő fővonalra merőleges.  

A negyedrendű áthatás két részből áll, amely a képsíkkal párhuzamos szimmetriasík 

létezése miatt a vetületen feleződött rendszámmal, kettősvetületként, másodrendű görbeként 

jelenik meg, egy-egy hiperbolaív. 

  

A hiperbolavetület átmérőjének és középpontjának szerkesztése 

 

A nagyobb sugarú
 
hengert a GE

2
 segédgömb két egybeeső körben érinti. Ezen, és a H2

2
 

hengerből kimetszett körökön találjuk az U és V pontokat, amelyekben a H2
2
 hengerből 

kimetszett körök érintik az áthatási görbét, azaz a körök érintőegyenesei az áthatási görbét is 

érintik. Mivel a körök síkja vetítősík, azért az érintőjük vetülete egybeesik a körök vetületével. 

Továbbá a körök síkja párhuzamos, ezért az U és V pontokbeli érintők párhuzamosak, tehát a 

hiperbolavetület egy átmérőjének végpontjai. Így az UV szakasz M felezéspontja a vetület 

középpontja.  

 
A vetület aszimptotáinak szerkesztése 

 
Amikor a H1

2 
és H2

2 
 hengerek sugarait külön-külön változtatjuk, változni fog a hengerek áthatási 

vonala is. Ha a két henger sugara egyenlő, akkor létezik olyan gömb, amelyet mindkét henger 

érint. Ilyenkor az érintési körök metszéspontjaiban a két hengernek közös érintősíkja van, és a 

körök közös pontjai (az érintési pontok) az áthatási görbe önmetszéspontjai. Két önmetszéspont 

létezése esetén a negyedrendű áthatási görbe két másodrendű görbére esik szét, ebben az esetben 

két ellipszisre. Az ellipszisek vetülete egy-egy szakasz, mivel a síkjuk a közös szimmetriasíkra, 

illetve a képsíkra merőleges. 

 

Ha a H2
2
 henger sugarát addig növeljük, hogy a H1

2 
hengerbe írt gömböt érintse, akkor a 

két ellipszisre széteső áthatás u és v élben látszó kettősvetületei képezik az eredeti áthatás 

hiperbola vetületének aszimptotáit.  

 

 

 
Megjegyzés:  

 

Az aszimptoták szerkesztését a fentiekhez hasonlóképpen végezzük kúp-henger, és kúp-kúp esetében is. 

Megjegyezzük, hogy kúp-kúp esetében az aszimptota irányokat úgy is szerkeszthetjük, hogy felveszünk egy 

tetszőleges ponton keresztül az eredeti kúpokkal párhuzamos tengelyű változatlan félnyílású kúpokat, majd azokat 

egy szeletelő gömbbel elmetszve a keletkező húrparalelogramma ui, vi átlói képezik az aszimptota irányokat. 
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15.13.2.  Metsző tengelyű forgáskúp és forgáshenger áthatása 
 

Szerkesszük meg a 15.13. ábrán szereplő metsző tengelyű forgáskúp és forgáshenger áthatását! 
 

 

A forgáskúp és forgáshenger f és t metsző tengelyeinek síkja párhuzamos az első 

képsíkkal, így az áthatási pontokat segédgömbös eljárással az egyetlen első képen szerkesztjük. 

(A vetületre utaló vesszőzést elhagyjuk.) Az áthatás közönséges és nevezetes pontjainak 

szerkesztése ugyanúgy történik, mint hengerek esetében (lásd 15.13.1. pont), a koncentrikus 

szeletelő gömbök középpontja a tengelyek M metszéspontja. 

A negyedrendű áthatási görbe két részből áll, amely részeknek -a képsíkkal párhuzamos 

szimmetriasík létezése következtében- a kettősvetülete ismét egy hiperbola két íve. 

  

1. A kontúralkotók metszéspontjai P, R, S, T – az áthatás kontúrpontjai. 

2. A kúpot érintő Ge
2
 segédgömbbel szerkesztettük az áthatás U és V pontjait, amelyek a 

vetület egy átmérőjének végpontjait képezik, mivel a végpontjaiban az érintők egymással 

párhuzamosak. (Ha ugyanis a szeletelő gömb a kúpot érinti, akkor a hengerből kimetszett 

körök az áthatási görbét érintik. Mivel ezeknek a köröknek a síkja a t tengelyre 

merőleges, azért a körök vetülete egymással párhuzamos.) Az UV felezéspontja a vetület 

O középpontja. 

 

3. Ha a H
2
 henger sugarát annyira növeljük, hogy az új He

2
 henger a kúpba írt Ge

2 
gömböt 

érintse, akkor két ellipszisre széteső áthatás kettősvetülete keletkezik, és ezek az 

egyenesek képezik a hiperboaívek u és v aszimptotáit.  

