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Bevezetés 

Ezen jegyzet célja, hogy a matematika tanárszakos hallgatóknak segítséget nyújtson a Projektív geometria című 

kurzus megértéséhez, tanulásához. A szerzők szándékai szerint az anyag felépítése, mennyisége és felosztása 

lehetővé teszi azt, hogy a jegyzet – és így a kurzus – anyagát egy félév alatt, azaz heti egy fejezettel számolva 12 

hét alatt elsajátítsa az átlagos hallgató. 

A jegyzet a kurzus anyagához igazodva a projektív geometria előtt az affin geometria alapjaival is megismerteti 

az olvasót, a tananyag túlnyomó része azonban a projektív geometriai ismereteket tárgyalja. Az anyagban 

hangsúlyozottan kerültük a túlzott formalizmust, elsősorban a szemléletességre és a főbb elvek kifejtésére 

törekedtünk. Az itt esetleg hiányzó bizonyítások, a szigorúbb, axiomatikus felépítés az irodalomjegyzékben 

található könyvekben fellelhetők, azonban a jegyzet és a kurzus céljával, a tanári pályára való felkészítéssel 

inkább az előbbi megközelítést éreztük összhangban. 

Természetesen az anyag előzetes ismereteket is feltételez, elsősorban a bevezető geometria kurzusok és a 

lineáris algebra területéről. Ugyanakkor nem tér ki a jegyzet a tananyagon túli területek vizsgálatára, még utalás 

szintjén sem, azaz sem többet, sem kevesebbet nem tartalmaz, mint a kurzus alatt elsajátítandó anyagot. Az 

érdeklődő olvasók az irodalomjegyzék alapján indulhatnak további felfedező útra a geometria területén. 
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1. fejezet - Áttekintés – eddig 
megismert transzformációk 

A geometria legfontosabb feladata az alakzatok leírása mellett azok transzformációjának vizsgálata. Ebben a 

fejezetben először áttekintjük azokat az eszközöket, melyekkel egy transzformációt geometriailag és 

analitikusan jellemezni tudunk, majd sorra vesszük az alkalmazások szempontjából fontos transzformációkat. 

Ennek során át fogjuk lépni az euklideszi geometria kereteit, ami azonban elengedhetetlen az olyan típusú 

problémák vizsgálatához, mint pl. a térbeli alakzatoknak egy pontból való vetítése síkra, ahol is a párhuzamos 

egyenesek metsző egyenesekbe mehetnek át. 

Először is tisztázzuk, hogy mit értünk a címben említett transzformáción. 

 1.1. Definíció.  Ha egy  ponttér pontjaihoz egy másik  ponttér pontjait kölcsönösen 

egyértelműen rendeljük hozzá, akkor ezt a hozzárendelést leképezésnek nevezzük. Ha 

, azaz a teret önmagára képezzük le, akkor az  tér transzformációjáról beszélünk. 

A leképezést nemelfajultnak nevezzük, ha elvégzése során a dimenziószám nem változik. Az elfajult 

leképezések, ahol tehát a képtér dimenziója alacsonyabb az eredetinél, fontos szerepet játszanak például a térbeli 

alakzatok síkra történő vetítésénél, ami a számítógépes megjelenítés egyik kulcskérdése. Ezekről később 

részletesen szólunk majd, addig azonban kizárólag nemelfajult leképezéskről lesz szó, így a nemelfajult szót 

elhagyjuk. 

A transzformációk jellemzésére elsősorban az szolgál, hogy milyen geometriai tulajdonságokat őriznek meg, 

más szóval mit hagynak invariánsan. Az alkalmazások szempontjából szinte kizárólag azon transzformációk 

érdekesek, melyek egyeneshez egyenest rendelnek, azaz egyenestartók. Ezeket lineáris transzformációknak 

nevezzük, de mivel csak ilyenekről lesz szó, a lineáris szót legtöbbször elhagyjuk. Szintén alapvető invariáns 

tulajdonság az illeszkedéstartás, azaz egy pont és egy egyenes képei akkor és csakis akkor illeszkednek 

egymásra, ha az eredeti alakzatok is illeszkedőek voltak. A további invariáns tulajdonságok között lesznek jól 

ismertek, mint a szög, vagy a párhuzamosság és lesznek olyanok is, melyeket most fogunk definiálni. A 

transzformációk leírására analitikus eszközöket, egyenletrendszereket és mátrixokat használunk majd. Ezzel 

kapcsolatban feltesszük, hogy az olvasó tisztában van a lineáris egyenletrendszerek tulajdonságaival illetve a 

mátrixalgebra elemeivel. 

1. Mozgások és egybevágósági transzformációk 

Először a legismertebb transzformációkat tekintjük át, melyek az  euklideszi síkot képezik le önmagukra: az 

eltolást és a különböző elforgatásokat. Ezeket, illetve ezek kombinációját közös néven mozgásoknak nevezzük. 

Az egyenes- és illeszkedéstartás mellett mindannyian invariánsan hagyják a szöget, a párhuzamosságot és a 

távolságot is. Szintén jól ismert transzformációk a tükrözések, melyek ugyancsak rendelkeznek a fenti invariáns 

tulajdonságokkal. A mozgások irányítástartóak, azaz egy háromszögben és képében a körüljárási irány nem 

változik meg. A tükrözések közül azonban a tengelyes tükrözés irányításváltó transzformáció. A síkbeli 

tükrözéseket elforgatásként is felfoghatjuk: a középpontos tükrözés nem más, mint a középpont körüli -os 

elforgatás, a tengelyes tükrözés pedig a tengely körüli térbeli -os elforgatásként is leírható. A mozgásokat 

és a tükrözéseket, illetve ezek egymás utáni elvégzését közös néven egybevágósági transzformációknak 

nevezzük. 

A transzformációk analitikus leírásánál az egyenletrendszer azt adja meg, hogy az eredeti pont koordinátáiból 

hogyan kapjuk meg a képpont koordinátáit. Ha tehát adott az eltolás a  vektorral, mely a  

pontot a  pontba viszi, akkor ezt a következő egyenletrendszerrel írhatjuk le: 

 

Hasonló egyenletrendszer írható fel az origó körüli  szögű elforgatásra is: 
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Az origóra történő középpontos tükrözés egyenletrendszere 

 

az  tengelyre való tükrözés pedig 

 

alakban írható. A transzformációk analitikus leírásának másik eszköze a mátrixos megadási mód. Ez a fenti, 

egyszerű transzformációknál talán erőltetettnek tűnhet, de a későbbi esetekben, illetve több transzformáció 

egymás utáni elvégzésekor a mátrixokkal való leírás rendkívül előnyös. Vezessük be az eredeti és a képpontok 

koordinátáiból álló oszlopvektorokat: 

 

melyek segítségével a fenti transzformációk következő alakban írhatók fel: az eltolás 

 

az elforgatás 

 

az origóra való tükrözés 

 

az  tengelyre való tükrözés pedig 

 

alakban írható. 

Láthatjuk, hogy a mátrixos megadás egységes alakot eredményez, mindannyian  alakban írhatóak fel és 

csak az 2x2-es  mátrixban különböznek egymástól. Az eltolásnak (illetve minden olyan összetett 

transzformációnak, melyben eltolás szerepel) a mátrixos egyenletében  egy plusz tag jelenik 

meg. A továbbiakban  mindig egy eltolás mátrixát jelöli majd, azaz síkban 2x1-es, térben 3x1-es mátrixot. 

Később látni fogjuk, hogy az úgynevezett homogén koordináták bevezetésével az eltolás különleges helyzete is 

megszűnik, ami még egységesebb tárgyalást tesz lehetővé. A nemelfajult transzformációk leíró egyenletei a 

dimenziószám megőrzése miatt lineárisan függetlenek kell, hogy legyenek, amiből a transzformáció 2x2-es 

mátrixára nézve a sorok lineáris függetlensége, azaz a regularitás, mint szükséges feltétel következik. 

Az egybevágósági transzformációk egymás utáni elvégzése szintén egybevágósági transzformációt eredményez 

és korábbi tanulmányaink során beláttuk, hogy az egymás utáni elvégzésre, mint műveletre nézve az 

egybevágósági transzformációk algebrai csoportot alkotnak. Ha két nemelfajult transzformáció mátrixát 

összeszorozzuk, akkor a szorzatmátrix a két transzformáció egymás utáni elvégzését írja le, a mozgások 

csoportjához tehát szorosan kötődik egy mátrixcsoport. Fontos megjegyeznünk, hogy ahogyan a mátrixok 

csoportja nemkommutatív, úgy a transzformációk csoportja sem az, sokszor nem mindegy tehát, hogy milyen 

sorrendben végezzük el a transzformációkat. A mátrixcsoport E egységmátrixa az identikus transzformációnak 

felel meg (azaz minden pont önmaga képe lesz), egy  mátrix   inverz mátrixa pedig az  mátrix által leírt 

transzformáció inverzét adja meg, amikor is a képpontokhoz az eredeti pontokat rendeljük. 
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Ebből következik, hogy ha például a sík tetszőleges (origótól különböző)  pontjára akarunk tükrözni, akkor a 

következőképpen járhatunk el: elvégzünk egy eltolást, ami az  pontot az origóba viszi, majd tükrözünk az 

origóra, végül elvégezzük az előző eltolás inverzét. Hasonló módon tükrözhetünk egy általános  egyenesre 

is: egy elforgatás vagy eltolás segítségével az  egyenest az  tengelybe visszük át, elvégezzük az  tengelyre a 

tükrözést, majd az első transzformáció inverzével visszaállítjuk az egyenes eredeti helyzetét. 

Több transzformáció egymás utáni elvégzésekor a mátrixok tehát összeszorzódnak. Egy ilyen szorzatmátrixról 

nem mindig egyszerű eldöntenünk, hogy milyen elemi transzformációkat takar, azt viszont el tudjuk dönteni, 

hogy az adott mátrix egybevágósági transzformáció mátrixa-e. A regularitás ehhez szükséges, de nem elégséges 

feltétel, igaz viszont a következő tétel: 

 1.2. Tétel.  Egy 2x2-es  mátrix nemelfajult egybevágósági transzformáció mátrixa  ha  

ortogonális, azaz , ahol  az  mátrix transzponált mátrixa. 

Eszerint a síkbeli egybevágósági transzformációk általános alakja tehát 

 

-ban hasonló módon írhatjuk fel a transzformációkat. Az eltolás és a tükrözések leírása teljesen analóg a 

kétdimenziós esettel (a síkra való tükrözéskor pl. az  koordinátasíkra tükrözhetünk), ezért csak a különböző 

típusú forgatásokat részletezzük. Az origó körüli elforgatást térben leírhatjuk úgy, mint a három 

koordinátatengely körüli elforgatás egymás után való elvégzését. Ez azt jelenti, hogy egyszerre mindig csak két 

koordináta transzformálódik, ami a mátrixos felírásból könnyen kiolvasható. Ha tehát adott az eredeti és a 

képpont koordinátáinak oszlopvektora: 

 

akkor az  tengely körüli  szögű elforgatás egyenlete: 

 

az  tengely körüli  szögű elforgatás egyenlete: 

 

végül a  tengely körüli  szögű elforgatás egyenlete: 

 

alakban írható, ahol a szögek mindig pozitívak a jobbsodrású rendszer szerint. 

Sokszor előfordul, hogy egy adott irányú tengely körül akarunk forgatni. Ezt a forgatást nem mindig egyszerű 

szétbontani koordinátatengelyek körüli forgatásokra, ezért térünk ki külön erre az esetre. Ha tehát adott a térben 

egy  egységvektor, akkor az ezen irányú, origóra illeszkedő egyenes körül  szöggel történő 

elforgatás egyenlete (a  szög az origó felől nézve pozitív): 
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ahol  . 

Természetesen -ba is érvényes mindaz, amit a síkbeli euklideszi transzformációk elfajultságáról, egymás 

utáni elvégzéséről, illetve a mátrixok regularitásáról, ortogonalitásáról elmondtunk. 

2. Hasonlósági transzformációk 

Az  síkon még egy jól ismert transzformációt kell megemlítenünk: a középpontos hasonlóságot. Ez a 

transzformáció a fent leírt euklideszi transzformációkkal kombinálva a hasonlósági transzformációkat 

eredményezi. A hasonlósági transzformációk invariánsan hagyják a szöget, a párhuzamosságot, a távolságtartás 

helyett azonban csak aránytartóak. 

Az origó középpontú,  arányú középpontos hasonlóság egyenletrendszere a síkon 

 

vagy mátrixosan 

 

alakú, ahol  Térben ezzel analóg módon írható fel, egy plusz egyenletet hozzávéve. 

A hasonlósági transzformáció lehet egyetlen középpontos transzformáció, de lehet egybevágósági 

transzformáció és középpontos transzformáció szorzata is. A hasonlósági transzformáció mátrixa tehát a fenti A 

típusú mátrixok és esetleg ortogonális mátrixok szorzataként áll elő. Így igaz a következő tétel: 

 1.3. Tétel.  Egy 2x2-es  mátrix nemelfajult hasonlósági transzformáció mátrixa  ha 

, ahol . 

A síkbeli hasonlósági transzformációk általános alakja tehát 

 

A hasonlósági transzformációk az egymás utáni elvégzésre, mint műveletre nézve szintén algebrai csoportot 

alkotnak, melynek az euklideszi transzformációcsoport valódi részcsoportja. A térbeli hasonlósági 

transzformációk leírása a síkbelivel analóg módon történik. 
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2. fejezet - Affin geometria 

1. Affin transzformációk 

Az előző részekben láttuk, hogy a síkban egy 2x2-es reguláris mátrix csak akkor ír le egybevágósági illetve 

hasonlósági transzformációt, ha ortogonális, illetve az 1.3. tételben leírt tulajdonsággal rendelkezik. A reguláris 

mátrixok nagy része azonban nem ilyen, így megkérdezhetjük, hogy a fenti  mátrixos egyenlet 

milyen transzformációt takar, ha -ról csak annyit tudunk, hogy reguláris (azaz a transzformáció nemelfajult). 

Ezeket a transzformációkat, melyeket affin transzformációknak nevezünk, fogjuk jellemezni ebben a fejezetben. 

Mivel ezek a transzformációk már nem tartják meg a távolságot és az arányt, helyettük egy újabb metrikus 

mennyiséget vezetünk be: 

 2.1. Definíció.  Három kollineáris pont, A, B és C osztóviszonya az AC és BC irányított 

szakaszok előjeles hosszának hányadosa, azaz 

 

ahol . 

 2.2. Definíció.  Az euklideszi sík egyenes- és illeszkedéstartó transzformációját affin 

transzformációnak (affinitásnak) nevezzük. 

Világos, hogy a síkon ez a legáltalánosabb lineáris (egyenestartó) transzformáció, ez leíró mátrixából is látszik, 

hiszen egyetlen kitételünk, hogy a mátrixa reguláris legyen, azaz a lineáris leképezés kölcsönösen egyértelmű 

maradjon. Éppen ezért a síkot gyakran affin síknak is nevezzük. 

Mégis belátható, hogy az egyenes- és illeszkedéstartáson kívül más invariánsai is vannak az affin 

transzformációnak. Analitikusan belátható például a következő tétel. 

 2.3. Tétel.  Az affin transzformáció invariánsan hagyja az osztóviszonyt. 

Könnyen belátható, hogy a definícióban említett tulajdonságokon kívül az affin transzformációk invariánsan 

hagyják a párhuzamosságot is, nem tartják meg viszont a szöget. Geometriailag így az affinitás nagyobb 

szabadságot enged meg, mint az euklideszi transzformációk, mert például amíg egy négyzet bármilyen 

euklideszi transzformácó után is négyzet marad, addig affinitással paralelogrammába vihetjük át, hiszen a 

szögek nem invariánsak. Fontos azonban látnunk, hogy minden egybevágósági és hasonlósági transzformáció 

egyben affin transzformáció is (hiszen mátrixuk reguláris), azaz az euklideszi transzformációk halmaza az affin 

transzformációk halmazának valódi részhalmaza. Az affin transzformációk az egymás utáni elvégzésre, mint 

műveletre nézve ugyancsak csoportot alkotnak, amelyben az euklideszi és a hasonlósági transzformációk 

csoportja is részcsoport. 

Az egybevágósági és hasonlósági transzformációkkal kapcsolatos szerkesztések az elemi geometria körébe 

tartoznak, egy síkbeli affinitás megadása és az abban való szerkesztés már nem ennyire egyszerű. Elsőként 

kimondunk egy tételt arról, hogy hogyan adhatunk meg affinitást a síkon, a bizonyításban pedig megmutatjuk, 

hogy egy pontnak hogyan kell megszerkeszteni a képét. 

 2.4. Tétel (A síkbeli affinitás alaptétele).  A síkbeli affinitást három általános helyzetű (azaz 

nem kollineáris) pont és azok képei egyértelműen meghatároznak. 

Bizonyítás.  Azt kell belátnunk, hogy ha megadunk három pontpárt a síkon, akkor az affinitás 

tulajdonságainak ismeretében meg tudjuk szerkeszteni egy tetszőleges negyedik pont képét és 

ez a szerkesztés egyértelmű. 

2.1. ábra. Az affinitás alaptétele 
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A 2.1. ábra jelöléseinek megfelelően legyen adott az  ponthármas és ezek affin képe, 

 és . Legyen adott ezen kívül egy  pont, ennek kell megszerkesztenünk az affin 

képét. Kössük össze a -t az egyik ponttal, legyen ez . Az  egyenes és a  egyenes 

metszéspontja legyen  (ha párhuzamosak, akkor válasszuk  helyett -t, vagy -t). Az  

kívül is eshet a  szakaszon, ez a szerkesztést nem befolyásolja. Most megszerkesztjük  

képét, -t. Az affinitás illeszkedéstartó tulajdonsága miatt  rajta kell, hogy legyen a  

egyenesen, az osztóviszonytartás miatt pedig . Így a  egyenesen azt a 

pontot keressük, melyre az adott osztóviszony teljesül. Ehhez a párhuzamos szelők tételét 

vesszük igénybe. Toljuk el párhuzamosan a CB egyenest úgy, hogy  teljesüljön. Így 

kapjuk az  és  pontokat. Az eltolás nem változtatja meg a szakaszok hosszát, így az 

osztóviszonyt sem, azaz  Az  pontból a  egyenessel 

párhuzamos egyenest húzva, az elmetszi a  egyenest egy  pontban. A párhuzamos 

szelők tételéből következik, hogy ekkor  azaz a kapott pont az M pont 

affin képe. Ugyanezt az eljárást az AMD egyenesre, illetve az (AMD) osztóviszonyra is 

végrehajtjuk, azaz párhuzamosan eltoljuk az AMD egyenest úgy, hogy az A pont -be 

kerüljön, így kapjuk az és  pontokat, melyekre az  egyenlőség 

teljesül. A párhuzamos szelők tételét alkalmazva a  pontra illeszkedő és az  

egyenessel párhuzamos egyenes az  egyenesből azt a  pontot metszi ki, melyre 

, azaz  a  pont affin képe. Mivel a szerkesztés 

minden egyes lépése egyértelmű volt, így a tételt beláttuk. A bizonyítás menetét a következő 

videón is végigkövethetjük. 
 

  V I D E Ó   

 2.5. Következmény.  Ha a sík affin transzformációja során három általános helyzetű pontpár 

egybeesik a képével, akkor a transzformáció azonosság. 

Mindebből az következik, hogy a síkon bármely háromszöget bármely háromszögbe át tudunk vinni megfelelő 

affin transzformációval. A bizonyításból az is kiderül, hogy az osztóviszony a párhuzamos vetítéssel szemben 

invariáns, azaz egy egyenest egy másik egyenesre párhuzamosan vetítve az eredeti egyenes pontjainak 

osztóviszonya megegyezik a képpontok osztóviszonyával. Ezt a tényt használhatjuk osztóviszonyok 

átmásolására, ahogy azt a bizonyításban is tettük. 

2.2. ábra. Pont képének szerkesztése tengelyes affinitásban 

videos/alaptetel.avi
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2. A tengelyes affinitás 

Az affin transzformációk egy speciális esete, amikor a transzformáció során egy egyenes pontonként fix marad. 

 2.6. Definíció.  Ha a síkbeli affinitás során egy egyenes pontonként önmagába megy át, akkor 

tengelyes affinitásról beszélünk, a fixegyenest pedig tengelynek nevezzük. 

A tengelyes affinitásnak fontos szerepe van pl. az ellipszissel kapcsolatos szerkesztések elvégzésénél. Ebben a 

speciális affinitásban a szerkesztést nagyban megkönnyíti a következő tény: 

 2.7. Tétel.  Tengelyes affinitásnál az egymásnak megfelelő pontokat összekötő egyenesek 

egymással párhuzamosak és fordítva, ha egy affinitásban az egymásnak megfelelő pontokat 

összekötő egyenesek párhuzamosak, akkor vagy párhuzamos eltolásról van szó, vagy az 

affinitásnak létezik pontonként fix egyenese . 

Az említett párhuzamos egyenesek irányát az affinitás irányának is nevezzük. Az affinitás alaptétele 

természetesen a tengelyes affinitásokra is igaz, azaz itt is három általános helyzetű pontpárt kell megadnunk az 

affinitás definiálásához. A tengely megadása két pontpár megadásával egyenértékű, hiszen egy egyenest két 

pontja egyértelműen meghatározza. Ezért a tengelyes affinitást általában tengelyével és még egy pontpárjával 

adjuk meg. Ezek után egy újabb pont képének szerkesztése már könnyen elvégezhető a következő lépések 

szerint (2.2. ábra): 

1.  

