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0. Bevezet�es

S��kgeometriai feladatok megold�as�an�al gyakran hasznos fog�as a tekintett �abr�at
valamely t�erbeli alakzat vet�uletek�ent felfogni; erre sok �erdekes p�elda tal�alhat�o
a [9] szakk�ori f�uzetben valamint a j�oval �ujabb [4] dolgozatban. E m�odszer isme-
ret�eben a K�OMAL-ban kit}uz�ott A. 456-os feladat kapcs�an term�eszetes m�odon
vet}od�ott fel a k�erd�es, hogy nem kezelhet}o-e egyszer}ubben ez a probl�ema is
az�altal, ha a vizsg�aland�o kon�gur�aci�ot a t�erb}ol t�ort�en}o vet��t�essel sz�armaztatjuk.
Kider�ult, hogy az �otlet m}uk�od}ok�epes, azzal a �nom��t�assal, hogy el}obb az eu-
klideszi teret projekt��v t�err�e b}ov��tj�uk, s azt k�ovet}oen �un. centr�alaxonometri�at
alkalmazunk, amely az euklideszi t�er axonometrikus �abr�azol�as�anak projekt��v
v�altozata.
Dolgozatunkban el}osz�or r�oviden �attekintj�uk az euklideszi t�er axonometri-
kus �abr�azol�as�at, majd v�azoljuk az euklideszi t�er projekt��v b}ov��t�es�et �es en-
nek centr�alaxonometrikus �abr�azol�as�at. Ezek ut�an r�at�er�unk a k�erd�eses feladat

"
centr�alaxonometrikus megold�as�ara", amely �erz�es�unk szerint azt is megmutatja,
hogy a bizony��tand�o �all��t�as

"
mi�ert igaz".

1. Az axonometrikus �abr�azol�asr�ol

Tekints�unk a h�aromdimenzi�os euklideszi t�erben egy (O;E1, E2, E3) der�eksz�og}u

koordin�atarendszert, ahol O az orig�o, az
←−→
OE1,

←−→
OE2 �es

←−→
OE3 egyenesek rendre

az x−, az y− �es a z − tengely, �es az E1, E2, E3 pontok, az �un. egys�egpontok,
az orig�ot�ol 1 t�avols�agra vannak. Axonometrikus �abr�azol�asn�al az orig�o O′ �es
az egys�egpontok E′

1, E′
2, E′

3 k�ep�et egy adott s��kban tetsz}olegesen r�ogz��tj�uk,
term�eszetesen azzal a megszor��t�assal, hogy a tengelyek k�epei k�ul�onb�oz}o egyene-

seknek ad�odjanak. Ezut�an az
←−→
OEi tengely (i ∈ {1, 2, 3}) valamely Pi pontj�anak

P ′
i k�ep�et azzal de�ni�aljuk, hogy az

←−−→
O′E′

i egyenes

d(O,Pi)

d(Ei, Pi)
=

d(O′, P ′
i )

d(E′
i, P

′
i )

felt�eteleknek eleget tev}o pontja legyen, ahol d az euklideszi t�er szok�asos
t�avols�agf�uggv�enye.
A k�ovetkez}o l�ep�es a koordin�atas��kokra illeszked}o pontok k�ep�enek �ertelmez�ese.
Ha P mondjuk az xy-koordin�atas��k pontja, akkor tekintj�uk ennek az x-, ill. az
y-tengelyre es}o Px, ill. Py mer}oleges vet�ulet�et, �es a le��rt m�odon meghat�arozzuk
ezek P ′

x, ill. P ′
y k�ep�et. A P pont P ′ k�eppontj�at a P ′

x ponton �at az y-tengely
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k�ep�evel �es a P ′
y ponton �at az x tengely k�ep�evel p�arhuzamosan h�uzott egyenesek

metsz�espontjak�ent de�ni�alhatjuk.
V�eg�ul a t�er egy tetsz}oleges P pontj�anak P ′ k�ep�et a k�ovetkez}ok�eppen k�esz��tj�uk
el. Mer}olegesen vet��tj�uk a pontot mondjuk az xy �es yz koordin�atas��kra; legyenek
a vet�uletek k�epei P ′

xy �es P ′
yz. A P ′

xy ponton �at a z-tengely k�ep�evel, a P ′
yz pon-

ton �at pedig az x-tengely k�ep�evel h�uzon p�arhuzamost, P ′ ezek metsz�espontja.
Egyszer}uen �atgondolhat�o, hogy a P ′ pont nem f�ugg att�ol, hogy melyik k�et ko-
ordin�atas��kot v�alasztottuk ki. Megmutathat�o, hogy a t�er tetsz}oleges pontj�at
egy�ertelm}uen meghat�arozza a pont ��gy �ertelmezett axonometrikus k�epe, vala-
mint valamelyik koordin�atas��kra es}o mer}oleges vet�ulet�enek axonometrikus k�epe.
Pohlke t�etele szerint egy t�erbeli alakzat axonometrikus k�epe hasonl�o az alak-
zat valamely s��kra vonatkoz�o p�arhuzamos vet�ulet�ehez. Ebb}ol k�ovetkezik, hogy
az axonometria egyenestart�o abban a t�agabb �ertelemben, hogy egyenes axono-
metrikus k�epe egyenes vagy pont. Az axonometri�aval kapcsolatos r�eszleteket
illet}oen a [2] munk�ara utalunk.