 

 
 

15.13. ábra.  Forgáskúp és forgáshenger áthatásának szerkesztése segédgömbökkel
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16. ÁLTALÁNOS AXONOMETRIA 
 

Monge-féle ábrázolásban ha egy alakzatot a képsíkrendszerben különlegesen helyezünk el, 

(valamely éle, lapja képsíkkal párhuzamos) akkor a rendezett képeiből többnyire kétszeri képsík 

transzformációval nyerhető szemléletes, képies kép, amikor a vetítés iránya az alakzathoz képest 

általános. A képiesség illetve a méretek torzulásmentes ábrázolása általában egyszerre nem 

teljesíthető.  

Az axonometrikus ábrázolásnak előnye, hogy egyetlen képen – az axonometrikus képen – 

közvetlenül képies képet ad. A valódi méretek meghatározása azonban általában további 

szerkesztéseket kíván.  

 

Mi az axonometria? 

 

Az axonometria térbeli alakzatok képének adott tengelykereszt segítségével történő 

meghatározása.  

 

 

Axonometrikus kép létrehozható szerkesztő eljárásokkal (ún. szintetikus módszerrel) az alábbi 

módokon: 

 

1. Axonometrikus kép létrehozása vetítéssel 

 

2. Tengelyek menti léptékek készítésével (koordináta módszer) 

 

3. Egyéb módon, pl. Eckhart-féle összemetszéssel 

 

 

16.1.  Axonometrikus kép szerkesztése vetítéssel 
 
Az ábrázolandó alakzathoz rendeljünk egy térbeli Descartes-féle K(Oxyz) koordináta rendszert. 

Jelöljük a tengelyek közös kezdőpontját O-val, a tengelyeket x,y,z-vel, a tengelyek 

egységpontjait Ex, Ey, Ez-vel. Két-két tengely síkja koordinátasík, amelyeket képsíkoknak 

nevezünk, jobbsodrás értelemben betűzve  

  (xy) az első képsík, vagy alaprajz síkja, 

  (yz) a második képsík, vagy homlokrajz, elölnézet síkja, 

  (zx) a harmadik képsík, vagy oldalnézet síkja. 

Ebben a vonatkoztatási rendszerben (térbeli tengelykeresztben), a tengelyek egységeit 

felhasználva, a pontokat (az alakzatokat) koordinátáikkal jellemezzük. A tengelykeresztben a 

leképezés vetítéssel történik, a leképezésnek az a szabálya, hogy valamely két tengely által 

meghatározott koordinátasíkon a vetületet a harmadik tengellyel párhuzamos vetítősugárral 

képezzük. A koordinátasíkokon létrehozott vetületeket valójában segédnézeteknek tekintjük, 

majd egy újabb vetítéssel a rajz síkján – más szóval az axonometrikus képsíkon – létrehozzuk az 

axonometrikus képet. Ily módon a térbeli alakzatnak és a koordinátasíkokon megkonstruált 

nézeteknek az axonometrikus vetítősugárral történő újbóli paralel vetítése következtében jön 

létre az axonometrikus képsíkon az axonometrikus kép. Azt, hogy milyen típusú axonometria 

keletkezik, az határozza meg, hogy az axonometrikus képsík, az axonometrikus vetítési irány és 

a tengelykereszt hogyan helyezkedik el egymáshoz képest. 
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Egy axonometria konstruktív úton történő származtatásához három elem szükséges: 
 

1. Ka : az axonometrikus képsík avagy a rajz síkja; 
 

2. va : az axonometrikus vetítősugár (párhuzamos vetítés); 
 

3. K(O,x,y,z): térbeli Descartes-féle koordináta-rendszer, ennek axonometrikus vetülete a 

szerkesztés során használt tengelykereszt. 

 

 
 

16.1. ábra.  Az axonometrikus leképezés modelljének szemléltetése 

 

Az axonometria létrehozásához használt három elem viszonylagos helyzete, összerendelése 

szerint különböztetjük meg az axonometria egyes fajtáit:  

 
 

Az axonometria fajtája 

Az axonometrikus vetítősugár 

helyzete az axonometrikus 

képsíkhoz képest 

A tengelykereszt helyzete  

az axonometrikus képsíkhoz 

képest 

Általános axonometria 

 

ferde általános 

Merőleges (ortogonális) 

Axonometria 

merőleges általános 

 

Ferde (klinogonális) 

axonometria 

ferde különleges 

 

 

Egy axonometrikus leképezés adott, ha ismeretes a képsíkon a tengelykeresztje, azaz a térbeli 

tengelykereszt képe a vetületi egységekkel: K(O,Ex,Ey,Ez). 

 

Az axonometria főtétele: 
Egy alakzat axonometrikus képe hasonló az alakzat valamely paralel vetületéhez. 

 

Pohlke-tétele: 

A tengelykeresztet és a tengelyek egységpontjait tetszőlegesen megadva, található olyan 

térbeli koordinátarendszer és vetítési irány, amellyel az adott képsíkra vetítve az előre 

felvett tengelykereszt és rövidülési arányok jönnek létre. A vetületből a rekonstrukció 

elvégezhető. 
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A műszaki ábrázolások során, a feladatok természetétől függően különböző típusú tengely-

keresztek használatosak. Lássunk néhány  gyakran használt tengelykeresztet: 

 

Frontális axonometria Ortogonális axonometria 
 

Alulnézetes  
horizontális axon. 