Legyen adott a tengelyes affinitás a  tengelyével és egy  pontpárjával. Adott még a  pont, 

szerkesztendő a  pont képe, . 

2.  

A tételünk értelmében a , így a -ből az  egyenessel párhuzamost húzva, a kapott egyenesre  

illeszkedni fog. 

3.  

Az  egyenes és a tengely metszéspontja legyen . A tengely pontonként fix, így . 

4.  

Az  egyenes képe az illeszkedéstartás miatt át kell, hogy menjen -n és -n, tehát összekötve ezt a két 

pontot, megkaptuk az  egyenes képét. 



 Affin geometria  

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.  

Az  egyenes képére az illeszkedéstartás miatt a  pontnak is illeszkednie kell, így  csak ezen 

egyenesnek és a 2. pontban a -ből húzott párhuzamosnak a metszéspontja lehet. 

Ha az  egyenes párhuzamos a tengellyel, akkor képe is párhuzamos azzal, így a 3-4. pont helyett egyszerűen 

az  ponton átmenő, a tengellyel párhuzamos egyenes adja meg az  egyenes képét. 

A tengelyes affinitás néhány metrikus jellemzőjét vizsgáljuk a továbbiakban. 

 2.8. Tétel.  A tengelyes affinitás irányával párhuzamos egyeneseken egy szakasz és képének 

aránya mindig állandó. 

 2.9. Definíció.  Az előző tételben szereplő arányt a tengelyes affinitás karakterisztikájának 

nevezzük, és -val jelöljük. 

 2.10. Következmény.  A tengelyes affinitás irányával nem párhuzamos egyenesen és annak 

affin megfelelőjén egy szakasz és képének aránya mindig állandó, ezt az egyenesállást 

jellemző dilatációnak nevezzük, és -val jelöljük. 

A dilatáció – ellentétben a karakterisztikával – nem jellemzi a tengelyes affinitást, csak a vizsgált egyenest és az 

azzal párhuzamos egyeneseket, egyenesállásonként állandó az értéke. A karakterisztikát úgy is definiálhattuk 

volna, hogy az affinitás irányával párhuzamos egyenesállás dilatációja. 

 2.11. Definíció.  Az olyan tengelyes affinitást, melynek az iránya párhuzamos az affinitás 

tengelyével elációnak nevezzük. Ha az affinitás iránya merőleges az affinitás tengelyére, 

akkor ortogonális affinitásnak, különben klinogonális affinitásnak nevezzük. 

Bár a tengelyes affinitás az általános affin transzformációk között meglehetősen speciális, mégis elég erős 

ahhoz, hogy helyettesíthesse az általános transzformációt. A következő tétel ebből a szempontból központi 

jelentőségű. 

 2.12. Tétel.  Az általános affinitás mindig előállítható egy hasonlósági transzformáció és egy 

tengelyes affinitás szorzataként. 

Bizonyítás.  A bizonyítás konstruktív (2.3. ábra). Legyen megadva az affinitás az , , 

 pontpárok által. Alkalmazzunk az  háromszögre egy olyan hasonlósági 

transzformációt, mely után az  szakasz  képe egyenlő hosszúságú az AB 

szakasszal. Ezután az  háromszöget mozgassuk el úgy, hogy  és  

teljesüljön. A most használt transzformációk affinitások, vagyis maradéktalanul megőrzik az 

affinitás tulajdonságait. Az ABC és  ponthármasok tengelyes affinitást határoznak 

meg, hiszen az AB egyenes két pontja fix ebben a kapcsolatban. 

2.3. ábra. Az affin transzformáció előáll egy hasonlóság és egy tengelyes 

affinitás szorzataként 
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A tengelyes affinitás tehát hasonló szerepet játszik az affin transzformációk között, mint a tengelyes tükrözés az 

egybevágóságok között, vagy a középpontos hasonlóság a hasonlósági transzformációk között. 

Az eddig használt jelöléseket alkalmazva analitikusan a következő egyenletrendszer írja le az affin 

transzformációt: 

 

illetve mátrixosan 

 

A fenti egyenletrendszerben az  és  (  értékek egyértelműen meghatározzák az affinitást. Ez 

összhangban van azzal a ténnyel, hogy három általános helyzetű pontpár a síkon szintén egyértelműen 

meghatároz egy affinitást, hiszen a három pontpár koordinátái segítségével 6 egyenlet írható fel, melyekből a 

fenti 6 ismeretlent egyértelműen megkaphatjuk. 
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Az affinitást magasabb dimenziós terekben is hasonlóképpen értelmezhetjük. Az alaptétel itt is érvényes a 

következők szerint: 

 2.13. Tétel (Az affinitás alaptétele).  Az -dimenziós térben az affinitást  általános 

helyzetű pont és azok képei egyértelműen meghatároznak. 

A térbeli  affin transzformációt analitikusan a síkbelivel analóg módon írhatjuk le: 

 

illetve mátrixosan 

 

Ebben az egyenletrendszerben összesen 12 együttható szerepel:  és , ami alapján 

könnyen meghatározhatjuk a megfelelő transzformációt a pontokból és azok képeiből. Ha ugyanis adott a térben 

négy általános helyzetű pont (azaz négy olyan nem komplanáris pont, melyek közül semelyik három nem esik 

egy egyenesre) és azok képei, akkor a négy pontpár három-három koordinátája segítségével éppen 12 egyenlet 

írható fel, amikből a fenti együtthatók egyértelműen meghatározhatók. 

Belátható, hogy affin transzformációk egymásutánja szintén affin transzformáció, minden affin 

transzformációhoz van inverz affin transzformáció, valamint ha , akkor ez az 

identikus leképezés. Ezek együttesen azt eredményezik, hogy az affin transzformációk csoportot alkotnak. 

Mátrixos előállításukból és a szintetikus definícióból is nyilvánvaló, hogy az affin transzformációs csoportnak a 

hasonlósági transzformációs csoport valódi részcsoportja (amikor az  háromszöget az  

háromszöghöz hasonlóan választjuk meg) és így az egybevágósági transzformációs csoport is az (ha az  

háromszöget az  háromszöggel egybevágónak vesszük). 

A különböző tengellyel rendelkező ortogonális affinitások és tengelyes affinitások ugyanakkor nem alkotnak 

csoportot, nem rendeződnek geometriává. Azonban az azonos tengelyű affinitások csoportot alkotnak, melynek 

részcsoportja az ugyanezzel a tengellyel rendelkező ortogonális affinitások. 
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3. fejezet - Másodrendű görbék az 
affin geometriában 

Ebben a fejezetben az affinitásnak a másodrendű görbére kifejtett hatását vizsgáljuk, egyúttal megadjuk a 

másodrendű görbék affin osztályozását is. Az analitikus vizsgálathoz egy gyakran használatos 

segédszerkesztést, az invariáns derékszögpár szerkesztését használjuk. Adott tengelyes affinitásban 

megkeressük azokat az egyenesállásokat, melyek egymásra merőlegesek és a képeik is merőlegesek egymásra. 

A feladat megoldásaként adódó egyenespárt és képeit invariáns derékszögpárnak nevezzük. 

Legyen adott a tengelyes affinitás  tengelyével és  pontpárjával. A pontpárra illeszkedő, fenti 

tulajdonságú egyeneseket fogjuk megszerkeszteni. Ha a feladatot megoldottnak tekintjük, akkor láthatjuk (3.1. 

ábra), hogy az  és  háromszögek derékszögűek, közös az átfogójuk, így az  négyszög 

húrnégyszög, és a négyszög köré írható kör középpontja az affinitás tengelyére és az  szakasz 

felezőmerőlegesére illeszkedik. Ezek után a szerkesztés a következőképpen végezhető el. Az  szakasz 

felezőmerőlegese az affinitás tengelyéből kimetszi a  pontot. A  pont körül azt a kört írjuk, amely áthalad 

az  és  pontokon. Ez a kör az  és  pontokban metszi az affinitás tengelyét. Az  

derékszög affin képe az  derékszög. 

Ha az affinitás iránya merőleges a tengelyre, azaz ortogonális affinitással van dolgunk, akkor az előbbi 

szerkesztés nem végezhető el, de a derékszögpár létezik, az egyik maga az irány egyenese, a másik párhuzamos 

az affinitás tengelyével. 

Megjegyezzük, hogy általános affinitásban is meg lehet szerkeszteni azokat az egyeneseket, melyek egymásra 

merőlegesek és affin képeik is ilyen tulajdonságúak. 

1. Másodrendű görbék affin képe 

Amint az láttuk, az általános affinitás hasonlósági és egybevágósági transzformációkkal tengelyes affinitássá 

alakítható. A tengelyes affinitás és az általános affinitás között olyan transzformációk közvetítenek, melyek kört 

körbe, ellipszist ellipszisbe, parabolát parabolába, hiperbolát hiperbolába visznek át, tehát elegendő a tengelyes 

affinitásban megvizsgálni a másodrendű görbék képeit. Mivel az osztóviszony koordinátaként kezelhető, így 

nem megy az általánosság rovására, ha speciális koordináta-rendszerben vizsgáljuk a másodrendű görbék 

osztályozását. Az invariáns derékszögpár felhasználásával be lehet vezetni a tengelyes affinitásban olyan 

derékszögű egyenlőszárú tengelykereszteket, melyek képe ismét derékszögű lesz, bár általában nem 

egyenlőszárú. 

3.1. ábra. Invariáns derékszögpár szerkesztése tengelyes affinitásban 
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Legyenek a sík tetszőleges  pontjának koordinátái , ahol . Ezeket a koordinátákat 

az affinitással szemben invariáns mennyiséggel, az osztóviszonnyal is kifejezhetjük: , illetve 

. A  pont koordinátái az  rendszerben , ahol . A 

tengelyegyenesekre a dilatációt felhasználva  illetve  , ahol  

és  valós számok. Így a transzformáció leírható 

 

Hasonlóképpen . 

3.2. ábra. Affin koordináta-rendszerek a tengelyes affinitásban 
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Így ezen speciális koordináta-rendszer választása esetén a koordináta-transzformációs egyenletek: 

 

alakúak. Ezen koordinátatranszformációs egyenletek segítségével már könnyen belátható a következő tétel. 

 3.1. Tétel.  Az affin transzformáció elfajult másodrendű görbét ugyanolyan típusú elfajult 

másodrendű görbébe visz át, képzetes görbét képzetesbe, valósat pedig valósba. A nemelfajult 

valós másodrendű görbék közül kör és ellipszis affin képe általában ellipszis, de lehet kör is. 

A parabola affin képe parabola, a hiperbola affin képe hiperbola. 

Bizonyítás.  A korábbiak értelmében elegendő a most levezetett transzformációs képleteknek 

a különböző típusú másodrendű görbékre vonatkozó hatását vizsgálni, ezen belül is a 

főtengelyre transzformált egyenletet vizsgáljuk. 

A transzformáció lineáris volta miatt a görbe rendje nem változik. Ugyancsak emiatt 

változatlan marad a leíró polinom reducibilis vagy irreducibilis volta, azaz a görbe elfajult 

vagy reguláris volta. Képzetes elemek képzetesbe, valósok valósba mennek át a fenti 

transzformációval, így ez sem változik a görbék esetén. 

A nemelfajult görbéket vizsgáljuk ebben a speciális rendszerben. 

Az  középpontú,  sugarú kör egyenlete . A transzformáció után ez 

 

alakú lesz, ami átalakítva 
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ami éppen egy ellipszis egyenlete. Amennyiben , akkor a kép kör, de ez éppen a 

hasonlósági transzformációkat takarja. 

Az  középpontú, koordinátatengelyekkel párhuzamos tengelyű ellipszis egyenlete 

 

A transzformáció elvégzése után 

 

ami általában ellipszis egyenlete, de  esetén kör. Ez utóbbi eset lehetőséget teremt 

arra, hogy ellipszist affin transzformációval körbe vigyünk át. 

A parabola egyenlete a speciális koordináta-rendszerben . Erre alkalmazva a 

transzformációs képleteket az 

 

egyenletet kapjuk, ami az átalakítás után az 

 

alakú parabola egyenlete lesz. 

Hiperbola esetén induljunk ki a 

 

egyenletből. A transzformáció elvégzése után 

 

ami ismét hiperbola egyenlete. Ezzel az állítást beláttuk. 

Összefoglalásként kijelenthetjük, hogy a másodrendű görbék az affin transzformációval szemben nagyon 

hasonlóan viselkednek, mint az egybevágósági, illetve hasonlósági transzformációkkal szemben, egy fontos 

különbség azonban van: az ellipszis és a kör affin értelemben ekvivalens görbék, hiszen egymásba 

transzformálhatók. 

2. Ellipszissel kapcsolatos szerkesztési feladatok 

Ebben az alfejezetben egy sor ellipszissel kapcsolatos feladatot tárgyalunk, melyek egy részét euklideszi 

geometriai ismereteinkkel nem tudjuk kezelni, így tengelyes affinitás segítségével oldjuk meg. 

1. feladat: Adottak az ellipszis tengelyei, határozzuk meg azt a tengelyes affinitást, melynek tengelye adott, az 

ellipszist pedig körbe viszi át! Legyenek az ellipszis tengelyeit  és , valamint az affinitás tengelye  

(3.3. ábra). Legyen  az ellipszis középpontja. Az  osztóviszonyból következik, hogy az affinitás 

során az  pont a keresett kör  húrjának felezőpontja lesz. Hasonlóképpen az  pont a  húr 

felezőpontja is, ezért  a kör középpontja. Egy egyenes érinti az ellipszist, ha az ellipszissel pontosan egy 

közös pontja van. Az affinitás illeszkedéstartó tulajdonsága miatt az ellipszis érintői körérintőkbe mennek át. Ha 

az  és  tengelyvégpontokban meghúzzuk az ellipszis érintőit, akkor ezek az  érintőtéglalapot 

határozzák meg. Az affinitást alkalmazva az  téglalap képe négyzet lesz. Az  affin képe minden 

affinitásban paralelogramma. Ha  képének átlói és középvonalai is merőlegesek egymásra, akkor a 

paralelogrammából négyzet lesz. Tehát az  pontnak rajta kell lennie az  és  szakaszok fölé 
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szerkesztett Thalesz körökön. Ezzel a tengelyes affinitást meghatároztuk: a  egyenes az affinitás tengelye 

és az  megfelelő pontpár. Például az -t úgy szerkeszthetjük, hogy az  egyenes  megfelelőjét 

elmetsszük az -ra illeszkedő, -vel párhuzamos egyenessel. A képkör sugara az  távolság. 

3.3. ábra. Az 1. feladat megoldása 

 

2. feladat tengelyeivel adott ellipszishez válasszuk az affinitás tengelyének az ellipszis valamelyik tengelyét, 

mondjuk a nagytengelyt. Olyan affinitást határozzunk meg, melyben az ellipszis képe kör lesz! 

Legyen az ellipszis nagytengelye , kistengelye , középpontja  (3.4. ábra). Az affinitás tengelyének az 

 egyenesét választjuk. Ekkor az  szakasz a képkörnek is átmérője, ezáltal meghatározott az ellipszishez 

affin kör. Az affinitás egy pontpárjához úgy jutunk, hogy meghatározzuk, pl. a  pont megfelelőjét. Az ellipszis 

-beli érintője nem metszi el az affinitás tengelyét, így a képe sem fogja elmetszeni. A  pont megfelelőjének 

két pont is választható: a kör tengelytől legtávolabbi pontjai. Ezáltal két tengelyes affinitást kaphatunk. Az egyik 

megfelelő pontpárja a . A kapott tengelyes affinitás ortogonális. 

3.4. ábra. Az 2. feladat megoldása 



 Másodrendű görbék az affin 

geometriában 
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3. feladat: adott az ellipszis tengelyeivel. Szerkesszünk ellipszispontot és abban érintőt! Tegyük fel, hogy a 2. 

feladat szerint megadtuk az affinitást, melyben az ellipszis képe kör (3.5. ábra). Mivel a kör affin képe az 

ellipszis, a kör pontjainak affin képe ellipszispont lesz. A  körpontnak megszerkesztjük a  ősképét. A  

egyenesnek a tengellyel való metszéspontja fixpont, ezért ha -vel összekötjük, akkor ezen az egyenesen lesz a 

, melyet az affinitás iránya jelöl ki. A -beli ellipszisérintő a -beli  körérintő ősképe. 

3.5. ábra. A 3. feladat megoldása 
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4. feladat: adott az ellipszis tengelyeivel. Szerkesszünk ellipszispontokat a koncentrikus körök módszerével! 

Legyenek az ellipszis tengelyei  és  (3.6. ábra). Írjunk föléjük Thalesz-köröket! Vezessünk 

egy félegyenest -ból, amely a köröket  és  pontokban metszi. Állítsunk merőlegest -ből -re és -ből 

-re! Az előbbi merőlegesek metszéspontja . Igazolni fogjuk, hogy  ellipszispont. Ha  koordinátái az  

középpontú, ellipszistengelyekkel párhuzamos tengelyű koordinátarendszerben  és , akkor közöttük 

 összefüggés áll fenn. A  pont koordinátái  és , melyekre  valamint az  és 

 hasonló háromszögekből . Ezeket a kör egyenletébe helyettesítve és a kapott egyenletet rendezve az 

ellipszisegyenletet kapjuk. Ezzel beláttuk, hogy a  az adott ellipszis pontja. A szerkesztésből leolvasható az 

ellipszis paraméteres egyenletrendszere. Válasszuk paraméternek a  szöget, amelyet jelöljük -vel. Ekkor 

a  koordinátái . 

3.6. ábra. A 4. feladat megoldása 
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5. feladat: legyen adott az ellipszis tengelyeivel és egy e egyenes. Szerkesszük meg a metszéspontokat! Az 

affinitás illeszkedéstartó tulajdonságait használjuk fel. Alkalmazzuk az ellipszist körbe vivő affinitást az 

egyenesre is (ezzel a kör rendszerében oldjuk majd meg először a feladatot) úgy, hogy egy pontjának 

megszerkesztjük az affin képét, majd összekötjük a tengelyen fekvő pontjával (3.7. ábra). Az így kapott  

egyenes metszi a kört az  és  pontokban. Ezeknek a pontoknak kell az affin ősképeit megkeresni az 

affinitás irányának felhasználásával. 

3.7. ábra. Az 5. feladat megoldása 
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 3.2. Definíció.  Az ellipszis  és  átmérőit konjugáltaknak nevezzük, ha a  és -beli 

ellipszisérintők az  átmérővel párhuzamosak, az  és -beli érintők pedig a  

átmérővel párhuzamosak. 

 3.3. Tétel.  A kör merőleges átmérőinek affin képei a képellipszis konjugált átmérői. 

Bizonyítás.  Az affinitás illeszkedés- és párhuzamosságtartó tulajdonságaiból azonnal 

következik az állítás. 

Megjegyezzük, hogy az ellipszis tengelyei is konjugált átmérőpárt alkotnak, csak egymásra merőlegesek. Az 

ellipszist nemcsak tengelyeivel, hanem egyéb adataival, köztük konjugált átmérőpárjával is meg lehet adni. 

6. feladat: szerkesszünk egy konjugált átmérőivel adott ellipszishez affin kört! 

Adott az ellipszis a  és  konjugált átmérőpárral (3.8. ábra). Válasszuk az affinitás tengelyének a  

egyenest! Ekkor a  szakasz egyben az affin körnek is egy átmérője. Mivel a konjugáltság érintkezéssel és 

párhuzamossággal van definiálva, ezért az affinitással szemben invariáns tulajdonság, tehát az  átmérő affin 

megfelelője -ra merőleges körátmérő lesz. Az  pont affin képére két lehetőség adódik:  vagy a vele 

átellenes körpont. Így az ellipszishez ferde irányú tengelyes affinitást tudtunk rendelni. 

3.8. ábra. A 6. feladat megoldása 



 Másodrendű görbék az affin 

geometriában 
 

 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

7. feladat: szerkesszük meg a konjugált átmérőivel adott ellipszis tengelyeit! 

A szerkesztésben felhasználjuk azt, hogy az ellipszis tengelyei olyan konjugált átmérők, melyek merőlegesek 

egymásra és azt is, hogy a kör merőleges átmérőpárjai konjugáltak (3.9. ábra). A konjugált átmérőpár 

felhasználásával szerkesszük meg az ellipszis köré az érintőparalelogrammát és válasszuk az affinitás 

tengelyének a paralelogramma egyik oldalát! A paralelogramma körrendszerbeli megfelelője négyzet. A 

következőkben meg kell határozni a kör azon konjugált átmérőpárját, melynek képei merőlegesek egymásra. 

Ezt a részfeladatot az invariáns derékszögpár szerkesztésével (lásd 3.1. ábra)lehet meghatározni. Az  és  

pontokba szerkesztett invariáns derékszögpár ellipszis-rendszerbeli egyenesei lesznek a tengelyegyenesek. A 

tengelyek  végpontjai a kör  pontjainak affin megfelelői. 

3.9. ábra. A 7. feladat megoldása 
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Egy másik megoldás az ún. Rytz-szerkesztés. 

