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Díl 10: Algebra – Ověřování vzorců 

MATEMATIKA 
Po celou dobu studia matematiky se studenti setkávají s různými vzorci. Některé jsou 
jim odvozeny, jiné jen převezmou a používají. Ať už je tomu tak či tak, pokaždé může 
být zajímavé příslušný vzorec nějak ověřit, zkontrolovat, že opravdu funguje. Vzorec 
se jim jednak stane bližším a jednak budou vidět, že to celé dává opravdu smysl, že 
ta matematika není jen nějaká teorie, kterou se chtě nechtě musejí učit. 

Pro konkrétnost nyní pracujme třeba se vzorcem pro sinus dvojnásobného úhlu: 

sin 2α = 2 · sin α · cos α 

Připravíme dva programy. První z nich bude určen pro jednorázové ověření vzorce. 
Uživatel zadá úhel α a program pro něj vypočte hodnotu levé a pravé strany 
a výsledky zobrazí uživateli, aby ten mohl vidět shodu. 

Druhý program bude zajímavější. Zadávání testovaných úhlů bude provádět sám 
(bude je generovat náhodně). Jelikož je podstatně rychlejší než člověk-uživatel, 
stihne těch úhlů prověřit více. 

 

 

KONCEPČNÍ OTÁZKY PROGRAMŮ 
Programy zřejmě nebudou příliš komplikované. Za zmínku zde stojí snad pouze 
automatické porovnávání levé a pravé strany. Vzhledem ke konečně přesnosti 
výpočtů na počítači asi není vhodné použít test na rovnost. Lepší bude rozdíl levé 
a pravé strany, resp. jeho absolutní hodnotu, porovnat s nějakou malou hodnotou, 
např. 10-10. 



TECHNICKÉ OTÁZKY NA PLATFORMĚ .NET/C# 

• Pro výpočet sinů a kosinů slouží metody Sin a Cos třídy Math. Úhel, jehož 
sinus nebo kosinus chceme spočíst, se předává v radiánech. K přepočtu 
mezi stupni a radiány je potřeba π, které lze mj. získat jako Math.PI. 

• Pro výpočet absolutní hodnoty lze použít metodu Abs třídy Math. 

• Generování náhodných čísel bylo popsáno ve druhém dílu tohoto seriálu. Zde 
budeme potřebovat náhodná desetinná čísla, namísto metody Next tedy 
použijeme metodu NextDouble, která vrací náhodné desetinné číslo mezi 
nulou a jedničkou. Získaná čísla můžeme transformovat např. do rozmezí -100 
až +100. 

ŘEŠENÍ 
Uvádím nejprve jádro zdrojového kódu pro jednorázové ověření: 

 private void poleÚhel_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
 { 
    try 
    { 
        // Vstup do číselné formy 
        double úhelVeStupních = Convert.ToDouble(poleÚhel.Text); 
 
        // Převod na radiány 
        double alfa = úhelVeStupních * Math.PI / 180; 
 
        // Výpočty 
        double levá  = Math.Sin(2*alfa); 
        double pravá = 2 * Math.Sin(alfa) * Math.Cos(alfa); 
 
        // Zobrazení výsledků 
        poleLevá.Text  = levá.ToString(); 
        polePravá.Text = pravá.ToString(); 
    } 
    catch 
    { 
        poleLevá.Text  = null; 
        polePravá.Text = null; 
    } 
 } 



Dále uvádím jádro zdrojového kódu pro automatizované ověření: 

 private void tlačítkoOvěř_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
    // Tisíckrát zopakuj ověření vzorce 
    const int celkemOvěření = 1000; 
    bool ok = true; 
    for (int ověření = 0; ověření < celkemOvěření; ověření++) 
    {  
        // Náhodná hodnota úhlu alfa 
        // Úhel bude přímo v radiánech v rozmezí -100 až +100 
        double alfa = -100 + 200 * náhoda.NextDouble(); 
        MessageBox.Show(alfa.ToString("F3")); 
 
        // Hodnoty levé a pravé strany vzorce 
        double levá = Math.Sin(2 * alfa); 
        double pravá = 2 * Math.Sin(alfa) * Math.Cos(alfa); 
 
        // Ověř, že vzorec v tomto případě fungoval 
        double rozdíl = Math.Abs(levá - pravá); 
        if (rozdíl > 1e-10) 
        {  
            // Zjištěn rozdíl, oznam to uživateli 
            ok = false; 
            string zpráva = string.Format( 
                "Při úhlu {0} nalezen rozdíl {1}", 
                alfa, rozdíl); 
            MessageBox.Show(zpráva); 
        } 
    } 
 
    // Vyhodnocení testu 
    if (ok) 
        MessageBox.Show("Pro všechny kontrolované hodnoty" + 
                        " vzorec pracuje správně"); 
 } 

V odkazech najdete také kompletní projekty pro Visual C# (Jednorázové ověření, 
Automatizované ověření). Spustitelné .EXE soubory z podsložek 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 o zápisu matematických výpočtů na platformě .NET/C# najdete 
v deváté kapitole knihy Moderní programování – učebnice pro začátečníky. 

MATEMATICKÁ POZNÁMKA 
Prezentovaný postup samozřejmě nenahrazuje matematický důkaz vzorce (z plat-
nosti vzorce pro mnoho čísel samozřejmě automaticky neplyne platnost pro všechna 
čísla). To ale cílem nebylo. Spíše šlo o to podívat se na problém z jiné stránky, 
doplnit klasický výklad. 



 

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 
 