„Békaperspektíva” 

Felülnézetes  
horizontális axon. 

,,Madár v. 
katonaperspektíva” 

 

 
 

 

16.2. ábra.  Különböző axonometriák tengelykeresztjei 
 

 

Műszaki tengelykereszt 
 

 

 
16.3. ábra 

A 16.3. ábrán az ún. műszaki tengelykereszt felvé-

teléhez szükséges adatokat és az egyes tengelyek 

menti rövidüléseket találjuk. 

A gépészeti gyakorlatban az ortogonális axono-

metria mellett ez a típus azért kedvelt, mert ebben 

a tengelykeresztben a koordinátákkal történő 

ábrázolás könnyen kivitelezhető, a méretfeladatok 

megoldását pedig az ortogonális axonometria 

módszerével elvégezve elhanyagolható eltérés 

(hiba) adódik. 

 

 

Tengelyek menti rövidülés 

 

Valamely tengely menti rövidülés egy valós számérték, amely egy a tengelyre illeszkedő szakasz 

vetületének és a valódi nagyságának az arányát mutatja. 

 

A tengelykeresztek fajtái a tengelyek menti léptékek alapján: 

 

– Izometrikus tengelykereszt:  mindhárom tengelyen ugyanaz a rövidülés  qx = qy = qz . 
   

– Dimetrikus tengelykereszt:  két tengelyen azonos a rövidülés,  qx = qy   qz . 
 

– Trimetrikus tengelykereszt: mindhárom tengelyen más-más a rövidülés  qx  qy  qz .  
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16.1.1.  Alapelemek ábrázolása 
 

Pont ábrázolása 
 

Axonometrikus ábrázolásban egy pontnak négy képe van: az axonometrikus kép: P – ez 

magának a pontnak a vetülete az axonometrikus képsíkon – továbbá az axonometrikus első, 

második és harmadik kép: P', P", P"'. A négy képből két rendezett kép adható meg szabadon, 

mondjuk P és P', a hiányzó képek a pont koordináta hasábjának elkészítésével szerkeszthetők. 
 

 
 

16.4. ábra  Pont ábrázolása axonometriában 

 

Egyenes ábrázolása 
 

 Egyenest két képével adjuk meg, a hiányzó képek megszerkesztése az egyenesre illesztett 

két pont ábrázolásával megoldható. Az egyenesnek a koordinátasíkokkal alkotott döféspontjai a 

nyompontok. Az egyenes ábrázolásakor célszerű a nyompontok használata.  

 Az a egyenest az N1 első, és az N3 harmadik nyompontjával ábrázoltuk, majd 

megszerkesztettük a hiányzó N2 nyompontot és az egyenes képeit (16.5. ábra).  

A 16.6. ábrán különleges helyzetű egyeneseket ábrázoltunk: a v1 első vetítősugár, v2 

merőleges az yz síkra, h párhuzamos az xy síkkal, tehát első fővonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 16.5. ábra.  Egyenes nyompontjai 16.6. ábra.  Különleges helyzetű egyenesek 
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Sík ábrázolása 
 

A síkot az őt meghatározó alapelemekből álló alkotóelemeivel ábrázoljuk. A szemléletesség 

kiemelése céljából és gyakran a szerkesztések egyszerűsítése miatt törekedjünk a nyomvonalak 

használatára. A 16.7. ábrán a és b párhuzamos egyeneseivel, a 16.8. ábrán a D síkot az X, Y, Z  

tengelypontjaival adtuk meg, majd megrajzoltuk a nyomvonalait. A D(XYZ) sík támaszkodik a 

koordináta tengelyekhez: dőlt helyzetű. 

 

 
 

 

 16.7. ábra.  Sík ábrázolása 16.8. ábra.  Sík nyovonalai 

 

 

Az xy koordinátasíkra merőleges V első vetítősík az xy síkon élben látszik – vetülete az n1 

nyomvonal –, az n2 és n3 nyomvonala párhuzamos a z tengellyel (16.9. ábra). A H(s2 s3) 

horizontális sík párhuzamos az xy síkkal, s2, s3 nyomvonala párhuzamos az y illetve az x 

tengellyel. A 16.10. ábrán az s1, s2, s3 nyomvonalakkal adott F sík feszített helyzetű. 

 

 
 

 

16.9. ábra.  Vetítősíkok ábrázolása                                 16.10. ábra.  Feszített sík ábrázolása 
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16.1.2.  Illeszkedési és metszési feladatok általános axonometriában 
 

Az S(ab) metsző egyenesekkel adott 

síkra egy P pontot illesztünk a t 

tartóegyenessel. (16.11. ábra) 

Nyomvonalakkal adott síkra egy J pontot illesz-

tünk az s tartóegyenessel, majd a h első fővo-

nalat ábrázoljuk a síkban. (16.12. ábra) 

 

- 

 

 16.11. ábra.  Pont illesztése síkra 16.12. ábra.  Sík különleges egyenesei 

 

 

Nyomvonalaival adott V első vetítősík és a 

b egyenes döféspontja: P(V b). A metszés-

pont P' első képe közvetlenül felismerhető. 