Legyen adott az ellipszis a  és  konjugált átmérőpárjával. A szerkesztésnél csak az  és  fél 

átmérőket használjuk fel. Az -t forgassuk el -kal az  pont körül olyan irányba, hogy a forgatás során 

súrolja az -t, ekkor az  szakaszt kapjuk. A  és  pontokat összekötő szakasz felezési pontja legyen 

. Az  középpontú, és  ponton áthaladó kör a  egyenest az  és  pontokban metszi. Ekkor az  és 

 egyenesek egymásra merőlegesek és ezek lesznek az ellipszis tengelyegyenesei. Az  szakaszt a  két 

részre osztja. Az  az ellipszis fél kistengelyével egyenlő hosszúságú, ezért ezt a szakaszt az  egyenesre 

kell felmérni, míg a  az ellipszis fél nagytengelyével egyenlő hosszúságú, és az  egyenesre kell 

felmérni (az  pontból mindkét irányba). 

3.10. ábra. A Rytz-szerkesztés 
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A lépések igazolásához tekintsük az a és b tengelyekkel adott ellipszist, és a tengelyek fölé írt köröket Az  

és  egymásra merőleges sugarakat vesszük, és a koncentrikus körök módszerével meghatározzuk az 

ellipszis  és  pontját. Ekkor az  és  az ellipszis egy konjugált átmérőpárját (pontosabban annak a 

felét) adja. Az  pont körül forgassuk az  háromszöget  fokkal úgy, hogy  a -be, a  a -be 

kerül. A  pont forgatással nyert képét jelölje . A  négyszög téglalap, melynek a  átlója az  

és  pontokban metszi az ellipszis tengelyeit. Az  és  pontokon keresztül a tengelyekkel párhuzamosokat 

húzunk, melyek az  pontban metszik egymást. A  és  téglalapok középpontosan hasonlók, 

a hasonlósági középpont a közös átlóegyenesek  metszéspontja. A szimmetriaviszonyok miatt 

, és . Ez azt jelenti, hogy az  téglalap  átlója  hosszúságú. 

 az ellipszis egy tetszőleges pontja, melyen úgy halad át egy  hosszúságú szakasz, melynek az egyik 

végpontja a kistengely egyenesén, a másik végpontja a nagytengely egyenesén van. Ha egy adott hosszúságú 

szakaszt úgy mozgatunk, hogy a végpontjai mindig a tengelyegyenesekre illeszkednek, akkor a szakasz minden 

pontja ellipszist ír le, melynek a tengelyei akkora hosszúságúak, amekkora darabokra a kérdéses pont osztja a 

szakaszt. 
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4. fejezet - A projektív geometria 
alapjai 

Az eddig tárgyalt transzformációk közül az euklideszi transzformációk szög- és távolságtartók voltak és 

megtartották a párhuzamosságot is. A hasonlóság ezen tulajdonságok közül már nem tartja meg a távolságot, az 

affin transzformáció pedig a szöget sem. Felmerülhet a kérdés, hogy léteznek-e olyan nemelfajult lineáris 

transzformációk, melyek a párhuzamosságot sem hagyják invariánsan. A válasz igenlő, de ahhoz, hogy ezeket a 

transzformációkat, melyeket projektív transzformációknak nevezünk, közelebbről megvizsgálhassuk, ki kell 

terjesztenünk a vizsgálataink alapterét a  projektív térre. Az affin transzformációk analitikus vizsgálatakor 

ugyanis láttuk, hogy azok mátrixára csupán a regularitás kell, hogy teljesüljön, más szóval az eddig vizsgáltak 

közül ezek a legáltalánosabb transzformációk. Ha olyan transzformációkat szeretnénk bevezetni, melyek a 

párhuzamosságot sem hagyják invariánsan, akkor ehhez valamiképpen ki kell bővítenünk a síkot és a teret. 

Képzeljük el ugyanis a következő szituációt. Adott két párhuzamos egyenes, . Egy lineáris transzformáció 

vigye át ezeket az  és  egyenesbe. Ha ez a transzformáció a párhuzamosságot nem tartja meg, akkor lehet, 

hogy  és  metsző helyzetűek. De az illeszkedéstartás miatt az     pont ősképének, -nek az  és  

egyenesre is illeszkednie kell, holott ezek párhuzamosak. Ez az eddigi kereteink között ellentmondás. Ha ezt fel 

akarjuk oldani, akkor a két, eredetileg párhuzamos egyenesünkhöz egy olyan pontot kell rendelnünk, melyre 

mindketten illeszkednek, azaz amelyben metszik egymást. Ez pedig éppen a projektív tér végtelen távoli pontja 

lesz. 

1. A projektív tér fogalma 

Az eddig tárgyalt geometriai fogalmak és tételek mind az affin sík és tér viszonyait tükrözték. Mivel ez a sík- és 

térfogalom általános iskolás korunk óta belénk ívódott, a könnyebb érthetőség kedvéért a projektív síkot és teret 

először az affin sík és tér kiterjesztéseként vizsgáljuk. 

 4.1. Definíció.  Az affin sík minden egyeneséhez hozzárendelünk egy végtelen távoli pontot. 

A végtelen távoli ponttal kibővített egyenest projektív egyenesnek nevezzük. Két egyenes 

végtelen távoli pontja akkor és csak akkor legyen közös, ha a két egyenes affin értelemben 

párhuzamos. A végtelen távoli ponton keresztül a projektív egyenes körbejárható, azaz a 

projektív egyenes három különböző pontja közül egyik sem választja el a másik kettőt. 

 4.2. Definíció.  A végtelen távoli pontokkal kibővített affin síkot projektív síknak nevezzük. 

A végtelen távoli pontok a sík egy egyenesére illeszkednek, melyet végtelen távoli 

egyenesnek nevezünk. 

 4.3. Definíció.  A végtelen távoli pontokkal és egyenesekkel kibővített affin teret projektív 

térnek nevezzük. Két projektív sík végtelen távoli egyenesei pontosan akkor esnek egybe, ha a 

két sík affin értelemben párhuzamos. A tér végtelen távoli pontjai egy síkra illeszkednek, 

melyet végtelen távoli síknak nevezünk. 

A projektív egyenes a fentiek miatt merőben másképp viselkedik, mint az euklideszi (vagy affin) egyenes, 

hiszen körbejárhatósága miatt homeomorf a körrel. Ugyanígy a projektív sík topológiai értelemben is jelentősen 

különbözik az affin síktól, lévén egyoldalú felület. A 4.1. ábrán látható felület homeomorf a projektív síkkal. 

4.1. ábra. A projektív síkkal homeomorf Boy-felület. 
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Fontos következménye a definícióknak, hogy az affin párhuzamosság fogalom a projektív geometriában 

értelmét veszti, hiszen bármely két egyenes metsző, az affin értelemben párhuzamos egyenesek a közös végtelen 

távoli pontjukban metszik egymást. Hasonlóan bármely két sík is metsző helyzetű. 

A projektív geometriát, hasonlóan az euklideszi geometriához, axiomatikusan is felépíthetjük. Éppen a fenti 

megjegyzés mutatja azonban, hogy már az első, illeszkedési axiómák is különbözni fognak a hagyományos, 

euklideszi axiómáktól. Ha tehát nem az affin sík kiterjesztéseként gondolunk a projektív síkra, akkor 

axiomatikus értelemben projektív síknak tekintjük pontok és egyenesek azon halmazát, melyekre igazak az 

illeszkedési axiómák. Az első néhány axióma a következő: 

I. axióma 
Bármely két pontra pontosan egy egyenes illeszkedik 

II. axióma 
Bármely két egyenesre pontosan egy pont illeszkedik 

III. axióma 
Bármely egyenesre illeszkedik legalább három pont 

IV. axióma 
Bármely pontra illeszkedik legalább három egyenes 

V. axióma 
Létezik négy pont, melyek közül semelyik három nem illeszkedik egy egyenesre 

VI. axióma 
Létezik négy egyenes, melyek közül semelyik három nem illeszkedik egy pontra 

Már az axiómákból is látszik a projektív geometria egyik legfontosabb elve, a dualitás. Ha egy axiómában 

megcseréljük a pont és egyenes szerepét, akkor egy másik axiómát kapunk. A dualitás elvére később, az 

analitikus tárgyalásnál visszatérünk, de már most megjegyezhetjük az általános elvet. 
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A dualitás elve. Bármely olyan projektív geometriai állítás, melyben csak pontok, egyenesek és a közöttük lévő 

illeszkedési reláció szerepel, érvényben marad akkor is, ha a pontok és egyenesek szerepét fölcseréljük. 

Ahogy azt az euklideszi geometria axiomatikus felépítésénél láttuk, az axiómákat nem csupán a „klasszikus” 

projektív sík pontjai és egyenesei elégítik ki. Számos modell konstruálható, közöttük véges halmazok is, melyek 

projektív síknak tekinthetők. Egy ilyen véges projektív sík a Fano-sík (4.2. ábra). 

4.2. ábra. A Fano-sík illeszkedési viszonyai: a pontokat az üres karikák, az egyeneseket a 

háromszög oldalai, magasságvonalai és beírt köre jelképezik. 

 

Ahogy a projektív síkon a pont és egyenes duálisok, úgy a projektív térben a pont és a sík, általában az -

dimenziós projektív térben a pont és a hipersík egymás duális alakzatai. 

2. Homogén koordináták 

Az euklideszi illetve affin geometria analitikus modellje klasszikus Descartes-féle koordináta-rendszert vagy 

annak ferdeszögű változatát, az affin koordináta-rendszert használja. Ezek a koordináta-rendszerek jól ismertek, 

a különböző alakzatok egyenleteinek felírása, kezelése, az ezekkel való számolás kisiskolás korunk óta belénk 

ívódott. 

A projektív sík lényegileg különbözik az affin síktól, így nem meglepő, hogy analitikus modellje sem maradhat 

változatlan. Központi probléma, hogy a végtelen távoli elemek a Descartes-féle koordináta-rendszerben 

kezelhetetlenek, hiszen a végtelen távoli pont koordinátái legfeljebb  lehetnének, ez azonban, amellett, 

hogy nem lenne egyértelmű, számos ellentmondást is hordozna. 

Ezért a projektív sík és tér analitikus modelljének kidolgozásakor ezt a problémát kell elsősorban kezelnünk. A 

síkbeli Descartes-féle koordináta-rendszerben az  számpár láttán két térelemre is gondolhatunk: az ilyen 

koordinátákkal rendelkező pontnak, valamint az ilyen végpontú helyvektornak is ez a két koordinátája. A 

végtelen távoli pontokat egy-egy iránnyal adhatjuk meg (az ilyen iránnyal euklideszi értelemben párhuzamos 

egyeneseknek ugyanaz a végtelen távoli pontjuk), magát az irányt viszont éppen egy helyvektor segítségével 

rögzíthetjük. A végtelen távoli pontok koordinátázása tehát megoldható lenne a helyvektorok használatával. 
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Ez azonban két problémát is felvet. Egyrészt hogyan tudjuk az  számpár láttán eldönteni, hogy a kérdéses 

pontról, vagy az ebben a pontban végződő helyvektor által meghatározott végtelen távoli pontról van-e szó? A 

két lehetőség közötti egyértelmű választásban egy jelzőbit jellegű harmadik szám bevezetése segíthet: jelölje a 

„hagyományos”, végesben fekvő pontot az  számhármas, a megfelelő végtelen távoli pontot pedig az 

 számhármas. 

Ez azonban újabb probléma forrása. A kérdéses végtelen távoli pontot ugyanis nem csak az  Descartes-

koordinátákkal rendelkező helyvektor definiálja, hanem ennek akármilyen  skalárszorosa is. Ezen 

helyvektorok, melyek tehát ugyanazt a végtelen távoli pontot jelölik ki, mind felírhatók  alakban. 

Ez utóbbi problémát úgy orvosoljuk, hogy a közönséges vagy a végtelen távoli ponthoz a számhármas csak 

arányosság erejéig kapcsolódjon. Ugyanazt a végesben fekvő pontot jelölje tehát az , az , a 

, általában a  számhármas, ahol  valós szám. Ezzel analóg módon 

ugyanazt a végtelen távoli pontot jelölje az , a , a  általában a  

számhármas, ahol  valós szám. 

Első pillantásra furcsának tűnhet, hogy a pontok koordinátái így nem lesznek egyértelműek, de a sík pontjainak 

halmaza és az arányos számhármasok halmazainak halmaza között a leképezés kölcsönösen egyértelmű. A most 

bevezetett síkbeli koordinátákat homogén koordinátáknak nevezzük és a félreértések elkerülése érdekében 

-mal jelöljük. 

A Descartes-féle koordináták és a homogén koordináták közötti áttérés könnyű, de természetesen csak 

közönséges pontok esetén lehetséges. Ha a pont Descartes-féle koordinátái , akkor homogén koordinátái 

. Fordítva, ha a pont homogén koordinátái  (ahol , hiszen közönséges pontról van 

szó), akkor Descartes-féle koordinátái 

 

Az alakzatok algebrai egyenletei a homogén koordináták segítségével is felírhatók. Ha adott a Descartes-féle 

koordináta-rendszerben felírt egyenlet, akkor a fenti helyettesítéssel, majd -mal való beszorzással tüntessük el 

a nevezőket, így a homogén koordinátás egyenletet kapjuk. 

 4.4. Példa.  Tekintsük a  egyenlettel megadott egyenest. Az egyenes 

homogén koordinátás egyenletéhez végezzük el a  helyettesítést: 

 

majd szorozzunk be -mal: 

 

 4.5. Példa.  Tekintsük az  egyenlettel megadott kört. Az kör 

homogén koordinátás egyenletéhez végezzük el a  helyettesítést: 

 

majd tüntessük el a nevezőket, szorozzunk be -tel: 

 

Amint azt a fenti példán is láttuk, az egyenes egyenlete a homogén koordinátás felírásban is megtartja alapvető 

struktúráját, azaz az egyenest a három együttható egyértelműen meghatározza. Ezek az együtthatók azonban – 

ahogy a Descartes-féle koordinátákkal felírt egyenletben is – csupán arányosság erejéig tartoznak az 

egyeneshez, hiszen a , a  , általában a  
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egyenletek ugyanazt az egyenest írják le. Homogén koordinátás egyenletnél az egyenes egyenletében szereplő 

együtthatókat -vel jelöljük: 

 

Ilyen értelemben az egyenes „koordinátái” az  értékek. 

A projektív sík analitikus modelljét absztrakt módon is megadhatjuk. Mint minden modellben, itt is azt kell 

definiálnunk, hogy mit értsünk ponton, egyenesen és illeszkedésen. Ha nem akarjuk kitüntetni a végtelen távoli 

pontokat, melyek egy-egy transzformáció után úgyis közönséges pontokká válhatnak, a következő definíciót 

adhatjuk a projektív sík analitikus modelljére. 

 4.6. Definíció (A projektív sík analitikus modellje). 

A projektív sík pontjait jelöljék az  valós számhármasok, ahol 

 és két számhármas ugyanazt a pontot jelöli, ha egyik a másiknak 

skalárszorosa. 

A projektív sík egyeneseit jelöljék az  valós számhármasok, ahol 

 és két számhármas ugyanazt az egyenest jelöli, ha egyik a másiknak 

skalárszorosa. 

A  pont illeszkedjen az  egyenesre, ha teljesül, hogy 

 

Ebből a definícióból analitikus szemszögből is látható a dualitás elve. A pontot és az egyenest ugyanolyan 

tulajdonságú (tehát megkülönböztethetetlen) számhármas jelöli, a közöttük lévő illeszkedési reláció pedig 

analitikusan szimmetrikus, tehát ez is alátámasztja azt, hogy a pont és az egyenes szerepe az illeszkedési és 

metszési állításokban felcserélhető úgy, hogy ismét igaz állításokat kapjunk. 

 4.7. Példa.  A dualitás elvét szemléltetjük egy példán keresztül. Határozzuk meg a 

 egyenes végtelen távoli pontjának koordinátáit. Ehhez az egyenest a 

végtelen távoli egyenessel kell elmetszenünk, melynek egyenlete . A 

 

egyenletrendszer megoldása , azaz . Mivel a homogén 

koordináták csak arányosság erejéig tartoznak a ponthoz, nem várhatunk egyetlen 

számhármast megoldásként. Ehelyett a megoldás: , vagy ha konkrét 

koordinátákat szeretnénk, akkor tetszőleges  helyettesítéssel pl.: . 

Tekinthetjük a kiindulási egyenletünket duális módon úgy is, hogy nem a  

együtthatókkal megadott egyenesre illeszkedő pontokat írja le a  

egyenlet, hanem a  pontra illeszkedő egyeneseket: . Ilyen 

szemszögből az  egyenlet olyan egyenest takar, ami átmegy az origón, a fenti feladat 

 megoldása tehát annak az egyenesnek az együtthatói, melyek az adott ponton és az 

origón is átmennek. 

Megjegyezzük még, hogy a projektív tér analitikus modellje teljesen analóg módon dolgozható ki. Itt a pontnak 

négy homogén koordinátája lesz, melyből az utolsó  volta jelzi, hogy a pont végtelen távoli. A pont duálisa 

térben nem az egyenes, hanem a sík. 
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5. fejezet - Síkbeli projektív 
transzformációk 

A  projektív sík transzformációi a legáltalánosabb lineáris transzformációk. Ahogy azt már említettük, az 

affin transzformációkhoz képest itt újabb invariánstól búcsúzunk el: mivel a projektív sík transzformációja során 

egy  végtelen távoli pont  véges pontba is átmehet, az illeszkedéstartás miatt az eredetileg -re 

illeszkedő (azaz affin szemszögből párhuzamos) egyenesek -ra illeszkedő (azaz affin szemszögből metsző) 

egyenesekbe mennek át. Az egyenes- és illeszkedéstartáson kívül tehát a projektív transzformációk nem tartják 

meg a távolságot, a szöget, a párhuzamosságot és az affin transzformációk által invariánsan hagyott 

osztóviszonyt sem. Ez utóbbit könnyen beláthatjuk, ha az 5.1. ábrára tekintünk. 

5.1. ábra. A projektív transzformáció, mivel párhuzamos egyeneseket nem párhuzamosokba 

vihet át, nem tartja meg az osztóviszonyt: amíg a  pont felezi az  szakaszt, azaz 

, addig a  tetszőlegesen közel lehet -hoz, így az  osztóviszony 

tetszőlegesen közel lehet 1-hez. 

 

Kérdés, hogy van-e egyáltalán olyan metrikus tulajdonság, ami a projektív transzformációk után invariánsan 

marad. A válasz igenlő, és ez a tulajdonság egyben a projektív transzformációk definiálására is alkalmas. 

 5.1. Definíció.  Négy kollineáris, nem végtelen távoli pont, A, B, C és D kettősviszonya az 

(ABC) és (ABD) osztóviszonyok hányadosa, azaz 

 

ahol , , . 

A fenti definícióban szereplő négy pont közül bármelyik lehetne végtelen távoli is, ami a definícióban szereplő 

távolságok mérését lehetetlenné teszi, így ezt az esetet külön kell kezelnünk. 

 5.2. Definíció.  A projektív sík transzformációját projektív transzformációnak 

(projektivitásnak) nevezzük, ha egyenes- és illeszkedéstartó. 

Ahogy az affin transzformáció a legáltalánosabb lineáris transzformáció volt az affin síkon, úgy a projektív 

transzformáció a legáltalánosabb transzformáció a projektív síkon. Itt is igaz, hogy az egyenestartáson és az 

illeszkedéstartáson kívül más invariánsokat is találhatunk. Ezek közül legfontosabb a metrikus invariáns. 

1. A kettősviszony 

 5.3. Definíció.  Ha adott a projektív egyenesen négy pont, melyek közül az utolsó az egyenes 

végtelen távoli pontja, akkor , vagyis a kettősviszonyt 

osztóviszonyként tekintjük. 

Ha nem a  pont végtelen távoli, akkor az alábbi azonosságok segítségével számolható a kettősviszony. 
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 5.4. Tétel.  Ha , akkor 

 

Bizonyítás.  A tétel állításai a kettősviszony definícióját felírva rövid számolással 

következnek. 

Mivel a kettősviszonyt osztóviszonyok hányadosaként definiáltuk, nyilvánvalóan invariáns marad a párhuzamos 

vetítéssel szemben, ettől azonban több is igaz: 

 5.5. Tétel (Papposz).  A kettősviszony a középpontos vetítéssel szemben is invariáns, azaz ha 

egy egyenest egy másik egyenesre egy pontból vetítünk, akkor az eredeti egyenes pontjainak 

kettősviszonya megegyezik a képpontok kettősviszonyával. 

Bizonyítás.  Vetítsük az  egy egyenesre illeszkedő pontokat az  pontból egy 

másik egyenesre, melynek eredménye az  pontnégyes. Tekintsük az  

háromszöget, melynek a területe: 

 

ahol  a háromszög magassága. Ugyanezt felírhatjuk a többi, , ,  

háromszögre is. Az  kettősviszony értéke: 

 

5.2. ábra. A kettősviszony vetítéssel szemben invariáns. 
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Így a kettősviszonyt a vetítősugarak szögeinek szinuszával írtuk föl, ez pedig nyilvánvalóan 

független attól, hogy ezeket a sugarakat melyik egyenessel metszük el. Ezzel az állítást 

beláttuk, . 

A fenti bizonyítás alapötlete lehetőséget teremt arra, hogy egy pontra illeszkedő négy egyenes kettősviszonyát is 

definiálhassuk. 

 5.6. Definíció.  Négy, egy pontra illeszkedő egyenes kettősviszonyán a megfelelő szögek 

szinuszainak hányadosát értjük, azaz 

 

A fenti tételnél általánosabb tétel is igaz. 

