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I. PUNKTY I LINIE 

1.Definicja punktu 
W świecie programowania gier, mamy do czynienia z różnego rodzaju typami funkcji. Generalnie, funkcja jest 
regułą, która pobiera informację (wejście) i zwraca nową informację (wyjście). W programowaniu, możemy pisać 
funkcje, które pobierają różne rodzaje danych wejściowych, takich jak zmienne, tekst lub liczby, i zwracają różne 
rodzaje typów informacji lub nawet wykonywać działania na wyjściu. W dobrze napisanym programie, powinno 
się podzielić powtarzalne zadania, tak aby kod stał się prosty i czytelny. Spójrzmy na przykład dobrze 
skomentowanej i przydatnej funkcji // cel: określenie czy liczba jest potęgą 2 //wejście: sprawdzana liczba 
//wyjście: prawda jeśli jest to potęga 2, w przeciwnym razie fałsz bool powOfTwo (int num) { return !(num & 
(num - 1)); } Funkcji tej jest przekazywana liczba całkowita i zwraca true lub false w odpowiedzi , w zależności 
czy liczba jest potęgą 2 - na przykład 16,32,64 ... Jednak w matematyce funkcja jest ograniczona tylko do liczb: 
Pobiera liczbę, stosuje regułę do niej, a potem zwraca nową liczbę. Są dwa sposoby definiowania funkcji w 
matematyce. W pierwszym można wyświetlić listę zbioru uporządkowanych par składających z liczby wejściowej, 
po której następuje liczba wyjściowa. Na przykład poniższe uporządkowane pary definiują funkcję: (0,0), (1,2), 
(2,4), (3,6) i (4,8). Można również zobaczyć to w formie tabelarycznej 
x : 0,1,2,3,4 
y: 0,2,4,6,8 
Chociaż utworzenie takiej tabeli jest proste i szybkie, takie podejście ma swoje problemy. Jeśli wstawimy liczbę do 
funkcji tabelarycznej i nie pokażemy jej danej wyjściowej, uzyskamy komunikat błędu. Spójrzmy do powyższej 
tabelki i sprawdźmy co się stanie jeśli wstawimy tam 5? Nie ma odpowiednika wyjściowego dla 5,więc komputer 
nie wie co robić z nią. Jest to związane z kolejnym problemem z użyciem takiej tabeli: Wejście musi istnieć dla 
każdego możliwego wyjścia, co może prowadzić do bardzo dużej tabeli, która zajmie dużo pamięci. Prowadzi to 

do lepszej metody. Drugim sposobem definiowania funkcji jest użycie wzoru , lub równania, które łączy dwie 
liczby. Omawiana funkcja może być zapisana jako y =2x, gdzie x jest daną wejściową a y daną wyjściową. 
Spróbujmy dołączyć każdą uporządkowaną parę do tego równania. Działa, prawda? Obie definicje opisują tą 
samą funkcję. Zaletą użycia drugiego podejścia jest to ,że mieści wszystkie dane numeryczne , a nie tylko pięć 
liczb wypisanych w tabeli. Przy funkcji, która może pobrać liczbę rzeczywistą na wejściu, takie podejście używa o 
wiele mniej miejsca niż tabelka. Spójrzmy teraz na obszar w jakim funkcje są powszechnie stosowane: 
umieszczanie rzeczy na ekranie. Kiedy piszemy grę, często prosimy komputer o umieszczenie obiektów na 
ekranie, ale jak komputer wie gdzie je umieścić? Tradycyjnie, programiści gier używają układu współrzędnych 
kartezjańskich dla wskazania określonego położenia na ekranie. Kartezjański system współrzędnych składa się z 
poziomej osi x i pionowej osi y. Każdy pojedynczy punkt może być zdefiniowany przez uporządkowaną parę 
współrzędnej x po której przychodzi współrzędna y, zapisane jako (x, y). Początkiem jest miejsce przecięcia się 
dwóch osi; jego współrzędne to (0,0). Z tego początku, dodatnie wartości x idą w prawo a ujemne w lewo. 
Podobnie, dodatnie wartości y idą w górę, a ujemne w dół. 

PRZYKŁAD 1.1 
Chcemy umieścić sześć obiektów (od A do F) na ekranie. Ich dane położenia w kartezjańskim układzie 
współrzędnych to A(0,0), B(1,2), C(4,3), D(-1,2), E(-2,-1), i F(3,-2).  
 Rozwiązanie :  

 

Teraz możemy użyć funkcji aby przenosić obiekty wokół ekranu w oparciu o ich współrzędne x i y  
UWAGA 



Uważajmy aby nie pomylić kartezjańskiego systemu współrzędnych ze współrzędnymi monitora. Zauważ ,że 
dodatnia oś y w układzie kartezjańskim idzie w górę. Niestety, monitory są ustawione do odczytywania od góry w 
dół, więc współrzędne ekranowe uznają dół ,jako kierunek dodatni osi : 

 

W całkowitym potoku renderingu, ostatnim krokiem jest konwersja ze współrzędnych kartezjańskich do 
współrzędnych ekranowych. Ten sam system współrzędnych może być rozszerzony do 3D. Wszystko co trzeba 
zrobić to dodać trzecią oś : oś z. Niestety, nie ma jakiegoś standardu w tym względzie. Niektóre pakiety używają 
osi y w górę, inni osi z w górę. Niektóre silniki używają reguły prawej ręki, inne lewej ręki. Co to wszystko znaczy? 
Że koniec końców jest arbitralne jak nazywa się jaka oś. My przyjmiemy system współrzędnych reguły prawej ręki 
z y w górę, jak poniżej : 

 

W tym systemie oś dodatnia x biegnie w prawo, oś dodatnia y idzie w górę a oś dodatnia z biegnie z ekranu w 
kierunku patrzącego  
PRZYKŁAD 1.2 
Uzyskajmy współrzędne punktu P : 

 

Rozwiązanie  
Aby uzyskać dane punku P trzeba przenieść się dwie jednostki w prawo, cztery jednostki w górę, i pięć jednostek 
w przód, więc punkt może być opisany potrójnym porządkiem (2,4,5). W kodzie mamy również więcej niż jeden 
sposób przechowywania współrzędnych. Wielu programistów woli używanie prostego typu danych, podczas gdy 



inni wybierają dłuższą, metodę zorientowaną obiektowo i zawijają punkt w klasę lub strukturę  
// Różne typy danych które mogą być używane do przechowywania punktów  
//1. tablica zmiennoprzecinkowa. Zaletą jest łatwość, szybkość i małe zużycie pamięci  
float 3dPoint[3];  
//2. struktura przechowując trzy zmiennoprzecinkowe liczby. Zaletą jest możliwość  
//przeładowywania operatorów i definiowania funkcji  
struct 3dPoint  
{  
float x, y,z;  
// Przeładowanie operatora dodawania  
3dPoint temp = { this->x + P2.x, this->y + P2.y, this->z +P2.z  
};  
return temp;  
}  

};  
Użycie tej struktury dla dodawania dwóch punktów jest równie proste:  
3DPoint A,B,C;  
C=A+B;  
Również dobrym pomysłem jest wyrobienie w sobie nawyku myślenia układami współrzędnych jakie pojawią się 
w grach. W prawie wszystkich grach 2D na świecie układ współrzędnych jest definiowany przez początek (0,0), 
pojawiający się lewym górnym rogu ekranu z wartościami x i y rosnącymi w prawo w dół. Ogólnie rzecz biorąc, 
współrzędne ekranowe są w pikselach, więc jeśli gra jest uruchamiana w rozdzielczości 800x600, współrzędne 
ekranowe rozszerzają się do 800 w prawo wzdłuż osi x i 600 w dół wzdłuż osi y. W grach 3D, ważne jest aby 
zapamiętać ,że większość gier jest napisana dla ujemnej osi z a rozmiar jednostek jest generalnie określony 
wcześniej przez API jakie zostało użyte  
Punkty 2D są przedstawiane przez uporządkowaną parę (x,y) 
Punkty 3D są przedstawiane przez uporządkowaną trójkę (x,y,z) 
 
2.Definicja linii  
Równanie liniowe jest specjalnym rodzajem funkcji. Pamiętasz ,z powyższej sekcji, kiedy definiowaliśmy funkcję 
przez zbiór uporządkowanych par punktów? Każdy z tych punktów jest pojedynczym rozwiązaniem dla równania y 
= 2x. Całkowitym rozwiązaniem są wszystkie punkty , które spełniają to równanie. Jeśli zaczniesz ustawiać 
indywidualne rozwiązania równania liniowego, wyjdzie ciekawy wzór. Spójrzmy na tablicę dla równania liniowego 
y=2x. Tablica oferuje pięć rozwiązań tego równania. Zanim spojrzymy na poniższy rysunek, ustawmy te pięć 
punktów i zobaczmy jaki otrzymamy wzorzec. Jeśli nie jesteś pewny, wypróbuj jakieś dodatkowe rozwiązanie. 
Jeśli wstawiasz coraz więcej rozwiązań, linia zaczyna się wyłaniać jak pokazano poniżej. Linia ta jest całkowitym 
rozwiązaniem dla równania liniowego y=2x : 

 

 Więc jaki jest wzorzec? Tak jest - linia. To dlatego jest nazywane równaniem liniowym Wykres równania w 
postaci Ax + Bx = C, gdzie A i B nie są 0, jest linią prostą. I odwrotnie, każda linia prosta jest równaniem w 
postaci Ax+Bx=C, gdzie A i B nie są 0 . Generalnie, najłatwiejszym sposobem narysowania równania liniowego 
jest przekształcenie równania tak aby y było samotne po jednej stronie. Wtedy wybieramy wartość dla x, 
wstawiamy ją do równania i znajdujemy wartość dla y. Chociaż dwie uporządkowane pary są wystarczające dla 
określenia wykresu linii, lepiej jest użyć trzeciej pary. 
PRZYKŁAD 1.3  
Narysuj równanie 3x-2y=8  
Rozwiązanie 
1.Przekształć równanie aby y znalazło się osobno po jednej stronie:  
3x-2y=8  
-2x=-3x+8  



y= (3/2)x-4  
2.Dużo lepiej jest narysować punkty ze współrzędnymi całkowitymi, więc wybieramy wartości x takie jak 0, 2 i 4. 
Kiedy wstawisz te trzy wartości do równania, uzyskamy następujące trzy uporządkowane pary (0,-4), (2, -1), 
(4,2) 
3.Narysuj te trzy punkty i połącz linią. 

 

  
PRZYKŁAD 1.4 WYKRES LINII POZIOMEJ 
Narysuj równanie y = 3  
Rozwiązanie  
To jest trochę podchwytliwe; na pierwszy rzut oka nie wygląda na równanie linii. Jednak , jeśli pomyślisz otym jak 
o 
0x + 1y = 3 ,  
pasuje do postaci Ax+By = C 1.Spróbuj znaleźć trzy pojedyncze rozwiązania, które spełniają te równania  

2.Wybierz trzy wartości x, na przykład 0,1 i -1. Po podłączeniu ich do równania, masz trzy pary uporządkowane 
(0,3), (4,3) i (-4,3). W rzeczywistości, bez względu na wartość wybranego x , odpowiednia wartość y zawsze 
będzie 3.  
3.Nanieś te trzy punkty i narysuj linię je łączącą : 

 

3. Właściwości linii 
Teraz kiedy zdefiniowaliśmy równanie linii, spójrzmy na jego właściwości trochę bliżej. Jednym z najważniejszych 
elementów linii jest nachylenie lub stromość. Poniższy rysunek pokazuje wzgórze (linia prosta), które wzrasta 
równomiernie o 50 m w pionie ,dla każdych 100m "przesunięcia" : 

 

Nachylenie jest mierzone poprzez stosunek jego wzrostu do przesunięcia, co w tym przypadku wynosi 50/100 , 
lub 50%. To samo wzgórze może być przedstawione matematycznie przez równanie liniowe 1/2x - y = c jak 
pokazano poniżej: 



 

Spójrz na współrzędne punktów P i Q. Jak widać, linia rośnie w tempie jednej pionowej jednostki na dwie 
jednostki poziome. Oznacza to, że nachylenie linii, lub stromość, to wzrost / przesunięcie = 1/2 Generalnie jest 
używany indeks jest używany do nazwania dwóch punktów P(x1,y1) i Q(x2,y2), na nie pionowej linii definiującej 
nachylenie, które oznaczymy jako m. nachylenie = m = Δy/Δx = y2- y1 / x2 - x1  
Nie ma znaczenia, jakie dwa punkty są do wyboru; współczynnik nachylenia zawsze jest ten sam dla dowolnych 
dwóch punktów na tej samej linii. Spójrzmy na wykres 1/2x-y = 0 : 

 

 
Punkty P i Q oraz początek leżą na tej samej linii. Jeśli używamy punktów P i Q do wyliczenia nachylenia, 
otrzymasz m = (2-1)/(4-2) = 1/2 Jeśli użyjesz punktu P i początku, otrzymasz m= (1-0)/ (2-0) = 1/2 Tak czy 
inaczej ,nachylenie dalej wynosi 1/2 
PRZYKŁAD 1.5 NACHYLENIE MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI  
Znajdź nachylenie między punktami (1,5) i (-2, 0) 
Rozwiązanie  
Nachylenie = m =(y2-y1)/(x2-x1) = (0-5)/(-2-1) = (-5)/(-3)= 5/3  
Spójrzmy jak można rozwiązać ten problem w kodzie, używając funkcji specjalnie stworzonej do obliczania 
nachylenia między punktami 2D:  
// cel : obliczenie nachylenia linii między 2 punktami  
//dane wejściowe : P1 - tablica 2 liczb reprezentujących punkt 1  
// P2 - tablica 2 liczb reprezentujących punkt 1  
// dane wyjściowe: nachylenie między dwoma punktami  
float slopBetweenPoints(float *P1, float *P2)  

{  
return (P2[1] - P1[1] ) / (P2[0] - P1[0]) ;  
}  
PRZYKŁAD 1.6 NACHYLENIE LINII 
Teraz połączymy ten pomysł nachylenia z wykresem linii, jaki omawialiśmy w poprzedniej części Określimy 
nachylenie poniższych dwóch linii i wykres obu linii na tym samym układzie kartezjańskim:  
a. y=1/2x + 1  
b. -3x+6y = -12  
Rozwiązanie  
Znajdziemy dwie pary współrzędnych dla każdej linii, a potem użyjemy wzoru nachylenia  
a. (0,1) i (4,3) oba spełniają y=1/2x+1  
Korzystając z formuły nachylenia, mamy m = (3-1)/(4-0) = 2/4 = 1/2  
b. (0,-2) i (3, -1/2) oba spełniają -3x+6y=-12  

Korzystając ze wzoru na nachylenie mamy m = ([-1/2]- -2)/(3-0) = (3/2)/3 = 1/2  
Teraz mamy dwa punkty na każdej linii, możemy nałożyć te dwa punkty i połączyć je linią:  



 

Spójrzmy na wykres tych dwóch równań. Oba mają nachylenie 1/2 , i są wobec siebie równoległe. Ma to sens, 
prawda? Jeśli rosną w tym samym tempie muszą być równoległe. Faktycznie, patrząc na nachylenie można 
powiedzieć wiele o wykresie linii. Jeśli nachylenie jest liczbą ujemną, wykres idzie od prawej do lewej. Jeśli 
nachylenie jest liczbą dodatnią, wykres rośnie do lewej do prawej. Jeśli nachylenie linii jest równe 0, wykresem 
jest linia pozioma. Jeśli mianownik wzoru nachylenia jest równy 0, nachylenie jest niezdefiniowane. Kiedy 
nachylenie jest niezdefiniowane, wykres jest linią pionową. Te kilka zasad pomoże ci zwizualizować wykres linii w 
oparciu o jej nachylenie. Zwróć uwagę ,że w tym przykładzie, te dwie linie są równoległe ponieważ ich nachylenia 
są równe. Inny ciekawy związek występuje między tymi dwoma nachyleniami jeśli linie są pionowe, lub jeśli 
przecinają się pod kątem prostym (Innym fantazyjnym słowem na prostopadle jest ortogonalne, więc można 
natknąć się na nie ,w czasie programowania). Interesującą zasadą jest to ,że w każdej chwili można pomnożyć 
nachylenia dwóch prostopadłych linii, zawsze otrzymując -1. Oznacza to ,że dwa nachylenia muszą być ujemny 
odwrotnościami wobec siebie. Jeśli dwie linie są prostopadłe, m1,m2 = -1 lub m1 = 1/m2 lub m2= -1/m1. Kod 
funkcji, która obejmuje ten wzór wygląda tak:  
// cel : określić nachylenie prostopadłych linii  
// dane wejściowe : nachylenie - nachylenie naszej linii  
//dane wyjściowe : nachylenie linii prostopadłej  
float perSlope (float slope)  
{  
return -1 / nachylenie;  
}  
Powiedzmy na przykład ,że tworzymy grę, w której ważne jest aby wiedzieć czy lub nie wystąpi kolizja pod kątem 
prostym. Wiedząc ,że nachylenie linii która jest prostopadła do innej linii to -1 na tym nachyleniu, wtedy dwie linie 
są prostopadłe, iloczyn ich nachyleń będzie wynosił -1  
// cel : określenie czy dwie linie są prostopadłe  
//dane wejściowe: slope1 - nachylenie pierwszej linii  
// slope2 - nachylenie drugiej linii  