(16.13. ábra) 

Nyomvonalaival adott  D(n1n2n3) dőlt és 

F(s1s2s3) feszített sík m metszésvonala 

az azonos nemű nyomvonalak metszés-

pontjára illeszkedik. (16.14. ábra) 

 

 
 

16.13. ábra.  Vetítősík döfése egyenessel                           16.14. ábra.  Két sík metszése 
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Sík és egyenes döféspontja  
 

A 16.15. ábrán az ABC háromszög 

síkjának és az e egyenesnek a döfés-

pontját az e'=s' első fedőegyenessel 

szerkesztettük. A s fedőegyenes az e 

egyenes V első vetítősíkjának és a 

háromszögnek a metszésvonala. Az M 

döféspont az e és s metszéspontja.  

A 16.16. ábrán az S(n1n2n3) sík és az e 

egyenes döféspontját az e egyenesre fektetett 

V első vetítősík segítségével szerkesztettük. 

Az N döféspontot az S sík és a segédsík s met-

szésvonala metszi ki az e egyenesből. Az e és s 

ugyanabban a V első vetítősíkban vannak, azaz 

első fedőegyenesek. 

 

 
 

16.15. ábra.  Sík és egyenes döfése                     16.16. ábra.  Sík és egyenes döfése 

 

 

 

 

16.2. Axonometrikus kép szerkesztése tengelyek menti léptékek készítésével  

 

Az ábrázolandó alakzathoz rendelt térbeli Descartes-féle K(Oxyz) koordinátarendszerben a 

pontokat a helyvektoraikkal jellemezzük, amelyek előállíthatók a bázisvektorok lineáris 

kombinációjaként. A bázisvektorok valós értékű skalár szorzói a pont (a helyvektor) 

koordinátái. Az axonometrikus képen a koordinátatengelyek vetületi egységeit és a leképezés 

affin tulajdonságait felhasználva a pontokat koordinátáikkal ábrázoljuk. Célszerű az összetett 

feladatok megoldása során az egyes tengelyekhez léptéket készíteni, amelyet a tengelyek 

vetületi egységeit alkalmazva szekesztünk meg. 
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16.3. Axonometrikus kép előállítása Eckhart-féle összemetszéssel 

 
Az Eckhart-féle összemetsző eljárással a térbeli alakzat merőleges vetületeiből készíthetünk 

axonometrikus szemléltető képet. A rajz síkjában tetszőlegesen helyezzük el az alakzat 

valamely két merőleges vetületét, majd adjunk meg hozzájuk a rajz síkjában egy v1 és v2 

vetítési irányt. Az összetartozó képpárokon a vetítési irányokkal párhuzamosan húzott 

egyenesek az axonometrikus kép pontjaiban metszik egymást. (16.17. ábra) 

 

 
 

 

16.17. ábra.  Pont axonometrikus képének szerkesztése Eckhart-féle összemetszéssel 
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17.  MERŐLEGES AXONOMETRIA 
 
A merőleges axonometria egy derékszögű koordináta-rendszerben elhelyezett alakzat ortogonális 

képének megszerkesztésére szolgál olyan képsíkon, amely a koordináta-rendszer tengelyeihez 

képest általános helyzetű.  
 

17.1. A merőleges axonometria létrehozása vetítéssel 
 

Egy merőleges axonometria létrehozásához szükséges: 
 

1. a K axonometrikus képsík (amelyen merőleges vetítéssel hozzuk létre az axonometrikus 

képet), 
 

2. a K képsíkhoz képest általános helyzetű (O,xyz) derékszögű koordináta-rendszer. 
 

 Egy ortogonális axonometria teljesen meghatározott, ha megadjuk a tengelygelykereszt 

képét és valamelyik tengelynek az axonometrikus képsíkkal a metszéspontját (a nyomháromszög 

egyik csúcspontját, a 17.1. ábrán például X).  

 Összekötési, illesztési, metszési feladatok megoldásával nem foglalkozunk, mert azokat 

ugyanúgy végezzük mint általános axonometriában, eltérés a méretfeladatok megoldásában van.   

 

17.2. Nyomháromszög 
 

A tengelyeknek az axonometrikus képsíkkal alkotott X, Y, Z metszéspontjai egy 

hegyesszögű háromszög csúcspontjai, amelyet nyomháromszögnek nevezünk (17.1. ábra). Az 

elnevezést az indokolja, hogy az oldalak egyenesei a koordinátasíkoknak az axonometrikus 

képsíkban lévő nyomvonalai. A fenti feltételek mellett a nyomháromszög mindig hegyesszögű, 

amelynek magasságvonalai a tengelyek vetületei, hiszen valamely két tengely által alkotott 

koordinátasíknak a harmadik tengely éppen a normálisa és ismeretes, hogy valamely sík 

normálisa merőleges a sík fővonalára vagy nyomvonalára. A nyomháromszög magasságpontja 

az O origó vetülete. Ezekután adódik a nyomháromszög egyszerű szerkesztése: oldalai 

merőlegesek a megfelelő tengelyek vetületére. 