 5.7. Tétel.  A projektív transzformáció invariánsan hagyja a kettősviszonyt. 

Ezt a tényt a következőképp használhatjuk fel kettősviszonyok átmásolására ( 5.3. ábra és a következő videó): 
 

  V I D E Ó   

5.3. ábra. A kettősviszony átmásolása 

videos/atmasolas.avi
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Adottak egy  egyenesen az  és  pontok, valamint egy másik, e’ egyenesen az  és  pontok. 

Keressük ezen egyenesen azt a  pontot, melyre . 

1.  

Mozgassuk el az e’ egyenest úgy, hogy az A’ pont az A-ba kerüljön. 

2.  

Kössük össze a BB’ és a CC’ pontokat, a két egyenes metszéspontja legyen M. 

3.  

Az MD egyenes és az e’ egyenes metszéspontja a keresett D’ pont. 

A kettősviszonyok között kitüntetett szerepe van a  értékű kettősviszonynak. 

 5.8. Definíció.  Négy kollineáris pontot, vagy négy, egy pontra illeszkedő egyenest 

harmonikus elemnégyesnek nevezzük, ha kettősviszonyuk értéke . 

 5.9. Példa.  A szakasz két végpontját a felezési pont és a szakasz egyenesének végtelentávoli 

pontja harmonikusan választja el. Legyen  és  a szakasz két végpontja,  a szakasz 

felezőpontja és  az egyenesének végtelentávoli pontja. Ekkor egyszerű számolással adódik, 

hogy . 

 5.10. Definíció.  Adott a síkban négy általános helyzetű pont: . A négy általános 

helyzetű pont, valamint az őket páronként összekötő hat egyenes által meghatározott 

konfigurációt teljes négyszögnek nevezzük. Az  pontok a teljes négyszög csúcsai, 

 egyenesek a teljes négyszög oldalai. Két oldalt szomszédos 

oldalnak nevezünk, ha a teljes négyszög valamely csúcsában metszik egymást. Pl: az  és 

 oldalpár. Minden más esetben szemköztes oldalpárról beszélünk. A szemköztes oldalak 

metszéspontjai:  melyeket átlós pontoknak nevezünk. Az átlós pontokat összekötő 

egyenesek a teljes négyszög átlói. 

 5.11. Tétel.  A teljes négyszög átlós pontjai nemelfajuló háromszöget határoznak meg, vagyis 

az átlóspontok mindig általános helyzetű ponthármast alkotnak. 

 5.12. Tétel.  A teljes négyszög egy átlóján elhelyezkedő két átlós pont harmonikusan 

választja el a másik két oldallal való metszéspontot. 

5.4. ábra. A teljes négyszög 
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Bizonyítás.  Tekintsük az  átlót (5.4. ábra). Ezt az átlót az  oldal -ben a  oldal 

-ben metszi. Az  pontnégyest vetítsük -ből az  egyenesre, rendre az 

 pontokat kapjuk. 

Ezután az  pontokat -ből vetítsük vissza az eredeti átlóra, ekkor a  

pontokat kapjuk. A vetítések perspektív műveletek voltak, így a kettősviszony értéke nem 

változott a vetítések során: . Ha a két szélső 

kettősviszonyt figyeljük, akkor ezekben a pontok sorrendje annyiban tér el egymástól, hogy az 

első két pont fel van cserélve, ez az értékeket tekintve azt jelenti, hogy egymás reciprokai. 

Ez alapján , azaz . A kettősviszony értéke  nem lehet, 

mert az  és a  pontpár egymást elválasztotta, így csak  lehet. Ez pedig azt jelenti, 

hogy a négy pont harmonikus pontnégyest alkot. Ezek a pontnégyesek láthatók a következő 

videón. 
 

  V I D E Ó   

2. Elsőfajú projektív alapalakzatok 

A fentiekben láttuk, hogy a projektív transzformáció nemcsak egyenes- és illeszkedéstartó, hanem megőrzi a 

kettősviszonyt is. Másrészt nem csupán pontok, hanem egyenesek kettősviszonyát is tudjuk mérni. Ez alapján 

nem csak síkok közötti, hanem pontsorok közötti, illetve egyenesek közötti projektív leképezést is 

definiálhatunk, ha megköveteljük a kettősviszony megtartását. Ezt fogjuk ebben a részben tárgyalni. 

 5.13. Definíció.  Egy egyenesre illeszkedő pontok összességét pontsornak, egy pontra 

illeszkedő egyenesek összességét sugársornak nevezzük. A pontsort és a sugársort közös 

néven elsőfajú projektív alapalakzatnak is nevezzük. 

 5.14. Definíció.  Két elsőfajú projektív alapalakzat (két pontsor, vagy két sugársor, vagy egy 

pontsor és egy sugársor) közötti projektív leképezésen olyan kölcsönösen egyértelmű 

leképezést értünk, mely a kettősviszonyt megtartja. 

Az elsőfajú projektív alapalakzatok közötti projektív leképezés megadásához a kettősviszonytartás miatt három-

három megfelelő elempár megadása szükséges, hiszen a kettősviszonytartásból a negyedik elem képe már 

egyértelműen megkereshető. Ezt fogalmazza meg a következő tétel. 

videos/harmonic.avi
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 5.15. Tétel (von Staudt).  Elsőfajú projektív alapalakzatok közötti projektív leképezést 

három egymásnak megfelelő elempár egyértelműen meghatároz. Következésképpen, ha a 

leképezésben három elempár fix, akkor a leképezés azonosság. 

A leképezés történhet úgy is, hogy a projektív alapalakzatot, a pontsort vagy a sugársort önmagára képezzük le. 

Ekkor tulajdonképpen transzformációt definiálunk. Ezek között fontos szerepet játszik az, amelyiket kétszer 

elvégezve azonossághoz jutunk. 

 5.16. Definíció.  Elsőfajú projektív alapalakzatok önmagukra történő olyan projektív 

leképezését, amely négyzete azonosság, involúciónak nevezzük. 

 5.17. Definíció.  A pontsornak az A, B fixpontokra vonatkozó harmonikus involúcióján azt a 

leképezést értjük, amely az A és B pontoknak önmagát felelteti meg, míg minden ezektől 

különböző C ponthoz az A, B fixpontokra vonatkozó harmonikus társát rendeli, azaz 

. 

Hasonlóan definiálható harmonikus involúció sugársorok esetén is. 
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6. fejezet - Projektív 
transzformációkkal kapcsolatos 
tételek 

Az affinitáshoz hasonlóan a projektív transzformációkra is kimondhatunk egy alaptételt, mely a megadásukhoz 

szükséges pontok számát határozza meg. 

1. A projektív geometria alaptétele 

 6.1. Tétel (A síkbeli projektivitás alaptétele).  Egy síkbeli projektív transzformációt négy 

általános helyzetű pont és azok képei egyértelműen meghatároznak. 

Bizonyítás.  Azt kell belátnunk, hogy ha megadunk négy általános helyzetű pontpárt a síkon, 

akkor a projektív transzformációk tulajdonságainak ismeretében meg tudjuk szerkeszteni egy 

tetszőleges ötödik pont képét és ez a szerkesztés egyértelmű. Legyenek tehát adottak az A,B,C 

és D általános helyzetű pontok és azok képei,  és . Legyen adott ezen kívül egy E 

pont, ennek kell megszerkesztenünk a projektív képét. 

6.1. ábra. A projektivitás alaptétele 

 

A 6.1. ábra jelöléseit követve keressük meg az AC és BD egyenesek, valamint az AB és CD 

egyenesek metszéspontját, legyenek ezek rendre M  és N (ezek a pontok lehetnek végtelen 

távoliak is). Kössük össze az M pontot E-vel, messe ez az egyenes az AB egyenest az L 

pontban, a CD egyenest pedig a K pontban. 

Az előzőekhez hasonlóan keressük meg az  és  pontok alkotta megfelelő egyenesek 

metszéspontjait, az illeszkedéstartás miatt ezek lesznek az M  és N pontok képei:  és . A 

projektív transzformáció kettősviszonytartó, ezért a fentiekben ismertetett módszer szerint a 

(ABNL) kettősviszony átmásolásával megkereshetjük az  pontot, majd az  egyenes és a 

 egyenes metszéspontját, a  pontot. Végül az  egyenesen az (MKLE) kettősviszony 
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átmásolásával megkeressük az  pontot. Mivel a szerkesztés minden egyes lépése egyértelmű 

volt, így a tételt beláttuk. 

Mindez azt jelenti, hogy a síkon bármely négyszöget bármely négyszögbe át tudunk vinni egy projektív 

transzformáció segítségével, ezután azonban a többi pont képét már egyértelmű szerkesztés határozza meg. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a végtelen távoli pontok bevezetésével a transzformációnak olyan eredménye is 

lehet, ami a hagyományos euklideszi szemszögből esetleg furcsa. Ha pl. egy  szakasz egyik  pontja a 

végtelen távoli  pontba megy át, akkor a szakasz képe az illeszkedéstartás miatt euklideszi szemszögből 

nézve két félegyenes lesz (projektív szemszögből persze ez is csak egy szakasz, aminek egyik pontja végtelen 

távoli). Egy általános projektív transzformáció esetén a  végtelen távoli egyenes a  véges egyenesbe megy 

át, míg az egyik  véges egyenesből  végtelen távoli egyenes lesz. A  és a  véges egyenesek közös neve 

ellentengely. Minden olyan alakzat, ami a  ellentengelyt metszi, a transzformáció után végtelen távoli ponttal 

fog rendelkezni és fordítva, minden, a  ellentengelyt metsző alakzat ősképének van végtelen távoli pontja. 

A projektív transzformáció analitikus leírásánál homogén koordinátákat alkalmazunk. Az a transzformáció, ami 

a  pontot a  pontba viszi, a következő egyenletrendszerrel írható le: 

 

illetve mátrixosan, ha a pontok koordinátáiból képzett oszlopvektorok 

 

az egyenlet pedig 

 

Vegyük észre, hogy a korábbiakkal ellentétben a projektív transzformáció egyenletében nem szerepel külön  T 

tag az eltolás leírására, ami különösen több transzformáció egymás utáni elvégzésekor előnyös, hiszen az 

eltolást az euklideszi, a hasonlósági és az affin transzformációk között mindig külön kell kezelnünk. Ezt a 

homogén koordináták bevezetésének köszönhetjük, felmerülhet így a kérdés, hogy nem lehet-e hasonló módon, 

homogén koordinátákkal leírni az eddigi transzformációkat is. Mivel a projektív transzformációk a 

legáltalánosabb lineáris transzformációk és így tartalmazzák az összes korábban leírt transzformációt is, ezért az 

analitikus leírásban is megkereshetjük, hogy a projektív transzformációk egyenletrendszerei és mátrixai közül 

melyek írnak le affin, hasonlósági, vagy euklideszi transzformációt. 

Ennek vizsgálatához írjuk át a projektív transzformáció fenti egyenletrendszerét Descartes-féle koordinátás 

alakba, amivel elveszítjük ugyan a végtelen távoli pontokat, de könnyebben felismerjük majd az euklideszi és 

affin transzformációkat, mint speciális projektivitásokat. Az -t eredményező egyenlettel elosztva az első 

kettőt, majd a jobb oldalakat -mal egyszerűsítve a következő, inhomogén egyenletrendszert kapjuk: 

 

ami az  helyettesítéssel 
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alakra hozható. Ez tehát az általános projektív transzformáció Descartes-féle koordinátás alakja, amiért a 

projektív transzformációkat néha lineáris tört transzformációknak is nevezik. Ha ebbe az egyenletrendszerbe az 

,  értékeket helyettesítjük, akkor az 

 

alakot kapjuk, ami a jelölésektől eltekintve pontosan megegyezik az affin transzformációk leíró egyenleteivel. 

Eredményeinket így foglalhatjuk össze: a  projektív transzformáció affin (ezen belül esetleg 

hasonlósági vagy euklideszi) transzformációt ír le, ha mátrixa 

 

alakú reguláris mátrix. Az A mátrix 2x2-es 

 

részmátrixa mutatja meg, hogy pontosan milyen típusú transzformációról van szó, míg az utolsó tagokból álló 

 

oszlopvektor adja meg az esetleges eltolás plusz tagját. Megjegyezzük még, hogy az  kitétel nem 

szükséges, elegendő, hogy az  feltétel teljesüljön, ekkor viszont az A  és a T mátrix elemeit -mal 

osztani kell, hogy megtudjuk, melyik konkrét euklideszi vagy affin transzformációról van szó. 

Mi történik az ilyen transzformációknál a végtelen távoli pontokkal? Nos, ha a  projektív 

transzformáció mátrixa 

 

alakú, akkor az minden  végtelen távoli pontot végtelen távoli pontba visz át, hiszen a  képpont 

harmadik koordinátáját az 

 

egyenlet szolgáltatja, ami bármely -re nullát ad eredményül. Így tehát a végtelen távoli pont képe,  

szintén végtelen távoli lesz. Más szóval, egy projektív transzformáció affin transzformáció, ha a végtelen távoli 

pontok végtelen távoli pontokba mennek át. A projektív transzformációk az egymás utáni elvégzésre, mint 

műveletre nézve a korábbiakhoz hasonlóan csoportot alkotnak, melynek az affin, a hasonlósági és az euklideszi 

transzformációcsoportok részcsoportjai. 

2. Térbeli projektív transzformációk 

A  projektív teret önmagába leképező transzformációkat a síkbelivel teljesen analóg módon írhatjuk le. A 

síkbeli alaptétel -dimenziós megfelelője a következő: 

 6.2. Tétel (A projektivitás alaptétele).  A -beli projektív transzformációt n+2 általános 

helyzetű pont és azok képei egyértelműen meghatározzák. 
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Így -ban öt általános helyzetű pontpárra van szükségünk a projektív transzformáció egyértelmű megadásához. 

Ha ez a transzformáció a  pontot a  pontba viszi, akkor analitikusan a 

következő egyenletrendszerrel írható le: 

 

a mátrixát pedig az egyenletrendszer együtthatóiból képzett 4x4-es mátrix adja meg, melyre ugyanazok a 

megjegyzések érvényesek, mint a síkbeli esetben. 

3. A Desargues-tétel 

Desargues tétele alapvető fontosságú a projektív geometriában. Mielőtt magát a tételt megfogalmaznánk, 

szükségünk van két definícióra. 

 6.3. Definíció.  Két háromszöget oldalaira nézve perspektívnek nevezünk, ha az egymásnak 

megfelelő oldalegyenesek metszéspontjai egy egyenesre illeszkednek. 

 6.4. Definíció.  Két háromszöget csúcsaira nézve perspektívnek nevezünk, ha az egymásnak 

megfelelő csúcsokat összekötő egyenesek egy pontban metszik egymást. 

 6.5. Tétel (Desargues).  Két háromszög csúcsaira nézve perspektív  ha oldalaira nézve 

perspektív. 

Az állításban szereplő háromszögek a következő videón láthatók. 
 

  V I D E Ó   

A tétel bizonyítása előtt egy fontos megjegyzést kell tennünk. Vegyük észre, hogy a tétel feltétele és állítása 

síkbeli duálisok, így a tétel bizonyítása síkban értelmetlen (hiszen az állítást önmagából kell levezetni). Éppen 

ezért a projektív síkgeometriában a fenti állítást axiómaként tesszük föl. A Desargues-féle axióma a 

síkgeometria független axiómája, azaz ha elvetjük, akkor is érvényes geometriát, úgynevezett nemdesargues-i 

projektív geometriát kapunk. 

Ezek után a tétel bizonyítása értelemszerűen csak a térben történhet. 

Bizonyítás.  A tétel megfogalmazásakor nem kötöttük ki, hogy a háromszögek ugyanabban a 

síkban legyenek. Ezért a bizonyításban két esetet fogunk megkülönböztetni aszerint, hogy a 

két háromszög síkja különböző-e (I. eset) vagy sem (II. eset). Mindkét esetben oda-vissza 

bizonyítanunk kell az állítást. Így a bizonyításunk négy alesetre tagozódik: I a) és b), illetve II. 

a) és b). 

I.a) Ha a két háromszög síkja,  és  különbözőek, akkor először igazolni fogjuk, hogy ha 

két háromszög csúcsaira nézve perspektív, akkor oldalaira nézve is az. A bizonyításnak ezt a 

részét a 6.2. ábrán követhetjük nyomon. 

Tekintsük az  és , csúcsaikra nézve perspektív háromszögeket! A 

perspektivitás középpontját jelölje , mely pont egyik síkra sem illeszkedhet. Az  és  

síkok metszésvonalát jelölje . Ekkor tekintsük az  és  egyeneseket, melyek az  

pontban metszik egymást. Ez azt is jelenti, hogy az  és az  egy síkban vannak, 

jelölje ezt a síkot . Tekintsük az  és  egyeneseket. Ezek az egyenesek metsző 

egyenespárt alkotnak a  síkban, a metszéspontjuk legyen . Mivel a projektív síkon és térben 

gondolkodunk, ezért ha két egyenes a véges részen párhuzamos, akkor is metsző egyenespárt 

alkotnak, a metszéspont végtelentávoli lesz. Három általános helyzetű síkunk van tehát, az  

és , illetve a  sík. Ezen síkoknak csak egy közös pontja lehet, melyen a páronként vett 

metszésvonalak keresztül haladnak. Az  és  metszésvonala , az  és  síkok 

videos/desargues.avi
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metszésvonala az  egyenes, míg az  és  síkok metszésvonala az  egyenes. Az 

utóbbi két egyenes közös pontja , amely így a  egyenesre is illeszkedik. Hasonló 

gondolatmenettel látható be, hogy az  és  egyenesek , valamint a  és  

egyenesek  metszéspontja is illeszkedik -re. Ez pedig azt jelenti, hogy a két vizsgált 

háromszög oldalaira nézve is perspektív. 

6.2. ábra. A Desargues-tétel bizonyításának első része 

 

I.b) Most igazoljuk, hogy ha két háromszög különböző síkban van és oldalaira nézve 

perspektív, akkor csúcsaira nézve is az. Ezt a gondolatmenetet a 6.3. ábrán követhetjük 

nyomon. 

Tekintsük az  és  háromszögeket az  és  síkokban, melyek oldalaikra nézve 

perspektívek. A perspektivitás tengelye a két sík  metszésvonala, vagyis az  és  

egyenesek , az  és  egyenesek , valamint a  és  egyenesek  

metszéspontja illeszkedik a  egyenesre. Az , az  és a  

pontnégyesek egy-egy síkra illeszkednek. Az előbbi három sík általános helyzetű, azaz 

nincsen közös egyenesük, tehát pontosan egy közös pontjuk van, melyen a páronkénti 

metszésvonalak áthaladnak. Ezek a metszésvonalak az  és  egyenesek, 

melyeknek egy közös (mondjuk -val jelölt) pontjuk van. Tehát a két háromszög csúcsaira 

nézve is perspektív helyzetű. 

6.3. ábra. A Desargues-tétel bizonyításának második része 
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II.a) Most tekintsük azt az esetet, ha a háromszögek síkja egybeesik, azaz . Igazolni 

fogjuk, hogy ha két háromszög csúcsaira nézve perspektív, akkor oldalaira nézve is az.Ahogy 

azt a bevezetőben említettük, a bizonyításkor térbeli eszközöket is segítségül kell hívnunk. A 

bizonyítás ezen részét a 6.4. és 6.5. ábrákon követhetjük nyomon. 

6.4. ábra. A Desargues-tétel bizonyításának harmadik része 
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Adott az  síkban két, csúcsaira nézve perspektív háromszög. A perspektivitás 

középpontja legyen . Az  ponton keresztül vegyünk fel egy olyan  egyenest, amely nem 

illeszkedik a háromszögek síkjára. Ezen a  egyenesen kijelölünk két különböző,  és  

pontot. Az -ből az  háromszöget, az -ből az  háromszöget vetítjük. 

Az  és  egyenesek metszéspontja legyen , ami a  és az  egyenesek síkjában 

van. Hasonlóan a  és  egyenesek metszéspontja  a  és a  egyenesek 

síkjában, a  és  egyenesek metszéspontja pedig  a  és a  egyenesek 

síkjában. Ekkor az  és , valamint az  és  háromszögek 

nemcsak csúcsaikra nézve perspektív helyzetűek , valamint  középponttal, hanem az első 

eset értelmében oldalaikra nézve is perspektívek, és mindkét esetben a tengely az  

háromszög síkjának és az  síknak az  metszésvonala. Az  egyenes  pontjában az , 

 és ,  egyenespárok metszik egymást, tehát a nekünk szükséges  és 

 is. Hasonlóan ehhez az  pontban az  és , az  pontban a  és  

egyenesek metszik egymást. Vagyis az  és  háromszögek oldalaikra nézve is 

perspektív helyzetben vannak. 

6.5. ábra. A Desargues-tétel bizonyításának negyedik része 

 

II. b) Végül igazolni fogjuk, hogy ha két háromszög egy síkban van és oldalaira nézve 

perspektív, akkor csúcsaira nézve is az. Ezt a gondolatmenetet a 6.6. ábrán követhetjük 

nyomon. 

Legyen ismét adott az  síkban két, oldalaira nézve perspektív háromszög. A 

perspektivitás tengelye legyen . Az  és  egyenesek a -t -ben, a  és  

egyenesek -ben, végül a  és  egyenesek -ben metszik. A  egyenesre illesszünk 

egy -tól különböző  síkot. Válasszunk egy tetszőleges  vetítési centrumot, melyet 

felhasználva az  háromszöget a -ra vetítve az  háromszöget kapjuk. Az 

 és  háromszögek oldalaikra és csúcsaikra nézve is perspektívek. Ekkor az 

, az  és a  egyenesek is rendre az ,  és  pontokban metszik a  

egyenest. 