// dane wyjściowe : prawda jeśli linie są prostopadłe, lub fałsz  
bool arePerp(float slope1, float slope2) 
{ 
if (slope1 * slope2 == -1) 
return true; 
return false;  
} 
W tym przykładzie obliczaliśmy nachylenie przez znalezienie dwóch punktów na linii a potem użyliśmy wzoru 
nachylenia. Jeśli równanie jest w standardowej postaci (Ax+By=C),jest to skrót do znajdowania nachylenia . 
Drugie równanie z przykładu jest w standardowej postaci : -3x+6y=-12. Ponieważ jest w postaci standardowej, 
możemy użyć tego nowego skrótu. Nachylenie =-A/B= -3/6 =1/2.To takie samo nachylenie jak znalezione przy 
użyciu dwóch punktów na linii. 
PRZYKŁAD 1.7:ZNAJDOWANIE NACHYLENIA LINII 
Znajdźmy nachylenie linii 2x+y=5  

Rozwiązanie 
Nie panikuj z powodu braku cyfry przed y;to tylko oznacza, że B=1(jeśli nie ma y, B musi być 0)  
nachylenie = m = -A/B =-2/1= -2  
Ten skrót działa z równaniami liniowymi w postaci standardowej, ale są dwie inne formy dla równania linii, które 
mogą okazać się użyteczne  
Forma nachylenie - przecięcie:  
y-mx+b  
Forma punkt - nachylenie: 



(y-y1)= m(x-x1), gdzie(x1,y1) są punktami na linii  
Spójrzmy na to bliżej Ta forma jest prawdopodobnie najczęściej wywoływaną formą z tych trzech. Jest używana 
często w kodzie ponieważ y lub dana wyjściowa, jest równa reszcie całego równania, co jest wspólnym formatem 
dla równania w kodzie. Wiesz już że m przedstawia nachylenie ale możesz nie zdawać sobie sprawy ,że b 
przedstawia punkt przecięci osi y. Ta forma jest dogodna dla próby wizualizacji wykresu bo od razu wiadomo 
gdzie przecina oś y i również wiadomo jak strome jest nachylenie. Przecięcie osi y to miejsce gdzie x=0. Podobnie 
przecięcie osi x to miejsce gdzie y=0 
PRZYKŁAD 1.8 ZNAJDOWANIE RÓWNANIA LINII  
Uczestnik gry jest aktualnie w punkcie (50,200) na monitorze. Gracz klika punkt (150, 400) i chce go 
przeprowadzić tam Znajdź równanie , które doprowadzi go w linii prostej do żądanej lokalizacji.  
Rozwiązanie  
Aby wygenerować równanie w formacie punkt - nachylenie , to co potrzeba t nachylenie i jeden lub dwa punkty w 
linii:  
Nachylenie = m = (400 -200)/150-550) = 200/100 = 2  

Można użyć jednego z dwóch punktów ponieważ oba leżą w linii. Użyjemy punktu startowego (50,200). Teraz 
wystarczy podłączyć te dwa elementy do równania punkt-nachylenie  
(y -y1) = m(x-x1) 
(y-200) = 2(x-50) 
To co jest interesujące to to ,że jeśli chcesz odpowiedź w formacie nachylenie - przecięcie, wszystko co trzeba to 
dwa algebraiczne kroki: 
(y-200)= 2(-50) 
y-200=2x-100 
y= 2x+100 
Kiedy przyjdzie czas animować postać wzdłuż tej linii, będziesz chciał użyć z postaci nachylenie - przecięcie aby 
znaleźć, gdzie umieścić go na osi y dla każdego x. Zauważ w tym przykładzie, że forma punkt - nachylenie daje ci 
łatwy sposób dla uzyskania linii, a nachylenie - przerwanie dostarcza prostego sposobu do jej użycia. Teraz 
połączmy ten proces z ideą prostopadłych linii, które omówiliśmy wcześniej 
PRZYKŁAD 1.9 ZNAJDOWANIE RÓWNANIA LINII RÓWNOLEGŁYCH 
Obiekt w grze przesuwany jest wzdłuż linii y - 2/3x +20. Kiedy dotrze do punktu (30,40), gracz naciska przyciski 
kierunkowy, wymuszając na obiekcie skręt o 90o w lewo i kontynuowanie wzdłuż tej linii. Znajdź równanie dla linii 
nowej ścieżki  
Rozwiązanie  
Podobnie jak ostatnio, jeśli znajdujemy punkt na linii i nachylenie, szybko wygenerujemy równanie w formie 
punkt-nachylenie. Znasz już punkt na linii, ponieważ obiekt był w (30,40), kiedy skręcił, więc to co trzeba znaleźć 
to równoległe nachylenie. Jeśli nachylenie linii pierwotnej to 2/3, wzajemna negacja to -3/2. Dlatego nachylenie 
nowej linii musi wynosić -3/2. Teraz wystarczy podłączyć te dwie pozycje do równania punkt-nachylenie :  
(y-y1) =m(x-x1) 
(y-40)= -3/2(-30) 
. Jeśli chcesz, możesz nawet wstawić tą odpowiedź z powrotem do postaci nachylenie - przecięcie: 
(y-40)= -3/2(-30) 
(y-40) = (-3/2)x + 45  
y = (-3/2)x + 85 : 

 



Oprócz szybkiego generowania równania, inną korzyścią równania punkt-nachylenie jest to ,że może być łatwo 
rozszerzone na 3D. W 2D, punkt i nachylenie mogą definiować linię. Patrząc na to ćwiczenie, punkt startowy 
nowej linii (30,40) i nachylenie -3/2 definiują linię.  
PRZYKŁAD 1.10 DEFINIOWANIE LINII W 3D 
Postać w grze jest w punkcie (50,200,75 ) w świecie 3D. Chcesz go przenieść do punktu (100,50,225) .Znajdź 
linię, która w ścieżką prostej linii przeniesie go w żądane położenie.  
Rozwiązanie 
Znasz punkt na linii <50,200,75>, więc musisz znaleźć Δx, Δy, Δz: 
&Deltax = 100 - 50 = 50 
Δy = 50 - 200 = -150 
Δz = 225-75= 150 
Dlatego linia może być zdefiniowana przez punkt <50,200,75> i zmieniona w pozycji <50,- 150,150> 
4. Wykrywanie kolizji  
Jest czas w programowaniu gier, kiedy chciałbyś wiedzieć czy i gdzie przetną się dwie linie. Linie mogą 

przedstawiać strony budynku lub ziemię lub ścieżkę obiektu. Możesz potrzebować programu warunkowego na 
podstawie przecięcia się dwóch linii. Teraz, gdy wiesz jak znaleźć równania tych linii, możesz wstawić te dwa 
równania razem tworząc układ równań liniowych. Potem możesz rozwiązać systemem matematycznym. Tu 
omówimy trzy typy rozwiązań jakie można znaleźć a potem omówimy metody znajdowania rozwiązań 
numerycznych. Kiedy rozwiązujemy układ równań liniowych, rzeczywiście wyszukujemy przecięcia dwóch linii. 
Rozwiązaniem jest zbiór wszystkich punktów, które spełniają oba równania. Poniższe rysunki ilustrują trzy 
możliwe wyniki dla układu równań liniowych, dwóch linii: 2x + 3y = 3, -x + 3y = -6 : 

 

Na powyższym rysunku linie przecinają się dokładnie w jednym punkcie. Punkt ten jest oznaczony przez P, a na 

wykresie ma współrzędne (3,-1) Łatwo jest to zweryfikować; po prostu wstawiamy te współrzędne do każdego 
równania dla sprawdzenia. Wykres nie zawsze pokazuje przecięcie tak dokładnie. Kolejne sekcje pokażą jak 
obliczyć punkt przecięcia numeryczne  
2(3) + 3(-1) = 3 
6 - 3 = 3 
-(3) + 3(-1) = -6 
-3-3 = -6 
Zwróć uwagę ,że wykres tych dwóch lini ma różne nachylenia Na poniższym rysunku linie -3x+6y = 6 , -x+2y = 
2,są zbieżne lub się nakładają. Tym razem rozwiązaniem nie jest tylko jeden punkt; jest to nieskończony zbiór 
wszystkich punktów na całej linii. Zauważ ,że wykres tych dwóch równań ma to samo nachylenie i ten sam punkt 
przecięcia osi y : 

 



 W końcu, dwie linie : -x + 2y = 2, -x + 2y = -2 :  

 

,są równoległe. Rozwiązaniem jest zbiór pusty, ponieważ te dwa równania nie mają punktu wspólnego. Nigdy się 
nie przecinają. Zauważ ,że wykres tych dwóch równań ma to samo nachylenie ale różne punkty przecięcia osi y. 
Jak widać, liczba rozwiązań dla układu równań liniowych jest powiązana z nachyleniem i przecięciem osi y 
równania. Podsumowujmy te trzy możliwości: 
Układ równań liniowych w tej samej płaszczyźnie ma  
• Dokładnie jedno rozwiązanie jeśli dwa wykresy mają różne nachylenia 
• Nieskończony zbiór rozwiązań jeśli oba wykresy mają to samo nachylenie i punkt przecięcia osi y  

• Brak jest rozwiązania jeśli wykres ma to samo nachylenie a le różne punkty przecięcia osi y 
Jest to bardzo systematyczna procedura, która może szybko i łatwo być zaimplementowana w kodzie. Oto 
algorytm, lub proces krok po kroku, w pseudokodzie:  
Znajdź nachylenie obu linii m1 i m2.  
1. Jeśli m1 ≠ m2, rozwiązanie jest jedno 
2. Jeśli m1 = m2, znajdujemy punkt przecięcia osi y obu linii b1 i b2. Jeśli b1 ≠ b2 mamy zero rozwiązań. Jeśli b1 = 
b2, nieskończona ilość rozwiązań 
PRZYKŁAD 1.11 UKŁAD RÓWNAŃ LINIOWYCH 
Narysuj wykres układu równań liniowych (dwie linie) oraz podaj rozmiar zbioru rozwiązań (określ ile punktów 
przecięcia istnieje) : x + y = 2, -x + 2y = -2 
Rozwiązanie  
Obie linie są pokazane na poniższym rysunku. Wygląda tak jakby przecinały się w jednym punkcie blisko punktu 
(2,0) Wykres nie zawsze jest tak jasny, więc zweryfikujemy go numerycznie używając algorytmu :  
1. Znajdź nachylenie m1 i m2. Obie linie są w postaci standardowej, więc możemy użyć skrótu -A/B 
m1 = -1/1 = -1; m2 = -(-)/2 = 1 / 2 
2. Nachylenia nie są takie (m1 ≠ m2) więc musi być jeden punkt przecięcia : 

 

 PRZYKŁAD 1.12 WYKRYWANIE KOLIZJI LINIA - LINIA 
Piłka na ekranie przesuwa się wzdłuż prostej ścieżki opisanej przez linię -x+2y=-2. Ścianę umieszczono wzdłuż 
linii 3x-6y=-6. Czy piłka odbije się od ściany?  
Rozwiązanie 
Możesz odwzorować te dwie linie ,ale wykres może czasami być mylący więc skorzystajmy z algorytmu.  
1. Możemy odkryć ,że łatwiej znaleźć nachylenie i przecięcie osi y przez wstawienie obu linii w formie nachylenie - 



przecięcie:  
-x +2y = -2 -> y =1/2 -1  
3x-6y=-6 -> y = 1/2x+1  
2.Znajdujemy oba nachylenia : m1 = 1/2 i m2 = 1/2 
3.Jeśli m1 = m2 , znajdujemy punkty przecięcia osi y : b1 = -1 i b2 = 1 
4. Jeśli b1 ≠ b2, mamy zero rozwiązań, ponieważ są one równoległe i nigdy się nie przetną. Oznacza to ,że piłka 
nigdy nie trafi w ścianę Algorytm ten jest bardzo ważny ,kiedy oczekujemy przecięcia się dwóch linii. Co się 
wydarzy, jeśli oczekujemy ,że piłka uderzy w ścianę? To prawda - utkniemy w pętli nieskończonej w oczekiwaniu 
na coś, co nigdy się nie wydarzy. Aby zaoszczędzić sobie bólu głowy, lepiej jest sprawdzić w kodzie czy te dwie 
linie faktycznie się przetną, czy to istotna część rozgrywki. Jest to szybkie sprawdzenie więc czemu nie 
skorzystać? Po sprawdzeniu czy te dwie linie się przetną w jednym punkcie, mżesz chcieć się dowiedzieć jaki to 
punkt. Można znaleźć jego współrzędne używając jednej z dwóch metod: kombinacji liniowej lub zastępowania. 
Może słyszałeś wyrażenie "dwa równania z dwoma niewiadomymi" Odnosi się to do dwóch równań liniowych z 
dwoma zmiennymi jakie musimy znaleźć - w tym przypadku x i y. Omówmy najpierw kombinację liniową. Na 

początku użyjemy właściwości równania do przekształcenia układu równań w odpowiedni układ , który jest 
łatwiejszy do pracy. Zrobimy to przez pomnożenie obu stron równania przez taką samą , niezerową liczbę. 
Chcemy pomnożyć każe równanie przez jakąś liczbę, tak aby oba równania miały taki sam współczynnik x lub y. 
(Pamiętaj ,że współczynnik jest liczbą przed x i y). Przypuśćmy ,że mamy następujący układ dwóch równań 
liniowych: 
3x+2y = 10; 4x+3y = 6 
Spróbujemy przekształcić je do układu taka by oba równania miały ten sam współczynnik y.Aby to zrobić, musimy 
najpierw pomnożyć obie strony górnego równania przez 3. Daje nam to 9x+6y=30. Potem mnożymy obie strony 
dolnego równania przez 2 co daje 8x+6y=12. Daje nam to odpowiedni układ (tych samych dwóch linii), tylko tym 
razem współczynniki y są równe: 
9x+6y=30; 8x + 6y = 12 
.Kolejnym krokiem jest połączenie tych dwóch równań w jedno. Aby to zrobić odejmiemy jedno od drugiego. 
Odejmiemy dolne od górnego : 
9x + 6y = 30 ; -(8x + 6y + 12); x + 0y = 18; x = 18. x = 18 jest nazywane kombinacją liniową dwóch równań 
.Teraz wiemy ,ze rozwiązaniem współrzędnej x jest 18 Wszystko co musimy zrobić teraz do dołączyć 18 do 
jednego z pierwotnych równań aby znaleźć współrzędną y. Jeśli wstawimy 18 do górnego równania , otrzymamy 
3(18) = 2y = 10, więc y = 22. Dlatego rozwiązaniem tego układu równań jest (18, -22) Co to oznacza? Pamiętaj 
,że rozwiązaniem jest punkt przecięcia dwóch linii. Podsumujmy kroki metody kombinacji liniowej:  
1.Wybieramy jakie zmienny chcemy wyeliminować (x lub y)  
2.Mnożymy obie strony każdego równania przez liczbę nie zerową tak aby dopasować współczynniki zmiennej 
jaką chcemy wyeliminować (pamiętaj ,że łatwiej jest pracować z małymi liczbami)  
3.Odejmujemy jedno równanie od drugiego aby znaleźć kombinację liniową układu  
4.Szukamy rozwiązania pierwszej zmiennej 
5.Odejmujemy to od pierwotnego równania aby znaleźć drugą zmienną  
PRZYKŁAD 1.13 ZNAJFOWANIE PUNKTU PRZECIĘCIA METODĄ KOMBINACJI LINIOWEJ  
Samochód w grze porusza się ścieżką linii zdefiniowanej przez 3x+5y =8 a ściana jest umieszczona wzdłuż innej 
linii zdefiniowanej przez x+3y=4. Jeśli samochód kontynuuje tę samą drogę, czy uderzy w ścianę? Jeśli tak to w 
jakim punkcie uderzy?  