 

 
 

17.1. ábra.  Tengelyek menti léptékek 
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17.3.  Koordinátasík beforgatása az axonometrikus képsíkba 
 

Koordinátasíkokon elhelyezett alakzatok ábrázolásához gyakran szükség van a valódi nagyság 

meghatározására, ezt a koordinátasíknak az axonometrikus képsíkba, vagy azzal párhuzamos 

helyzetbe forgatásával szerkesztjük. Az xy síkot forgassuk be az axonometrikus képsíkba! (17.1. 

ábra). A forgatás tengelye az xy síknak az axonometrikus képsíkkal alkotott n1 nyomvonala, a 

nyomháromszög n1 oldala. Az O pont az OXY derékszögű háromszögnek a derékszögnél lévő 

csúcsa, így az O pont (O) leforgatottja illeszkedik az XY átfogó fölé szerkesztett Thalész-

félkörívre. A további szerkesztésekhez használjuk a vetület és a leforgatott között fennálló 

merőleges affinitást, amelynek tengelye n1, megfelelő pontpárja: O(O). 

 

17.4.  Koordinátatengelyek menti rövidülések szerkesztése 
 

Valamely koordinátatengely menti rövidülés szerkesztése a tengelyre illesztett axonometrikus 

vetítősíknak az axonometrikus képsíkba fordításával megoldható. Egyúttal a tengelyek 

képsíkszöge is adódik, amelyekkel a tengelyek menti vetületi egységek, majd a léptékek már 

közvetlenül megszerkeszthetők.  

A 17.1. ábrán a z tengelyre mutatjuk meg a szerkesztést. A z tengelyre illesztett 

axonometrikus vetítősíkban találjuk a ZTO derékszögű háromszöget, amelynek Oz*Z*T* az 

oldalnézete. A háromszög átfogója egybeesik a nyomháromszög z vetületén lévő 

magasságvonalával, és az (O)zZ* befogóján találjuk a z valódi nagyságát. Az (O)Z* a Z*T*-al 

bezárja a z tengelynek az axonometrikus képsíkkal alkotott z képsíkszögét. A tengelyek 

irányszögei x, y, z s ezek ismeretében a tengelyek vetületi egységei ex, ey, ez. Az Oz*Z*T* 

derékszögű háromszögnek Oz*T* befogója az xy sík O-ra illeszkedő esésvonala, az Oz*Ov 

magassága pedig az origónak az axonometrikus képsíktól a távolsága. 

 

17.5.  Visszaállítás (rekonstrukció) 
 

 A rajz síkja megegyezik a nyomháromszög síkjával. Meghatározva az origónak a képsíktól 

mért távolságát, az O pont térbeli helyzetét az origó vetületéből indított normálison találjuk. A 

tengelyek az O-nak és a nyomháromszög csúcsainak összekötő egyenesei. 

 

17.6.  Koordinátasíkokra illeszkedő körök ábrázolása 

 

Koordinátasíkra illeszkedő kör axonometrikus képe ellipszis. A kör ellipszis vetületét a 

szóbanforgó koordinátasík lefogatásával, a vetület és a forgatott között fennálló merőleges  

tengelyes affinitás segítségével  szerkesztjük [17.2. c) ábra]. 

 

Kör ellipszis vetülete az egyes koordinátatengelyek menti rövidüléseknek az előzetes 

meghatározásával is elkészíthető [17.2. a) és 17.2. b) ábra]. Egy olyan tengelykeresztben, 

amelynek tengelyei az adott tengelyekkel párhuzamosak a léptékek változatlanok. A 17.2. a) 

ábrán meg-szerkesztettük a tengelyek képsíkszögeit, majd egy közös vízszintes szárra 

átmásoltuk azokat növekvő sorrendben, így a tengelyek: y,z,x [17.2. b) ábra]. A tengelyekre mért 

valódi hosszúságoknak a vízszintes szárra eső merőleges vetületei megegyeznek a tengelyek 

menti axonometrikus vetületek nagyságával. Kör ellipszis vetületének egy konjugált átmérőpárja 

a középpont vetületén keresztül az aktuális koordinátasík koordinátatengelyeivel párhuzamos, 

nagytengelye az illető nyomháromszögoldallal párhuzamos (axonometrikus fővonal irányú), s a 

hossza rövidülés nélkül közvetlenül felmérhető, a kistengelye az illető koordinátasík 
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esésvonalával párhuzamos, a hossza pedig ugyanúgy mint a konjugált átmérők esetében a lépték 

segítségével meghatározható [17.2. b) ábra]. 

 

 
 

17.2. ábra.  Koordinátasíkokra illeszkedő körök ábrázolása 

 

[A 17.2. ábrán az xy síkon ábrázolt kör vetülete a koordinátasík leforgatásával, az yz és a zx síkra 

illeszkedő körök ellipszis képei pedig a lépték segítségével készültek. A lépték megszerkesztése a 

17.2. a) és 17.2. b) ábrán történt.] 
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17.7.  Feladat:  Alkatrész ábrázolása merőleges axonometriában 
 

Két képpel adott alkatrésznek [17.3. a) ábra] szerkesszük meg az axonometrikus képét az (Oxyz) 

tengelykeresztjével felvett merőleges axonometriában!  
 

