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A fent bemutatott transzformációk 
térbeli pontokra érvényesek. Ha például 
egy szakaszt akarunk transzformálni, ak-
kor a két végpontján hajtjuk végre a 
transzformációkat és így megkapjuk az új 
szakaszt. Hasonlóképpen, egy három pont 
által meghatározott sík esetében, a három 
ponton hajtjuk végre a transzformációkat. 

 

Transzformációk konkatenálása 
Egy pontra több elemi transzformáci-

ót (pl. hármat) alkalmazva a következő 
összefüggés adódik: 

 
4. ábra 
Torzítás 

   321' MMMpp TT   
Mivel a mátrix szorzás asszociatív (csoportosítható), az összefüggést felírhatjuk a 

következő alakban: 
  321' MMMpp TT   

A transzformációs mátrixok szorzatát előre kiszámíthatjuk, és egy eredő M transz-
formációs mátrixot írhatunk fel. 

Egy 2D vagy 3D objektumon végrehajtott transzformációk sorozatát egy transz-
formációba össze tudjuk foglalni. Az összetett 33-as, vagy 44-es mátrixot úgy kapjuk, 
hogy összeszorozzuk az elemi transzformációknak megfelelő mátrixokat. 

Figyelembe kell viszont venni, hogy a mátrixszorzás nem kommutatív művelet, így a 
transzformációs mátrixok sorrendjét nem szabad felcserélni. 

1221 MMMM   

 

Transzformációk ellentettje 
Egy M transzformáció ellentettjét a transzformációs mátrix inverzével fejezhetjük 

ki. Az eddig felírt elemi transzformációk mindegyike invertálható. 
Az egyes elemi transzformációk ellentett transzformációja és az eredeti transzfor-

mációs mátrix inverze azonos. Például a 15 fokos forgatás transzformációs mátrixának 
az inverze a mínusz 15 fokos forgatás transzformációs mátrixával azonos. 

Kovács Lehel 

 

A hintázás fizikája 

III. rész 

3. A „planetáris nagy utazás” 
A „planetáris nagy utazás” fogalma olyan űrutazást jelent, amely Naprendszerünk 

mind a négy óriásbolygójának a kutatási lehetőségét teremti meg egyetlen űrrepülés al-
kalmával (6. ábra). Ilyen alkalmak 179 évente adódnak, amikor is ezek az ún. külső 
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bolygók egy irányban felsorakoznak. Egy ilyen misszió megtervezése figyelembe veszik 
azt a repülési irányváltoztatást és sebességnövekedést, amelyet a gravitációs hintamanő-
verrel lehet elérni akkor, amikor az űrjármű rendre elhalad a Jupiter, Szaturnusz és Urá-
nusz közelében. Ezeknek a gravitációs hintamanőverezéseknek a sorozata jelentős 
üzemanyag sporláshoz vezet és az utazási időt is nagymértékben lecsökkenti.  
 

 
6. ábra 

 
Ilyenfajta űrutazás indítására az 1977-es esztendőben nyílt alkalom: ennek során alig 

több mint egy évtized alatt az összes külső bolygót meg lehetett látogatni egyetlen űr-
szondával. Ennek megfelelően készültek az Amerikai Egyesült Államokban arra, hogy 
1977. augusztus 20-án útnak indítsák a Voyager-2 űrszondát. A „planetáris nagy utazás” 
menetrendje: 

 
A bolygó neve Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz 

A megérkezés 
időpontja 

bolygóközelbe 

 
1979. VII. 9 

 
1981. VIII. 25 

 
1986. I. 24 

 
1989. VIII. 25 

A bolygó felszínéhez 
viszonyított  

legkisebb távolság 

 
570000 km 

 
41000 km 

 
81500 km 

 
4950 km 

 
A Voyager-2 volt a NASA egyik legsikeresebb űrszondája. Több ezer felvételt 

(18000 fényképet a Jupiter térségéből, 16000-et a Szaturnuszéból, 8000-et az Uránuszé-
ból és 10000-et a Neptunuszéből) készített, és több, addig ismeretlen holdat ill. gyűrűt 
fedezett fel a megközelített bolygók körül. 2009. szeptemer 25-én 13493000000 km-re 
volt a Naptól és 15,5 km/s a Naphoz viszonyított sebessége. A Ross 248 vörös törpe 
csillag irányába halad és csillagközelbe (1,76 fényévre a csillagtól) 40176 év múlva kerül. 
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4. A Cruithne aszteroida 

Az 5 km átmérőjű és 14101,3  tömegű 3753 Cruithne földközeli kisbolygót Waldron 
J. D. fedezte fel 1986. október 10-én. A nagy excentricitású ( 0,515ε  ) ellipszis pályá-
jának fél nagy tengelye 149258475a  km, s ennek megfelelően a napkörüli keringésé-
nek periódusa 
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Amint látjuk, ez a keringési idő közel áll a Föld keringési periódusához 
( 365,242TF  nap), aminek az a következménye, hogy 1994. és 2015. között a kisbolygó 
minden év novemberében kerül Földközelbe (7. ábra), kb. a Föld-Hold távolság 30-
szorosára közelíti meg a Földet. Minden Földközelben megvalósuló gravitációs hintama-
nőverezés következtében a Cruithne pályája (Wiegert és Innanen számításai szerint) eny-
hén módosul, de úgy, hogy 390 év múlva a Földhöz viszonyítva ugyanabba a helyzetbe 
kerül majd ismét. Közben a Cruithne-Föld közötti legkisebb távolság is fokozatosan vál-
tozik minden évben. Az aszteroida a Földhöz legközelebb (12,5 millió km-re) 1902-ben 
volt és 2292-ben lesz újra. A két égitest összeütközésének a veszélye nem áll fenn, mert a 
pályáik közötti hajlásszög 19,8º. Az ilyen esetekben szoktak a szakemberek 1:1-es orbitális 
rezonanciáról beszélni. Jelenleg a Cruithne kisbolygó a Földhöz viszonyítva amolyan ló-
patkó alakú pályát ír le a Föld előtt, mintha a Földnek lenne a holdja (8. ábra). 

    
7. ábra       8. ábra 
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