6.6. ábra. A Desargues-tétel bizonyításának ötödik része 
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Ezzel az  és  háromszögek is oldalaikra nézve perspektív helyzetben 

vannak, amiből az következik, hogy csúcsaikra nézve is perspektívek. A perspektivitás 

középpontja legyen . Tekintsük a következő síkokat: az  , az  

valamint az  ponthalmazok egy-egy síkot határoznak meg az  egyenesre 

illeszkedő síksorból. Ezt a síksort metsszük az  síkkal, ekkor a keletkezett metszésvonalak 

sugársort alkotnak, melynek a sorozópontja az  egyenesnek az  síkkal való 

metszéspontja, azaz . A metszésvonalak rendre ,  és . Ez pedig azt jelenti, 

hogy az  és  háromszögek csúcsaikra nézve is perspektívek. Ezzel a tételt 

beláttuk. 

6.7. ábra. A Desargues-tétel bizonyításának hatodik része 
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7. fejezet - A centrális kollineáció 

Ebben a fejezetben olyan projektív transzformációval ismerkedünk meg, mely sok szempontból speciális, mégis 

kulcsszerepet játszik a projektivitások között. Szerepe ahhoz hasonló, amit a tengelyes affinitás játszik az 

affinitások, vagy a tengelyes tükrözés az egybevágóságok között. 

1. A centrális kollineáció alaptulajdonságai 

 7.1. Definíció.  A sík projektív transzformációját centrális kollineációnak nevezzük, ha a 

megfelelő pontokat összekötő egyenesek egy ponton haladnak keresztül. Ezt a pontot a 

centrális kollineáció centrumának nevezzük. 

 7.2. Tétel.  A centrális kollineáció centruma a transzformáció fixpontja. 

Bizonyítás.  Legyenek a  és  egymásnak megfelelő pontpárok a centrális 

kollineációban. A definíció értelmében a  és  egyenesek áthaladnak a centrumon. A 

 egyenesen válasszunk egy másik, egymásnak megfelelő  pontpárt, a  

egyenesen pedig az  pontpárt. A felvétel miatt a  és  egyenesek egymást a  

pontban metszik, az illeszkedéstartás miatt pedig a  és  egyenesek pedig C’-ben 

metszik egymást. De ekkor a  és , valamint a  és  egyenesek egybeesnek, 

így  is teljesül, vagyis a centrum önmagának megfelelő pont a kollineációban. 

 7.3. Definíció.  Ha a projektív transzformációnak létezik pontonként fix egyenese, akkor azt 

tengelynek nevezzük. 

 7.4. Tétel.  Ha centrális kollineációnak van centruma, akkor van tengelye is, és fordítva. 

Bizonyítás. 

Először belátjuk, hogy ha létezik centrum, akkor létezik tengely is (7.1. ábra). 

7.1. ábra. Ha a centrális kollineációnak létezik centruma, akkor létezik 

tengelye is 
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A centrális kollineációt megadhatjuk 4 általános helyzetű pontpárral, ahol az egyik megfelelő 

pontpár adja a centrumot: , ,  és . A  a kollineáció centruma és 

ez alapján az  és  háromszögek csúcsaikra nézve perspektív helyzetben vannak. 

A Desargues-tétel értelmében a két háromszög oldalaira nézve is perspektív vonatkozásban 

van, ami azt jelenti, hogy az  és , a  és , valamint az  és  

egyenesek metszéspontjai egy egyenesre illeszkednek. Ez pedig éppen a tengelyt adja meg. Ez 

valóban tengely, mert ha egy egyenes három pontja fix, akkor a kettősviszonytartás miatt 

minden pontja fix. 

Most belátjuk, hogy ha létezik tengely, akkor létezik centrum is. 

7.2. ábra. Ha a centrális kollineációnak létezik tengelye, akkor létezik 

centruma is 
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A centrális kollineációt ismét megadhatjuk 4 általános helyzetű pontpár által: , , 

 és , de azt a feltételt szabjuk a pontok elhelyezkedésére, hogy az egymásnak 

megfeleltetett egyenesek a tengelyen messék egymást (7.2. ábra). Ekkor az  és , 

valamint az  és  háromszögek oldalaikra nézve perspektív helyzetben vannak, 

ezért a Desargues-tétel értelmében csúcsaikra nézve is perspektívek. A perspektivitási 

középpontok rendre  és , ahol az  az ,  és  egyenesek közös metszéspontja, 

az  az ,  és  metszéspontja. Ebből pedig az következik, hogy , vagyis 

a háromszögpároknak közös a perspektivitási középpontjuk. Ez pedig éppen a centrumot adja 

meg. 

Az előző tétel értelmében a centrális kollineációt a tengely létezésének megkívánásával is definiálhattuk volna. 

Ha ezt a tulajdonságot emeljük ki, akkor szokás a transzformációt axiális perspektív kollineációnak nevezni. 

Mivel a centrális kollineációt, mint minden projektív transzformációt, négy általános helyzetű pontpárja 

egyértelműen meghatározza, megadhatjuk tengelyének két pontjával, centrumával és egy megfelelő pontpárral. 

Ez a megadási mód nagyban megkönnyíti a további pontok képének megszerkesztését. 

7.3. ábra. Pont képének szerkesztése centrumával, tengelyével és  pontpárjával adott 

centrális kollineációban 
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Legyen tehát adott a centrális kollineáció  centruma,  tengelye és egy megfelelő  pontpár, 

keressük a tetszőleges  pont képét, -t (7.3. ábra). Az  egyenes a tengelyt a  pontban 

metszi. De az  egyenes is itt fogja metszeni, valamint át fog haladni az  ponton. Így a  egyenes az  

pontokat köti össze. Azt is tudjuk, hogy az  illeszkedik az -re is és a centrumot az  ponttal összekötő 

egyenesre is. Ez a metszéspont szerkeszthető, és a szerkesztés egyértelmű. Vegyük észre, hogy a centrális 

kollineációban a (CSAA’)=(CPXX’). 

 7.5. Definíció.  Adott  centrumú centrális kollineációban az egymásnak megfelelő  

pontpárnak, valamint az  egyenes és a tengely  metszéspontjának segítségével felírt 

 kettősviszony értéke a centrális kollineációra jellemző állandó. Ezt az értéket a 

centrális kollineáció karakterisztikájának nevezzük. 

 7.6. Definíció.  A sík végtelen távoli egyenesének centrálkollineációs megfelelőjét és azt az 

egyenest, amely centrálkollineációs képe a végtelen távoli egyenes, ellentengelyeknek 

nevezzük. 

Az ellentengelyek a centrális kollineációban különleges szerepet játszanak, melyeket a szerkesztések során igen 

jól fel lehet használni. 

Adott egy centrális kollineáció  tengelye,  centruma és  megfelelő pontpárja. Határozzuk 

meg a centrális kollineáció ellentengelyeit! 

Vegyünk fel egy -ra illeszkedő  egyenest és határozzuk meg a képét! Az  egyenes végtelen távoli pontja 

legyen  (7.4. ábra). Ekkor a  kép illeszkedni fog az  egyenesre, és úgy kaphatjuk meg, hogy a  -t a 

centrumon keresztül az -re vetítjük. A  pont az egyik ellentengely pontja, mivel egy végtelentávoli pontnak 

a képe. 

7.4. ábra. A centrális kollineáció ellentengelyének szerkesztése 
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Az ellentengely affin értelemben párhuzamos lesz a centrális kollineáció tengelyével, mert a sík végtelen távoli 

egyenesének és a kollineáció tengelyének van egy közös pontja, amely a tengely tulajdonságából adódóan 

önmagának felel meg. Így ezt a pontot kell a -vel összekötni, vagyis a tengellyel párhuzamos egyenest húzni. 

Ez lesz az  ellentengely. 

Az olyan egyenesek, melyek a  ellentengelyen metszik egymást, a kollineáció végrehajtása után egymással 

affin értelemben párhuzamosak lesznek, mert ugyanaz a pont lesz a végtelen távoli pontjuk. Ha olyan alakzatra 

alkalmazzuk a centrális kollineációt, amely érinti, vagy metszi az  ellentengelyt, akkor a képének pontosan 

annyi végtelentávoli pontja lesz, ahány metszéspontja volt az eredeti alakzatnak az ellentengellyel. Azok az 

egyenesek, melyek egymással párhuzamosak, de a tengellyel nem párhuzamosak, a kollineáció végrehajtása 

után a  ellentengelyen fogják elmetszeni egymást. Ha olyan alakzatra alkalmazzuk a centrális kollineációt, 

amelynek vannak végtelentávoli pontjai, akkor a kollineáció után a képalakzatnak annyi metszéspontja vagy 

érintési pontja lesz a  ellentengellyel, ahány végtelentávoli pontja volt az eredeti alakzatnak. A  ellentengelyt 

eltűnési egyenesnek, az  ellentengelyt irányegyenesnek is szokták nevezni. 

 7.7. Tétel.  Amilyen távol van az egyik ellentengely a tengelytől, olyan távol van a centrum a 

másik ellentengelytől, ahol a távolságok irányítottan értendők. 

7.5. ábra. Az ellentengelyek megfelelő távolsága a centrumtól illetve a tengelytől egyenlő 
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Bizonyítás.  Ha meghatározzuk a két ellentengelyt, akkor a  négyszög 

paralelogramma, melyből az ellentengelyek két egybevágó háromszöget vágnak le (7.5. ábra). 

A  és a  háromszögeknek a magassága is egyenlő, melyek éppen a tétel 

állításában szereplő távolságokkal egyeznek meg. Ha a  és a tengely, valamint az  és a 

centrum távolságát vizsgáljuk, akkor az előbbi  és a  háromszögek magasságához 

mindkét esetben hozzá kell még venni a két ellentengely távolságát is. Miután a két magasság 

egyenlő, így az ellentengelyek távolságával megnövelt szakaszok is egyenlők. 

A következőkben a centrális kollineáció központi szerepét igazoljuk. A most következő tételhez hasonló 

állításokat már az euklideszi és az affin geometriában is vizsgáltunk. Ezek lényege, hogy egy általános 

transzformációtípus felírható egy egyszerűbb transzformáció és egy másik, az adott típusban kulcsszerepet 

játszó transzformáció szorzataként. Például minden egybevágósági transzformáció előáll egy mozgás és egy 

tengelyes tükrözés szorzataként, minden hasonlósági transzformáció előáll egy egybevágósági transzformáció és 

egy középpontos hasonlóság szorzataként, illetve minden affin transzformáció előáll egy hasonlóság és egy 

tengelyes affinitás szorzataként. E sorba illeszkedik a következő tétel. 

 7.8. Tétel.  A projektív sík bármely projektív transzformációja előáll egy mozgás és egy 

centrális kollineáció szorzataként. 

Bizonyítás.  Az alapelv az, hogy keresni kell olyan egybevágó projektív pontsor-párt, 

melyeket egymásra mozgatva a kollineáció tengelyét megkaphatjuk. A kollineáció legyen 

megadva az  és a nekik megfelelő  általános helyzetű 

pontnégyesekkel. Mindkét rendszerben keressük meg az ellentengelyeket (7.6. ábra). 

Az r’ ellentengelyt meghatározhatjuk, ha a C ponton keresztül felveszünk egy olyan  

egyenest, melynek az  egyenessel közös a végtelen távoli pontja, az  . Az  és az  

egyenesek metszéspontja . A  ponton keresztül vegyünk fel egy olyan  egyenest, 

melynek a  egyenessel közös a végtelen távoli pontja, az . Az  és az  egyenesek 

metszéspontja . 
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7.6. ábra. Az  ellentengely meghatározása 

 

Az  és  egyenesek meghatározására alkalmazhatjuk a papírcsíkos módszert. Az  nem 

más, mint az  egyenes és az  egyenesek metszéspontja, míg az  a  és  
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metszéspontja. Az  és  pontokat összekötő egyenes lesz az  végtelen távoli egyenes 

képe, azaz az egyik ellentengely. 

A  ellentengely meghatározása hasonlóan történik (7.7. ábra). A  ponton keresztül 

vegyünk fel egy olyan  egyenest, melynek az  egyenessel közös a végtelen távoli 

pontja, az . A  ponton keresztül vegyünk fel egy olyan  egyenest, melynek az  

egyenessel közös a végtelen távoli pontja, a . A papírcsík segítségével határozzuk meg a 

 és  egyeneseket. 

7.7. ábra. Az  ellentengely meghatározása 

 

A  nem más, mint az  egyenes és a  egyenesek metszéspontja, míg a  az  és  

metszéspontja. A  és  pontokat összekötő egyenes lesz az  végtelen távoli egyenes 
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képe, azaz a másik ellentengely. Az egybevágó projektív pontsorpárnak az ellentengelyekkel 

párhuzamosnak kell lennie. Tekintsük a vesszős rendszerben a  és  egyeneseket, és 

azok megfelelőit, a  és  egyeneseket. Az -vel párhuzamos egyeneseknek a  és  

közé eső szakaszai mindig állandó hosszúságúak, ezért válasszunk egy ilyen állású  

egyenest. A  ellentengellyel párhuzamosan egy ilyen hosszúságú szakaszt kétféleképpen 

helyezhetünk el a  és  közé a vesszőtlen rendszerben. Az egyik végpontjai az  és  

pontok. Ha meghatározzuk az  pontokat a vesszős rendszerben, akkor a kapott 

 és  egyenespár egybevágó projektív egyenespár, melyeket a rendszerrel 

együtt mozgatva fedésbe hozunk:  és . Ez az egyenes lesz a kollineáció 

tengelye. Ekkor létezik a kapott kollineációban centrum is, azaz a leképezés centrális 

kollineáció. Megjegyezzük, hogy a  egyenest a  által meghatározott különböző félsíkokban 

szerkeszthetjük, és az egyesítésnél a  az -vel egy félsíkba, vagy különböző félsíkba is 

kerülhet, ezért egy adott kollineációs vonatkozást négy különböző centrális kollineációvá 

alakíthatunk át. 

7.8. ábra. A projektív transzformáció centrális kollineációvá alakításának 

végső lépése 
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Ha a kollineáció centruma rajta van a tengelyén, akkor speciális centrális kollineációról, ellenkező esetben 

általános centrális kollineációról beszélünk. A centrális kollinációnak a centruma és a tengely is lehet végtelen 

távoli elem. Ha a centrum végtelen távoli, de a tengely közönséges egyenes, akkor a centrális kollineáció 
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tengelyes affinitássá fajul. Ha a centrum közönséges és a tengely végtelen távoli, akkor a transzformáció 

középpontos hasonlósággá válik. Végül ha a centrum és a tengely is végtelen távoli, akkor eltolást kapunk. 

2. Szerkesztések centrális kollineációban 

A centrális kollineációban való szerkesztés gyakorlatot igényel. Néhány példával illusztráljuk az alapvető 

lépéseket. 

 7.9. Példa.  Adott a centrális kollineáció tengelyével, centrumával és a  ellentengellyel. 

Határozzunk meg egy  egyeneshez olyan  egyenest, melyekre teljesül, hogy az  és  -

os szöget zár be (7.9. ábra). 

7.9. ábra. 

 

A feladatot visszafelé érdemes megoldani. Az -t meghatározva fel tudunk venni olyan -t, 

amely  -os szöget zár be az -vel. Innen visszafelé dolgozunk, vagyis meghatározzuk az 

-t. Az  és  egyenesek szöge megjelenik a centrumon áthaladó  és  egyenesek 

között. Ha -vel párhuzamos egyenest választanánk, annak az ősképe ugyanezen a  ponton 

haladna át. Ezért a  pontra illeszkedő bármely egyenes a feladat megoldása lehet. Az 

egymást a  ellentengelyen metsző egyenesek képei mindig párhuzamosak lesznek egymással. 

A feladatnak van egy másik lehetséges megoldása is, a  ellentengely  pontjára illeszkedő 

egyeneshalmaz, ahol a  szög szintén  . 

 7.10. Példa.  Adott egy általános négyszög. Határozzunk meg olyan centrális kollineációt, 

melyben a négyszög képe paralelogramma (7.10. ábra). 
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7.10. ábra. 

 

Ha egy metsző egyenespárt párhuzamos egyenespárrá szeretnénk transzformálni, akkor az 

egyenesek metszéspontjának illeszkednie kell a centrális kollineáció  ellentengelyére. 

Paralelogramma esetén szemköztes oldalak mindegyike párhuzamos lesz, ezért a  

ellentengely az általános négyszög szemköztes oldalainak metszéspontjait összekötő egyenes. 

A kollineáció centruma tetszőlegesen választható, de – mint tudjuk – a képegyenesek állását 

ez fogja befolyásolni. A kollineáció tengelyét az ellentengellyel párhuzamosan kell felvenni, a 

centrumtól való távolsága a képalakzat méretét befolyásolja. Minél távolabb vesszük fel, annál 

nagyobb lesz a képalakzat. 

 7.11. Példa.  Adott egy általános négyszög. Határozzunk meg olyan centrális kollineációt, 

melyben a négyszög képe téglalap (7.11. ábra). 

7.11. ábra. 
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A téglalap derékszögű paralelogrammaként adható meg. Mivel az oldalak merőlegessége a 

centrumban megjelenik, biztosítani kell, hogy a  szög  legyen. Ezért a centrum nem 

választható szabadon, a  szakasz fölé írt Thalész-körön kell lennie. 
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8. fejezet - Másodrendű görbék 
projektív vizsgálata 

Másodrendű görbékkel foglalkoztunk már euklideszi és affin megközelítésben is. Ez utóbbi esetben 

legfontosabb eredményünk az volt, hogy a kör és az ellipszis affin szempontból ekvivalensek, affin 

transzformációval egymásba vihetők. 

Most a másodrendű görbéket projektív szempontból vizsgáljuk. A homogén koordinátás felírással a görbék 

egységesebben, könnyebben kezelhetők, bár a Descartes-féle koordináta-rendszerben felírt egyenletekhez 

szokott szemünknek néha nehézséget okozhat a görbe egyenletének felismerése. A projektív osztályozást az 

eddigiekkel megegyező elvek alapján végezzük: egy osztályba kerülnek majd azok a görbék, melyek egymásba 

projektív transzformációval átvihetők. 

 8.1. Definíció.  A projektív síkon azon pontok halmazát, melyek homogén koordinátái 

kiegyenlítik az 

 

egyenletet, másodrendű görbének nevezzük. Az egyszerűség kedvéért az összegzés  jelét a 

továbbiakban elhagyjuk, így egyenletünk  alakú lesz, de természetesen a 

szummázást mindig hozzágondoljuk az egyenlethez. A másodrendű görbe egyenletében 

szereplő együtthatókból képzett  mátrixot a görbe alapmátrixának nevezzük, 

melyről feltételezzük, hogy szimmetrikus mátrix (ha nem szimmetrikus, akkor azzá tehető). A 

másodrendű görbe elfajult, ha a mátrixának determinánsa nulla, azaz . Egyébként a 

másodrendű görbe nemelfajult, vagy reguláris. 

A görbét mátrixos alakban is fölírhatjuk, a  és az  mátrix segítségével 

 

alakban írható, ahol az  sorvektor az  mátrix transzponáltja. 

1. A másodrendű görbék projektív osztályozása 

 8.2. Tétel.  A projektív transzformáció másodrendű görbét másodrendű görbébe visz át, 

mégpedig elfajult másodrendű görbét elfajultba, nemelfajult másodrendű görbét nemefajultba. 

Bizonyítás.  A bizonyítás során a görbének is, a transzformációnak is a mátrixos alakját 

használjuk. Adott egy másodrendű görbe  egyenlettel. Ennek mátrixos alakja 

. Az  projektív transzformációt, pontosabban az inverzét a 

 írja le, amely egy reguláris mátrix: . Alkalmazzuk a transzformációt a 

görbére: 

 

A zárójelben lévő  mátrix szintén szimmetrikus mátrix, amely pontosan akkor 

reguláris, amikor az  mátrix az. Vagyis a képalakzat szintén másodrendű görbe és éppen 

akkor elfajult, illetve nemelfajult, amikor az eredeti görbe elfajult, illetve nemelfajult volt. 

A másodrendű görbék projektív osztályozásához a görbéket olyan analitikus alakra hozzuk, mely a lehető 

legegyszerűbb. Ez az euklideszi eset főtengelytranszformációjához hasonló eljárás. 

 8.3. Tétel.  Projektív transzformációk egymás utáni alkalmazásával mindig elérhető, hogy a 

másodrendű görbe mátrixának csak a főátlóban legyenek 0-tól különböző elemei és a főátló 

nem nulla elemei csak a +1 és -1 lehetnek. Az így kapott alakot normálalaknak nevezzük 
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 8.4. Definíció.  A normálalakra hozott másodrendű görbe mátrixának rangját (mely tehát a +1 

és -1 együtthatók számának összege) -rel jelöljük. A normálalakra hozott másodrendű görbe 

mátrixának szignatúrája a +1 és -1 együtthatók számának abszolút értékben vett különbsége, 

melyet -sel jelölünk. 

 8.5. Tétel (Sylvester-féle tehetetlenségi törvény).  A másodrendű görbe mátrixának rangja 

és a szignatúrája projektív transzformációval szemben invariáns. 

Ez utóbbi tétel a háromdimenziós valós vektorterekhez tartozó lineáris, reguláris transzformációk 

mátrixreprezentációjához tartozó tehetetlenségi törvény következménye. 

A másodrendű görbék osztályozását ezek után a normálalakban felírt görbékre végezzük el, ahol maga az 

osztályozás az  rang és  szignatúra alapján történik. 