Megoldás: 
 

– A körívek és egyenes szakaszok által határolt alakzatot helyezzük el egy (xyz) koordináta-

rendszerben, amelynek elöl- és felülnézetét találjuk a 17.3. a) ábrán. 
  
– A zy síkbeli homloklapot másoljuk át az axonometriában leforgatott (yz) síkra. Az yz sík 

vetülete és leforgatott valódi nagysága közötti Aff{t=n2, O(O)} merőleges affinitást 

alkalmazva – kör ábrázolási és érintési feladatok megoldásával – megszerkesztjük a 

homloklap axonometrikus képét. 
  
– Az alakzat vastagsága az m távolság. Az m szakasz x irányú vetületét az x tengelyre illeszkedő 

axonometrikus vetítősík leforgatásával szerkesztjük a 17.1. ábrán megismert módon, majd a 

homloklapot +x irányban eltoljuk a vetületi távolsággal. 

 

 
 

17.3. ábra.  Alkatrész ábrázolása merőleges axonometriában
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17.8.  Merőleges axonometria és a Monge-féle ábrázolás összekapcsolása 
 

Az axonometrikus képsík és valamely koordinátatengelyen keresztül az axonometrikus képsíkra 

merőlegesen felvett sík (vagy ilyen helyzetű síkkal párhuzamos sík) Monge-féle képsíkrendszert 

alkot. Az axonometrikus kép és a felvett síkon elkészíthető merőleges vetület rendezett képeknek 

tekinthetők. Ennek a módszernek a haszna a méretfeladatok megoldásánál kerül előtérbe, mert 

ezáltal az axonometriában előírt metrikus szerkesztéseket a kétképsíkos ábrázolásban megismert 

módon elvégezhetjük. 

A merőleges axonometria és a rendezett nézetek kapcsolatát egy feladaton keresztül mutatjuk 

meg. 

 

17.9. Feladat: Két pont távolságának szerkesztése merőleges axonometriában 
 

Adott a merőleges axonometria tengelykeresztje, valamint a P és R pont axonometrikus és első 

képével. Szerkesszük meg a két pont távolságát! (17.4. ábra) 

 

Megoldás:  
 

– Vegyük fel az XYZ nyomháromszöget! A Monge-féle képsíkrendszert az axonometrikus 

képsík és a z tengelyen átmenő, a nyomháromszög síkjára merőleges sík alkotja. A keletkező 

új nézet jelölésére 
IV

-t használunk. A képek fedésének elkerülése céljából ezt a nézetet jobbra 

toljuk. A szakasz PR axonometrikus képe és a P
IV

R
IV

 új kép alkotják a rendezett nézeteket.  

 

– A P
IV

R
IV

 a felvett síkra való merőleges vetítéssel, és a vetületnek az axonometrikus képsíkba 

való egyesítésével jön létre. A P
IV

 a P-ből húzott PP
IV

 axonometrikus vetítősugárnak és a P
'IV

-

ből indított z tengellyel párhuzamos P'
IV

P
IV

 első vetítősugárnak a metszésében helyezkedik el. 

 

– A PR szakasz d valódi hossza az új rendszerben megszerkesztett P
IV

R
IV

R
V
 különbségi 

háromszög átfogója. 

 

 

 
 

17.4. ábra.  Két pont távolsága merőleges axonometriában
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18.  FERDE VETÍTÉSŰ AXONOMETRIÁK 

 
Ha az axonometrikus vetítősugár az axonometrikus képsíkkal 90°-tól és 0°-tól különböző szöget 

zár be – hozzá képest ferde –, akkor ferde vetítésű vagy klinogonális axonometriáról beszélünk. 

A tengelykereszt az axonometrikus képsíkhoz képest különleges elhelyezésű. A különleges 

helyzetek azok, amikor az egyik koordinátatengely, vagy valamelyik koordinátasík párhuzamos, 

illetve egybeesik az axonometrikus képsíkkal. A rövidülési viszonyok alapján itt is 

megkülönböztetünk: izometrikus, dimetrikus, trimetrikus tengelykeresztet. 

 

1. Frontális axonometria 
Frontális helyzetű axonometrikus képsík esetén ha a zy vagy a zx koordinátasík 

egybeesik az axonometrikus képsíkkal (jobb- vagy balsodrású a tengelykereszt) 

frontális axonometriáról beszélünk. 

 

2. Horizontális axonometria 
Vízszintes helyzetű axonometrikus képsík esetén ha az xy koordinátasík egybeesik az 

axonometrikus képsíkkal horizontális axonometriáról van szó. 
 

Megjegyzés:  
Horizontális axonometria esetén felülnézetes elrendezéskor az ún. katona perspektíva vagy madár-

távlati kép, alulnézetes beállításban a béka perspektíva elnevezés is használatos helytelenül. A 

perspektíva ugyanis centrális vetítéssel keletkezik, az axonometria viszont párhuzamos vetítésű 

rendszer. 