Rozwiązanie  
1.Sprawdzamy czy samochód uderzy w ścianę. Nachylenie pierwszej linii to -3/5 a drugiej -1/3 więc się przetną  
2.Teraz możemy użyć kombinacji liniowej dla znalezienia dokładnego punktu przecięcia dla tych dwóch linii:  
 3x + 5y = 8 ; x + 3y = 4 
3.Wybierzmy x jako zmienną do wyeliminowania 4.Musimy pomnożyć przez liczby niezerowe. W tym przypadku 
wszystko co musimy zrobić to pomnożyć dolne równanie przez 3 . Da nam to odpowiedni układ: 
3x + 5y = 8; 3x + 9y = 12 
5.Jeśli odejmiemy dolne równanie od górnego , uzyskamy 0x-4=-4  
6Równanie znalezione w kroku 5 mające rozwiązanie dla y - 4y= - 4 można zredukować do y =1  
7.Zastapimy y przez 1 w jednym z równań aby otrzymać x.  
8.Wstawaimy do dolnego równania, uzyskując x=3(1) = 4 lub x 1. Więc rozwiązaniem musi być punkt (1,1)  
Przyjrzymy się teraz drugiej metodzie rozwiązywania układu dwóch równań liniowych, czyli zastąpieniu .Metoda ta 
wymaga dużo mniej algebry Trzeba znaleźć rozwiązanie jednej współrzędnej. Najpierw trzeba wybrać jedno z 
tych równań i rozwiązać go w kategoriach jednej zmiennej, co oznacza ,że jedna zmienna jest po jednej stronie 

równania a pozostałe po drugiej .Przypuśćmy ,że mamy równanie  
x+2y = 5  
Rozwiążemy to równanie dla x, musimy więc pomnożyć przez 2y po obu stronach, co daje  
x=-2y + 5  
Potem zastępujemy tym równaniem x w drugim równaniu ,więc jeśli drugie równanie to  
3x-2y = -1  
zastąpienie nam da  
3(-2y+5) - 2y = -1  



Tu algebra wchodzi do gry. Chcemy znaleźć rozwiązanie dla y. Wykonując algebrę właściwie, odkryjemy ,że 
końcowy krok jest taki sam jak w metodzie kombinacji liniowej. Musisz wstawić 2 dla y w jednym z pierwotnych 
równa aby móc uzyskać x. Jeśli wstawisz go do pierwszego, uzyskasz  
x+2(2) = 5  
więc x = 1  
Oznacza to ,że rozwiązaniem jest punkt (1,2)  
Podobnie jak przy kombinacji liniowej, zobaczmy kroki dla metody zastąpienia:  
1.Wybieramy jedno z równań, i rozwiązujemy go dla jednej zmiennej  
2.Zastępujemy tą zmienną w drugim równaniu (W tym miejscu zmienna powinna być wyeliminowana)  
3.Szukamy pozostałej zmiennej  
4.Zastępujemy wartość z kroku 3 w jednym z równań pierwotnych aby znaleźć drugą zmienną  
PRZYKŁAD 1.14 ZNAJDOWANIE PUNKTU PRZECIĘCIA METODĄ ZASTĄPIENIA  
Rozwiążmy poniższy układ korzystając z metody zastąpienia:  
-3x + y = 8; 5x = 2y = 9 

Rozwiązanie  
1.Zbdajmy te dwa równania. Łatwiej będzie rozwiązać dla y w pierwszym równaniu ponieważ ma współczynnik 1. 
Można to zrobić szybko przez dodanie 3x do każdej ze stron. Da nam to y=3x+8  
2.Zastępujemy równanie z kroku 1 dla y w dolnym równaniu 5x - 2(3x+8) = 9 (y zostało wyeliminowane)  
3.Rozwiązujemy równanie znalezione w kroku 2 dla x:  
5x -2(3x+8)=9; 5x - 6x -16 = 9; -x = 25; x = -25 
4.Zastępujemy x przez -25 w jednym z równań aby znaleźć y. Jeśli wstawimy go do górnego uzyskamy  
-3(-25) = y = 8 czyli y = -67  
Oznacza to ,że rozwiązaniem jest punkt (-25,-67) Obie metody mogą być używane do rozwiązywania dowolnego 
układu dwóch równań liniowych , które mają dokładnie jedno rozwiązanie. Jednak ,łatwiej jest używać 
zastąpienia kiedy jedna ze zmiennych ma współczynnik 1. W przeciwnym razie, łatwiej może być używać 
kombinacji liniowej. Teraz mamy do czynienia z kwestią jak zdefiniować linię i jak sprawdzić kolizje między nim w 
kodzie. Rozważmy zdefiniowanie nachylenia i punktu wzdłuż tej linii. W tym przypadku równanie wygląda 
następująco:  
y - y1 = m(x-x1), gdzie m jest nachyleniem linii a (x1,y1) punktem wzdłuż tej linii. Przepiszmy ten warunek dla y, 
i spójrzmy na dwie różne linie : 
y = m1(x-x1) + y1 ; y = m2(x-x2)+y2 
Przez ustawienie równań i rozwiązanie dla x mamy: = (m1x1 - m2x2 + y2 - y1)/(m1 - m2). 
Napiszmy więc funkcję , która przy podanych dwóch liniach, zwróci ich punkt przecięcia. Ta funkcja zakłada ,że te 
linie nie są równoległe: 
// cel : znalezienie punktu przecięcia między dwoma liniami  
// dane wejściowe : L1Point - punkt 2D wzdłuż pierwszej linii  
// L1Slope - nachylenie pierwszej linii  
// L2Point - punkt 2D wzdłuż drugiej linii  
// L2Slope - nachylenie drugiej linii  
// dane wyjściowe : tablica przechowująca nasz punkt  
float *lineIntersect(float *L1Point, float L1Slope; float *L2Point, float L2Slope) 
{ 

float temp[2] = {0,0}; 
temp[0] = (L1Slope * L1Point[0] - L2Slope *L2Point[0]) + L2Point[1] - L1Point[1]) / (L1Slope -L2Slope); 
temp[1] = L1Slope(temp[0] - L1Point[0]) + L1Point[1]; 
return temp; 
} 

II. TROCHĘ GEOMETRII 

1.Odległość między punktami 
Często w programowaniu , chcesz znać odległość między dwoma punktami na ekranie. Mogą to być dwa obiekty 
zmierzające do zderzenia lub dwie postacie w iterakcji. Lub może to być sztuczna inteligencja czekając na gracza 
w pewnej odległości od przeciwnika przed atakiem. Jaka by to nie była sytuacja, ważne jest aby móc szybko 
wyliczyć tą odległość między dwoma punktami tych obiektów. Najłatwiejszy sposób zrobienia tego to 
zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. 
Twierdzenie Pitagorasa 
a2 + b2 =c2, gdzie a i b są przyprostokątnymi a c przeciwprostokątna trójkąta : 



 

 UWAGA: Twierdzenie Pitagorasa działa na trójkątach prostokątnych a nie dowolnym trójkącie. Małe pudełko 
wewnątrz trójkąta wskazuje, które boki a i b przecinają się pod kątem 90o, co oznacza ,że trójkąt jest 
prostokątny.  
Konwersja twierdzenia Pitagorasa  
Jeśli a,b i c są długościami trzech boków trójkąta, a a2 + b2 =c2 , trójkąt jest trójkątem prostokątnym i 
przeciwprostokątną o długości c Wykorzystamy Pitagorasa do obliczenia odległości między dwoma punktami na 
ekranie. Przypuśćmy ,że mamy dwa punkty P1(x1,y1) i P2(x2,y2) pokazane poniżej: 

 

 Możemy narysować trójkąt prostokątny z odcinkiem linii P1P2 jako przeciwprostokątną. .Trzeci wierzchołek 
trójkąta ma współrzędne T(x2,y1). Jak widać, bok P1T ma długość (x2-x1) a bok P2T ma długość (y2-y1). Teraz 
możesz użyć twierdzenia Pitagorasa : (P1P2)2 =(P1T)2 + (P2T)2 = (x2 - x1)2 + (y2 - y1)2.Można to podsumować w 
prostym wzorze, wzorze na odległość 
Wzór na odległość w 2D 

P1p2 = √(x2 - x1)2 + (y2 - y1)2 , gdzie P1(x1,y1) i P2(x2,y2) są punktami na linii. Poniższa funkcja przyjmuje dwie 
tablice , każda o rozmiarze 2, które przedstawiają punkty w przestrzeni 2D i zwraca odległość między nimi. Zwróć 
uwagę na użycie funkcji sqrt (), która istnieje w pliku nagłówkowym i zwraca pierwiastek kwadratowy liczby do 
niej przekazanej. Zauważ również zastosowanie funkcji pow () która pobiera dwa parametry. Zwraca pierwszy 
parametr podniesiony do potęgi drugiej. Podczas gdy funkcja pow jest całkiem użyteczna, jest trochę wolniejsza 
niż mnożenie liczb ręcznie w kodzie. Na przykład pow (x,2) nie jest tak szybka jak x * x . Jednak ,jeśli użyjemy 
kompilatora Microsoft, użyjemy polecenia #pragma intrinsic w sekcji preprocesora kodu co znacznie zwiększa 
szybkość wywoływania funkcji matematycznych:  
#pragma intrinsic(sqrt,pow) 
Pozwala to na wywoływanie funkcji matematycznych bezpośrednio z koprocesora matematycznego zamiast 
wysyłania do funkcji stosu. Zauważ również jeszcze ,że rzutujemy typ naszej odpowiedzi na float zanim zostanie 
zwrócona. Ma to na celu ostrzeżenie kompilatora o obcięciu ze względu na możliwość utraty danych podczas 
zmiany z double na float .Można również użyć mniej popularnych sqrtf () i powf(), które mają dane wejściowe i 
wyjściowe jako float a nie double  

// cel obliczenie odległości między dwoma punktami  
// dane wejściowe : P1 - tablica liczb float reprezentująca punkt 1  
// P2 - tablica liczb float reprezentująca punkt 2  
// dane wyjściowe : odległość między dwoma punktami  
float distance2D(float *P1, floatP2) 
{ 
return(float)sqrt(pow(P2[0] - P1[0],2) + pow(P2[1] - P1[1], 2); 
} 
PRZYKŁAD 2.1 : ODŁEGŁOŚĆ MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI NA EKRANIE 



Jeśli jeden obiekt jest wyśrodkowany na (25,80) a inny pod (55,40), jaka jest odległość między ich środkami?  
Rozwiązanie 
P1p2 = √(x2 - x1)2 + (y2 - y1)2 = √(55-25)2 + (40-80)2 = √(30)2 + (-40)2 = √900 + 1600 =√25000 = 50 
PRZYKŁAD 2.2 : SPRAWDZENIE TRÓJKĄTA PROSTOKĄTNEGO  
Masz zdefiniowany trójkąt o trzech wierzchołkach: A(20,50), B(100,90) i C(70,150). Sprawdź czy jest to trójkąt 
prostokątny  
Rozwiązanie 
Te trzy punkty są pokazane poniżej, ale czy można być pewnym patrząc na wykres?: 

 

Według konwersji twierdzenia Pitagorasa, jeśli długość trzech boków spełnia a2 + b2 = c2, jest to trójkąt 
prostokątny Po pierwsze, znajdźmy długości za pomocą wzoru na odległość, dla każdego boku . 

Dla AB: AB = √(100-20)2+(90- 50)2 = √802 + 402 = √6400+1600 = √8000 
Dla BC : BC = √(70-100)2+(150- 90)2 = √(-30)2 + 402 = √900+3600 = √4500 
Dla CA : CA =√(70-20)2+(150 - 50)2 = √502 + 1002 = √2500+10000 = √12500 
Teraz wstawiamy te trzy długości do twierdzenia Pitagorasa, aby zobaczyć, czy je spełnia : (√8000)2 + 
(√4500)2 = (√12500)2, 8000 + 4500 = 12500 , 12500 = 12500. Jest to trójkąt prostokątny. Wzór na odległości 
można rozszerzyć na trzy wymiary. Aby to zrobić należy dodać współrzędną z.  
Wzór na odległość w 3D 
P1p2 = √(x2 - x1)2 + (y2 - y1)2 + (z2 - z1)2,gdzie P1(x1,y1,z1) i P2(x2,y2, z2) są punktami na linii. 
PRZYKŁAD 2.3 : ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PUNKTAMI 3D  
Jeśli obiekt jest wyśrodkowany pod (25,80,30) a inny pod (55,40,100), jaka jest odległość między ich środkami?  
Rozwiązanie 
P1p2 = √(x2 - x1)2 + (y2 - y1)2 + (z2 = √(55-25)2 + (40 - 80)2 + (100 - 30)2 = √(30)2+(-40)2 + 702 = √900 + 
1600 + 4900 = √7400 ≈ 86 
Innym pomocnym wzorem związanym ze wzorem na odległość jest wzór na punkt środkowy. 
Wzór Punktu środkowego w 2D 
M(x1 + x2/ 2 , y1 + y2/ 2*sdot; ), jest punktem środkowym między P1(x1,y1) i P2(x2,y2). Poniższa funkcja pobiera 
dwa punkty P1 i P2, jako dane wejściowe i zwraca punkt środkowy. Zauważ ,w tej funkcji ,że używamy słowa 
kluczowego new dla zaalokowania pamięci dla naszej zmiennej temp. Upewnij się ,że pamięć jest wyczyszczona 
kiedy nie jest dłużej potrzebna przez użycie słowa kluczowego delete. Pamiętaj również o użyciu nawiasów kiedy 
zwalniasz pamięć ponieważ używamy nawiasów do tworzenia pamięci :  
// cel : obliczenie punktu środkowego odcinka linii  
// dane wejściowe: P1 - tablica 2 liczba reprezentująca punkt 1  
// P2- tablica 2 liczba reprezentująca punkt 2  
// dane wyjściowe : punkt środkowy między tymi punktami  
float *find2DMidPoint(float *P1, floatP2) 
{ 
float *temp= new float[2] 
temp[0]= (P1[0]+P2[0]) / 2.0f 

temp[1]= (P1[1]+P2[1]) / 2.0f 
return temp; 
} 
PRZYKŁAD 2.4 : PUNKT ŚRODKOWY MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI 
Jeśli jedne obiekt jest wyśrodkowany przy (25, 80) a drugi przy (55,40), jaki jest punkt środkowy między nimi 
Rozwiązanie 
Punkt środkowy jest średnią dwóch x i dwóch y: 
M(x1 + x2/ 2 , y1 + y2/2) 



M(25+55/2 ⋅ 80+40/2) 

M(80/2 , 120/2) 
M(40,60) 
Uważaj na znaki plus i minus. Zauważ ,że wzór na odległość odejmuje x i y, ale wzór na punkt środkowy je 
dodaje 
Wzór na punkt środkowy w 3D 
M(x1 + x2/ 2 , y1 + y2/2,z1+z2/2)  
jest to punkt środkowy między P1(x1,y1,z1) i P2(x2,y2,z2). Nasz punkt środkowy 3D w kodzie nie różni się bardzo od 
funkcji 2D, różniąc się tylko dodatkowym trzecim punktem. Upewnij się ,że użyłeś delete do wyczyszczenia 
pamięci, która jest alokowana przed zakończeniem programu  
// cel : obliczenie punktu środkowego odcinka linii w 3D  
// dane wejściowe: P1 - tablica 3 liczba reprezentująca punkt 1  
// P2- tablica 3 liczba reprezentująca punkt 2  
// dane wyjściowe : punkt środkowy między tymi punktami  

float *find3DMidPoint(float *P1, float *P2) 
{ 
float *temp = new float[3]; 
temp[0]=(P1[0] + P2[0]) / 2.0f; 
temp[1]=(P1[1] + P2[1]) / 2.0f; 
temp[2]=(P1[2] + P2[2]) / 2.0f; 
return temp; 
} 
PRZYKŁAD 2.5 : PUNKT ŚRODKOWY MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI 3D 
Jeśli jedne obiekt jest wyśrodkowany przy (25, 80,30) a drugi przy (55,40,100), jaki jest punkt środkowy między 
nimi?  
Rozwiązanie 
Użyjemy rozszerzonego wzoru na punkt środkowy: 
M(x1 + x2/ 2 , y1 + y2/2,z1+z2/2)  
M(25+55/2, 80+40/2, 30+100/2) 
M(80/2.120/2,130/2) 
M(40,60,65) 
2.Parabole 
Cztery różne typy parabol: 