2. Projekt��v b}ov��t�es �es centr�alaxonometria

Kiindulva a h�aromdimenzi�os euklideszi t�erb}ol, a t�er pontjainak �es egyeneseinek
halmaz�at b}ov��ts�uk tov�abbi pontokkal - melyeket v�egtelen t�avoli pontoknak,
illetve egyeneseknek fogunk nevezni - az al�abbi m�odon. A t�er minden egyenes�ere
egy �es csak egy v�egtelen t�avoli pont illeszkedjen, k�et egyenes v�egtelen t�avoli
pontja akkor �es csak akkor egyezzen meg, ha a k�et egyenes p�arhuzamos.
Minden s��k v�egtelen t�avoli pontjai illeszkedjenek egy egyenesre, amit a s��k
v�egtelen t�avoli egyenes�enek mondunk. Az ilyen m�odon kib}ov��tett euklideszi
teret nevezz�uk az euklideszi t�er projekt��v b}ov��t�es�enek, vagy r�oviden, projekt��v
t�ernek. A projekt��v t�er s��kjait projekt��v s��koknak h��vjuk.
A projekt��v t�er k�olcs�on�osen egy�ertelm}u (azaz bijekt��v) �es egyenestart�o tran-
szform�aci�oit kolline�aci�oknak nevezz�uk. Megmutathat�o, hogy a projekt��v
t�erben a k�or�ok, ellipszisek, parabol�ak �es hiperbol�ak projekt��ven ekvivalensek,
azaz kolline�aci�oval b�armely kett}o �atvihet}o egym�asba. �Igy ezeket egy�uttesen
k�upszeleteknek vagy nemelfajul�o m�asodrend}u g�orb�eknek is mondjuk. Kol-
line�aci�on�al teh�at tetsz}oleges k�upszelet k�epe ism�et k�upszelet.
A projekt��v t�erben a k�upszeletek egyes fajt�ait v�egtelen t�avoli pontjaik sz�ama
k�ul�onb�ozteti meg egym�ast�ol. A k�or�oknek �es ellipsziseknek nincsen v�egtelen
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t�avoli pontjuk, a parabol�aknak egy v�egtelen t�avoli pontja van (amely a
parabola tengely�evel p�arhuzamos egyenesek k�oz�os v�egtelen t�avoli pontja),
a hiperbol�aknak pedig k�et v�egtelen t�avoli pontja van (amelyek a hiperbola
aszimptot�aival p�arhuzamos egyenesek v�egtelen t�avoli pontjai).
A k�upszeletekr}ol r�eszletesebben a [5] k�onyvben olvashatunk. A projekt��v
s��kokkal kapcsolatban a [8], az ott �ertelmezett geometriai transzform�aci�okkal
kapcsolatban a [7] k�onyvet aj�anljuk. A projekt��v s��kok prec��z, axiomatikus, de
egyben �elvezetes t�argyal�as�at illet}oen l�asd az [1] munk�at.

A projekt��v teret egy projekt��v s��kon az axonometria projekt��v
�altal�anos��t�as�anak, a centr�alaxonometri�anak az alkalmaz�as�aval fogjuk �abr�azolni.
A t�erben ism�et egy der�eksz�og}u koordin�atarendszert tekintve, a s��kon megadjuk
a koordin�atarendszer O orig�oj�anak, a tengelyek E1,E2,E3 egys�egpontjainak, �es
a tengelyek V1,V2,V3 v�egtelen t�avoli pontjainak - ism�et vessz}ovel jel�olt - k�epeit.

Mivel az
←−−→
E1V1,

←−−→
E2V2 �es

←−−→
E3V3 egyenesek mindegyik�ere illeszkedik az orig�o,

ez�ert az egyes egyenesek k�epeire is illeszkedik az orig�o. Teh�at az E′
1E

′
2E

′
3 �es

V ′
1V

′
2V

′
3 h�aromsz�ogek az O′ pontra n�ezve perspekt��vek. Az ilyen tulajdons�ag�u

h�aromsz�ogek tengelyre n�ezve is perspekt��vek Desargues-t�etele alapj�an (l�asd Kiss

Gy�orgy K�OMAL-beli dolgozat�at [3]), azaz az
←−−→
E′
1E

′
2 �es

←−−→
V ′
1V

′
2 ,
←−−→
E′
1E

′
3 �es

←−−→
V ′
1V

′
3

valamint
←−−→
E′
2E

′
3 �es

←−−→
V ′
2V

′
3 egyenesek metsz�espontjai egy egyenesre illeszkednek.