 

18.1.  Frontális axonometria 
 

Frontális axonometriában az axonometrikus képsíkot frontális helyzetűnek tekintjük – innen az 

elnevezés –, ez egyben a rajz- vagy munkasík. A tengelykereszt yz koordinátasíkját – vagy a zx 

síkot – belehelyezzük az axonometrikus képsíkba, s az axonometrikus vetítősugár a képsíkhoz 

képest ferde. Mivel az y és a z tengely illeszkedik az axonometrikus képsíkra, szögük a vetületen 

változatlanul derékszög s a rövidülésük qy=1 és qz=1. Az egymásra merőleges tengelyek triviális 

rövidüléseit nem szoktuk megemlíteni, viszont a harmadik tengelyre vonatkozó rövidülés 

megadása nem mellőzhető. A 18.1. a) ábrán K(xyz) tengelykeresztjével és qx=1/2 rövidüléssel 

adott frontális axonometriában kockát ábrázoltunk. Az axonometrikus kép akkor kelti helyes 

kocka érzetét, ha a rövidülés 1/2-hez közeli érték. 
 

 
 

 (a) (b) 
 

18.1. ábra.  Frontális axonometria 
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18.1.1.  Frontális axonometria meghatározó elemeinek rekonstrukciója  
 

A K(xyz) tengelykereszttel és qx=2/3 rövidüléssel adott frontális axonometria [18.1. b) ábra] 

meghatározó elemei: 

  

1.  Az axonometrikus képsík maga a rajz síkja, amelyet frontális helyzetűnek tekintünk. 

 

2.  A tengelykereszt y és z tengelye benne van a rajz síkjában, az x tengely merőleges a rajz 

síkjára és jobbsodrás értelemben az origóból felénk mutat. 

 

3.  A va axonometrikus vetítősugár helyzete a qx=2/3 rövidülés ismeretében az x tengelyre 

illeszkedő tetszőleges pont vetületének és a pont térbeli helyzetének összekötő egyenese. 

A va-nak a képsíkkal bezárt szöge β, amelyet az x tengely axonometrikus vetítősíkjának 

(va-val együtt) a rajz síkjába forgatásával szerkesztettünk meg.  

 

Összekötési, illeszkedési, metszési feladatok elkészítésével külön nem foglalkozunk, mert a 

megoldásuk nem tér el az általános axonometriában megismert eljárásoktól. Eltérések a 

méretfeladatokkal kapcsolatos szerkesztésekben vannak. 

 

18.1.2.  Koordinátasíkok beforgatása az axonometrikus képsíkba 
 

Az xy sík leforgatása 
 

Tengelykeresztjével és qx=2/3 rövidülésével adott frontális axonometriában az xy síkot forgassuk 

bele az axonometrikus képsíkba (18.2. ábra)! A forgástengely az xy síknak az axonometrikus 

képsíkkal alkotott metszésvonala: az y tengely. Lefordítás után az x tengelynek az y-ra 

merőleges helyzete miatt (x), s egy ráilleszkedő X pontnak – a qx=2/3 rövidülés figyelembe 

vételével – (X) a leforgatottja. 
 

Az xy sík első képe és az axonometrikus képsíkba forgatottja között ferde affinitás áll fenn, 

amelynek y a tengelye és X(X) a megfelelő pontpárja:  Afft=y, X(X). 

 

Egy xy síkra illeszkedő tetszőleges P=P' pont (P') leforgatása során szerkesszük meg a PYP(P') 

háromszöget, amely az affinitás aránytartó tulajdonsága miatt hasonló az X ponthoz rendelhető 

vonalkázott háromszöghöz. További Q=Q' pont (Q') forgatottját egy s tartóegyenes illesztésével 

vagy a QYQ(Q') háromszög szerkesztésével készítettük. 

 

 
 

18.2. ábra.  Az xy sík leforgatása frontális axonometriában 
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18.1.3  Frontális axonometria és a rendezett nézetek összekapcsolása, vissza-  

            vezetés Monge-rendszerre 
 

Az xyz tengelykereszttel és a qx=1 rövidüléssel adott frontális axonometriában felvettük a P 

pontot axonometrikus és első képével. (18.3. ábra) 

Az xy síkot y körül beforgatva az yz síkba, rendezett nézeteket kapunk, ahol y a képtengely 

szerepét tölti be és P", (P') rendezett vetületeket képeznek. 

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy méretfeladatok megoldása során frontális axonometriában a 

rendezett nézetek szerkesztési elveit alkalmazzuk.  

 

 
 

 

18.3. ábra.  Frontális axonometria és a rendezett nézetek kapcsolata 

 

18.1.4.  Feladat: Forgáshenger ellipszismetszete  

 

K(xyz) tengelykeresztjével és qx=1 rövidüléssel adott fronttális axonomeriában ábrázoljunk egy 

yz koordinátasíkon álló forgáshengert, majd messük el egy H(n1n2) első vetítősíkkal! (18.4. 

ábra) 

 

 

 

Megoldás: 
 

–  A henger tengelye és alkotói az x tengellyel párhuzamosak, az yz síkbeli alap- és a vele 

párhuzamos síkbeli fedőköre valódi nagyságban megrajzolható, a kontúralkotók pedig az 

alap- és fedőkör közös érintői.  

