
MINTAFELADATOK 
 

1. Gúla ábrázolása  (a magasságvonalának transzformálásával): 
 Adott az m egyenes, a ráilleszkedő M pont, valamint az A pont. Képsíktranszformációval szerkesszük meg annak a 

szabályos négyszögalapú egyenes gúlának a vetületeit, amelynek magasságvonala az m egyenes, rajta M a gúla csúcsa, 
és az alapnégyszögének A az egyik csúcspontja. 

 
Megoldás: 
- Az első képsíkhoz kapcsolt {K1;K4} majd {K4;K5} képsíkok bevezetésével az m egyenest vetítősugárrá transzformáljuk.  
 - A {K4;K5} képsíkrendszerben megszerkesztjük a gúla ötödik, majd negyedik képét. Mivel az alapnégyszög középpontja 

is illeszkedik az m egyenesre azért az ötödik képe egybeesik MV-vel. Így az MV és AV elkészítése után az alapnégyszög 
megszerkeszthető.  

- Az alapnégyszög negyedik képe az mIV-re merőlegesen élben látszik, s a 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.  
 
 
 
 

 
 
 



2. Hasáb síkmetszésének szerkesztése és palástjának kiterítése: 
 
  Az első képsíkhoz kapcsolt, s az EC éllel párhuzamos negyedik képsíkon (a vetületben x1,4 párhuzamos E’C’-vel) a 
metszősík az n4 élben látszik és merőleges az él negyedik képére. Ezt követően a sík első és második nyomvonala is 
megrajzolható az oldalélek vetületeire merőlegesen.  A metszet csúcsait a negyedik képről rendezzük az első majd a 
második képre. (A keletkező metszet a hasábnak az ún. normálmetszete, amely ebben az esetben paralelogramma. Ha ezt 
választanánk alapnak, akkor egyenes hasábról lenne szó, amelynél a palást kiterítése téglalap.) A metszet (A1

oB1
oC1

oD1
o) 

valódi nagyságát a síkjának első nyomvonala körüli forgatással határoztuk meg. A kiterítéshez a metszet oldalhosszait a 
forgatással nyert paralelogrammából, az élek valódi nagyságát a negyedik képről kapjuk. 

 
 

  



3. Kúp síkmetszése ellipszisben: 
 
  Vízszintes síkon álló forgáskúpot messük a V2 második vetítősíkkal. 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, 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 és 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'és 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). 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.) 
 

  



4. Forgáskúp és forgáshenger áthatása: 
 
A kúp tengelyére merőleges szeletelő síkok a kúpból kört, a hengerből alkotót (alkotókat) metszenek ki. 
A kúp csúcsára illeszkedő, a henger alkotóival párhuzamos síkok (az ún. sorozósíkok) mindkét felületből alkotókat metszenek 
ki. (Pl. az 5, 6 pontok esetében is, ahol a kimetszett kúpalkotók az áthatási görbének érintői.) 
A vetítő helyzetben lévő henger miatt az áthatási görbe második képe közvetlenül felismerhető: a (314) körív, így az egyes 
pontjait csupán rendezni kell az első képre.  
- Az áthatásnak a henger első kontúrjára illeszkedő pontjai: 1, 2. 
- Azon pontok az érintővel, amelyekben kúpalkotó: 5, 6 illetve hengeralkotó az érintő: 3, 4. 
- Az áthatásnak a kúp profilalkotóira illeszkedő pontjai: P, R. 
- Az áthatásnak a kúp alapsíkja felett d távolságra lévő pontjai P, R, S, T s a P-ben a görbe érintője: e. 
 

 