 

 Będziemy używać dwóch elementów paraboli określając jej równanie .Pierwszym jest wierzchołek, drugim oś 
symetryczna. W rzeczywistości są dwa wzory równania paraboli - jedna dla wersji góra - dół wzdłuż osi pionowej i 
druga wersja wzdłuż osi poziomej 
Parabola z osią pionową  
y = a(x-h)2+k z wierzchołkiem (h,k) i osia symetrii x = h  

Parabola z osią poziomą 
y = a(y-k)2+h z wierzchołkiem (h,k) i osią symetrii y = k  
Dokonując wstępnego szkicu paraboli, należy rozważyć dwie dodatkowe funkcje. Po pierwsze, jeśli równanie jest 
w postaci y=a(x-h)2+k, parabola skierowana jest w górę lub dół. Jeśli wygląda jak x=a(y-k)2+h, skierowana jest 
w bok. Zauważ ,że w wersji góra - dół może dołączać różne wartości dla x a potem uzyskać y. W wersji bocznej, 
interpolujesz wzdłuż osi y i uzyskujesz x. Po drugie ,stała a określa w jakim kierunku kieruje się parabola i jak 
szeroko się otwiera .Jeśli jest to liczba dodatnia, parabola otwiera się w górę , lub w prawo. Jeśli a jest ujemne, 
parabola kieruje się w dół lub w lewo.  
PRZYKŁAD 2.6 RYSUNEK PARABOLI 



Narysuj parabolę y = (-1/3)(x-2)2 + 3 
Rozwiązanie 
1.Określamy czy jest to wersja góra/dół czy boczna. Ponieważ x jest kwadratem a y nie, musi być pionowa  
2.Teraz znamy jej postać, wiemy gdzie szukać h i k. W tym przypadku , wierzchołek to (2,3)  
3.Ostatnia rzecz to znalezienie a, które określa otwarcie. Dla tej paraboli a = -1/3, więc musi być skierowana do 
dołu, a otwarcie jest względnie szerokie  
4.Parabola jest pokazana poniżej:  

 

PRZYKŁAD 2.7 : INNA PARABOLA  
Narysujmy parabolę x = y2 + 5 
Rozwiązanie  
1.Określamy wersję paraboli. Ponieważ y jest kwadratem a x nie , musi być pozioma  
2.Znamy jej formę, wiemy gdzie szukać h i k. W tym przypadku wierzchołek to (5,0)  
3.Szukamy a, ale nigdzie go nie ma. Jeśli tak, musi mieć wartość 1. Dla tej paraboli a = 1, więc musi być 
skierowana w prawo. Otwarcie jest względnie szerokie, ale nie tak jak ostatnie  
4.Wykres paraboli: 

 

Teraz kiedy zapoznaliśmy się z równaniami parabolicznymi, można użyć ich do modelowania ścieżki ruchu 
pocisku. Wykresy nie są tak ważne jak umiejętność dostosowania równań do swoich potrzeb. 
3.Okręgi i kule  
Ważne jest aby znać równanie okręgu. Możesz chcieć narysować okrąg na ekranie, jako wykres równania. Możesz 
chcieć śledzić ruch obiektu na ścieżce w kształcie okręgu. Możesz nawet chcieć użyć ograniczonego okręgu na 
obiekcie do wykrywania kolizji. W każdym z tych przypadków, musisz wykorzystywać równanie okręgu. Pamiętaj 
,że na płaskiej płaszczyźnie (takiej jak monitor), okrąg jest zbiorem wszystkich punktów przy danej odległości , 
zwanej promieniem, od danego stałego punktu zwanego środkiem. Dlatego te dwa elementy ,środek i promień 
mogą określać równanie dla okręgu. Jakie równanie podaje odległość między środkiem a punktem na okręgu? 
Oczywiści - Twierdzenie Pitagorasa. Zwróć uwagę na podobieństwo twierdzenia Pitagorasa a równaniem okręgu. 
W kodzie, możemy zdefiniować okrąg lub kulę w ten sam sposób matematyczny: przez przechowanie środka i 
promienia. Poniższe dwie struktury są przykładami okręgu i kuli zdefiniowanych w kodzie:  
struct circle 
{ 
float center[2]; 
float radius; 
}; 
struct sphere 
{ 
float center[3]; 



float radius; 
}; 
Równanie okręgu 
(x-h)2 + (y-k)2 = r2, gdzie (h,k) to środek, a r to promień : 

 

Środek okręgu to (1,2) a promień to 2. Teraz spójrz na wzór na odległość. Dla każdego punktu (x,y) na okręgu 
mamy : (x-1)2 + (y-2)2 = 22 lub(x-1)2 + (y-2)2 = 4. Łatwo można rozpoznać twierdzenie Pitagorasa kiedy okrąg 
jest wyśrodkowany na początku układu współrzędnych. Jeśli podstawimy (0,0) dla (h,k) zobacz co się stanie z 
równaniem okręgu  

Równanie okręgu o środku na początku układu współrzędnych  
x2 +y2 = r2, gdzie środek to (0,0), a promień to r 
PRZYKŁAD 2.8 RYSUNEK OKRĘGU 
Naszkicuj okrąg x2 + (y+1)2 = 9 
Rozwiązanie 
Musimy znać dwie rzeczy kiedy rysujemy okrąg : środek i promień  
1.Znajdujemy środek dopasowując ogólną postać (x-h)2+ (y-k)2 = r2 . Środek ma współrzędne (h,k). Patrzymy na 
równanie, x2+ (y+1)2 = 9, h=0 a k = -1. Dlatego środek okręgu to (0, -1)  
2.Druga rzecz potrzebna to promień. To łatwe. Szukamy liczby po prawej stronie. Liczba ta to r2 czyli pierwiastek 
kwadratowy, czyli nasz promień. W tym przypadku r2 = 9 , czyli r =3 3.Teraz, kiedy mamy środek (0,-1) i 
promień r -3. Możemy narysować okrąg : 

 

 Zwróć uwagę na znaki plus i minus kiedy szukasz środka. Zauważ ,że w postaci ogólnej znak minus jest w środku 
nawiasów. Oznacza to ,że jeśli jest znak plus, w rzeczywistości jest to minus ujemny, więc w zasadzie h lub k są 
liczbami ujemnym. 
PRZYKŁAD 2.9 : RYSUNEK INNEGO OKRĘGU 



Narysuj okrąg x2 + y2 = 16 Rozwiązanie  
Musisz znaleźć środek i promień  
1.Znajdujemy środek dopasowując postać ogólną (x-h)2+ (y-k)2 = r2 . Środek ma współrzędne (h,k). Patrząc na 
równanie x2 + y2 = 16, widzimy, że nie ma nawiasów przy h ani k. Oznacza to ,że h i k to 0, więc środek okręgu 
to początek układu współrzędnych (0,0)  
2.Druga rzecz to promień. Nie zapomnij ,że 16 to r2, więc także pierwiastek kwadratowy, w tym przypadku r = 4  
3.Teraz mamy środek (0,0) i promień r =4, więc można narysować okrąg :  

 

PRZYKŁAD 2.1O ZNAJDOWANIE RÓWNANIA OKRĘGU  
W grze musisz postanowić o użyciu obiektu opisanego na okręgu dla wykrywania kolizji w samochodzie. Punkt 
środkowy samochodu t (20, 50) a najdalszy wierzchołek ma współrzędne (60,80). Znajdź równanie 
przedstawiające ten okrąg otaczający : 

 

Rozwiązanie 
Określamy równanie pod kątem środka okręgu i promienia 
1.Środek naszego obiektu mamy podany (20,50). Oznacza to ,ze h=20 a k = 50. Możemy zastąpić te wartości w 
równaniu ogólnym dla okręgu, co daje nam : (x-20)2 + (y-50)2 = r2 
2.Teraz znajdujemy promień. Pamiętaj ,że promień jest zdefiniowany jako odległość od środka do punktu na 
okręgu, wiec wszystko co trzeba zrobić to użyć wzoru na odległość dla punktu środkowego (20,50) i punktu na 
okręgu (60,80) 
r = √(x2-x1)2 + (y2 - y1)2 = √(60-20)2 +(80-50)2 = √(40)2 +(30)2 = √1600 + 900 = √2500 = 50 
3.Teraz mając promień r=50 wstawimy do równania, co daje nam : (x-20)2 + (y-50)2 = 2500 
Chociaż ma sens omawianie okręgów 2D, przyjrzyjmy się kulą dla trzech wymiarów. Kula jest to to co otrzymamy 
po obróceniu okręgu wokół jego punktu środkowego. Piłka do kosza czy tenisa to są przykłady kul. Kula może być 
użyta do definiowania takich obiektów jak piłki, lub obiektów bardziej złożonych takich jak samochody czy statki 
kosmiczne. Dość często projektanci gier używają kul otaczających dla uproszczenia wykrywania kolizji między 
dwoma obiektami, które nie wymagają precyzyjnej kolizji. Podobnie jak okrąg, kula jest definiowana przez środek 
i promień. Jedyna różnica jest taka ,że punkt środkowy ma trzy współrzędne zamiast dwóch 
Równanie kuli 



(x-h)2 + (y-k)2 + (z-l)2 = r2; gdzie środek to (h,k,l) , a promień to r. Zauważ co się stanie jeśli środek ma 
współrzędne (0,0,0) 
Równanie kuli dla początku układu współrzędnych 
x2 + y2 + z2 = r2, gdzie środek to (0,0,0), a promień to r 
PRZYKŁAD 2.11 ŚRODEK I PROMIEŃ KULI 
W grze musisz zdecydować o użyciu kuli ograniczającej dla wykrywania kolizji. Punkt środkowy obiektu to (20,50,-
20) a najdalszy wierzchołek ma współrzędne (60,80,-20) Znajdź równanie przedstawiające tą kulę  
Rozwiązanie 
Potrzebujemy środka i promienia  
1.Środek obiektu mamy podany (20,50,-30). Oznacza to h=20, k=50 i l= -30. Wstawimy te wartości to równania 
kuli : (x-20)2 + (y-50)2 + (z+30)2 = r2 
2.Teraz musimy znaleźć promień. Użyjemy wzoru na odległość z punktem środkowym (20,50,-30) i punktem na 
kuli (60,80,-20): 
r= √(x2 - x1)2 + y2 - y1)2 + z2 - z1)2 = √(60-20)2 + (80-50)2 + (-20+30)2 = √(40)2 + (30)2 + (10)2 = √1600 + 

900 + 100 = √2600 
3 Teraz mamy promień �√2600, który wstawiamy do równania i mamy : (x-20)2 + (y-50)2 + (z+30)2 = 2600 
Podobnie jak przy okręgu musimy uważać na znaki minus i plus przy wstawianiu współrzędnych środka. 
4.Wykrywanie kolizji  
Poprzednia część nawiązywała do używania koła i kuli do geometrii ograniczającej w grach. Z pewnością można 
używać innych kształtów, ale okrąg i kula są prostymi kształtami do pracy numerycznej a testowanie kolizji 
między okręgami a kulami jest dużo szybsze niż inne testy. Być może test nie jest zbyt precyzyjny ale skoro jest 
szybki jest dobry jako pierwsza linia obrony. Spojrzymy bliżej jak używać tych równań dla matematycznego 
określenia czy dwa obiekty kolidują ze sobą. Zaczniemy od dwuwymiarowego okręgu, a potem rozszerzymy to o 
3D. Dość często, kiedy masz obiekt o dziwnym kształcie, taki jak samochód, trudno jest wykonać dokładną 
wykrycie kolizji w tym kształcie. Bardzo powszechnym rozwiązaniem jest umieszczenie go wewnątrz 
ograniczającego okręgu a potem wykonania wykrywania kolizji na tym okręgu. Jak pokazałem w poprzednim 
przykładzie, samochód może być umieszczony w ograniczającym okręgu zdefiniowanym przez (x-h)2 + (y-k)2 = 
r2 . 

 

Teraz możemy prześledzić wykrywanie kolizji dwóch samochodów umieszczonych w ograniczających okręgach. 
Oba okręgi są zdefiniowane przez środek i promień : 

 

Zauważ ,że te dwa okręgi ledwie się dotykają. Kiedy tak jest , widzimy ,że odległość (D) między ich środkami 
musi równać się sumie dwóch promieni (r1+r2) .Oznacza to ,że jeśli dwa okręgi się nakładają (to znaczy kolidują), 
odległość między środkami musi być mniejsza niż suma dwóch promieni (r1+r2) : 



 

 Ponieważ omówiliśmy wzór na odległość ,możemy użyć go do obliczenia odległości między dwoma środkami. 
Następnie porównujemy tą odległość sumą dwóch promieni (r1+r2) 
Wykrywanie kolizji okrąg - okrąg 
Dane są dwa okręgi : (x-h1)2 + (y-k1)2 = r1

2 i x-h2)2 + (y-k2)2 = r2
2, jeśli √(h2 - h1)2 + (k2 - k1)2) ≤ (r1 + r2), 

wystąpi kolizja 
Okręgi nie muszą mieć takiego samego rozmiaru w tej metodzie. Mogą mieć różną długość promieni w oparciu o 
rozmiar obiektu wewnątrz .Zapamiętaj ,że w grach video obiekty przechodzą z ramki do ramki, ruch nie jest 
płynny. Obiekty przeskakują krótkie odległości w każdej ramce. Oznacza to,że dwa obiekty mogą nie dotykać się 
wcale w jednej ramce a nakładać na siebie w kolejnej.  
PRZYKŁAD 2.12 KOLIZJA OKRĄG - OKRĄG  
Przypuśćmy ,ze kodujesz wykrywanie kolizji w wyścigu samochodowym 2D i postanowiłeś użyć okręgów 
ograniczających .W bieżącej ramce, jeden okrąg ograniczający samochód jest zdefiniowany równaniem (x-50)2 + 
(y-20)2 = 900 a drugi okrąg ograniczający jest zdefiniowany równaniem (x+10)2+(y-10)2 = 400. Czy one się 
zderzą jeszcze?  
Rozwiązanie  
1.Musimy najpierw określić środki i promienie każdego okręgu. Pierwszy okrąg ma środek (50,20) i promień 30, 
drugi okrąg ma środek (-10,10) i promień 20  
2.Obliczamy odległość (D) między tymi środkami:  
D = √(h2 - h1)2 + (k2 - k1)2) = √(-10-50)2 + (10 - 20)2 = √(-60)2 +(-10)2 = √3600 + 100 = √3700 ≈ 60,83 
3.W końcu, musimy sprawdzić aby zobaczyć czy D ≤ (r1+r2). W tym przypadku (r1+r2) = 30 + 20 = 50, więc D ≤ 
(r1+r2). Co oznacza ,że nie ma kolizji. Jeśli zaczniesz kodowanie przekonasz się ,że funkcja pierwiastka 
kwadratowego jest dość droga, co oznacza ,że zajmuje sporo mocy obliczeniowej. Jest bardzo szybki i łatwy 
sposób wyeliminowania pierwiastkowania a także przyspieszać sprawdzanie kolizji. Ta szybsza metoda to 
Optymalizacja Wykrywania Kolizji Okrąg - Okrąg.  
Optymalizacja Wykrywania Kolizji Okrąg - Okrąg.  
Dane są dwa okręgi: (x-h1)2 + (y-k1)2 = r1

2 i (x-h2)2 + (y-k2)2 = r2
2 jeśli (h2 - h1)2 + (k2 - k1)2 ≤ (r1 + r2)2, wtedy 

mamy do czynienia z kolizją. Zgadłeś juz chyba jak rozszerzyć ten proces na 3D. Zamiast używania 

ograniczających okręgów, można użyć ograniczających kul w 3D. I ponownie, równanie dla ograniczających kul 
może być określone przez model środka i promienia do jego najdalszego wierzchołka. Potem tylko klatka po 
klatce sprawdzamy czy kule się nie nakładają. 
Zoptymalizowane wykrywanie kolizji kula - kula  
Dane są dwie kule : (x-h1)2 + (y-k1)2 + (z-l1)2 = r1