Azt mondjuk erre tekintettel, hogy E′
1E

′
2E

′
3 �es V ′

1V
′
2V

′
3 egy Desargues-f�ele

h�aromsz�ogp�ar. Minden Desargues-f�ele h�aromsz�ogp�ar egy�ertelm}uen meghat�aroz
egy centr�alaxonometrikus lek�epez�est.

A centr�alaxonometri�aban a kijel�olt koordin�atarendszer valamely tengely�ere

illeszked}o Pi (i ∈ {1, 2, 3}) pont P ′
i ∈

←−−→
O′E′

i k�ep�et az�altal adjuk meg, hogy
el}o��rj�uk a

d(O, Vi)

d(EiVi)
:

d(O,Pi)

d(EiPi)
=

d(O′, V ′
i )

d(E′
iV

′
i )

:
d(O′, P ′

i )

d(E′
iP

′
i )

egyenl}os�eg teljes�ul�es�et. A fenti egyenl}os�eg az �un. kett}osviszony meg}orz�es�et biz-
tos��tja; ez a tulajdons�ag jellemzi a projekt��v t�er kolline�aci�oit. Valamely koor-
din�atas��k - mondjuk az xy - valamely P pontja k�ep�enek meghat�aroz�as�ahoz most
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is el}osz�or tekintj�uk a pont koordin�atatengelyekre es}o Px �es Py mer}oleges vet�ule-
teit, ezek centr�alaxonometrikus k�epeit meghat�arozva kapjuk a P ′

x �es P ′
y ponto-

kat. A
←−−→
P ′

xV ′
2 �es
←−−→
P ′

yV ′
1 egyenesek metsz�espontja adja a P ′ k�eppontot. Tetsz}oleges

tov�abbi P pont k�ep�et is az axonometri�an�al alkalmazott elj�ar�as mint�aj�ara de-
�ni�aljuk. A P pont xy �es yz koordin�atas��kokra es}o mer}oleges vet�uleteit ism�et
Pxy-al �es Pyz-vel jel�olve, a fenti m�odon meghat�arozzuk a P ′

xy �es P ′
yz pon-

tokat; a P pont P ′ centr�alaxonometrikus k�epe a
←−−−→
P ′

xyV ′
3 �es

←−−−→
P ′

yzV
′
1 egyenesek

metsz�espontja. �Eszrevehetj�uk, hogy most a p�arhuzamos egyenesek szerep�et
egym�ast a v�egtelen t�avoli pontokban metsz}o egyenesek veszik �at.
Az axonometri�ahoz hasonl�oan a t�er tetsz}oleges pontj�at egy�ertelm}uen meg-
hat�arozza a fentiek alapj�an szerkesztett centr�alaxonometrikus k�epe �es
valamely koordin�atas��kra es}o vet�ulet�enek centr�alaxonometrikus k�epe. A
centr�alaxonometria szint�en egyenestart�o lek�epez�es a kor�abbi �ertelemben, teh�at
egyenes k�epe egyenes vagy pont. �Erdekes elt�er�es, hogy Pohlke t�etele nem
�altal�anos��that�o centr�alaxonometri�ara. A Pohlke-t�etel szerep�et a Szab�o-Stachel-

Vogel t�etel [6] veszi �at, eszerint egy alakzat centr�alaxonometrikus k�epe pontosan
akkor hasonl�o az alakzat valamely s��kra es}o centr�alis vet�ulet�ehez, ha(

d(O′, E′
1

d(E′
1V

′
1)

)2

:

(
d(O′, E′

2

d(E′
2V

′
2)

)2

:

(
d(O′, E′

3

d(E′
3V

′
3)

)2

= tg(V ′
2V

′
1V3∠) : tg(V ′

1V
′
2V3∠) : tg(V ′

1V
′
3V2∠)

teljes�ul.

3. Az A. 456. feladat megold�asa

Adott az ABC h�aromsz�og �es belsej�eben a D pont �ugy, hogy az ABD, BCD,
�es CAD h�aromsz�ogekbe ��rt k�or�ok p�aronk�ent �erintik egym�ast. Jel�olj�uk az �erint�esi

pontokat a BC, CA, AB, AD, BD, CD szakaszokon rendre A1, B1, C1, A2,

B2, C2-vel. Legyen E az
←−−→
B1C2 �es

←−−→
B2C1 egyenesek, F pedig az

←−−→
A1C2 �es

←−−→
A2C1

egyenesek metsz�espontja. Mutassuk meg, hogy az
←→
AF ,

←−→
BE �es

←−−→
C1D egyenesek
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egy ponton mennek �at.

