
Geometriai transzformációk gyakorlat, 2023. tavasz 6. feladatsor

Forgatva nyújtás, komplex számok

1. Az a, b befogójú derékszögű háromszöget az átfogóhoz tartozó magasság két hasonló
részháromszögre bontja. Milyen középpontú, mekkora szögű és mekkora arányú for-
gatva nyújtás viszi az egyiket a másikba?

2. Adottak a síkban az e és e′ egyenesek, valamint a rájuk nem illeszkedő O pont. Iga-
zoljuk, hogy létezik olyan O középpontú forgatva nyújtás, amely e-t e′-be viszi. Hány
ilyen forgatva nyújtás van?

3. Legyenek e és f párhuzamos egyenesek, tegyük föl, hogy egy P középpontú forgatva
nyújtás az e′, illetve f ′ egyenesbe viszi őket. Legyen X az e és e′, Y pedig az f és f ′

metszéspontja. Igazoljuk, hogy P , X és Y kollineáris.
(Útmutatás: Vegyük észre, hogy ugyanaz a P középpontú nagyítás viszi e-t f -be, mint
e′-t f ′-be.)

4. Tegyük fel, hogy az AB szakaszt valamilyen forgatva nyújtás viszi az A′B′ szakaszba.
Találjunk szerkesztési eljárást, amely a forgatva nyújtás középpontját szolgáltatja a
két szakasz ismeretében.
(Útmutatás: Először vegyük észre, hogy tetszőleges további pont képét meg tudjuk
szerkeszteni, majd alkalmazzuk a 3. feladatot.)

5. A komplex számsíkon dolgozva írjuk fel az alábbi transzformációk z′ = az + b alakú
képletét (találjuk meg az a és b együtthatókat):

(a) −2i+ 6 pontra vonatkozó középpontos tükrözés,
(b) i+ 2 pont körüli −90◦-os forgatás,
(c) 2i− 1 középpontú, 2 arányú nyújtás,
(d) i középpontú, 1/2 arányú, +90◦-os forgatva nyújtás,
(e) origó középpontú, 4 arányú, −60◦-os forgatva nyújtás,
(f) i+ 1 középpontú,

√

2 arányú, +45◦-os forgatva nyújtás.

6. Adottak a koordinátasíkon az A, B, A′ és B′ pontok. Határozzuk meg annak a forgatva
nyújtásnak a középpontját, amely A-t A′-be és B-t B′-be viszi, ha a megadott pontok
koordinátái

(a) A(1, 0), B(2, 0), A′(0, 1), B′(0, 3),

(b) A(1, 3), B(−2,−3), A′(0, 2), B′(−4,−1).

(Útmutatás: Használjunk komplex számokat, írjuk a transzformációt megadó képletet
z′ = az + b alakban, találjuk meg az a és b komplex együtthatókat, és oldjuk meg a
fixpontra fölírt z = az + b egyenletet.)