2 i (x-h2)2 + (y-k2)2 + (z - l2)2= r2
2, jeśli (h2 - h1)2 + (k2 - k1)2 + 

(l2 - l1)2 ≤ (r1 + r2)2, wtedy mamy do czynienia kolizją. Poniższa prosta funkcja może być użyta do wykrywania czy 
lub nie dwie kule będą kolidowały ze sobą. W tym przykładzie użyjemy struktury sphere, zdefiniowaną wcześniej. 
Zauważ ,że w obliczaniu odległości między środkami kul, nie używamy pierwiastka kwadratowego ale raczej 
porównania wartości sumy promieni podniesionej do kwadratu. Może to znacznie poprawić szybkość klatek na 
sekundę jeśli jest duża liczba kolizji kula - kula do sprawdzenia, które są wymagane dla każdej ramki 
struct sphere 
{ 
float center[3]; 
float radius; 
}; 
// cel : wykrycie kolizji między dwoma kulami 
// dane wejściowe: S1 pierwsza kula, przekazana przez referencję  
// S2 druga kula, przekazana przez referencję  
//dane wyjściowe: prawda jeśli jest kolizja , jeśli nie to fałsz  
bool CloBetweenSpheres(sphere &S1, sphere &S2) 
{ 
return (pow(S2.center[0] - S1.center[0]),2) + pow(S2.center[1] - S1.center[1]),2) + pow(S2.center[2] - 



S1.center[2]),2) < pow(S1.radius + S2.radius)) 
} 
Weź pod uwagę ,ze nie ma w tej funkcji komplikujących instrukcji if - else . W przypadku porównania dwóch 
wartości na true, dochodzi do kolizji i odpowiedź zostanie zwrócona. w przypadku porównania dwóch wartości na 
false, nie dochodzi do kolizji i odpowiedź zostanie również zwrócona.  
PRZYKŁAD 2.13 KOLIZJA KULA-KULA  
Przypuśćmy ,ze kodujesz wykrywanie kolizji w wyścigu samochodowym 3D i postanowiłeś użyć kul 
ograniczających .W bieżącej ramce, jedna kula ograniczający samochód jest zdefiniowana równaniem (x-30)2 + 
(y-20)2 +(z*10)2 = 1600 a druga kula ograniczająca jest zdefiniowana równaniem x2 +(y-40)2 + (z+50)2 = 2500. 
Czy one się zderzą jeszcze? 
Rozwiązanie  
1.Musimy najpierw określić środek i promień każdej kuli ograniczającej. Pierwsza kula ma środek (30, 20,-10) i 
promień 40, druga ma środek (0,40,-50) a promień 50  
2.Obliczamy odległość (D) między dwoma środkami  

D = √(h2 - h1)2 + (k2 - k1)2) + (l2 - l1)2 = √(0-30)2 + (40 -20)2 + (-50 + 10)2 =√(-30)2 + (20)2 + (-40)2 = √900 
+ 400 + 1600 = √2900 ≈ 53,85 
3.Teraz musimy sprawdzić czy D ≤ (r1+r2) .W tym przypadku (r1+r2) = 40+50 = 90 ,więc D ≤ (r1+r2), co oznacza 
,że tak, wystąpi kolizja 
Ograniczone okręgi i kule są prostym podejściem do wykrywania zderzeń. Są one relatywnie szybkimi metodami, 
ale nie zawsze najdokładniejszymi. Ilustruje to poniższy rysunek :  

 

Jedynym sposobem uniknięcia fałszywych kolizji jest użycie różnych kształtów, które wypełnią model dokładniej. 
Musisz się upewnić ,że możesz zdefiniować taki kształt równaniem , po którym można wykonać numeryczne 
sprawdzenie. Innym sposobem jest ustawienie okręgów hierarchicznie. Wychodzimy od sprawdzenie kolizji 
między dwoma pierwotnymi okręgami ograniczającymi. Jeśli okaże się ,że nie ma zderzenia, nie ma problemu. 
Jeśli okaże się ,że jest zderzenie może to być fałszywy alarm, więc w tym miejscu trzeba dokonać dokładniejszego 
sprawdzenie. Innymi słowy, ustawiamy warunek, który mówi ,że jeśli wystąpi kolizja idziemy dalej. Jeśli jest 
zderzenie, dokonujemy bliższego sprawdzenia. Tu możemy użyć kilku mniejszych okręgów, które wypełnią obiekt 
dokładniej. Daje to większą dokładność, ale zabiera więcej czasu na przetwarzanie jeśli istnieje możliwość 
zderzenia. Jeśli dwa większe okręgi nie nakładają się, nie ma sensu marnować czasu na mniejsze. Poniższy 
rysunek pokazuje jak można użyć mniejszych okręgów do wypełnienia samochodu : 

 

Bez względu czy wykonujesz sprawdzenie za pomocą mniejszych okręgów lub innych dokładniejszych sprawdzeń, 
jeden duży okrąg ograniczający lub kula jest zawsze najszybszym podejściem do pierwszego testowania 
Wykrywanie zderzeń jest znaczącą częścią silnika gry, ponieważ zarządza współdziałaniem wszystkich 



pojedynczych obiektów w świecie gry. Zawsze będą nowsze sposoby podejścia do wykrywania zderzeń, które są 
szybsze i dokładniejsze, ale tu podane zostały podstawy dla wyszukiwania metod alternatywnych 
 
 

III. TROCHĘ TRYGONOMETRII 

1.Stopnie kontra radiany 
Zanim zagłębimy się w świat trygonometrii, ważne jesteś abyśmy omówili kąty i zbiór zasad do pracy z nimi. 
Oczywiście, kąty są używane dla obrotów. Można również używać ich do ustalania kierunku. Przyjrzyjmy się 
zasadom jakich będziemy dalej używali. Każdy kąt składa się z dwóch promieni, które przecinają się w punkcie 
zwanym wierzchołkiem. Będziemy nazywać jeden promień ramieniem początkowym a drugi promień ramieniem 
końcowym. Aby umieścić kąt w standardowym położeniu, użyjemy kartezjańskiego układu współrzędnych. 

Wierzchołek powinien być w punkcie (0,0) a ramię początkowe zawsze przypada na oś dodatnią x : 

 

Od dodatniej osi x , mierzymy kąty dodatnie przeciwnie do ruchów wskazówek zegara a kąty ujemne zgodnie z 
ruchami wskazówek zegara. Określa to położenie ramienia końcowego. Pamiętaj ,że pełny obrót to 360o. Jeśli kąt 
wynosi 90o (kąt prosty), ramię końcowe wypada na dodatniej osi y, a jeśli kąt wynosi 180o, ramię końcowe 
wypada na ujemnej osi x. Zwróć uwagę na symbol α .Innym standardem , który jest szeroko akceptowany to 
używanie greckich liter dla przedstawiania kątów. 
PRZYKŁAD 3.1 KĄT DODATNI W POŁOŻENIU STANDARDOWYM 
Narysuj kąt 60o w pozycji standardowej 
Rozwiązanie 
Zaczynamy od wierzchołka w punkcie zerowym, i ramienia początkowego na dodatniej osi x .Stąd odmierzamy 
60o ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i rysujemy ramię końcowe : 

 



PRZYKŁAD 3.2 KĄT UJEMNY W POZYCJI STANDARDOWEJ 
Narysuj kąt -100o w pozycji standardowej 
Rozwiązanie  
Zaczynamy od wierzchołka na początku układu współrzędnych i dodatniej osi x, Odmierzamy stąd 100o zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara i rysujemy ramię końcowe : 

 

Do tej pory mówiliśmy tylko o pomiarze kątów w stopniach, ponieważ jest to najbardziej odpowiednie. Jednak 
kąty można mierzyć w radianach. Podobnie jak odległość można mierzyć w stopach lub metrach, można mierzyć 
kąty w stopniach lub radianach. Są to dwie różne jednostki. Najczęściej określamy kąty w stopniach ,ale w 
programach robimy to w radianach, więc musimy konwertować między nimi. Mówiliśmy, ze pełny obrót to 360o . 
to również 2πR. Oznacza to ,połowa obrotu to 180olub πR. To jest podstawa tej konwersji 
Stopnie na radiany 
Kąty w stopniach ⋅ (πR / 180o) = Kąty w radianach. Nie wyrzucaj "R" z górnego indeksu (R); jest to etykieta dla 

radianów, podobnie jak symbol stopni (o ). Postaraj się zawsze mieć w zwyczaju oznaczanie kątów jednym z 
dwóch symboli (o lub R). Inaczej nie będzie wiadomo w jakich jednostkach pracujesz  
PRZYKŁAD 3.3 KONWERSJA STOPNI NA RADIANY  
Przekonwertuj 120o na radiany 
Rozwiązanie 
Aby skonwertować stopnie na radiany, pomnóż kąt przez ułamek (πR/180o)  
120o ⋅ (πR/180o)= 120oπR/180o) = (2πR/3) 

Standardem dla pisania kątów w radianach jest pozostawienie go jako ułamek razy πR. Jednak jeśli chcesz wyrazić 

go jako liczba dziesiętna, zastąp π liczbą w przybliżeniu 3.141592654. Ważne jest aby zapamiętać ,że wszystkie 
funkcje trygonometryczne w C++ takie jak sin(), cos() i tna() - pobierają dane w radianach, a wszystkie 
odwrotne funkcje trygonometryczne takie jka asin(), acos() i atan() - zwracają również kąt w radianach. Dobrym 
pomysłem kiedy używamy kątów jest stworzenie #define na górze twojej biblioteki matematycznej, która może 
być użyta do łatwej konwersji ze stopni na radiany i vice versa : #define RadToDeg 57,29577951f , 
#defineDegToRad0,017453293f 
Pomnożenie kąta w radianach przez RadToDeg skonwertuje tą liczbę na stopnie, podczas gdy pomnożenie liczby 
w stopniach przez DegToRad skonwertuje go na radiany W odwrotnym kierunku, z radianów na stopnie, po 
prostu mnożymy kąt w radianach przez odwrotny ułamek konwersji 
Radiany na Stopnie  
Kąt w radianach ⋅ (180o/πR) = Kąt w stopniach 

PRZYKŁAD 3.4 KONWERSJA RADIANÓW NA STOPNIE  
Skonwertuj (6πR/5) na stopnie 
Rozwiązanie  
Aby skonwertować z radianów na stopnie, mnożymy kąt przez (180o/πR) : (6πR/5) ⋅ (180o/πR) = (6πR(180o)/ 5πR) 

= 6(180o / 5) = 216o 
2.Funkcje trygonometryczne Funkcje trygonometryczne często ujawniają się w programowaniu gier. Za każdym 
razem przy scenariuszu z trójkątem prostokątnym, funkcje trygonometryczne są przydatne. Spojrzymy na 
wykresy funkcji sinus i kosinus, ponieważ mogą być wykorzystywane do wszelkiego rodzaju ruchu wahadłowego 
(falowego). Najpierw jednak zdefiniujemy te funkcje. Funkcje trygonometryczne , wszystkie są definiowane w 
oparciu o trójkąt prostokątny; jest to w rzeczywistości związek między jego trzema bokami. Na podstawie 
poniższego trójkąta zdefiniujemy sinus, cosinus i tangens :  



 

 

Zwróć uwagę na kąt α Ważne jest aby zawsze wskazywać który kąt funkcji jest brany jako wejściowy. Funkcje 
trygonometryczne są bezużyteczne bez podanego kąta. W tym przypadku, użyjemy α dla zdefiniowania sinus 
(sin), cosinus (cos) i tangensa (tan) 
Funkcje Trygonometryczne 
sin α = opp / hyp = b/c 
cos α = adj / hyp = a/c 
tan α = opp / adj = b/a 
gdzie opp = przyprostokątna leżąca naprzeciwko α , adj = przyprostokątna przyległa do α , hyp = 
przeciwprostokątna Te funkcje trygonometryczne mają zastosowanie tylko do trójkąta prostokątnego. Jak widać 
sinus, cosinus i tangens są związkami dwóch z trzech boków trójkąta prostokątnego. Kąt odniesienia określa które 
boki są używane.  
PRZYKŁAD 3.5 : DEFINIOWANIE SINUS, COSINUS I TANGENS 
Jeśli α jest kątem w pozycji standardowej, a (12,5) jest punktem na jego ramieniu końcowy, znajdź sin &aplha;, 
cos α i tan α 
Rozwiązanie  
1.Musimy ustanowić trójkąt prostokątny. : 

 

2.Współrzędne punktu (12,5), podają nam długości dwóch boków. Możemy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa 
dla wyliczenia długości trzeciego boku: c = √122 + 52 = √144 + 25 = √169 = 13 
3.Wstawiamy teraz te dane do wzorów właściwych funkcji: 
sin α = b/c = 5/13, cos α = a/c = 12/13 , tan α = b/a = 5/12 
W rzeczywistości jest sześć funkcji trygonometrycznych. Mamy już zdefiniowane trzy z nich w oparciu o powyższy 
rysunek trójkąta. Trzy pozostałe funkcje , cosecans (csc), secans (sec) i cotangens, są po prostu odwrotnościami 
trzech pierwszych funkcji  
Pozostałe funkcje trygonometryczne 
csc α = 1/sin α = hyp/opp , sec α = 1/cos α = hyp/adj, cot α = 1/tan α = adj/opp, gdzie opp = przyprostokątna 
leżąca naprzeciwko α , adj = przyprostokątna przyległa do α , hyp = przeciwprostokątna Ponieważ te funkcje są 
odwrotnościami trzech pierwszych, większość czasu poświęcimy sinusowi, cosinusowi i tangensowi. Chociaż te 

funkcje brzmią przerażająco, w rzeczywistości są funkcjami, które mogą być przeprogramowane na kalkulatorze. 
Możesz mieć dostęp do nich przez przyciski takie jak funkcja mnożenia czy pierwiastka kwadratowego. Jeśli masz 
kalkulator naukowy, zajmie chwilę zapoznani się z jego funkcjami trygonometrycznymi  
Funkcje trygonometryczne najczęściej używanych kątów  

 



 

 

Wielu programistów woli stworzyć tablicę funkcji trygonometrycznych zanim faktyczna pętla gry się rozpocznie. 
Może to znacznie zwiększyć szybkość przy której funkcje trygonometryczne mogą być wyliczone w kodzie. 
Przykład tworzenia takiej pętli:  
// Przechowywanie naszych wartości  
float sin_table[360];  
//Wypełnienie tablicy  
for (int i = 0, i < 360; ++i) 
{  
sin_table[i] = sin (i * DegToRad);  
}  
Mając stworzoną tablice sinusów, programista nie musi więcej wywoływać funkcji sin () dla wyliczania wartości, 
ale raczej będzie to coś takiego:  
// Wyliczanie sinusa kąta  
float value=sin_table[abs((int)angle) % 360];  
Rzutujemy kąt na int, potem pobieramy jej wartość absolutną i używamy operatora modulo, zapewniając ,że bez 
względu na rozmiar naszego kąta, nie będziemy przekraczać granic naszej tablicy. Spójrzmy teraz na kilka 
przykładów stosowania funkcji trygonometrycznych  
PRZYKŁAD 3.6 : STOSOWANIE COSINUSA 
Przypuśćmy ,że postać w grze strzela strzałą do celu pod kątem 60o, a strzała leci w linii prostej 50 pikseli. Jeśli 

słońce jest bezpośrednio nad głową, jak daleko cień podróżuje po ziemi?  
Rozwiązanie 
Ten scenariusz można wymodelować za pomocą trójkąta prostokątnego. : 

 

2.Widzimy ,że w rzeczywistości szukamy długości boku a trójkąta.  
3.Funkcja cosinus ustala związek między przyprostokątną przyległa a przeciwprostokątną: cos 60o = adj/hyp = a / 
50 , 50(cos60o) = a 



