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MATEMATIKA 

Pro úlohy aplikované matematiky, které vykazují alespoň částečnou osovou symetrii, 
bývá mnohdy vhodnější použití polárních souřadnic r, θ (resp. v prostoru r, θ, φ) 
namísto souřadnic kartézských x, y (resp. x, y, z v prostoru). 

Jako příklad uvažujme rovnoměrný pohyb po kružnici. Při řešení v kartézských 
souřadnicích by bylo třeba y dopočítávat podle vztahu 

22 xRy −±= , 

kde R je poloměr kružnice, a ještě se starat o znaménko podle toho, v jakém 
kvadrantu se nacházíme. A to nemluvím o tom, jak vyřešit rovnoměrnost pohybu – 
rozhodně nejde o rovnoměrnou změnu x. 

V polárních souřadnicích je úloha nepoměrně snadnější. Souřadnice r (vzdálenost od 
středu) zůstává konstantní, souřadnice θ (úhel průvodiče) se plynule mění s časem t, 
přičemž konstantou úměrnosti je úhlová rychlost ω: 

r = const. 
θ = ω · t 

K procvičení problematiky vytvořme tedy program, ve kterém se bude kulička 
rovnoměrně pohybovat po kružnici. Pozice kuličky v něm bude primárně 
reprezentována v polárních souřadnicích. Vzhledem k tomu, že grafické funkce 
vyžadují předání souřadnic kartézských, bude nutno provádět transformaci. Úloha 
nám tedy poslouží i k procvičení této transformace. 

 
Proč zrovna pohyb po kružnici? Myslím, že je takové pěkné, přitažlivé pro studenty, 
když se v programu něco hýbe… 



KONCEPČNÍ OTÁZKY PROGRAMU 
V úloze jde především o následující dvě otázky: 

1. Pohyb – jak vyřešit, aby se kulička pohybovala sama. 
2. Transformace z polárních na kartézské souřadnice. 

K první otázce: Má-li program provádět něco sám, bez popudu ze strany uživatele, je 
třeba použít časovač, který v pravidelných intervalech tiká. Při každém tiku se zvětší 
úhel průvodiče a kulička se vykreslí v nové pozici. 

Ke druhé otázce: Pro studenta, který umí používat goniometrické funkce, není 
problém transformaci odvodit. 
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Z obrázku vyplývají tyto transformační vztahy: 

xkuličky = xkružnice + ∆x , 

ykuličky = ykružnice + ∆y , 

kde 

∆x = r · cos θ , 

∆y = r · sin θ . 

Samozřejmě, je třeba dbát na definici počátku a smyslu měření úhlu θ. 

TECHNICKÉ OTÁZKY NA PLATFORMĚ .NET/C# 

• Použití časovače bylo vysvětlováno v sedmém dílu tohoto seriálu. 

• Pro výpočet sinu a kosinu existují statické metody Sin a Cos třídy Math. 
Metody vyžadují úhel v radiánech. Uvažujeme-li raději ve stupních, je třeba 
před výpočtem provést převod na radiány. K tomu se může hodit hodnota π, 
kterou lze získat jako Math.PI. 

• Ke kreslení kružnice, resp. kruhu slouží metody DrawEllipse, resp. 
FillEllipse objektu kreslicí plochy okna. Metody vyžadují předání levého 
horního rohu obdélníka opsaného kruhu či kružnici. Tyto hodnoty se ze 
souřadnic středu vypočtou odečtením poloměru. 

• Zaokrouhlení z vypočtených desetinných hodnot na celé pixely se nejlépe 
provede voláním metody Convert.ToInt32. 



ŘEŠENÍ 

Uvádím zdrojový kód Form1.cs: 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

namespace Kruhový_pohyb 

{ 

  public partial class oknoProgramu : Form 

  { 

    // Parametry kružnice 
    int xStředuKružnice = 100; 

    int yStředuKružnice = 100; 

    int poloměrKružnice =  80; 

    // Parametry kuličky 
    double úhel = 0;   // Úhel průvodiče ve stupních 
    double omega = 60; // Úhlová rychlost ve stupních za sekundu 
    int poloměrKuličky = 5; 

    public oknoProgramu() 

    { 

      InitializeComponent(); 

    } 

    private void oknoProgramu_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

    { 

      Graphics kp = e.Graphics; 

      // Výpočet pomocných hodnot pro kružnici 
      int xLH = xStředuKružnice - poloměrKružnice; 

      int yLH = yStředuKružnice - poloměrKružnice; 

      int šířka = 2 * poloměrKružnice; 

      int výška = šířka; 

      // Kreslíme kružnici 
      kp.DrawEllipse(Pens.CornflowerBlue, xLH, yLH, šířka, výška); 

      // Výpočet středu kuličky (NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!) 
      double úhelRad = úhel * Math.PI / 180; 

      double rozdílX = poloměrKružnice * Math.Cos(úhelRad); 

      double rozdílY = poloměrKružnice * Math.Sin(úhelRad); 

      double xStředuKuličky = xStředuKružnice + rozdílX; 

      double yStředuKuličky = yStředuKružnice + rozdílY; 

      // Výpočet pomocných hodnot pro kuličku 
      //   ("recyklujeme" jednou použité pomocné proměnné) 
      xLH = Convert.ToInt32(xStředuKuličky - poloměrKuličky); 

      yLH = Convert.ToInt32(yStředuKuličky - poloměrKuličky); 

      šířka = 2 * poloměrKuličky; 

      výška = šířka; 

      // Kreslíme kuličku 
      kp.FillEllipse(Brushes.CornflowerBlue, xLH, yLH, šířka, výška); 

    } 

    private void časovač_Tick(object sender, EventArgs e) 

    { 

      double čas = 0.001 * časovač.Interval; 

      úhel += omega * čas; 

      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 MATEMATICE 
Úloha se dá snadno rozšířit na pohyb po elipse nebo po spirále.  

V případě elipsy se poloměr r v transformačních vztazích nahradí poloosami a, b 
elipsy: 

∆x = a · cos θ , 

∆y = b · sin θ . 

V případě spirály je zase hodnota r funkcí času, např. přímá úměra s konstantou vr 
(odpovídá radiální rychlosti): 

∆x = r(t) · cos θ , 

∆y = r(t) · sin θ , 

kde 

r(t) = vr · t 

KAM DÁL V .NET/C# 

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 
 


