
 A grafika programozás alapjai: síkbeli transzformációk       
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 Leképezés a Világ-koordinátarendszerről a 

Képernyő-koordinátarendszerre 

 Ponttranszformációk a Világ-koordinátarendszerben 

  Eltolás (Transzláció) 

  Nagyítás, kicsinyítés (Zoom-olás) az origóra  

 vonatkozóan 

  Elforgatás az origó körül (Rotáció) 

 Példa: Egy háromszög elforgatása adott pont körül 

adott szöggel 

 

 



 Leképezés a Világ-koordinátarendszerről a Képernyő-

koordinátarendszerre 

   
Az ábrázolandó fizikai 

jelenségek, geometriai 

alakzatok általában a 

jelenségek leírására 

használt Világ-

koordinátarendszerbe

n állnak 

rendelkezésre, mely 

ritkán esik egybe a 

Képernyő-

koordinátarendszerrel. 

Ezért egy leképezést 

kell végeznünk a 

Világ-kr.-ről a 

Képernyő-kr.-re, mely 

megadja a Világ-kr.-

beli 

(x;y) koordináták 

Képernyő-kr.-beli 

(XK;YK) megfelelőit.  
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Lx = getmaxx()/(x2-x1) 

Ly = getmaxy()/(y2-y1)                                        

A képernyő-koordináták:    XK = Lx*(x-x1) 

                                           YK = getmaxy()-Ly*(y-y1) = Ly*(y2-y) 



 Az ábrázolandó fizikai jelenségek gyakran igénylik az alakzatok 

mozgásának leírását. Ezt célszerűen a Világ-kr.-ben végezhetjük el az 

alakzatok jellemző pontjainak, pl. egy háromszög csúcspontjainak 

transzformálásával: eltolással, nagyítással, elforgatással. Mindegyik 

síkbeli transzformáció leírható egy 3x3-as mátrixszal. Az egymást 

követő transzformációs lépések mátrixainak összeszorzásával 

egyetlen mátrix formájában megkapjuk az összetett transzformáció 

leírását. Egy pont transzformáltját megkapjuk, ha a mátrixot a pont 

helyvektorával megszorozzuk. 
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 Ponttranszformációk a Világ-koordinátarendszerben 

   

● Eltolás (Transzláció) 
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● Eltolás (Transzláció) .. 

A transzformációk mátrixszal való megadásának előnye az egymást 

követő transzformációk egyesített kezelésének egyszerűsége. 

 

 

 

 

Megadás transzformációs mátrixszal: 
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● Nagyítás, kicsinyítés (Zoom-olás) az origóra vonatkozóan 

Aránytartó nagyítás esetén kx = ky. 

A nagyítás, ill. a kicsinyítés megfelel ugyanazon koordinátatengelyeken 

más tengelybeosztás alkalmazásának. 
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● Elforgatás az origó körül (Rotáció) 



 Példa: Egy háromszög elforgatása adott pont körül adott 

szöggel 

 
Forgassuk el a C (7;9) pont körül 

90 fokkal 

a (14;4), (19;5) és (13;11) 

koordinátájú 

csúcsokkal adott háromszöget ! 
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1. lépés: Áttranszformálás a C 

origójú K1 koordinátarendszerbe 

(eltolás).  

 

A transzformáció mátrixa: 
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2. lépés: Áttranszformálás a 90 fokkal elforgatott 

K2 koordinátarendszerbe (elforgatás). 

 

A transzformáció mátrixa: 

3. lépés: Áttranszformálás a K2 

koordináta- 

rendszerből a K3 

koordinátarendszerbe, eltolással 

 

A transzformáció mátrixa: 
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A transzformációsorozatot leíró mátrix az elemi 

transzformációs mátrixok szorzataként adódik: 

Pl. a háromszög (13;11) koordinátájú csúcspontja a három 

transzformációs lépés után az 

vektor által kijelölt  (5;15) pontba kerül. 


