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Díl 7: Analytická geometrie – Rovnice přímky, pohyb po 
přímce 

MATEMATIKA 
Parametrická rovnice přímky dané dvěma body A, B o souřadnicích [xA, yA], [xB, yB] 
zní 

x = xA + (xB – xA) · t 

y = yA + (yB – yA) · t 

přičemž změna parametru t celkem názorně vyjadřuje pohyb po přímce. Pro t = 0 se 
evidentně nacházíme v bodě A, pro t = 1 zase v bodě B. Proč si parametrickou 
rovnici neprocvičit na programu, který po zadání dvou definičních bodů bude 
animovat pohyb kuličky po (polo)přímce z bodu A do bodu B a dál? 

 

KONCEPČNÍ OTÁZKY PROGRAMU 
Program by měl evidentně pracovat dvoufázově. V první fázi uživatel dvakrát klepne 
myší, čímž zadá definiční body přímky. Po druhém klepnutí se program přepne do 
druhé fáze, ve které budeme animovat pohyb kuličky. Další klepnutí animaci ukončí 
a současně definuje první bod další přímky. 

TECHNICKÉ OTÁZKY NA PLATFORMĚ .NET/C# 

• Pro animace se používá časovač, který lze nalézt jako nástroj „Timer“ 
v Toolboxu. Jeho vlastnost Interval udává dobu mezi dvěma následujícími 

tiky měřenou v tisícinách sekundy. Časovač se spouští a zastavuje buď 
manipulací s hodnotou vlastnosti Enabled, nebo voláním metod Start 

a Stop. Tik časovače reprezentuje jeho jediná událost Tick. 



• Výsledkem výpočtu souřadnic bodu na přímce jsou dvě desetinná čísla. Ta je 
potřeba před kreslením zaokrouhlit na celé pixely, což nejlépe obstará volání 
metody Convert.ToInt32, které se v parametru předá zaokrouhlované 
desetinné číslo. 

• Pro kreslení úsečky se používá metoda DrawLine kreslicí plochy okna, které 

se kromě pera předávají souřadnice jejích koncových bodů (buď jako dvakrát 
dvě celá čísla, nebo jako dva objekty Point). 

• Pro kreslení vyplněného kolečka se používá metoda FillEllipse, které se 
kromě štětce předávají souřadnice levého horního rohu opsaného obdélníka 
a jeho šířka a výška. 

• Vektorová grafika se vždy provádí v obsluze události Paint. Z jiných metod 

lze událost Paint vyvolat metodou Refresh. 

ŘEŠENÍ 

Uvádím zdrojový kód Form1.cs: 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

namespace Pohyb_po_přímce 

{ 

  public partial class oknoProgramu : Form 

  { 

    bool prvníFáze = false; 

    Point bodA, bodB;  // definiční body přímky 

    double t;          // parametr přímky 

    int x, y;          // pozice kuličky  

    public oknoProgramu() 

    { 

      InitializeComponent(); 

    } 

    private void oknoProgramu_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

    { 

      if (!prvníFáze) 

      { 

        // Přeruš dosavadní animaci a ulož první bod 

        //   nové přímky 

        časovač.Stop(); 

        bodA = e.Location; 

      } 

      else 

      { 

        // Ulož druhý bod přímky, spusť časovač 

        bodB = e.Location; 

        t = 0; 

        časovač.Start(); 

        Refresh(); 

      } 

      prvníFáze = !prvníFáze; 

    } 

 



    private void oknoProgramu_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

    { 

      // Odkaz na kreslicí plochu 

      Graphics kp = e.Graphics; 

 

      // Definiční úsečka 

      kp.DrawLine(Pens.CornflowerBlue, bodA, bodB); 

 

      // Kulička 

      int poloměr = 5; 

      int xLH = x - poloměr; 

      int yLH = y - poloměr; 

      int šířka = 2 * poloměr; 

      int výška = šířka; 
      kp.FillEllipse(Brushes.CornflowerBlue, xLH, yLH, šířka, výška); 

    } 

 

    private void časovač_Tick(object sender, EventArgs e) 

    { 

      // Posuň kuličky změnou parametru 

      t += 0.02; 

 

      // Vypočti novou pozici kuličky 

      double xDouble = bodA.X + (bodB.X - bodA.X) * t; 

      double yDouble = bodA.Y + (bodB.Y - bodA.Y) * t; 

 

      // Zaokrouhlení na celé pixely 

      x = Convert.ToInt32(xDouble); 

      y = Convert.ToInt32(yDouble); 

 

      // Vynutíme překreslení 

      Refresh(); 

    } 

  } 

} 

V odkazu najdete také kompletní projekt pro Visual C#. Spustitelný .EXE soubor 

z podsložky bin/debug využijete i v případě, že toto vývojové prostředí na svém 

počítači nemáte. K běhu zmíněného .EXE souboru je na cílovém počítači zapotřebí 
přítomnost .NET Framework 3.5 (pokud není u vás nainstalován, stáhněte si jej 
zdarma ze stránek společnosti Microsoft). 

KAM DÁL V .NET/C# 
Další informace ke kreslení vektorové grafiky naleznete v šesté kapitole knihy 
Moderní programování – učebnice pro začátečníky. 

Další informace k animacím v programech Windows Forms najdete v první kapitole 
knihy Moderní programování – učebnice pro středně pokročilé.  

 



PROGRAMOVÁNÍ NÁZORNĚ A SROZUMITELNĚ 
Chcete se naučit programovat nebo se v programování zdokonalit? Akreditované 
počítačové kurzy společnosti moderníProgramování mohou být vaší správnou 
volbou. Na kurzech se učíte prakticky, lektor vám pomáhá překonat problémová 
místa, na cokoli se můžete zeptat. 

Prozkoumejte nabídku kurzů na http://www.moderniprogramovani.cz/kurzy/  

Základní řada programovacích kurzů: 

• Programování pro začátečníky 

• Programování v .NET/C# pro středně pokročilé 

• Programování v .NET/C# pro pokročilé 

Programujeme na nové platformě, v novém jazyce: 

• Přecházíme na Javu 

• Přecházíme na .NET/C# 

Databáze 

• Databáze a SQL pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Databázové aplikace na platformě .NET/C# 

Web 

• Tvorba webu, HTML a CSS pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Základy webových aplikací ASP.NET 

• Pokročilé webové aplikace ASP.NET 

 