4. cos(60o) daje nam 0,5. Mnożymy to przez 50 , co daje nam wynik 25 
Oznacza to ,że cień musi podróżować 25 pikseli Zwróć uwagę ,że znamy kąt, używamy funkcji cosinus z 
kalkulatora. Kalkulator daje nam wartość współczynnika (przyprostokątna / przeciwprostokątna) dla tego kąta. A 
co jeśli chcemy pracować wstecz? To znaczy, co jeśli znam ułamek a chcemy zmierzyć kąt? Wymaga to 
zastosowania odwrotności jednej funkcji trygonometrycznej. Inwersja jest zapisana z indeksem górnym -1 i 
literami "arc" przed nazwą funkcji. Na przykład odwrotność funkcji cosinum jest zapisywana jako cos-1 i 
wymawiana "arkuscosinus". Przekonajmy się o skuteczności funkcji odwrotnej z przykładem ze strzałą 
PRZYKŁAD 3.7 : UŻCIE ODWROTNEGO TANGENSA  
Przypuśćmy ,że postać w grze strzela strzałą do celu w powietrzu. Stoi 100 pikseli od celu, który jest 400 pikseli 
nad ziemią. Jaki kąt musi wybrać jeśli strzała leci w linii prostej?  
Rozwiązanie 
1.Wykorzystamy trójkąt prostokątny. Tym razem znamy długość dwóch boków : 

 

2.Tym razem szukamy kąta w standardowej pozycji  
3.Funkcja tangens określa związek między przyprostokątnej naprzeciwległej i przyprostokątnej przyległej : tan α 
= opp/adj = 400 / 100 = 4, tan α = 4 , α = tan-1(4) 
4.W przybliżeniu otrzymujemy 76o. 
Oznacza to ,że gracz musi strzelać pod kątem 76 stopni aby trafić do celu. Sprawdzimy teraz jak rozwiązać 

podobny problem w kodzie używając funkcji która będzie zwracała kąt między dwoma obiektami w pozycji 
standardowej, przy danym ich położeniu: 
// cel : obliczenie kąta między 2 obiektami w przestrzeni 2D  
// dane wejściowe: P1 - położenie pierwszego obiektu  
// P2 - położenie drugiego obiektu  
// dane wyjściowe: kąt miedzy obiektami (w stopniach)  
float calcAngle2D(float *P1, float *P2) 
{ 
// Obliczamy kąt 
float ang = (float atan ((P2[1] - P1[1] / P2[0])) * RadToDeg; 
// Jeśli kąt jest w pierwszej ćwiartce 
if(p2[1] < P1[1] && P2[0] > P1[0]) 
return ang; 
// Jeśli kąt jest w drugiej lub trzeciej ćwiartce 
else if ((P2[1] < P1[1] && P2[0] < P1[0] ) || (P2[1] > P1[1] && P2[0] < P1[0])) 
return ang + 180; 
// Jeśli kąt nie jest w żadnej z powyższych ćwiartek musi być w czwartej 
else 
return ang + 360; 
} 
Znaczenie w tej funkcji ma sposób w jaki znajdujemy kąt w oparciu o wartość zwracaną przez atan(). Pamiętaj 
,że sinus kąta jest dodatni w pierwszej i drugiej ćwiartce, cosinus kąta jest dodatni w pierwszej i czwartej 
ćwiartce, podczas gdy tangens kąta jest dodatni w pierwszej i trzeciej ćwiartce. Wszystkie odwrotności funkcji 



trygonometrycznych zawsze zwracają kąt w pierwszej ćwiartce jeśli przekazana jest wartość dodatnia. Przy 
wartości ujemnej jednak, asin() i atan(0 zwracają kąt w czwartej ćwiartce, podczas gdy acos () zwraca kąt w 
drugiej ćwiartce. Dlatego w tym przykładzie, musimy sprawdzić pozycję obiektu w relacji do niego samego ab 
zobaczyć która ćwiartka naszego kąta jest prawdziwa a potem dodać albo 180 albo 360 aby uzyskać kąt w pozycji 
standardowej. Jeśli znamy kąt, użyjemy funkcji sinus, cosinus lub tangens. Jeśli chcemy zwrócić kąt, użyjemy 
jednej z funkcji odwrotnych. Ostatnią sprawą są wykresy sinus i cosinus. Najpierw zbadamy wykres y = sin(x) a 
potem porównamy ją z wykresem y = cos(x). Możesz użyć do tego celu powyższej tabelki z wartościami. Jeśli 
użyjemy kątów w kolumnie stopni dla wartości x, kolumna sin α będzie przedstawiała odpowiednią wartość y. 
Jeśli użyjemy kalkulatora dla sinusa jakiegoś kąta między nimi, odkryjemy ,że znajdują się ona na takiej oto 
krzywej: 

 

Zauważ ,że wykres ma wzór, który powtarza się co 360o (lub 2πR) jest to nazywane okresem podstawowym. Są 
sposoby na zmodyfikowanie tego okresu jeśli chcesz rozciągnąć lub ścisnąć wykres poziomo do swoich potrzeb. 
Aby zmienić okres, wystarczy umieścić liczbę przed x. Ułamek rozciąga wykres a duża liczba ją ścieśnia. 
PRZYKŁAD 3.8 : ROZCIĄGANIE POZIOMO FALI SINUSOIDALNEJ 
Narysuj wykres równania y=sin(1/2x) Rozwiązanie  
1.Najłatwiejszy sposób to wstawienie kilku wartości za x i obliczenie odpowiedniego y. Poniższa tablica pokazuje 
punkty kluczowe : 

 

2.Po umieszczeniu tych punktów kluczowych, spróbuj je połączyć. Odkryjesz ,że łączą się one w krzywą pokazaną 
tak : 

 

 PRZYKŁAD 3.9 : ŚCISKANIE POZIOMO FALI SINUSOIDALNEJ  
Narysuj wykres równania y=sin(2x)  



Rozwiązanie  
1.Najłatwiejszysposób to wstawienie kilku wartości za x i wyliczenie odpowiedniego y : 

 

2.Po umieszczeniu tych punktów kluczowych, spróbuj je połączyć. Odkryjesz ,że wykres wygląda tak : 

 

Spójrzmy na dwa ostatnie przykłady. Zwróć uwagę ,że kiedy umieszczasz 1/2 przed x, fala sinusoidy powtarza się 
co 720o a nie 360o. Kiedy umieścimy 2 przed x, wzorzec powtarza się co 180o. To prowadzi do pierwszej 
charakterystyki fali sinusoidalnej 
Okres fali sinusoidalnej 
Dla y = (Bx), okres 360o/|B| 
Okres mierzy jak często fala sinusoidalna się powtarza. Wstawiliśmy symbol wartości bezwzględnej wokół B , 
ponieważ znak minus nie wpływa na okres. Zauważ również ,że jeśli nie ma liczby na pozycji B, B=1, wracamy do 
podstawowego okresu 360o. Możemy również rozszerzać lub ścieśniać wykres sinusoidy pionowo przez 
umieszczenie liczby przed funkcją sinus, co zmienia amplitudę. Tym razem ułamek ścieśnia wykres a duża liczba 
go rozszerza. Uważaj , ponieważ jest to przeciwieństwo okresu.  
PRZYKŁAD 3.10 : ROZSZERZANIE FALI SINUSOIDALNEJ PIONOWO  
Narysuj wykres funkcji y= 2sinx  
Rozwiązanie  
1.Najłatwiejszy sposób to wstawienie kilku wartości za x i wyliczenie odpowiedniego y : 

 

2.Po umieszczeniu tych punktów kluczowych, spróbuj je połączyć. Odkryjesz ,że wykres wygląda tak : 



 

 PRZYKŁAD 3.11 : ŚCIEŚNIANIE FALI SINUSOIDALNEJ PIONOWO  
Narysuj wykres y = 1/2sinx 
Rozwiązanie  
1.Najłatwiejszy sposób to wstawienie kilku wartości za x i wyliczenie odpowiedniego y : 

 

 2.Po umieszczeniu tych punktów kluczowych, spróbuj je połączyć. Odkryjesz ,że wykres wygląda tak : 

 

Zwróć uwagę ,że normalnie fala sinusoidy wacha się między 1 a -1. Kiedy umieścisz 2 przed sinusem, wykres idzie 
w górę do 2 i spada w dół do -2. Kiedy umieścimy 1 przed sinusem wykres oscyluje między 1/2 a -1/2 . To 
prowadzi do drugiej charakterystyki fali sinusoidalnej  
Amplituda fali sinusoidalnej 
Dla y = Asin(x), amplituda = |A| Amplituda mierzy jak wysoko i jak nisko wacha się fala sinusoidalna. 
Wstawiliśmy symbol wartości absolutnej wokół A ponieważ znak minus nie wpływa na amplitudę. Możemy chcieć 
użyć małej amplitudy dla czegoś takiego jak ruch statku na wodzie. Te same dwie charakterystyki stosuje się do 
funkcji cosinus dokładnie w ten sam sposób. Jedyna różnica jest taka ,że funkcja cosinus jest przesunięta w lewo 
o 90o. Poniżej mamy wykres funkcji y = cosx. Zauważ że najwyższy punkt przechodzi przez oś y zamiast przy 90o. 
Wszystko jest identyczne, tylko przesunięte o 90o w lewo : 



 

3.Tożsamości trygonometryczne  
Teraz kiedy mamy zdefiniowane sześć funkcji trygonometrycznych, kilka tożsamości trygonometrycznych (lub 
zasad) pozwoli ci na algebraiczne manipulowanie równaniami , które mają osadzone w sobie funkcje 
trygonometryczne. Nigdy nie wiesz kiedy te tożsamości mogą okazać się przydatne. Pamiętaj ,że kiedy 
programujesz, każda operacja zabiera jakiś czas dodatkowy, więc zawsze próbuj redukować wzory do ich 
najprostszych postaci. Oczywiście , to może wywołać jedną lub więcej z tych tożsamości. Pierwszą z nich jest koło 
jednostkowe, którym jest koło ze środkiem w punkcie zerowym układu współrzędnych i o promieniu 1. Równanie 
dla koła jednostkowego to x2+y2 = 1. Dla dowolnego punktu na kole jednostkowym, możesz stworzyć trójkąt 
prostokątny z jednym kątem w pozycji standardowej : 

 

Zwróć uwagę ,że przeciwprostokątna jest promieniem , który ma długość 1. Teraz możemy zastosować definicje 
sinusa i cosinusa: sin α = y/1 = y i cos α = x/1 = x , więc y = sin α i x = cos α 
Jest to prawda dla dowolnego punktu na kole jednostkowym. Jest to dobra sztuczka dla zapamiętania 
wielokrotności sinusa i cosinusa 90o. Przy 90o, 180o, 270o i 360o, koło jednostkowe przecina osie, więc bardzo 
łatwo wykryć współrzędne x i y, które dają ci sinus i cosinus Na przykład przy 90o, koło jednostkowe ma 
współrzędne (0,1). Dlatego sin90o = 1 a cos90o = 0. Teraz kiedy znamy y = sin�α i x = cos�α, możemy 
zastąpić sinus i cosinus w równaniu koła jednostkowego dla x i y. Daje to pierwszą tożsamość trygonometryczną. 
Tożsamość koła jednostkowego 
cos2α + sin2α = 1 .Istnieje również bardzo ciekawy związek między tangensem, sinusem i cosinusem. Jeśli 
spojrzysz na definicje trzech pierwszych funkcji trygonometrycznych zobaczysz ,że : sinα = opp/hyp i cosα = 
adj/hyp, co oznacza ,że sinα/cosα = opp/hyp/adj/hyp = opp/adj, a jest to definicja tangensa, gdzie opp - 
przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta, adj - przyprostokątna przyległa do kąta a hyp - przeciwprostokątna . 
Prowadzi nas to do kolejnych dwóch tożsamości  
Tangens i Cotangens 
tan α = sinα/cosα i cot α = cosα/sinα 
Jest również parę interesujących tożsamości kątów ujemnych. 



Kąty ujemne 
sin(-α) = -sinα, cos(-α) = cosα , tan(-α) = - tanα 
PRZYKŁAD 3.12 : WERYFIKACJA JEDNEJ Z TOŻSAMOŚCI KĄTÓW UJEMNYCH  
Uzywamy α = 30o, zweryfikuj czy sin(-α) = -sin α 
Rozwiązanie  
1.Znajdź sin(-30o) używając kalkulatora. Powinno to być -0.5 2.Znajdź -sin(30o) używając kalkulatora .Powinno to 
być -0.5 W tym przypadku tożsamości są prawdziwe Teraz spojrzymy na sumę i różnicę tożsamości dla sinusa 
Suma i różnica tożsamości dla sinusa 
sin(α1 + α2) = sinα1cosα2 + cosα1sinα2  
sin(α1 - α2) = sinα1cosα2 - cosα1sinα2  
PRZYKŁAD 3.13 : SIN(90o+�α) 
Upraszczamy sin(90o +�α) 1.Stosujemy nową tożsamość sumy dla sinusa: 
sin(α1 + α2) = sinα1cosα2 + cosα1sinα2  
sin(90o + α) = sin90ocosα + cos90osinα 

2.Redukujemy to przez pobranie sinusa i cosinusa 90o 
sin(90o + α) = (1)cosα + (0)sinα 
sin(90o + α) = cosα 
PRZYKŁAD 3.14 : SIN(180o -�α) 
Upraszczamy sin(180o-α) 
Rozwiązanie 
1.Stosujemy tożsamość różnicy dla sinus: 
sin(α1 - α2) = sinα1cosα2 - cosα1sinα2  
sin(180o-α) sin180ocosα - cos180osinα 
2.Redukujemy to przez pobranie sinusa i cosinusa 180o. 
sin(180o - α) = (0)cos&alpha - (-1)sinα, sin(18o - α) = sin α 
Cosinus ma bardzo podobne tożsamości sumy i różnicy  
Tożsamości dla sumy i różnicy cosinusa 
cos(α1 + α2) = cosα1cosα2 - sinα1sinα2  
cos(α1 - α2) = cosα1cosα2 + sinα1sinα2  
PRZYKŁAD 3.15 : COS(180o +�α) Upraszczamy cos(180o +�α) 
Rozwiązanie 
1.Stosujemy nową tożsamość sumy dla cosinusa: 
cos(α1 + α2) = cosα1cosα2 - sinα1sinα2 
cos(180o + α) = cos180ocosα - sin180osinα 
2.Redukujemy to przez pobranie sinusa i cosinusa 180o. 
cos(180o+α) = (-1)cosα - (0)sinα, cos(180o + α) = -co0sα 
PRZYKŁAD 3.15 : COS(90o -&alpha) 
Upraszczamy cos(90o -α)  
Rozwiązanie 
1.Stosujemy tożsamość różnicy dla cosinus: 
cos(α1 - α2) = cosα1cosα2 + sinα1sinα2  
 

cos(90o - α) = cos90ocosα + sin90osinα 
2.Redukujemy to przez pobranie sinusa i cosinusa 90o.: 
cos(90o - α) = (0)cosα + (1)sinα, cos(180o + α) = sinα 
4.Używanie bibliotek matematycznych w C++ 
Zaczynając programowanie, odkrywamy ,że nie ma konieczności wynajdywania koła. Wiele funkcji zostało już 
napisanych tysiące razy, więc czemu je pisać na nowo? Kodując w C++ można dołączyć bibliotekę math.h, która 
zawiera już funkcje sinus, cosinus, tangens i ich odwrotności. Kiedy chcesz wykorzystać te funkcje , upewnij się 
,że dołączyłeś math.h na początku kodu przez użycie poniższej linii: #include  
Funkcje sinus, cosinus i tangens pobierają liczbę double a dane wyjściowe są również double. Dana wejściowa, 
lub parametr, jest to kąt wyrażony w radianach, a dana wyjściowa jest to liczba dziesiętna między -1 a 1. 
Pamiętaj ,że kąt musi być w radianach, więc musisz wykonać konwersję ze stopni na radiany. Bardzo często 
programiści najpierw definiują stałą dla π : π = 3,14159265, a potem używają jej do konwersji ze stopni na 
radiany. Typowa funkcja sinus moze wyglądać tak : 
result = sin (angle*pi/180); 