Mivel tetsz}oleges Desargues-f�ele h�aromsz�ogp�ar meghat�aroz egy
centr�alaxonometrikus lek�epez�est, tekinthetj�uk az adott ABC h�aromsz�og
cs�ucsait egy centr�alaxonometrikus lek�epez�esben a v�egtelen t�avoli pontok
k�epeinek, az A2B2C2 h�aromsz�og cs�ucsait pedig az egys�egpontok k�epeinek.

Ekkor D az orig�o k�epe. Legyen
←−→
DA az x tengely,

←−→
DB az y tengely,

←−→
DC pedig

a z tengely k�epe. Ebben az esetben az ABD h�aromsz�og be��rt k�ore az xy
s��k egy parabol�aj�anak centr�alaxonometrikus k�epe, ugyanis a be��rt k�or t�erbeli
}osk�epe olyan k�upszelet, amely �erinti az xy s��k v�egtelen t�avoli egyenes�et. Ez a
parabola az x �es y tengelyeket egyar�ant a tengelyek egys�egpontjaiban �erinti, ��gy
tengelye az x �es y tengelyek sz�ogfelez}oje. Ez szimmetria okokb�ol l�athat�o, illetve
projekt��v geometriai eszk�oz�okkel a Pascal-t�etel seg��ts�eg�evel igazolhat�o. (Ezen
adatokb�ol a tengely meghat�aroz�as�anak �altal�anos m�odszer�et illet}oen l�asd pl. [8].)
Teh�at C1 az xy s��kban az y-tengellyel 135◦-os sz�oget bez�ar�o ir�any�u egyenesek
v�egtelen t�avoli pontj�anak k�epe. Hasonl�oan l�athat�o, hogy A1 az yz s��kban az
y-tengellyel 45◦-os sz�oget bez�ar�o, B1 az xz s��kban a z-tengellyel 45◦-os sz�oget
bez�ar�o egyenesek v�egtelen t�avoli pontj�anak k�epe. Az al�abbi �abr�akon a t�erbeli
}osk�ep egyes koordin�atas��kjait szeml�eltett�uk.

Teh�at a
←−−→
B1C2 egyenes az xz s��kban a z tengely egys�egpontj�ara illeszked}o, azzal

45◦-os sz�oget bez�ar�o egyenes k�epe, a
←−−→
B2C1 egyenes az xy s��kban az y tengely

egys�egponj�ara illeszked}o, azzal 45◦-os sz�oget bez�ar�o egyenes k�epe. Mindk�et
egyenes �athalad az x tengely −1 koordin�at�aj�u pontj�an, ��gy E ennek a pontnak

a centr�alaxonometrikus k�epe (k�ovetkez�esk�eppen illeszkedik az
←→
AO egyenesre),

mivel a centr�alaxonometria egyenestart�o lek�epez�es. A
←−→
BE egyenes ez�ert az x

tengely −1 koordin�at�aj�u pontj�an �at az y tengellyel h�uzott p�arhuzamos egyenes
centr�alaxonometrikus k�epe.

Hasonl�oan,
←−−→
A1C2 az yz s��k z tengely�enek egys�egpontj�an �athalad�o, a z tengellyel

45◦-ot bez�ar�o egyenes k�epe,
←−−→
A2C1 az xy s��k x tengely�enek egys�egpontj�ara

illeszked}o, az x tengellyel 45◦-ot bez�ar�o egyenes k�epe. �Igy e k�et egyenes F
metsz�espontja az y tengely −1 koordin�at�aj�u pontj�anak centr�alaxonometrikus

k�epe (teh�at F illeszkedik a
←−−→
BB2 egyenesre). Az

←→
AF egyenes ekkor az y-tengely

−1 koordin�at�aj�u pontj�an kereszt�ul az x tengellyel h�uzott p�arhuzamos egyenes

k�epe. A fentiek alapj�an a
←−→
BE �es

←→
AF egyenesek metsz�espontja a (−1, 0,−1)

koordin�at�aj�u pont centr�alaxonometrikus k�epe. A
←−−→
C1D egyenes az xy s��kban
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a koordin�atatengelyek sz�ogfelez}o egyenes�enek k�epe, �es mivel a sz�ogfelez}o
egyenesre a (−1, 0,−1) pont val�oban illeszkedik, ezzel a centr�alaxonometria
egyenestart�asa alapj�an bel�attuk a feladat �all��t�as�at.
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