Ezek után a másodrendű görbék projektív osztályozása a következő: 
 

R=3 S=3 Homogén koordinátákban 

a görbe egyenlete 

. 

Descartes-féle 

koordinátákkal: 

. A görbe 

neve képzetes nemelfajuló 

görbe (képzetes kör). 

 

R=3 S=1 Homogén koordinátákban 

a görbe egyenlete 

. 

Descartes-féle 

koordinátákkal: 

. A görbe 

neve valós nemelfajuló 

görbe (valós kör). 

 

R=2 S=2 Homogén koordinátákban 

a görbe egyenlete 

. Descartes-

féle koordinátákkal: 

. A görbe neve képzetes 

metsző egyenespár. 

 

R=2 S=0 Homogén koordinátákban 

a görbe egyenlete 

. Descartes-

féle koordinátákkal: 

. A görbe neve valós 

metsző egyenespár. 

 

R=1 S=1 Homogén koordinátákban 

a görbe egyenlete . 

Descartes-féle 

koordinátákkal: . A 

görbe neve valós egybeeső 

egyenespár. 
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Az osztályozásból látható, sokkal kevesebb osztályt kaptunk, mint az euklideszi vagy az affin osztályozásnál. 

Nincs például olyan osztály, amely valós vagy képzetes párhuzamos egyeneseket tartalmazna, mivel a projektív 

síkon bármely két egyenesnek van metszéspontja, ezért a párhuzamos egyenesek a projektív síkon a metsző 

egyenesek csoportjába tartoznak. Mindössze két nemelfajult másodrendű görbetípus létezik projektív 

szempontból, a valós és a képzetes kör (illetve az azzal projektív görbék). 

2. Másodrendű görbék körré transzformálása 

A hiperbola, parabola ellipszis és a kör mind a valós nemelfajuló görbék osztályába tartozik, azaz projektív 

szempontból ekvivalensek, a projektív síkon ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek szerint ezek a 

görbék projektív transzformációval mind egymásba vihetők. Most azt látjuk be, hogy a parabola és a hiperbola 

körbe vihető. Mivel a kör és az ellipszis már affin transzformációval is egymásba vihető, így ezek a jól ismert 

görbék végül mind áttranszformálhatók egymásba. 

 8.6. Példa.  Adott a parabola fókuszával és vezéregyenesével. Adjunk meg olyan centrális 

kollineációt, melyben a parabola képe kör lesz! 

A feladat megoldásához két parabolapontot és azokban az érintőt meg kell határoznunk. Ezek 

az érintők a parabola és kör közös érintői lesznek. Emiatt a kollineáció centruma az érintők 

metszéspontjába fog esni. Ha olyan pontokat választunk, melyek a parabola tengelyére nézve 

szimmetrikusan helyezkednek el, akkor a kollineációt bemutató árba szimmetrikus lesz. Az 

(8.1. ábrán olyan pontokat választottunk (  és ), melyek ugyanakkora távolságra vannak a 

vezéregyenestől, mint a fókusz. Ebben az esetben a két érintő éppen a vezéregyenesen metszi 

egymást. A kollineációs képként előálló kör érintkezni fog a két parabolaérintővel és most 

szabadon választható. 

8.1. ábra. A parabola centrális kollineációval körbe vihető 
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Mivel a kollineáció centruma az érintők metszéspontja, ezért parabola  csúcspontjának a 

képe a körön kijelölhető. Két lehetséges pont van, az egyiket kiválasztjuk. A parabola  

végtelen távoli pontjának a képe hasonlóan jelölhető ki, de most csak egy lehetséges helyen, a 

-vel átellenes körpont lesz. A parabolát a végtelen távoli egyenes érinti, ezért a -beli 

körérintő ennek a kollineációs képe lesz, az egyik ellentengely. A tengely ezzel párhuzamos 

lesz, csak egy pontját kell meghatározni. Ez most az  és  egyenesek metszéspontja. 

 8.7. Példa.  Adott a hiperbola a fókuszaival és tengelypontjaival. Adjunk meg olyan centrális 

kollineációt, melyben a hiperbola képe kör lesz! 

8.2. ábra. A hiperbola centrális kollineációval körbe vihető 
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A feladat egyik megoldása lehet, ha a parabola esetéhez hasonlóan két hiperbolapontot és 

azokban az érintőt meghatározzuk. Az érintők közé írt tetszőleges sugarú kör lehet a 

kollineációs kép, de a kollineáció adatait ez alapján kell meghatározni. Most egy másik 

megoldást mutatunk be, amely a valós tengely fölé írt Thalész-kört felelteti meg a 

hiperbolának. Ebben az esetben egyik csúcspontbeli érintő legyen a kollineáció tengelye, a 

másik csúcspont legyen a kollineáció centruma. A hiperbola  és  végtelen távoli 

pontjainak a képe kijelölhető a körön, a  és  egyenesek metszik ki a  és  

pontokat. A hiperbolát a végtelen távoli egyenes két pontban metszi, ezért a  és  

pontokat összekötő egyenes, amely átmetszi a képkört, éppen az egyik ellentengely. A másik 

ellentengely is meghatározható a centrumtól illetve a tengelytől való távolságok ismeretében. 

Meg kell jegyezni, hogy ha egyenlő oldalú hiperbolára (vagyis olyan hiperbolára, amelynek az 

aszimptotái merőlegesek, emiatt a valós és képzetes tengelyek egyenlő hosszúságúak) 

alkalmazzuk a fenti kollineációt, akkor a két ellentengely egybeesik. 

Megjegyezzük, hogy a fentiektől eltérő centrális kollineáció is választható az áttéréshez. Ezek a transzformációk 

lehetőséget teremtenek arra, hogy az affin geometriában az ellipszissel kapcsolatos szerkesztésekhez hasonlóan 

itt a parabolával illetve hiperbolával kapcsolatos geometriai problémákat oldjunk meg úgy, hogy körrel 

kapcsolatos problémává transzformáljuk. 

 8.8. Példa.  Adott egy parabola fókusszal és vezéregyenessel. Egy adott külső  pontból 

szerkesszünk érintőket a parabolához! 

8.3. ábra. Adott pontból érintő szerkesztése a parabolához 
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A feladat elemi geometriai eszközökkel is megoldható, most egy másik megoldást mutatunk 

be, melyben az előzőekben leírt centrális kollineációt alkalmazzuk a  pontra is. (8.3. ábra, a 

 szerkesztését az ábra nem mutatja.) A  pontból érintőket szerkesztünk a parabola 

képeként előálló körhöz, ezek az  és  egyenesek. A kollineáció tengelyével alkotott 

metszéspontokat a  ponttal összekötve kapjuk az  és  parabolaérintőket. Az érintési 

pontokat a centrum felhasználásával a  és  metszi ki a megfelelő érintőkből. 

 8.9. Példa.  Adott egy hiperbola a fókuszaival és tengelypontjaival. Egy adott  külső 

pontból szerkesszünk érintőket a hiperbolához! 

8.4. ábra. Adott pontból érintő szerkesztése a hiperbolához 
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Az előzőekben leírt centrális kollineációt alkalmazzuk itt is a hiperbolára és a  pontra is. 

(8.4. ábra, a  szerkesztését az ábra nem tartalmazza.) A -ből érintőket szerkesztünk a 

hiperbola képeként előálló körhöz, az  és  egyeneseket kapjuk. Az  és  egyeneseket a 

tengelypontok felhasználásával határozzuk meg, az érintési pontok a  és  

egyenesekkel jelölhetők ki a megfelelő érintőn. A feladat (az előző is) akkor is megoldható, ha 

 végtelen távoli pont, akkor a feladat adott iránnyal párhuzamos érintők meghatározása. 
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9. fejezet - Másodrendű görbékkel 
kapcsolatos projektív fogalmak 

Ebben a fejezetben olyan fogalmakkal ismerkedünk meg, melyek egy része az affin geometriában ismeretlen, 

más részük, például a fókusz vagy az átmérő, már az euklideszi vizsgálatoknál is megjelent, itt azonban ezen 

fogalmakat új, egységes látásmóddal, projektív szemszögből közelítjük meg. 

1. Konjugáltság, pólus-poláris viszony 

 9.1. Definíció.  Adott az  nemelfajuló másodrendű görbe. A 

 és  pontokat konjugáltaknak nevezzük az adott másodrendű görbére nézve, ha 

koordinátáik kielégítik az egyenletet, azaz 

 

A definícióból nyilvánvaló, hogy a görbe minden pontja önmaga konjugáltja. A konjugáltság fogalma nem 

kapcsolódik semmilyen euklideszi vagy affin fogalomhoz, hiszen a homogén koordináták ilyen behelyettesítése 

inhomogén egyenleteknél értelmét veszti. 

Egy pontnak az adott másodrendű görbére nézve végtelen sok konjugáltja van. Megkereshetjük adott pont 

összes konjugáltját is. 

 9.2. Tétel.  Adott az  nemelfajult másodrendű görbe. A 

 pontnak a konjugáltjai egy egyenesen helyezkednek el, mely egyenes minden pontja 

konjugáltja az adott pontnak. 

Bizonyítás.  A  pont koordinátáit az egyenletbe helyettesítve az eredmény , 

amiről  helyettesítéssel rögtön látható, hogy az  egyenes egyenlete. 

Ennek az egyenesnek minden pontja kielégíti az eredeti egyenletet is, tehát konjugált a  

ponthoz. 

A fenti tétel szerint adott nemelfajult másodrendű görbe esetén minden síkbeli ponthoz egyértelműen létezik egy 

egyenes, mely az adott ponthoz konjugált pontokat tartalmazza. Így a görbe egy kölcsönösen egyértelmű 

megfeleltetést indukál a sík pontjai és egyenesei között. 

 9.3. Definíció.  Legyen  nemelfajult másodrendű görbe és  a projektív 

sík tetszőleges pontja. Az  együtthatókkal definiált  egyenest a  pont poláris 

egyenesének nevezzük az adott másodrendű görbére nézve. Magát a pontot a  egyenes 

pólusának nevezzük. 

Láttuk, hogy a pólushoz egyszerűen meg tudjuk határozni a poláris egyenest. Fordítva, ha a poláris egyenes  

együtthatói adottak, akkor a pólus megkeresése a 

 

egyenletrendszer megoldását jelenti. Az egyenletrendszernek akkor van egyértelmű egy megoldása, ha az 

alapmátrix reguláris mátrix, ez a feltétel teljesül, mivel nemelfajult másodrendű görbéről van szó. 

Felmerül a kérdés, hogy hogyan szerkeszthetők a pólus-poláris kapcsolatban egymásnak megfelelő elemek. 

Ehhez ismernünk kell az érintő fogalmát. Az érintőt analitikusan mint a szelők határhelyzetét vizsgáltuk, itt 

azonban, a projektív síkon egy sokkal egyszerűbb definíció is megfelelő. 
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 9.4. Definíció.  A nemelfajult másodrendű görbe érintőjén olyan egyenest értünk, melynek 

pontosan egy közös pontja van a görbével. 

Ez a definíció a jól ismert körérintő definíciója, de az affin síkon a definíció nem lenne alkalmas az érintők 

értelmezésére minden másodrendű görbe esetén. Vannak ugyanis olyan egyenesek, melyek az affin síkon 

egyetlen közös ponttal rendelkeznek a görbével, ugyanakkor mégsem érintők a szó eredeti értelmében. Ilyenek a 

parabola tengelyével párhuzamos egyenesek, vagy a hiperbola aszimptotáival párhuzamos egyenesek. 

A projektív síkon azonban e két egyenesseregnek nem egy, hanem két metszéspontja van az adott görbével, 

hiszen a parabola esetén a másik metszéspont a parabola tengelyének végtelen távoli pontja, hiperbola esetén 

pedig a kérdéses aszimptota végtelen távoli pontja. Így a definíció projektív értelemben helytálló. 

Most már vizsgálhatjuk a pólus-poláris viszonyt szintetikusan. 

 9.5. Tétel.  A nemelfajult másodrendű görbe bármely pontjának polárisa éppen az adott 

pontbeli érintő. 

Bizonyítás.  Mivel a görbe pontja önmaga konjugáltja, a poláris egyenesnek át kell mennie a 

ponton. Tegyük föl, hogy a polárisnak van egy másik metszéspontja is a görbével. Ez azt 

jelentené, hogy a görbe két pontja konjugált egymáshoz, ez azonban analitikusan lehetetlen, 

így a polárisnak csak az adott pont az egyetlen közös pontja a görbével, tehát éppen az adott 

pontbeli érintőről van szó. 

 9.6. Tétel.  Ha a  pont nem illeszkedik az  nemelfajult másodrendű 

görbére és a  polárisa a  és  pontokban metszi a görbét, akkor  pontból a görbéhez 

húzott érintők a görbét éppen a  és  pontokban érintik. 

9.1. ábra. Külső pont polárisa a pontból húzott érintők érintési pontjainak összekötő egyenese 
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Bizonyítás.  Legyen tehát az  nemelfajult másodrendű görbe (9.1. ábra). A 

 pont  polárisa a  és  pontokban metszi a görbét. A  és  

pontok illeszkednek a  polárisra, azaz  és . A  görbepontban 

az érintő egyenlete: . Ebből azonban az következik, hogy  illeszkedik a -

beli érintőre: , mivel az  mátrix szimmetrikus és a szummázásnál emiatt 

mindegy, hogy  vagy  szerint összegzünk előbb. Hasonlóan látható be, hogy a  a -beli 

érintőre is illeszkedik, vagyis a  pont a két érintő metszéspontja. 

 9.7. Tétel.  Adott nemelfajuló másodrendű görbére nézve konjugált pontok illeszkednek 

egymás polárisára. 

9.2. ábra. A konjugált pontok illeszkednek egymás poláris egyenesére 

 

Bizonyítás.  Mivel a poláris definíciója éppen az, hogy az adott ponthoz konjugált pontokat 

összegyűjti, így nyilvánvaló az állítás. 

A fenti eredmények szerkesztési szemszögből azt jelentik, hogy ha az adott pont külső pontja a másodrendű 

görbének, azaz tudunk belőle érintőket húzni a görbéhez, ezzel – az érintők érintési pontjait összekötve – a 

poláris egyenest is megkaphatjuk. Ha viszont a pont belső pont, akkor a ponton átmenő két egyenesnek a 

pólusait tudjuk hasonlóképpen megszerkeszteni, melyek összekötő egyeneseként – az utolsó tételünk miatt – 

megkapjuk az eredeti pont polárisát. 

 9.8. Tétel.  Ha a  és , egymástól különböző pontok konjugáltak egy adott nemelfajult 

másodrendű görbére nézve, és az összekötő egyenesük az  és  pontokban metszi a görbét, 

akkor  harmonikus pontnégyest alkot, azaz . 

Bizonyítás. 

Legyen a nemelfajult másodrendű görbe egyenlete .  és  pontok 

nem illeszkednek a görbére, de konjugáltak a görbére nézve, ezért . A  
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pontokat összekötő egyenes bármely pontja előáll  alakban, köztük a 

görbével alkotott közös pontok is. A közös pontok homogén koordinátái kielégítik a 

 egyenletet, ahol , mert a  nem 

illeszkedik a görbére,  mert a  és  pontok konjugáltak a görbére 

nézve, végül  mert a  nem illeszkedik a görbére. 

Az így előálló  egyenletet  helyettesítéssel megoldva 

 

Ekkor az egyenesen lévő pontok koordinátái: , , , . Ebből 

a kettősviszony kiszámítható: 

 

Tehát a pontok harmonikus pontnégyest alkotnak. 

A fenti tétel megfordítása is igaz. 

 9.9. Tétel.  Ha az egyenesnek a nemelfajult másodrendű görbével vett  és  

metszéspontjait az egyenes másik ét pontja,  és  harmonikusan választja el, akkor a  és 

 pontok konjugáltak a görbére nézve. 

9.3. ábra. A  pont harmonikusai éppen a pont polárisán helyezkednek el 
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Bizonyítás.  Legyen a nemelfajult másodrendű görbe egyenlete . AZ  és 

 pontok illeszkednek a görbére. Az  egyenes minden pontja felírható 

 alakban, ha két ilyen pont, mondjuk  és  harmonikusan választja el 

az  és  pontokat, akkor az  kettősviszony miatt  és  koordinátái 

 illetve  alakúak. Ezeket a görbe egyenletébe helyettesítve 

 

az utóbbi összeg mindkét tagja nulla, hiszen  és  is pontja a görbének. Ezzel pedig 

beláttuk, hogy 

 

azaz a  és  pontok konjugáltak a görbére nézve. 

9.4. ábra. A másodrendű görbe egy polárháromszöge a  háromszög 
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Fontos következménye a fenti tételeknek, hogy a konjugáltság projektív invariáns, azaz ha egy pontpár 

konjugált egy adott nemelfajult másodrendű görbére, akkor egy projektív transzformáció után a képeik 

konjugáltak lesznek a képgörbére nézve, amely szintén nemelfajult másodrendű görbe. 

Ha adott egy nemelfajult másodrendű görbe, akkor egy tetszőleges pontból egyenesekkel metszve a görbét, a 

metszéspontokat az adott ponttal harmonikusan elválasztó pontok éppen az adott pontnak a görbére vonatkozó 

polárisára illeszkednek (9.3. ábra). 

Egy pontnak egy adott görbére nézve végtelen sok konjugáltja van. Így további szűkítő feltételeket tehetünk, 

például egy harmadik pont bevezetésével. 

 9.10. Definíció.  Három olyan pont, amelyek egymáshoz páronként konjugáltak az adott 

nemelfajult másodrendű görbére nézve, egy háromszög csúcsait adják, melyet 

polárháromszögnek nevezünk. 

Nyilvánvaló, hogy a polárháromszögben egy csúcspont polárisa éppen a vele szemköztes háromszögoldal. Ilyen 

polárháromszöget megadhatunk egy konjugált pontpárral. 

 9.11. Tétel.  Minden nemelfajult másodrendű görbéhez végtelen sok polárháromszög tartozik, 

melyek mindegyike egyértelműen megadható egy konjugált pontpár által. 

Bizonyítás.  Ha adott a nemelfajult másodrendű görbe, valamint az erre nézve konjugált , 

 pontpár, akkor a  poláris egyenes definíció szerint illeszkedik -re, a  poláris 

egyenes pedig illeszkedik -re. Ezen egyenesek  metszéspontja egyértelműen 

meghatározott, ugyanakkor konjugált mindkét pontra nézve. Következésképpen a  pont  

polárisának illeszkednie kell a két eredeti pontra, -re és -re. A háromszög tehát 

egyértelműen meghatározott a ,  által. 

 9.12. Tétel.  A nemelfajult másodrendű görbe bármely négy pontja által alkotott teljes 

négyszög átlóspontjai a görbe egy polárháromszögét határozzák meg. 
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9.5. ábra. A másodrendű görbe négy pontja által meghatározott teljes négyszög átlós pontjai 

polárháromszöget definiálnak 

 

Bizonyítás.  Legyenek adottak a görbe  pontjai, melyek teljes négyszöget 

határoznak meg (9.5. ábra). Tudjuk, hogy a teljes négyszögben egy átlón az átlós pontok 

harmonikus pontnégyest alkotnak a másik két oldallal alkotott metszéspontokkal. Az is igaz, 

hogy egy oldalegyenesen a két csúcspont és az átlókkal alkotott metszéspontok (az egyik 

közülük egy átlóspont) is harmonikus pontnégyest adnak. Az átlóspontok csak a görbe négy 

pontjától függenek, és a harmonikus négyesek miatt konjugáltak a rögzített négy ponton 

áthaladó görbére nézve. 

9.6. ábra. Két nemelfajult másodrendű görbe közös polárháromszöge 
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Ez utóbbi tételből következik, hogy ha megadunk egy teljes négyszöget, akkor ennek négy csúcsán áthaladó 

bármely nemelfajult másodrendű görbének a négyszög átlóspontjai által meghatározott háromszög 

polárháromszöge. Így például van értelme két görbe közös polárháromszögéről beszélnünk, melyet 

metszéspontjaik ismeretében kereshetünk meg. 

Érdekességként megjegyezzük, hogy ha a másodrendű görbe polárháromszögének egyik csúcsát tekintjük 

origónak, másik két csúcsa pedig a koordináta-rendszer két tengelyirányát jelöli ki, akkor ebben a koordináta-

rendszerben a kérdéses görbe egyenlete kanonikus alakú lesz, azaz csak négyzetes tagokat tartalmaz. Például a 

Descartes-féle koordinátarendszerben az origó középpontú körnek ilyen az egyenlete, mert az origó, az  

tengely végtelen távoli pontja és az  tengely végtelen távoli pontja által meghatározott háromszög 

polárháromszöge a körnek. 
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2. Másodrendű görbe átmérői, centruma, fókusza 

A következőkben a nemelfajult másodrendű görbékkel kapcsolatos jól ismert, klasszikus fogalmakat helyezünk 

új megvilágításba projektív szemszögből. 

 9.13. Definíció.  Bármely végtelen távoli pontnak a nemelfajult másodrendű görbére 

vonatkoztatott polárisát a görbe átmérőjének nevezzük. 

9.7. ábra. A nemelfajult másodrendű görbe átmérője a végtelen távoli  pont polárisa 

 

Mivel a pólusból a görbéhez húzott érintők éppen a polárisnak és a görbének a metszéspontjaiban érintik a 

görbét, a fenti definícióból nyilvánvaló, hogy az átmérő két végpontjában húzott érintők affin értelemben 

párhuzamosak (9.7. ábra). 