–  A henger síkmetszete ellipszis. A metszősík az xy koordinátasíkon látszik élben, ezért ugyanitt 

megszerkesztjük a hengernek is a vetületét.  

–  A közös A'B' szakasz a metszetnek s vele együtt a nagytengelyének, C'=D' felezéspontja a 

kistengelyének vetülete. A tengelyek axonometrikus képét a végpontokon átmenő alkotók 

segítségével szerkesztjük.  

–  Az ellipszis tengelyeinek axonometrikus képe az ellipszis axonometrikus képének AB, CD 

konjugált átmérőpárja, amelyekből a vetület tengelyei a Rytz-módszerrel megszerkeszthetők. 
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–  A kontúralkotókon lévő K és L kontúrpontok első képe a kontúralkotók első képének és a 

metszősík n1 első nyomvonalának metszéspontja. A kontúrpontokban a metszet érintője maga 

a kontúralkotó, továbbá a kontúrpontok választják el a metszet látható és takart íveit. 

  

–  A metszet D pontjában az e érintő a henger érintősíkjának és a H metszősíknak a 

metszésvonala. Az érintő N2 második nyompontja az előbbi síkok második nyomvonalainak 

közös pontja. Mivel D az ellipszis kistengelyének végpontja, a D-beli e érintő párhuzamos az 

AB nagytengellyel. 
 

 
 
 

18.4. ábra.  Forgáshenger síkmetszése frontális axonometriában 

 

 

18.1.5.  Feladat: Forgáskúp hiperbolametszete  
 

Kavalier axonometriában, qx=1 rövidülés esetén ábrázoljunk egy xy síkon álló, z tengelyű 

forgáskúpot, majd messük el egy zx koordinátasíkkal párhuzamos síkkal! (18.5. ábra) 

 

Megoldás: 

 
− A kúp alapkörének EF, GH konjugált átmérőpárja a qx=qy=1 miatt olyan hosszú, mint a kör 

átmérője. A z tengelyen a kúp magassága szintén rövidülés nélkül felmérhető, s a képhatár 

alkotók az alapkör ellipszis vetületének az M-ből húzott érintői (lásd 10.5. szakasz). 
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− A H metszősíknak az n1 és n2 nyomvonala az x és z tengellyel párhuzamos. A metszősík 

párhuzamos a kúpnak az xz síkban fekvő a(HM) és b(GM) alkotójával, ezért a metszet 

hiperbola. 

 

− A metszetnek az alapkörre illeszkedő pontjait az xy sík leforgatásával szerkesztjük: A, B az 

n1 nyomvonal és az alapkör metszéspontja (lásd 10.3. szakasz). A kúpnak és a síknak az yz 

síkbeli metszete segítségével adódik a hiperbola valós tengelye és a Q középpontja. A valós 

tengely C végpontja a metszet legfelső pontja. A k(TM) képhatár alkotó K kontúrpontjának 

K" második képe a sík élben látszó vetületének – ami egyben a sík n2 második nyomvonala 

is – és a k"-nek metszéspontja. A metszet u és v aszimptotája az a és b alkotóval párhuzamos 

és a Q-n megy keresztül. 

 
 

18.5. ábra.  Forgáskúp hiperbola metszete Kavalier axonometriában 
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18.2. Horizontális axonometria 
 

Horizontális axonometriában az axonometrikus képsík helyzete vízszintes – innen az elnevezés – 

ez egyben a rajz- vagy munkasík. A tengelykereszt xy koordinátasíkját helyezzük az 

axonometrikus képsíkba, az axonometrikus vetítősugár a képsíkhoz képest ferde. Mivel az x és 

az y tengely illeszkedik az axonometrikus képsíkra, szögük a vetületen változatlanul derékszög s 

a rövidülésük qx=1 és qy=1. Az egymásra merőleges tengelyek triviális rövidüléseit nem szoktuk 

megemlíteni, viszont a harmadik tengelyre vonatkozó qz rövidülés megadása nem mellőzhető.  

Az alapelemek ábrázolása, az illeszkedési, metszési és méretfeladataik szerkesztése 

ugyanúgy történik mint frontális axonometriában, ezért a megoldásukkal külön nem 

foglalkozunk. 

 

A 18.6. ábrán azt mutatjuk be, hogy Monge-képekből hogyan szerkeszthetünk nagyon 

egyszerűen szemléltető képet horizontális axonometriában. Rendezett nézeteken ábrázoltunk egy 

ABCD négyzetalapú egyenes hasábot. Tekintsük az első képsíkot a horizontális axonometria 

rajzsíkjának benne a koordináta-rendszer x és y tengelyével, a z tengely vetületét válasszuk a 

Monge-rendszer rendező irányával párhuzamosnak, és adjunk meg egy tetszőleges rövidülést, az 

egyszerűség kedvéért legyen qz = 1. Ekkor a z irányú élek axonometrikus vetülete ugyanakkora 

lesz, mint a Monge-rendszerbeli második képük. 
 

 
 

18.6. ábra.  Rendezett nézetekből képies kép szerkesztése horizontális axonometriában 

 



 

  

 