Być możwe najlepszym sposobem tworzenia stałych, które są powtarzalne jest wartość #define na górze 
najczęściej używanego plika nagłówkowego 
#define PI 3.14159265f 
#define RADtOdEG 57,29577951F 
#define DegToRad 0.017453293f 
Funkcje cosinus i tangens używają dokładnie tego samego formatu  
Funckje trygonometryczne math.h 
sine : double sin (double x) 



cosine : double cos (double x) 
tangent : double tan (double x) 
wartość zwracana to liczba między -1a 1kiedy wprowadzony kąt jest w radianach Odwrotne funkcje 
trygonometryczne również są zdefiniowane w math.h. Pamiętaj ,że inwersje są używane do zwracania kąta. Te 
trzy funkcje również pobierają double i zwracają kąt w radianach jako double. I również można skonwertować go 
na stopnie. Zwykle te funkcje są oznaczone jako asin, acos i atan.  
Odwrotne funkcje trygonometryczne w math.h 
arcsine : double asin (double x) 
arccosine : double acos (double x) 
arctangent : double atan (double x) 
wartość zwracana to kąt w radianach kiedy dana wejściowa x to double Typowa linia kodu wygląda tak: angle = 
asin (input)*180/pi; 
 
 

IV. DZIAŁANIA NA WEKTORACH 

1.Wektor kontra Skalar 
W programowaniu musi umieć odróżnić wielkość wektorową od wielkości skalarnej. Różnica między nimi leży w 
kierunku. Pracowałeś z jednostkami skalarnymi od kiedy nauczyłeś się liczyć. Skalar jest po prostu liczbą; czasami 
jest nazywana wielkością bez kierunku. Wartość wektorowa ma wielkość i kierunek. Na przykład, przypuśćmy ,że 
przyjaciel ma problem z samochodem i dzwoni do ciebie abyś mu pomógł i mówi ,że jest tylko dwa kilometry 
stąd. Mówisz, nie ma sprawy i wskakujesz do samochodu. Ale jak go znajdziesz? Jeśli powiedział ,że jest dwa 
kilometry na wschód, masz większe szanse na jego znalezienie. To jest różnica między wektorami a skalarami. 
Wersja skalarna 2 kilometrów nie daje ci dokładnej informacji. Wersja wektorowa 2 kilometrów na wschód podaje 
ci kierunek w którym możesz go szukać. Kierunek tworzy wielką różnicę w świecie. Tak więc skalar jest tylko 
liczbą lub wielkością. Wartość wektorowa jest wielkością z dołączonym kierunku. Może to wyglądać na niewielką 

różnicę ,ale sprawia ogromną różnicę w momencie startu symulacji ruchu  
Wektor kontra Skalar  
Skalar = tylko wielkość  
Wektor = wielkość + kierunek  
W kodzie ,skalary mogą być przechowywane jako kilka typów zmiennych stworzonych dla przechowywania liczb, 
w zależności od zakresu wartości jakie muszą być przechowywane. Począwszy od char, który może przechowywać 
wartości od -128 do 127, po unsigned long , który przechowuje wartości od 0 d0 18 446 744 073 709 551 616 
(lub 2 do potęgi 64), do doublel, który przechowuje wartości między +-1.7E +/-308 (do 15 cyfr). Są jednak nie 
wbudowane typy danych stworzone specjalnie do przetrzymywania wektorów, chociaż API 3D takie jak OpenGL i 
Direct3D, mają swój standard.. Dlatego też wektory mogą być przechowywane w kodzie albo tablica liczb float 
albo typów danych zdefiniowanych przez użytkownika:  
// Tablica 3 liczb float jedynym sposobem na przechowanie wektora , i j i k  
float 3Dvector[3] = {0,0,0};  
//Typ danych zdefiniowany przez użytkownika  
struct 3Dvector  
{  
float x,y,z;  
};  
Użycie typów danych umożliwia stworzenie silnych struktur lub klas które mogą obejmować prawie każde 
działanie które może być konieczne. Kiedy programujesz, upewnij się ,że dołączyłeś kierunek kiedy pracujesz z 
obiektem w ruchu. Niektóre jednostki takie jak czas i punkt, nie mają kierunku, więc skalar jest dobry. Jednak 
jednostki takie jak przemieszczenie, prędkość i siła opisują obiekt w ruchu, więc zawsz jest kierunek. 
Przemieszczenie jest to wektorowa wersja odległości, a prędkość jest wektorową wersją szybkości. Na przykład, 
55 km/h jest skalarem, więc mówimy o szybkości. Jednak 55 km/h na wschód jest wektorem, więc jest to 
prędkość. Najtrudniejszą częścią pracy z wektorami jest działanie z kierunkiem. W jednym wymiarze są tylko dwa 
możliwe kierunki, więc liczba dodatnia lub ujemna mogą być użyte do wskazania jednego z nich. Na przykład jeśli 
wszystko co obiekt musi zostać przesunięty w lewo i prawo na ekranie, liczba dodatnia wskazuje prawo a liczba 
ujemna wskazuje lewo. Podobnie często używamy liczb dodatnich do góry a ujemnych w dół, kiedy z kierunkiem 

pionowym 
PRZYKŁAD 4.1: PONG - PRZEMIESZCZENIE DODATNIE  
Przypuśćmy ,że programujesz ruch rakietki w grze Pong. Rakietka może przesuwać się w górę i w dół. Jeśli 
środek rakietki zaczyna się przy (20,50) i przenosi do (20, 400) , jakie jest przemieszczenie?  
Rozwiązanie  
Spójrzmy na współrzędne y, widać ,ze rakietka przenosi się z 50 pikseli do 400 pikseli. Dlatego przemieszczenie 
musi wynosić 350 pikseli  
PRZYKŁAD 4.1: PONG - PRZEMIESZCZENIE UJEMNE  



Przypuśćmy ,że programujesz ruch rakietki w grze Pong. Rakietka może przesuwać się w górę i w dół. Jeśli 
środek rakietki zaczyna się przy (20,400) i przenosi do (20, 50) , jakie jest przemieszczenie?  
Rozwiązanie  
Spójrzmy na współrzędne y, widać ,ze rakietka przenosi się z 400 pikseli do 50 pikseli. Dlatego przemieszczenie 
musi wynosić -350 pikseli W jednym wymiarze, liczba dodatnia lub ujemna jest tym co wskazuje kierunek. Kiedy 
działamy z przemieszczeniem, kierunek jest bardzo ważny. Jest bardzo duża różnica miedzy odległością 
(skalarem) a przemieszczeniem (wektor) Kiedy obliczamy przemieszczenie, to to co nas interesuje to gdzie się 
obiekt zaczyna i gdzie kończy. Co się zdarzy między nie ma znaczenia. Futbol amerykański jest dobrym 
przykładem przemieszczenie kontra odległość. Przypuśćmy ,że odbierający łapie piłkę na linii 20 jardów i zaczyna 
biec. Omija obrońców i dobiega do linii 50 jardów. Jeśli spojrzysz na jego drogę : 

 

, okaże się ,że przebiegł dużo więcej niż 30 jardów. Jednak, dla zespołu zdobył 30 jardów. Dodatnie 30 jardów 
jest jego przemieszczeniem chociaż jego rzeczywista odległość była dużo większa. Jeśli całkowicie zignorujemy 
kierunek, skupimy się na wersji skalarnej, odległości. To jest krytyczna różnica między odległością a 
przemieszczeniem.  
Przemieszczenie  
Przemieszczenie = pozycja końcowa - pozycja początkowa  

Δx = xf - xi 
Pamiętaj ,że kiedy obliczamy przemieszczenie, gdzie kierunek ma znaczenie , wszystko co musimy znać to punkt 
początkowy i punkt końcowy. Tylko dla wersji skalarnej odległości obchodzi cię co wydarzy się pomiędzy.  
PRZYKŁAD 4.3 : ODLEGŁOŚĆ KONTRA PRZEMIESZCZENIE  
Tym razem gramy w Mario Brothers gdzie wszystko co on musi zrobić do przesunąć się z lewej strony na prawą 
(nie może skakać). Przypuśćmy ,że Mario zaczyna od pozycji poziomej 200 pikseli. Zaczyna iść w prawo, ale po 
250 pikselach orientuje się ,że zgubił grzyba, więc wraca się 100 pikseli. Potem biegnie do przodu aby spotkać 
księżniczkę przy 450 pikselach. Jakie jest jego całkowite przemieszczenie i jaką rzeczywistą przebył odległość?  
Rozwiązanie  
1.Najpierw obliczamy przemieszczenie. Mari zaczyna przy 200 pikselach a kończy przy 450 pikselach. Jego 
przemieszczenie to pozycja końcowa - pozycja początkowa = 400 pikseli - 250 pikseli = 250 pikseli  
2.Możemy zignorować kierunek kiedy obliczamy dystans, więc dodajemy długości każdego segmentu jaki 
przebiegł Mario. Od 200 pikseli do 250 pikseli jest 50 pikseli. Stamtąd poszedł 150 pikseli po grzyba, więc daje to 
200 pikseli. Potem biegł 350 pikseli do księżniczki, więc cała jego odległość to 550 pikseli. 
Zauważ ,że odległość i przemieszczenie są całkiem różnymi wartościami jakie przebył Mario. Zauważ też ,że 
zgubiliśmy wszystkie informacje o tym co wydarzyło się w środku kiedy analizowaliśmy przemieszczenie. 
2.Współrzędne biegunowe kontra współrzędne kartezjańskie  
W poprzedniej sekcji odkryliśmy ,że wartości dodatnie lub ujemne są wystarczające dla kierunku wektora w 
jednym wymiarze. Jednak w 2D i 3D , wartości te już nie wystarczą. Są dwie różne formy opisu wektora w 2D: 
współrzędne biegunowe i współrzędne kartezjańskie. Współrzędne biegunowe są trochę bardziej intuicyjne, więc 
spojrzymy na nie najpierw 
Współrzędne biegunowe  
Wektor A = ||A||@θ , gdzie ||A|| jest wielkością A a θ jest kierunkiem. Poniżej mamy ilustrację współrzędnych 
biegunowych : 

 



Zwróć uwagę że wektor jest pisany z duże litery A. Będziemy używać dużych liter dla notacji wektorowej. 
Niektórzy używają notacji strzałki, co jest zapisywane przez A^ Obie notacje oznaczają to samo. Zwróć również 
uwagę na symbol @ wymawiany "at". Na przykład 20m @ 30o czyta się "20 metrów przy 30 stopniach w pozycji 
standardowej". Współrzędne biegunowe są najłatwiejszym sposobem wizualizacji wyglądu wektora. Kiedy 
wyrażamy wektor jako wielkość z kierunkiem, kierunek jest po prostu kątem w pozycji standardowej. 
Współrzędne kartezjańskie są mniej intuicyjne, ale jest to forma używana dla kodowania wektorów .Zamiast 
opisywać wektor przez długość i kierunek, możesz również opisać go przez poziome i pionowe przemieszczenie, 
jak w kartezjańskim systemie współrzędnych. Te dwa fragmenty są nazywane poziomym i pionowym 
komponentem, i są zapisywane w postaci " i i j" 
Współrzędne kartezjańskie (komponenty) 
Wektor B = b1i^ + b2j^ , gdzie i^ jest jedną jednostką w kierunku x a j^ jest jedną jednostką w kierunku y. 
Poniżej mamy współrzędne kartezjańskie : 

 

Postać i i j może wyglądać dziwnie ze względu na "czapki" nad i oraz j. Czytamy to jako "w kierunku x" i jako "w 
kierunku y". Na przykład 3i^ + 4j^ jest odczytywane jako "3 w kierunku x i 4 w kierunku y". i^ i j^ są w 
rzeczywistości wektorami. Oba mają kierunek 1 i wskazują kierunek dodatnich osi x i y. Zauważ również ,że 
komponenty mogą być ujemne, co wskazuje lewo lub w dół, zamiast prawo i góra. Ekran komputerowy jest 
ustawiony jako siatka, dlatego kodowanie odbywa się we współrzędnych kartezjańskich. Często planujesz wektor 
w formie biegunowej ale potem trzeba go zakodować w formie kartezjańskiej. Dlatego spojrzymy na proces 
konwersji współrzędnych biegunowych na kartezjańskie. Jeśli spojrzymy na wektor A pokazany na poniższym 
rysunku możesz stworzyć trójkąt prostokątny i użyć funkcji trygonometrycznych do konwersji ze współrzędnych 
biegunowych na kartezjańskie : 

 

Konwersja współrzędnych biegunowych na kartezjańskie 
dla wektora A = ||A||@θ , A = a1i^ + a2j^, gdzie ||A||cosθ i ||AA||sinθ  
PRZYKŁAD 4.4 : KONWERSJA ZE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH NA KARTEZJAŃSKIE  
Wektor A jest wektorem przemieszczenia .Skonwertuj A = 20m @ 30o na współrzędne kartezjańskie  
Rozwiązanie  
Możesz użyć sinusa i cosinusa dla podziału A na komponenty:  
a1 = ||A||cosθ = 20cos30o ≈ 20(0,8660) ≈ 17,32 ; a2 = ||A||sinθ = 20sin30o = 20(0,5) = 10 
Dlatego A = 17,32i^ + 10j^ 



Konwersja z układu kartezjańskiego na biegunowy 
Dla wektora B = b1i^ + b2j^ , ||B|| = √(b1)2 + (b2)2 i θ = tan-1(b2/b1). Poniższy rysunek ilustruje ten proces : 

 

PRZYKŁAD 4.5 : KONWERSJA Z UKŁADU KARTEZJAŃSKIEGO NA WSPÓŁRZĘDNE BIEGUNOWE 
Skonwertuj wektor B = 3i^ + 4j^ na współrzędne biegunowe 
Rozwiązanie 
1.Obliczamy wielkość B : ||B|| = √(b1)2 + (b2)2 = √32 + 42 = √9 + 16 = √25 = 5 
2. Obliczamy kierunek : θ = tan-1(b2/b1) = tan-1(4/3) ≈ 53,1o 
Zatem B = 5 jednostek @ 53.1o we współrzędnych biegunowych. Spójrzmy na pewną funkcję ,która rozwiązać 
może powyższe problemy. Najpierw musimy zdefiniować nasz typy danych jakie możemy użyć:  
// struktura dla przechowywania wektora w formie komponentu 
struct 2Dvector_comp 
{ 
float x,y; 
}; 
// struktura dla przechowywania wektora w postaci wielkość/kierunek 
struct 2Dvector_polar 
{ 
float mag, dir; 
}; 
Teraz napiszemy dwie funkcje, które konwertują formę komponentu na wielkość/kierunek i vice versa : 
// cel : konwersja wektora z postaci wielkość/kierunek do postaci komponentu  
// dane wejściowe : vec - wektor w postaci wielkość / kierunek  
// dane wyjściowe : nasz skonwertowany wektor  
2Dvector_comp+PolarToCompConversion(2Dvector_polar vec) 
{ 
// czasowa zmienna przechowująca odpowiedź 
2Dvector_comp temp; 
// wypełnianie naszych wartości 
temp.x = mag * cos(dir * PI/180); 
temp.y - mag * sin(dir * PI / 180); 

// zwracanie odpowiedzi 
return temp; 
} 
// cel : konwersja wektora z postaci komponentu do postaci wielkość.kierunek  
// dane wejściowe : vec - wektor w postaci komponentu  
// dane wyjściowe: nasz skonwertowany wektor  
2Dvector_polar_CompToPolarConversion(2Dvector_comp vec) 
{ 
//czasowa zmienna przechowująca naszą odpowiedź 
2Dvector_polar temp = (0,0); 
// obliczanie wielkości przy użyciu twierdzenia Pitagorasa 
temp.mag = sqrt(vec.x * vec.x + vec.y * vec.y)); 
// zabezpieczenie przed dzieleniem przez zero 
if(temp.mag == 0) 

return temp; 
// obliczanie kąta . Używamy asin(), która zwraca kąt albo w pierwszej albo czwartej ćwiartce 
temp.dir = (180/PI) * asin(vec.y / temp.mag); 
//modyfikacja naszego kąta który leży w drugiej i trzeciej ćwiartce 
if(vec.x < 0) 
temp.dir += 180; 
//modyfikacja naszego kąta który leży w czwartej ćwiartce 
else if(vec.x > 0 && ve.y < 0) 
temp.dir += 360o; 