A másodrendű görbének végtelen sok átmérője van, hiszen minden végtelen távoli ponthoz tartozik egy poláris. 

Ezek mindannyian egy ponton mennek át, ami éppen a végtelen távoli egyenesnek az adott görbére 

vonatkoztatott pólusa. 

 9.14. Definíció.  A végtelen távoli egyenesnek a nemelfajult másodrendű görbére 

vonatkoztatott pólusát a görbe középpontjának (centrumának) nevezzük. 

A fentiekből világos, hogy a görbe átmérői átmennek a görbe középpontján. 

Az ellipszis esetén az affin geometriában bevezettük a konjugált átmérőpár fogalmát, mint olyan átmérőkét, 

amiknek végpontjaiban a görbéhez húzott érintők párhuzamosak a másik átmérővel. Ennek projektív 

értelmezése is kapcsolódik a fentiekhez. 

 9.15. Definíció.  A nemelfajult másodrendű görbe azon átmérőit, melyek konjugált 

egyenesek, azaz illeszkednek egymás pólusára, konjugált átmérőknek nevezzük. 

9.8. ábra. A hiperbola konjugált átmérőpárja  és  
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Ilyen értelemben nem csupán az ellipszisnek vannak konjugált átmérőpárjai, hanem például a hiperbolának is, 

ahogy az a 9.8. ábrán látható. Hiperbola esetén vannak olyan átmérők (konjugált átmérők esetén az egyik 

mindig ilyen), amelyiknek nincs valós metszéspontja a görbével. 

A másodrendű görbék fókuszát is értelmezhetjük konjugált egyenesek segítségével. Az egy pontra illeszkedő 

egyenesek összességén, azaz a sugársoron definiálhatunk involúciót, ha megadjuk, hogy mely egyenes mely 

egyenesbe menjen át. Egy lehetőség erre, hogy ha adott a nemelfajult másodrendű görbe, akkor az egy ponton 

átmenő egyenesek mindegyikéhez a másodrendű görbére nézve hozzá konjugált egyenest rendeljük. Ez a 

konjugált egyenesek involúciója minden pontban értelmezhető. 

 9.16. Definíció.  A másodrendű görbe fókusza az a pont, amelyben a konjugált egyenesek 

involúciója egymással derékszöget bezáró egyeneseket rendel egymáshoz. 
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10. fejezet - Nevezetes projektív 
tételek 

Ebben a fejezetben néhány olyan tétellel ismerkedünk meg, melyeknek központi szerepük van az – elsősorban 

másodrendű görbékkel kapcsolatos – porjektív szerkesztésekben és bizonyításokban. 

1. Steiner tételei 

 10.1. Tétel (Steiner I. tétele).  Ha a nemelfajult másodrendű görbe pontjait a görbe két 

pontjával összekötjük, akkor két, egymáshoz projektív sugársort kapunk. 

10.1. ábra. Steiner I. tételében szereplő projektív sugársorok megfelelő elemei 

 

Bizonyítás.  Legyen adott az  nemelfajult másodrendű görbe, a ,  pontok 

legyenek a görbe pontjai, és ezekben a pontokban vett érintők metszéspontja legyen  (10.1. 

ábra). Válasszuk a koordináta-rendszer alappontjainak ezeket a pontokat, azaz az origó lesz a 

 pont, a tengelyek egységpontjai pedig . A görbe valamely  

pontja legyen az egységpont, azaz . Természetesen a négy pont általános helyzetű, 

vagyis semelyik három nem illeszkedik egy egyenesre. Ebben a koordinátarendszerben a 

 egyenes egyenlete: ,  egyenlete: ,  egyenlete: ,  

egyenlete: ,  egyenlete: . A görbe egyenletének felírásához 

a meglévő pólus-poláris kapcsolatokat és az illeszkedéseket fogjuk felhasználni. A  

illeszkedik a görbére, azaz 

 

teljesül, melyből az következik, hogy . A  illeszkedik a görbére, azaz 
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teljesül, melyből az következik, hogy . A  pont polárisa a  egyenes, azaz 

 

teljesül, melyből az következik, hogy . A görbe mátrixának 

szimmetriájából következik, hogy ekkor  is teljesül. A  illeszkedik a 

görbére, azaz 

 

teljesül, melyből az következik, hogy . Ezzel a görbe mátrixát meghatároztuk, a 

görbe egyenlete . Tekintsük a  pontra illeszkedő sugársort. A  pontra 

illeszkedő egyenesek egyenletei  alakúak, ahol a  nem lehet 

egyszerre nulla, ugyanis a  és  egyenesek a sugársorban vett koordinátaalakzat 

alapegyenesei, így a sugársor bármely eleme az  és  egyenletekből lineáris 

kombinációval származik. Tekintsük a  pontra illeszkedő sugársort. A  pontra illeszkedő 

egyenesek egyenletei  alakúak, ahol a  nem lehet egyszerre nulla, 

ugyanis a  és  egyenesek a sugársorban vett koordinátaalakzat alapegyenesei, így a 

sugársor bármely eleme az  és  egyenletekből lineáris kombinációval 

származik. Rendeljük egymáshoz azokat a sugarakat, melyekre  és . A 

megfeleltetést felhasználva  és -re meg kell oldanunk a 

 

egyenletrendszert, melynek csak akkor van triviálistól különböző megoldása, ha az 

egyenletrendszer mátrixának determinánsa eltűnik. A determináns értéke , 

amely a felírt görbe egyenletének -1-szerese, vagyis éppen a görbe egyenletét kaptuk. 

 10.2. Tétel (Steiner II. tétele).  Két egymáshoz projektív, de nem perspektív sugársor 

egymásnak megfelelő elemeinek metszéspontjai nemelfajuló másodrendű görbére 

illeszkednek. 

Bizonyítás. 

10.2. ábra. Steiner II. tételének bizonyítása 
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Olyan, egymáshoz projektív sugársorokat veszünk, melyek sorozópontja  és  (10.2. 

ábra). Tekintsünk még két pontot a síkon, -at és -et úgy, hogy négy általános helyzetű 

pontot kapjunk. A sugarak megfeleltetése legyen a következő: , 

 és . Ez a megfeleltetés biztosan nem lesz 

perspektív, mert a  egyenes nem önmagának felel meg. Tekintsük a következő 

koordináta-rendszert a projektív síkon: , , , . 

Ebben a koordináta-rendszerben  egyenlete: , a  egyenlete: 

,  egyenlete: ,  egyenlete: , végül 

 egyenlete: . A -re illeszkedő sugársor egyenlete: 

, vagyis az  és  egyenesek egyenletéből lineáris kombinációval 

származtatható. A -re illeszkedő sugársor egyenlete ehhez hasonlóan: , 

vagyis az  és  egyenesek egyenletéből lineáris kombinációval származtatható. Az 

egymásnak megfelelő sugarakat az jellemzi, hogy a lineáris kombinációk felírásában a 

, és . Ezeket a helyettesítéseket alkalmazva egy megfelelő sugárpár 

metszéspontját a következő egyenletrendszer megoldása fogja adni: 

 

Ennek az egyenletrendszernek akkor van nemtriviális megoldása, ha az alapmátrix 

determinánsa nulla. A determináns: , amely egy másodrendű görbe 

egyenlete. Ez a másodrendű görbe nemelfajult, mert a mátrixának determinánsa nullától 

különböző. Ezzel az állítást beláttuk. 

Megfigyelhető, hogy a sugársorok sorozópontjai a görbének pontjai. Egy sugársorok közötti projektív 

kapcsolatot 3-3 egymásnak megfeleltetett sugár megad, de a perspektív helyzetet elkerülendő a sorozópontokat 

összekötő egyenes nem felelhet meg önmagának. Ez a három sugárpár újabb három pontot ad. Vagyis a 

nemelfajuló másodrendű görbét öt általános helyzetű ponttal lehet megadni. Újabb görbepontokat az alapján 

határozhatunk meg, hogy a sugársorok újabb megfelelő sugárpárját metsszük el egymással. A megfelelő sugarak 

szerkesztése kettősviszony segítségével történik, ugyanis, ha az öt pont megadásával előálló sugarak  és 

, akkor a  és  megfelelő sugarakra . 

10.3. ábra. Steiner II. tétele 
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A sorozópontokat összekötő egyenes a görbe sorozópontokban vett érintőinek megfelelője, melyet a 

következőképpen kell értenünk. Legyen a görbe  pontbeli érintője az  egyenes. Ekkor a kettősviszony 

segítségével hozzá az  egyenes rendelhető. Most az -re illesztett sugársorban  egy sugár, 

Ennek az  pontban vett és -vel jelölt érintő felel meg. 

Megjegyezzük, hogy a perspektív helyzetű sugársorok metszési alakzata is másodrendű görbe, valós 

egyenespár, amely a perspektivitási tengelyből és a sorozópontokat összekötő egyenesből áll. 

Néhány példán keresztül bemutatjuk a Steiner-tétel megjelenését az euklideszi szempontból különböző típusú 

nemelfajult másodrendű görbéknél. 

 10.3. Példa.  Tekintsünk két projektív sugársort úgy, hogy az egymásnak megfelelő sugarak 

egyenlő szöget zárjanak be mindkét rendszerben. Ekkor metszési alakzatként kört kapunk, 

ahol az egyenlő ívekhez tartoznak az egyenlő kerületi szögek (10.4. ábra). 

10.4. ábra. A Steiner-tétel körre 
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 10.4. Példa.  Ellipszis esetén klasszikus szerkesztési eljárást kapunk ellipszispontok 

keresésére. Jelölje  és  az ellipszis nagy- és kistengelyét, a -beli és -beli érintők 

messék egymást az  pontban. Osszuk fel az  és  szakaszokat  egyenlő részre (a 

10.5. ábrán ). A kapott osztáspontokat sorszámozzuk, az  szakaszon az  és  az  

és ; a  szakaszon a  és  az  és  pont. Az -n lévő osztáspontokat -ból, az 

-n lévőket -ből vetítve két sugársort kapunk. 

10.5. ábra. A Steiner-tétel ellipszisre 
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Az azonos sorszámú ponton áthaladó sugarakat megfeleltetjük egymásnak. Ekkor a sugarak az 

ellipszis pontjaiban metszik egymást. (Az osztásokat a szakaszok végpontjain túl is 

folytathatjuk, ekkor az ellipszis íve is folytatódik.) 

 10.5. Példa.  Hiperbola esetén az ellipszishez hasonló konfigurációt kapunk. Jelölje  és 

 a hiperbola valós és képzetes tengelyét, a -beli érintőn a  merőleges vetülete legyen 

. Osszuk fel az  és  szakaszokat  egyenlő részre (a 10.6. ábrán ) -ból, ill. 

-ből indulva. A kapott osztáspontokat sorszámozzuk, az  szakaszon az  és  az 1. és 

9.; a  szakaszon a  és  az 1. és 9. pont. Az -n lévő osztáspontokat -ból, a -n 

lévőket -ből vetítve két sugársort kapunk. 

10.6. ábra. A Steiner-tétel hiperbolára 
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Az azonos sorszámú ponton áthaladó sugarakat megfeleltetjük egymásnak. Ekkor a sugarak a 

hiperbola pontjaiban metszik egymást. (Az osztásokat a szakaszok végpontjain túl is 

folytathatjuk, ekkor a hiperbola íve is folytatódik, sőt a másik ága is kirajzolódik.) 

Steiner II. tétele szerint projektív, de nem perspektív sugársorok megfelelő sugarai másodrendű görbe 

pontjaiban metszik egymást. Ennek az állításnak a síkbeli duálisát is megfogalmazhatjuk, amihez szükségünk 

van a következő fogalomra. 

 10.6. Definíció.  A másodrendű görbe érintőegyeneseinek összességét (azaz a másodrendű 

görbe duálisát) másodosztályú görbének nevezzük. 

Steiner II. tételének a duálisa tehát a következő: projektív, de nem perspektív pontsorok megfelelő pontjait 

összekötő egyenesek egy másodosztályú görbe egyeneseit adják. Ha a két projektív pontsor olyan, hogy a 

végtelen távoli pontok egymásnak felelnek meg (azaz a pontsorok affin kapcsolatban vannak), akkor olyan 

másodrendű görbe érintőit kapjuk, melyek között a végtelen távoli egyenes (mint a megfelelő pontokat 

összekötő egyenes) is ott van. Ekkor a burkolt görbe parabola, a pontsorok pedig vagy egybevágóak, vagy 

hasonlóak egymáshoz. 

10.7. ábra. Egybevágó pontsorok által definiált parabola (mint az érintők burkolója) 
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10.8. ábra. A fényképeken (a debreceni buszállomás és a szántódi rév épülete) szintén 

parabola a tetők kontúrja 

 

A 10.7. ábrán egybevágó pontsorok által definiált parabola látható. A 10.8. ábrán ugyanilyen parabolákat látunk 

a fényképeken, mint a tetők kontúrját. 

2. Pascal és Brianchon tétele 

Két olyan tétellel ismerkedünk meg ebben az alfejezetben, melyek felfedezése között jelentős idő telt el, 

valójában azonban egymás duálisai, tehát ugyanazt az elvet fogalmazzák meg. Az elv maga rendkívül hasznos 

másodrendű görbék adott pontjaiból és érintőiből újabb görbepontok megkeresésére. 

A tételhez szükségünk van a beírt sokszög fogalmára: a sokszög beírt sokszöge a másodrendű görbének, ha 

csúcsai a görbe pontjai. Megengedünk olyan sokszöget is beírt sokszögként, mely nem egyszerű sokszög, azaz 

oldalai a csúcsokon kívül is találkoznak. Ebben az értelemben itt általánosabb a fogalom, mint a hagyományos 

beírt sokszög fogalma. 

 10.7. Tétel (Pascal).  A nemelfajuló másodrendű görbébe írt hatszög általunk szemköztesnek 

nevezett oldalpárjainak metszéspontjai egy egyenesre illeszkednek. Az egyenest Pascal-

egyenesnek nevezzük. 

10.9. ábra. A Pascal-tétel 
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Bizonyítás.  Adott a nemelfajuló másodrendű görbe a  általános helyzetű 

pontokkal. Legyenek a  és  pontok a görbe projektív sugársorokkal való előállításban a 

sorozópontok (10.10. ábra). A megfelelő sugarak a következők: , 

 és . Metsszük el a -re illeszkedő sugársort az  

egyenessel, ekkor a megfelelő sugarakon a  ,  és  pontokat kapjuk. 

10.10. ábra. A Pascal-tétel bizonyítása 
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Metsszük el a -re illeszkedő sugársort az  egyenessel, ekkor a megfelelő 

sugarakon a ,  és  pontokat kapjuk. A sugársorok projektív kapcsolatban 

vannak, ezért a belőlük egy-egy metszéssel keletkező  és  pontsorok is projektívek 

egymással. A megfeleltetés: ,  és . Az  és  pontsorok ezen 

kívül perspektívek is egymáshoz, mivel a két egyenes metszéspontja önmagához van 

rendelve: . Jelölje  a perspektivitási középpontot. Most tekintsünk a  és  

sorozópontú sugársorokban egy újabb egymásnak megfelelő sugárpárt, . A 

 sugarat az  egyenes a -ban, a  sugarat az  egyenes a -ban metszi. Az  és 

 pontsorok közötti perspektivitás miatt a ,  és  pontok egy egyenesre illeszkednek. 

Tekintsük a görbébe írt hatszög szemköztes oldalait, melyek:  és ;  és ; 

valamint  és . Ezen párok metszéspontjai rendre: ,  és , melyek az előbb 

mondottak alapján egy egyenesre illeszkednek. 

A tételben szereplő egyenes helyzete következő videón vizsgálható. 
 

  V I D E Ó   

10.11. ábra. A Brianchon-tétel 

videos/pascal2.avi
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 10.8. Tétel (Brianchon).  A nemelfajult másodrendű görbe köré írt érintő hatszög 

szemköztes csúcsait összekötő egyenesek egy ponton haladnak át. A pontot Brianchon-

pontnak nevezzük. 

A tétel bizonyítása a dualitás elve és a Pascal-tétel bizonyított volta miatt már szükségtelen. A tételben szereplő 

pont helyzete következő videón vizsgálható. 
 

  V I D E Ó   

10.12. ábra. A Brianchon-tétel érvényben marad akkor is, ha az oldalak nem mind 

különbözőek 

videos/brianchon.avi
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Ha két egybeeső görbepontot összekötő egyenesen az ebben a pontban vett görbeérintőt értjük, akkor Pascal 

tétele abban az esetben is érvényes, ha a hat pont nem mind különböző – az egybeeső pontpárok által definiált 

egyenesek az érintők lesznek. Hasonlóan megállapodhatunk abban is, hogy egy kúpszelet érintőjének 

önmagával való metszéspontján az érintési pontját értjük. Ekkor Brianchon tétele helyes marad akkor is, ha a hat 

érintő nem mind különböző (10.12. ábra). 
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11. fejezet - Projektív metrika 

A projektív síkon való méréssel szemben ugyanolyan elvárásaink vannak, mint ahogy azt az euklideszi síkon 

tárgyaltuk. Elvárjuk, hogy a szakaszhoz a távolságot egyértelműen rendeljük hozzá. Az euklideszi síkon azt is 

megköveteltük a távolságfüggvénytől, hogy egybevágó szakaszok mértéke egyenlő legyen, másképp 

egybevágósági transzformációval szemben a távolság invariáns maradjon. Ennek analógiájára a projektív síkon 

olyan távolságfogalmat akarunk bevezetni, mely projektív transzformációval szemben invariáns. Mivel a 

kettősviszony volt az eddigi egyetlen metrikus invariáns, célszerűen ennek segítségével definiáljuk a projektív 

távolságot. 

Ugyanezen elvek miatt kettősviszony segítségével alkotjuk meg a projektív szögmérést és a projektív 

merőlegesség fogalmát is. 

1. Projektív távolságmérés 

A projektív távolságméréshez tekintsük a hagyományos, euklideszi számegyenest, mely egyenesnek most van 

végtelen távoli  pontja. Legyen a számegyenes kezdőpontja ( a  értékhez tartozó pont) , egy másik, 

egységnek nevezett pontja (az -hez tartozó pont) . Ezzel megadtuk az egységet. Ezután az egyenes bármely 

 pontjának -tól való távolságát a  kettősviszonnyal mérjük. Tehát az , ,  pontok ismerete 

után minden  ponthoz egyértelműen rendeljük a  valós számot. 

11.1. ábra. A távlság mérése projektív eszközökkel 

 

Ha az  szakasz adott, valamint tudjuk az egységnyi hosszat, akkor az  egyenesén  kiindulással, 

az  egységpont megkeresésével adhatjuk meg az  szakasz hosszát. 

2. Projektív merőlegesség 

A merőlegesség projektív értelmezése előtt a körök speciális pontpárjáról ejtünk szót. 

 11.1. Tétel.  A sík végtelen távoli egyenese minden (euklideszi értelemben vett) kört 

ugyanabban a két képzetes pontban metsz. 

Bizonyítás.  A kör egyenlete az euklideszi síkon: . Térjünk át 

homogén koordinátákra: . Metsszük el a kört a 

végtelen távoli egyenessel, amely azt jelenti, hogy olyan pontot, vagy pontokat keresünk a 

körön, melyekre . Ekkor a többi koordinátára  teljesül, amely 

egyenletnek a triviálistól különböző megoldásait keressük. Ilyen megoldása a valós számok 

között nincs, a (0,0) számpár kielégíti ugyan az egyenletet, de mivel megkívántuk, hogy egy 

pont mindhárom homogén koordinátája nem lehet egyszerre 0, így mondhatjuk, hogy nincs 

olyan valós pont, amely megoldása lehet a problémának. Alakítsuk szorzattá az egyenletet: 

. A szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla, tehát a 

,  egyenletek szolgáltatják a megoldást. A megoldásként kapott 

pontok nem valósak, mert a koordináták között komplex szám is van:  és 

. Nem szerepel bennük viszont a kört definiáló adatok közül sem az , sem a , sem 

az  paraméter, tehát az adott körtől független, abszolút pontokat kaptunk. 

 11.2. Definíció.  Az  és  pontokat abszolút (képzetes) körpontoknak 

nevezzük. 
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Ezen pontokat jogosan nevezzük körpontoknak, a következő tétel szerint ugyanis más nemelfajult másodrendű 

görbe nem megy át ezeken a pontokon. 

 11.3. Tétel.  Minden olyan nemelfajult másodrendű görbe, amely illeszkedik az abszolút 

képzetes körpontokra, az euklideszi értelemben vett kör. 

Bizonyítás.  A nemelfajult másodrendű görbe egyenlete általános alakban: 

. Ha az  

pontra illeszkedik, akkor ebből . Ha az  pontra 

illeszkedik, akkor . Az egyenletekből következik, hogy  és 

. Ekkor a görbe egyenletében nincsen -t tartalmazó tag ( -t tartalmazó tag) 

és az  és  együtthatója (  és  együtthatója) megegyezik. Tehát a másodrendű görbe 

kör. 

A térben a projektív síkok abszolút képzetes körpontjai összegyűjtve a végtelen távoli síkon egy képzetes kört 

alkotnak. Az előzővel analóg módon belátható a következő tétel. 

 11.4. Tétel.  Minden gömb a végtelen távoli síkot ugyanabban a képzetes körben metszi, 

melyet abszolút (képzetes) körnek nevezünk. 

Az abszolút képzetes kör segítségével definiálhatjuk a merőlegességet. 

 11.5. Definíció.  Két egyenes merőleges, ha végtelen távoli pontjaik konjugáltak az abszolút 

képzetes körre nézve. A sík merőleges az egyenesre, ha végtelen távoli elemeik pólus-poláris 

kapcsolatban vannak az abszolút képzetes körre nézve. Két sík merőleges, ha végtelen távoli 

egyeneseik konjugáltak az abszolút képzetes körre nézve. 

Megjegyezzük, hogy a képzetes körre vonatkozó pólus-poláris kapcsolat a valós esettől különbözik. Egy 

pontnak a képzetes körre vonatkozó polárisát úgy szerkeszthetjük meg, ha vesszük a képzetes kör valós 

reprezentánsára vonatkozó polárist, és azt tükrözzük a kör középpontjára. Valós kör esetén azt az egyenest, 

amely egy pont polárisának középpontra való tükörképe a pont antipolárisának nevezzük. Egy képzetes körre 

vett pólus-poláris kapcsolat tehát megegyezik a képzetes kör valós reprezentánsára vett pólus-antipoláris 

kapcsolattal. 

3. Projektív szögmérés 

A szögmérést az eddigiekhez hasonlóan a kettősviszonyra alapozva, projektív transzformációval szemben 

invariáns módon definiáljuk. 

11.2. ábra. A szög mérése projektív eszközökkel 
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Az  szög szárai legyenek az  és  egyenesek. Gauss-féle komplex számsíkot vezetünk be úgy, hogy a szög 

csúcsa legyen az M(-1,0) koordinátájú pont és az  egyenes essen a valós tengelyre. Az  csúcspontot kössük 

össze az abszolút körpontokkal, legyenek ezek az egyenesek az  és . A szög két szára és a 

két körpontot az -mel összekötő egyenes egy M csúcspontú sugársort határoz meg. Ezen a sugársort a 

képzetes tengellyel metszve az  sugarak rendre a  

metszéspontokat indukálják. Ezekre a kettősviszonyt felírva 

 

ahol  és  a szögszárak végtelen távoli pontja. A kettősviszonyt definíció szerint felírva kapjuk, hogy 

 

Az  szög tangense felírható  alakban. 

Ebből behelyettesítéssel 
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Így az  kifejezhető 

 

alakban. Ezt a kifejezést, ahol tehát a kettősviszony logaritmusa szerepel a jobboldalon, Laguerre-féle 

szögképletnek nevezzük. 

Megjegyezzük, hogy a szög nem komplex szám, bár a tört nevezőjében ott van a képzetes egység, ugyanis a 

logaritmus értéke is komplex szám lesz és így a kifejezés végül valós marad. 
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12. fejezet - Elfajult affin és projektív 
leképezések 

Az eddigiekben végig nemelfajult lineáris leképezéseket vizsgáltunk, melyeknél tehát az értelmezési tartomány 

és az értékkészlet tere ugyanolyan dimenziós volt. Ahogy azt korábban már említettük, egy leképezést 

elfajultnak nevezünk, ha ezen két dimenzió nem egyezik meg, ekkor a két dimenziószám különbsége a 

leképezés defektusa. A gyakorlatban szinte kizárólag olyan elfajult leképezésekkel találkozunk, melyek a teret a 

síkra képezik le, defektusuk tehát 1. Ezek a leképezések központi szerepet játszanak a számítógépi grafikában, 

ahol a képernyőn (a síkon) sokszor kell megjelenítenünk térbeli (háromdimenziós) objektumokat. Erre a 

problémára gyakran úgy hivatkozunk, mint a tér síkra való vetítése, ahol tehát téren mindig -at, vagy -at 

értünk, a dimenziószám külön említése nélkül. 

A tér síkra való leképezésének számos lehetséges módja van, melyekkel az ábrázoló geometria foglalkozik. 

Ezek közül azt a kettőt vizsgáljuk meg közelebbről, melyet messze a leggyakrabban használnunk az 

alkalmazásoknál: a párhuzamos vetítést (axonometriát) és a középpontos vetítést (centrális axonometriát). 

Vetítés alatt azt értjük, hogy egy térbeli pont képét a rá illesztett egyenes és az adott sík metszéspontjaként 

kapjuk meg a síkon. Az egyenes neve ilyenkor vetítőegyenes, az adott sík pedig a képsík. Párhuzamos vetítésnél 

a vetítőegyenesek egy adott iránnyal párhuzamosak (mely irány természetesen nem lehet párhuzamos a 

képsíkkal), a középpontos vetítésnél pedig mindannyian egy adott ponton, a vetítés centrumán mennek át (mely 

pont nem fekhet a képsíkban). A két módszer eredménye közötti leglényegesebb különbség a 12.1. ábrán is 

könnyen megfigyelhető: párhuzamos vetítésnél a térbeli párhuzamos egyenesek a leképezés után is 

párhuzamosak maradnak, míg a középpontos vetítésnél nem feltétlenül. Ez utóbbinál úgynevezett perspektivikus 

képet kapunk: az eredetileg párhuzamos egyenesek a képen egy pontba futnak össze. Mindkét vetítési 

módszernek van egy úgynevezett axonometrikus megfelelője. Amikor axonometriát, illetve centrális 

axonometriát alkalmazunk, akkor, ahogy azt látni fogjuk, a leképezés során egyáltalán nem történik vetítés, 

ehelyett a térbeli tengelykereszt képét tetszőlegesen felvesszük és a tengelyeken való méréssel keressük meg a 

pont képét. A pontos definíciót, illetve az axonometriák és a vetítések kapcsolatát a következő két alfejezetben 

tárgyaljuk. 

12.1. ábra. Egy kocka párhuzamos és középpontos vetítéssel nyert képe. 

 

1. Axonometria és párhuzamos vetítés 

Az axonometrikus leképezés és a párhuzamos vetítés -at képezi le -re oly módon, hogy a párhuzamosságot 

megtartja, a szöget és a távolságot azonban nem, ahogy azt a kocka képén a  12.1. ábra bal oldalán is láthatjuk: a 

térben egyenlő nagyságú élek különböző hosszúságú szakaszokba mennek át, a derékszögek sem maradnak 

derékszögek, viszont az eredetileg párhuzamos élek a képen is párhuzamosak lesznek. Az előző fejezetekben 

tárgyalt nemelfajult leképezések közül az affinitás rendelkezett hasonló tulajdonságokkal, és valóban: az 

axonometrikus leképezés definícióját az osztóviszonytartásra építjük, analitikusan pedig mint elfajult affin 
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transzformációt fogjuk leírni. A definícióban, ahogy azt említettük, semmilyen vetítés nem szerepel majd, de 

látni fogjuk, hogy a párhuzamos vetítés és az axonometria szoros kapcsolatban állnak: a két, elméletileg 

különböző megközelítés végül ugyanazt az eredményt adja. 

Az axonometrikus leképezés definíciója tehát a következő: 

 12.1. Definíció.  Legyen adott a térben egy derékszögű ortonormált tengelykereszt  origóval 

és az  tengelyeken az  egységpontokkal. Vegyünk fel a síkon egy általános 

helyzetű, de egyébként tetszőleges  pontnégyest, ezek lesznek az origó és a 

három egységpont axonometrikus képei, míg az  egyenesek alkotják a 

térbeli tengelyek  képét. Egy tetszőleges  pontot a következő módon képezünk 

le: először a térben merőlegesen rávetítjük -t a koordinátasíkokra (ez három pontot 

eredményez) és a tengelyekre (ez újabb három pont), mely pontok az  origóval és magával 

-vel együtt az úgynevezett koordinátahasábot eredményezik (12.2. ábra). Ezen pontok közül 

az  tengelyen kapott pontokat jelöljük rendre -vel . Az  

osztóviszonyt a már ismert módon átmásolva, a síkbeli  tengelyen megkeressük azt a  

pontot, melyre  Hasonló módon megkeressük az  tengelyen a  és 

a  tengelyen a  pontot. Ezután a  pontokból a tengelyekkel párhuzamosokat 

húzva felépíthetjük a koordinátahasáb síkbeli képét, melynek a megfelelő, origóval átellenes 

csúcspontjában megkapjuk a térbeli  pont axonometrikus képét, -t. 

12.2. ábra. A térbeli koordinátahasáb és a P pont tengelyekre való merőleges vetülete. 

 

A definíció talán bonyolultnak tűnhet, valójában azonban egy egyszerű konstrukció részletes leírása. Még 

tovább egyszerűsíti az axonometria megértését a következő tétel: 

 12.2. Tétel (Pohlke).  Ha adott egy térbeli alakzat tetszőlegesen felvett axonometrikus képe, 

akkor mindig található olyan irány, hogy az alakzatot ezzel párhuzamosan vetítve a síkra a 

vetület az axonometrikus képhez hasonló lesz. 
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Gyakorlati szempontból tehát mindig tekinthetünk úgy egy axonometrikus képre, mint egy „párhuzamos vetítés” 

eredményére, eltekintve attól, hogy metrikusan csak arányosság erejéig egyeznek meg. 

A definícióból következik, hogy az axonometrikus leképezés egyenes- és illeszkedéstartó, osztóviszonytartó és 

megtartja a párhuzamosságot is, viszont a síkbeli egységpontok (és így a tengelyek) tetszőleges felvétele miatt 

biztos, hogy nem szögtartó és távolságtartó. Már az első három invariáns tulajdonságból következik, hogy egy 

affinitással van dolgunk, mely azonban a tér és a sík dimenziószámának különbsége miatt elfajult. A térbeli 

affin transzformációt egy három egyenletből álló egyenletrendszer írta le. A mostani, elfajult esetben csak két 

egyenletünk lehet (hiszen az eredmény egy síkbeli képpont két koordinátája lesz), tehát a  pontot a 

 pontba átvivő axonometrikus leképezés egyenletrendszere a következő: 

 

Az egyenletrendszer együtthatóit nagyon szemléletes jelentéssel ruházhatjuk fel, ami nagy segítséget jelent az 

axonometrikus leképezés megfelelő megadásában. Ha ugyanis a fenti egyenletrendszerbe az origó, illetve a 

tengelyek egységpontjainak koordinátáit helyettesítjük, akkor képpontokként a következőket kapjuk: 

 

azaz az egyenletrendszer együtthatóinak egyes oszlopai éppen a kulcsfontosságú pontok képkoordinátáit adják 

meg. Ha gondolatban megfordítjuk a megfeleltetés irányát, akkor egyszerű eszközt kapunk az axonometria 

megadásához: a síkon az általunk elképzelt helyzetű tengelykereszt felrajzolása után a fenti pontok síkbeli 

koordinátáit leolvasva és az egyenletrendszerbe beírva éppen a kívánt axonometrikus leképezést kapjuk. 

2. Centrális axonometria és középpontos vetítés 

A centrális axonometria és a középpontos vetítés, ahogy azt a 12.1. ábra jobb oldalán is láthatjuk, párhuzamos 

egyeneseket metsző egyenesekbe is átvihet. Az előző fejezetekben tárgyalt leképezések közül erre csak a 

projektív leképezések voltak képesek, így a centrális axonometriát és a középpontos vetítést is csak projektív 

szempontból tudjuk értelmezni: -at -re leképező elfajult projektív leképezésként. A középpontos vetítésnél 

erre azért is szükségünk van, mert célunk az, hogy a tér minden pontját leképezzük, márpedig a vetítés 

centrumára illeszkedő, képsíkkal párhuzamos sík pontjait a centrummal összekötve a képsíkkal párhuzamos 

vetítőegyeneseket kapunk, mely egyeneseknek csakis a projektív térben létezik metszéspontjuk a képsíkkal. 

Projektív szemszögből az is világossá válik, hogy miért lehetnek párhuzamos egyenesek képei metszőek: egy 

adott iránnyal párhuzamos egyeneseknek ugyanaz a végtelen távoli pontjuk, de ez a pont a vetítés során 

általában véges pontba megy át, így az egyenesek képei mind ebben a véges pontban fogják egymást metszeni. 

12.3. ábra. Egy speciális középpontos vetítés: a perspektíva. 
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A középpontos vetítést igen gyakran a következő speciális helyzetben alkalmazzuk (12.3. ábra): adott egy sík, 

melyet alapsíknak nevezünk, ezen áll a megfigyelő, akinek szemmagasságában (melyet -val jelölünk) van a 

vetítés C centruma. A képsík az alapsíkra merőleges és a megfigyelőtől  távolságra van. Ezt a vetítést, melyet 

gyakorlati perspektívának is nevezünk, alkalmasan megválasztott koordinátarendszerekkel aránylag egyszerűen 

leírhatjuk. Egy pillanatra térjünk vissza inhomogén (Descartes-féle) koordinátákra, amiben a számolás 

egyszerűbb lesz. A térbeli koordinátarendszert helyezzük el a megfigyelő lábához úgy, hogy a  tengely 

merőleges legyen az alapsíkra, az  tengely az alapsíkban, a képsíkkal párhuzamosan helyezkedjen el, az  

tengely pedig az alapsíkban a képsíkra merőlegesen álljon). A képsík koordinátarendszerének origóját helyezzük 

az  tengely és a képsík metszéspontjába, az  tengelye legyen párhuzamos a térbeli rendszer  tengelyével, az  

tengelye pedig a térbeli rendszer  tengelyével . Egy tetszőleges térbeli  pont koordinátái legyenek 

, a pont képe pedig legyen  A párhuzamos szelők tétele értelmében egyrészt 

, másrészt  egyenlőségek állnak fenn, amiből a képpont 

koordinátái: 

 

Ezek alapján, most már homogén koordinátákkal leírva, a fenti vetítés egyenletrendszere: 

 

vagy mátrixos formában: 

 

Amint a mátrixos alakból is kitűnik, az adott vetítést egyértelműen megadja a megfigyelő szemmagassága és a 

képsíktól való távolsága, tehát két paraméterrel tetszés szerint kontrollálhatjuk a képet. A képsíkon  

magasságban az alapsíkkal párhuzamosan futó egyenest horizontvonalnak nevezzük, mivel ez az alapsík 

végtelen távoli egyenesének a képe, azaz az alapsíkon fekvő párhuzamos egyenesek képei ezen egyenes 

valamely pontjában metszik egymást. 

Térjünk most át a centrális axonometria vizsgálatára. Az axonometria ezúttal is azt jelenti, hogy vetítés helyett a 

tengelyeken való méréssel kapjuk meg a térbeli pontok képeit. Az eljárás hasonló lesz az előző alfejezetben 
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látottakhoz, mivel azonban a centrális axonometria projektív leképezés, így osztóviszonyok helyett csak 

kettősviszonyok átmérésével tudjuk megkeresni a képet. Ehhez szükségünk lesz a térbeli koordinátatengelyek 

végtelen távoli pontjainak képére is. 

12.4. ábra. A centrális axonometria koordinátahasábja a tengelyek végtelen távoli pontjaival. 

 

 12.3. Definíció.  Legyen adott a térben egy derékszögű ortonormált tengelykereszt az  

origóval és az  tengelyeken az  egységpontokkal. A koordinátatengelyek 

végtelen távoli pontjait jelöljük rendre -vel. Vegyünk fel a síkon egy 

 pontrendszert a következőképpen: jelöljünk ki először egy 

általános helyzetű, de egyébként tetszőleges  pontnégyest, ezek lesznek az 

origó és a három egységpont axonometrikus képei, majd az  egyeneseken, 

melyek a térbeli tengelyek  képét alkotják, jelöljük ki tetszőlegesen a végtelen távoli 

pontok  képeit. Egy tetszőleges  pontot a következő módon képezünk le: először 

a térben merőlegesen rávetítjük -t a koordinátasíkokra (ez három pontot eredményez) és a 

tengelyekre (ez újabb három pont), mely pontok az  origóval és magával -vel együtt a 

térbeli koordinátahasábot eredményezik (12.2. ábra). Ezen pontok közül az  tengelyen 

kapott pontokat jelöljük rendre -vel . Az  kettősviszonyt a már ismert 

módon átmásolva, a síkbeli  tengelyen megkeressük azt a  pontot, melyre 

 Hasonló módon megkeressük az  tengelyen a  és a  

tengelyen a  pontot. Ezután a  pontokat a tengelyek végtelen távoli pontjának 
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képeivel, -vel összekötve felépíthetjük a koordinátahasáb síkbeli képét, melynek a 

megfelelő, origóval átellenes csúcspontjában megkapjuk a térbeli  pont 

centrálaxonometrikus képét, -t (lásd 12.4. ábra). Az  rendszert 

a centrálaxonometria főképalakzatának nevezzük. 

A centrális axonometria analitikus leírása az előző alfejezetben követett módszer szerint történhet, annyi 

különbséggel, hogy most egy elfajult projektív transzformációval van dolgunk, hiszen a definíció csak a 

kettősviszony megtartását garantálja. A  térbeli pontot a  síkbeli pontba átvivő 

általános centrál-axonometrikus leképezés homogén koordinátás egyenletrendszere a következő: 

 

Az egyenletrendszer együtthatóinak megfelelő megválasztásával ezúttal is tetszés szerint alakíthatjuk a térbeli 

tengelykereszt síkbeli képét, a homogén koordináták miatt azonban az összefüggések ezúttal bonyolultabbak. 

Az előző, affin esethez hasonlóan a térbeli  origó képe a behelyettesítés után  lesz, 

azaz a leképezés mátrixának utolsó oszlopa adja meg a síkbeli origó homogén koordinátáit. Megfordítva, ha a 

síkbeli tengelykeresztnek tetszés szerint kitűzzük az origóját az  pontban (tervezéskor nyilván 

Descrates-féle koordinátákat használunk), akkor az  helyettesítéssel megkapjuk a 

mátrix utolsó oszlopát. A mátrix első három oszlopa ezúttal nem az egységpontok képét határozza meg, hanem a 

tengelyek végtelen távoli pontjainak, az   és  pontoknak a képét adja meg 

a síkon. Ez azt jelenti, hogy ha tetszés szerint kitűzzük a síkon az  és  pontokat, akkor ezek 

homogenizált koordinátái az origóhoz hasonlóan egy-egy oszlopot eredményeznek a leképezés mátrixában. A 

harmadik koordinátát mindenhol 1-nek választva így ezt kaptuk:  

 

ami egyben a tengelyek egyenesét is kijelöli. Egy kérdés maradt ezután, hogy hol lesz a tengelyek 

egységpontjainak a képe? Nos, ne feledjük, hogy a homogén koordináták csak arányosság erejéig tartoznak a 

ponthoz, ezért a leképezés nem változik, ha a fenti koordinátákat egy-egy nullától különböző skalárral 

megszorozzuk : 

 

Az egységpontok képeinek elhelyezkedését ezekkel a skalárokkal befolyásolhatjuk. Tekintsük példaként az  

tengely egységpontját, az  pontot. Ennek képe , 

ami inhomogén koordinátákkal felírva 

 

alakú lesz. Mivel 

 

ezért a koordinátákat  helyettesítéssel így is írhatjuk: 

 



 Elfajult affin és projektív 

leképezések 
 

 95  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

amiből nyilvánvaló, hogy az  tengely  egységpontjának koordinátái az  origóra és az  tengely 

 végtelen távoli pontjára vonatkoztatott baricentrikus koordináták, vagyis az egységpont éppen   

arányban osztja az  szakaszt. Miután tehát az  és az  pontot kijelöltük, az általuk meghatározott 

egyenesen (azaz az  tengelyen) tetszőlegesen felvesszük az  egységpontot, ebből meghatározzuk az   

arányt (az egyik skalárt tetszőlegesen választhatjuk meg) és a két skalárral külön-külön megszorozzuk az  és 

az  pont koordinátáit . Természetesen ugyanez igaz a másik két tengely egységpontjára is, azzal a 

megkötéssel, hogy az origó koordinátáit ekkor már nem szorozhatjuk további skalárokkal (hiszen ez elrontaná 

az előző arányt), azaz az  a második és harmadik egységpontnál már rögzített. 

Előfordulhat, hogy valamelyik térbeli tengely végtelen távoli pontját a síkon is végtelen távoli pontként akarjuk 

ábrázolni. Ez annyi különbséget eredményez, hogy ezen pont harmadik homogén koordinátája 0 lesz. Tegyük 

fel ismét, hogy az  tengelyről van szó, ekkor az  egységpont képének homogén koordinátái 

 lesznek, ami inhomogén koordinátákkal felírva 

 

alakú lesz. 

Végül néhány szó a középpontos vetítés és a centrális axonometria kapcsolatáról. Az előző fejezetben láttuk, 

hogy a  párhuzamos vetítés és az axonometria gyakorlatilag ekvivalensek, a keletkezett képek legfeljebb egy 

hasonlóságban különböznek. A mostani eset már korántsem ilyen egyszerű: az igaz ugyan, hogy bármely 

középpontos vetítéshez található olyan centrális axonometria, mely ugyanolyan képet állít elő, azonban végtelen 

sok olyan centrális axonometria van, mely által előállított kép lényegesen (egy síkbeli projektív transzformáció 

erejéig) különbözik minden középpontos vetítés által nyert képtől. A pontos tétel a következőképpen szól. 

12.5. ábra. A Szabó-Stachel-Vogel tétel 
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 12.4. Tétel (Szabó–Stachel–Vogel).  Legyenek  a 

centrálaxonometria főképalakzata, és jelöljék a végtelen távoli pontok képei háromszögének 

szögeit , , . Jelölje továbbá a tengelyek 

szakaszait , ,  . A 

centrálaxonometrikus kép akkor és csakis akkor centrális projekciója a térbeli alakzatnak, ha 

 

teljesül (12.5. ábra). 
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