// zwracanie naszego wektora 
return temp; 
} 
Inną korzyścią z postaci kartezjańskiej (poza faktem ,że wymaga jej komputer) jest to ,że może być łatwo 
rozszerzona do postaci 3D 
Współrzędne kartezjańskie (komponenty) w 3D 
Wektor B = b1i^ + b2j^ + b3k^, gdzie i^ jest jednostką kierunku x, j^ jest jednostką kierunku y a k^ jest 
jednostką kierunku z. Wektor w postaci kartezjańskiej jest często zapisywany jako jeden wiersz lub pojedynczą 
kolumną macierzy zamiast tradycyjnej postaci i i j.  
3.Dodawanie i odejmowanie wektorów 
Niezależnie czy wektor przedstawia przemieszczenie prędkości czy siły, przychodzi czas kiedy potrzeba je dodać 
lub odjąć. Najpierw przyjrzymy się temu procesowi od strony graficznej a potem przejdziemy do liczb. Kiedy 
próbujemy organizować jednostki wektora graficznie, powszechnym jest stosowanie strzałek dla każdego 
wektora. Długość strzałki odpowiada wielkości wektora, a sposób jego wskazywania jego kierunek. Ponieważ te 

strzałki są szkicowane na skali, ważne jest aby zawsze działać na tej samej skali (czyli albo metry, albo stopy ale 
nie wymieszane) W ten sposób wektor o wielkości 5 metrów wydaje się być o połowę krótszy od wektora o 
wielkości 10 metrów : 

 

Będziemy nazywać punkt końcowy wektora zwrotem a drugi koniec punktem zaczepienia : 

 

Teraz przejdziemy do dodawania wektorów. Ważna rzecz odnośnie wektorów jest taka ,że nie są zakotwiczone w 
jednym miejscu. Tak długo jak strzałka pozostaje tej samej długości i jest skierowana w tym samy kierunku, 
może być przenoszona w dowolne miejsce. Aby dodać dwa wektory graficznie, po prostu przesuwamy jeden tak, 
aby jego punkt zaczepienia dotykał zwrotu drugiego : 

 



Kiedy są już w takiej pozycji, rysujemy nowy wektor od punktu zaczepienia pierwszego do zwrotu drugiego. 
Pomyśl o wektorach z powyższego rysunku jako wektorach przemieszczeń na mapie. Jeśli podróżujemy wzdłuż 
wektora A ,a potem skręca i idziemy wzdłuż wektora B, naprawdę idziemy od początku A do końca B  
PRZYKŁAD 4.6 : DODAWANIE WEKTORÓW GRAFICZNIE 
Znajdź C + C dla poniższych wektorów : 

 

Rozwiązanie 
1.Przesuń wektor D tak aby łączył się ze zwrotem C. Upewnij się, że D ma taką samą długość i wskazuje ten sam 
kierunek  
2.Narysuj nowy wektor C + D od punktu zaczepienia C do zwrotu D  

3.Końcowy wektor: 

 

Prawo przemienności dodawania wektorów  
A + B = B + A , dla dowolnych wektorów A i B 

 

 



Teraz spróbuj dołączyć jakieś liczby do tych wektorów. Mogłeś zauważyć w poprzednim przykładzie ,że długość 
wektora C+D jest dużo krótsza niż długość C plus długość D. Jest tak ponieważ przy wektorach brany jest pod 
uwagę kierunek. Innymi słowy: ||A + B|| ≠ ||A|| + ||B|| 
Z tego powodu nie można dodawać wektorów we współrzędnych biegunowych chyba ,że idą w tym samym 
kierunku. Zawsze konwertuj wektory do współrzędnych kartezjańskich zanim próbujesz je dodawać. Jeśli dwa 
wektory są we współrzędnych kartezjańskich, podobnie dodajemy jak: komponenty .Innymi słowy dodajemy dwa 
i^ i j^ 
Dodawanie wektorów numerycznie 
A + B = (a1 + b1)i^ + (a2 + b2)j^ , dla wektorów A = a1i^ + a2)j^ i B = b1i^ + b2j^ 
Rozwiązanie 
1.Przesuń wektor D tak aby łączył się ze zwrotem C. Upewnij się, że D ma taką samą długość i wskazuje ten sam 
kierunek  
2.Narysuj nowy wektor C + D od punktu zaczepienia C do zwrotu D  
3.Jedyny sposób na obliczenie numeryczne C+D to obliczenie całkowitej ilości w kierunku x i całkowitej ilości w 

kierunku y. Innymi słowy, dodajemy dwa komponenty i^ i dwa komponenty j^. W tym przypadku : C + D = 
(8+5)i^ + (3+12)j^ = 13i^ + 15j^ 
Taką samą metodę stosujemy dla dodawania wektorów w 3D. I ponownie współrzędne muszą być w postaci 
kartezjańskiej aby dodać je numerycznie  

 Dodawanie numeryczne wektorów 3D 
A + B = (a1 + b1)i^ + (a2 + b2)j^ + (a3 + b3)k^ , dla wektorów A = a1i^ + a2)j^ + a3)k^ i B = b1i^ + b2j^ + 
b3)k^ 
PRZYKŁAD 4.8 : DODAWANIE WEKTORÓW NUMERYCZNYCH 3D  
Obliczamy C+D dla wektorów 3D : C = 9i^ + 5j^ - 2k^ i D = -2i^ + j^ + 4k^ 
Rozwiązanie 
C + D = (a1 + b1)i^ + (a2 + b2)j^ + (a3 + b3)k^ = (9-2)i^ + (5 + 1)j^ + (-2+4)k^ = 7i^ + 6j^ +2k^ 
Jak widać dodawanie wektorów jest całkiem proste kiedy są w układzie kartezjańskim. Odejmowanie jest równie 
proste - odejmujemy "jak" komponenty  
Odejmowanie wektorów numerycznie  
A - B= (a1 - b1)i^ + (a2 - b2)j^, dla wektorów A = a1i^ + a2j^ i B = b1i^ + b2j^. Ten sam proces ma 
zastosowanie do odejmowania 3D 
Odejmowanie numeryczne wektorów 3D 
A - B= (a1 - b1)i^ + (a2 - b2)j^ + (a3 - b3)k^ , dla wektorów A = a1i^ + a2j^ + a3k^ i B = b1i^ + b2j^ + b3k^ 
Odejmowanie wektorów jest takie same jak dodawanie ujemnego drugiego wektora. Innymi słowy, zmieniamy 
znak każdego komponentu w drugim wektorze a potem dodajemy. Jeśli spróbujemy to pokazać graficznie, jest to 
zmiana kierunku drugiego wektora a potem dodanie go. Pokazuje to rysunek: 

 

PRZYKŁAD 4.9 : ODEJMOWANIE NUMERYCZNE WEKTORÓW 3D  
Oblicz C - D dla wektorów 3D : C = 9i^ + 5j^ - 2k^ i D = -2i^ + j^ + 4k^  
Rozwiązanie 
C - D= (a1 - b1)i^ + (a2 - b2)j^ + (a3 - b3)k^ = (9+2)i^ + (5 -1)j^ + (-2-4)k^ = 11i^+4j^ = 6k^ 
4.Mnożenie skalarów 
Pamiętaj ,że wartość skalarna jest zwykłą liczbą. Zwróćmy uwagę na mnożenie skalara i wektora. Jeśli myślisz o 
wyrażeniu wektora we współrzędnych biegunowych, wszystko co mamy do wielkość i kierunek. Kiedy mnożymy 
skalar przez wektor to co musimy zrobić to zmienić wielkość przez wyskalowanie jej w górę lub dół. Jeśli wartość 

skalarna jest liczbą, wielkość robi się większa .Podobnie jeśli skalar jest ułamkiem mniejszym niż 1, wielkość robi 
się mniejsza.  
Mnożenie skalara we współrzędnych biegunowych  
cA = c||A||@θ, dla dowolnego skalara c i wektora A = ||A||@θ 
PRZYKŁAD 4.10 : SKALAR * WEKTOR WE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH 
Obliczamy 5A jeśli wektor A = 3m @ 22o. 
Rozwiązanie 



5A = 5 (3m @ 22o) = 15m @ 22o.  
Jeśli chcemy zwizualizować mnożenie skalarnego ma on wektor : 

 

Pamiętajmy ,że wektory są często reprezentowane przez strzałki z długością , która odpowiada wielkości, a droga 
wektora wskazuje kierunek. Jak widać, wektor 2A jest dwukrotnie dłuższy od A , ale wskazuje dokładnie ten sam 
kierunek. Jeśli masz ustawiony program na wektory w układzie kartezjańskim, nadal można wykonać mnożenie 
skalarne bez konwersji z powrotem do współrzędnych biegunowych. Po prostu mnożymy każdy komponent przez 
wartość skalarną, i będzie miała ten sam efekt.  
Mnożenie skalarne w układzie kartezjańskim 
cA = ca1i^ + ca2j^, dla dowolnego skalara c i wektora A = a1i^ + a2j^ 
PRZYKŁAD 4.11 : SKALAR * WEKTOR W UKŁADZIE KARTEZJAŃSKIM 
Oblicz 1/2A jeśli wektor A = 12i^ + 4j^ 
Rozwiązanie 1/2A = 1/2(12i^)+ 1/2(4j^) = 6i^ + 2j^ 
Czasami w programowaniu, słyszałeś termin normalizacja. Jest to zasadzie zabawne słowo dla skalowania 
wielkości wektora w dół do 1. Często wektor jest używany do prostego ustalania kierunku. Faktycznie i^ i j^ są 
doskonałym przykładem tego. i^ jest rzeczywiście wektorem który jest jednostką długości w dodatnim kierunku 
x. Podobnie j^ jest wektorem z wielkością 1 w dodatnim kierunku y. Później zobaczymy aplikacje gdzie wektor o 
długości 1 jest używana do ustalania kierunku. Normalizacja wektora we współrzędnych biegunowych jest bardzo 
proste. Wystarczy zmienić wielkość na 1 i opuścić ten sam kierunek. Jednak w kontekście programowania, wektor 
będzie najprawdopodobniej będzie w układzie kartezjańskim przed normalizacją, W tym przypadku najpierw 
obliczamy wielkość wektora a potem dzielimy każdy komponent przez tą wielkość. Zasadniczo, wykonujesz 
mnożenie skalarne przez 1 przez wielkość 
Normalizacja wektora 2D  
A^ = 1/||A|| ⋅A = [a1/||A|| a2/||A||] dla wektora A = [a1 a2]. Proces ten zdarza się często w 3D 

Normalizacja wektora 3D 
A^ = 1/||A|| ⋅A = [a1/||A|| a2/||A|| a3/||A||] dla wektora A = [a1 a2 a3] 

Symbol dla normalizacji wektora to ^ 
PRZYKŁAD 4.12 : NORMALIZACJA WEKTORA  
Znormalizuj wektor A = [5,0,-12]  
Rozwiązanie 
1.Pierwsza rzecz jaką musimy zrobić to znaleźć wielkość A : ||A|| = √52 + 02 + (-12)2 = √25 + 0 + 144 = √169 
= 13 
2.Teraz kiedy znamy wielkość, wszystko co trzeba zrobić to podzielić każdy komponent przez nią: A^ = [a1/||A|| 
a2/||A|| a3/||A||] = [5/3 0/3 -12/13] 
5.Iloczyn skalarny 
Pamiętasz jak w szkole uczyłeś się tabliczki mnożenia? Nauczyciel prawdopodobnie mówił ci ,że 2 razy 3 można 
zapisać jak 2 x 3 lub 2 * 3, a oznacza to tą samą rzecz. Taka instrukcja prawdziwa dla jednostek skalarnych 
Jednak ,nie jest prawdą dla bardzie złożonych struktur takich jak wektory Najpierw przyjrzymy się 2* 3, co jest 
nazywane iloczynem skalarnym. Później zbadamy iloczyn wektorowy 2 x 3. Najważniejsza rzecz do zapamiętania 
o iloczynie skalarnym dwóch wektorów jest to ,że zawsze zwraca wielkość skalarną. Najpierw zobaczymy jak go 
obliczać a potem pomówimy jak przedstawiana jest liczba. 

Iloczyn skalarny w 2D 
A • B = a1b1 + a2b2, dla dowolnych wektorów 2D A = [a1 a2] i B = [b1 b2] 
Zauważ że bierzemy iloczyn dwóch komponentów x i dodajemy go do iloczynu dwóch komponentów y. Proces ten 
daje w wyniku pojedynczą liczbę. Można to rozszerzyć na 3D 
Iloczyn skalarny 3D 
A • B = a1b1 + a2b2 + a3b3 dla wektorów 3D A = [a1 a2 a3] i B = [b1 b2 b3] 
Iloczyn skalarny może być wykonywany na wektorach dowolnego wymiaru, nie tylko 2D i 3D. Chociaż może nie 
ma fizycznej reprezentacji wektorów 4D czy 10D, jedynym ograniczeniem iloczynu skalarnego jest to ,że oba 



wektory muszą być tego samego rozmiaru. Iloczyn skalarny jest bardzo silnym działaniem na wektorach.; wiele 
informacji jest osadzonych w tej pojedynczej liczbie. Pierwsze do odnotowania jest to ,ze daje nam informację o 
kącie między dwoma wektorami (jeśli są 2D lub 3D)  
Prostopadłe sprawdzanie  
Jeżeli A * B = 0 , A ⊥ B. Możesz nie znać symbolu ⊥; jest to symbol prostopadłości. Więc jeśli A * B = 0 , A jest 

prostopadłe do B Jest to bardzo wydajny sposób sprawdzania prostopadłości linii. Dla wektorów 2D, wymaga 
tylko dwóch mnożeń i jednego dodawania. Dla wektorów 3D wymagane są trzy mnożenia i dwa dodawania a 
potem sprawdzamy czy jest równe 0. Jeśli iloczyn skalarny nie jest równy 0, jego znak (dodatni lub ujemny) 
dostarcza pomocnych informacji 
Dodatni lub ujemny iloczyn skalarny  
Jeśli A * B < 0 (ujemne) , θ > 90o, 
Jeśli A * B > 0 (dodatnie) , θ < 90o, gdzie θ jest kątem między wektorami A i B 
PRZYKŁAD 4.13 :SPRAWDZANIE OBIEKTU NA PODGLĄDZIE 
Przypuśćmy ,że kamera w grze jest aktualnie umiejscowiona przy (1,4) a wektor C = [5 3] przedstawia widok z 

kamery. Wiesz ,że położenie obiektu to (7,2). Jeśli kamera może widzieć tylko pod kątem 90o w każdym kierunku, 
czy obiekt jest w zasięgu kamery? 
Rozwiązanie 
1.Pierwsza rzecz jaką trzeba zrobić to znaleźć wektor , który wskazuje z bieżącej pozycji kamery do pozycji 
obiektu : 

 

Możemy znaleźć wektor z kamery do obiektu przez odjęcie pozycji kamery od pozycji obiektu. D = [(7-1)(2-4)] = 
[6 -2] 2.Obliczamy C * D: C • D : 5(6) + 3(-2) = 30 - 6 = 24 
3.Ponieważ C * D > 0, kąt między widokiem kamery a wektorem do obiektu musi być mniejszy niż 90o co oznacza 
,ze obiekt będzie w zasięgu wzroku Takie szybkie porównanie działa jeśli chcesz znać czy kąt między dwoma 
wektorami jest większy niż lub mniejszy 90o. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym kącie, iloczyn skalarny 
może również być użyty dla znajdowania dokładnej miary kąta. 
Kąt między dwoma wektorami 
|A • B| = ||A||||B|| cosθ, gdzie θ jest kątem między wektorami A i B 
PRZYKŁAD 4.14 : KĄT MIĘDZY DWOMA WEKTORAMI 
Przypuśćmy ,że wektor C = [5 2 -3] przedstawia sposób w jaki aktualnie się poruszasz (bieżąca prędkość), ale 
chcesz skręcić i posuwać się wektorem D = [8 1 -4]. Jaki jest kąt obrotu między bieżącym wektorem C a żądanym 
wektorem D? 
Rozwiązanie 
1.Pierwsza rzecz jaką trzeba zrobić to użycie tej nowej formuły dla C * D: C •D = 5(8) + 2(1) -3(-4) = 40 + 2 + 
12 = 54 
2.Kolejna rzecz to wielkość każdego wektora : ||C|| = √52 + 22 +(-3)2 = √25+4+9 = √38 ; ||D|| = √82 + 12 +(-
4)2 = √64+1+16 = √81 
3.Wstawiamy te trzy rzeczy do nowego wzoru na obliczenia θ 
C • D = ||C||||D||cosθ 
54 = √38(√81)cosθ = 54/√38(√81) = cosθ 0,9733 ≈ cosθ e ≈ cos-1(0,9733) e ≈ 13,3o. Gracz musi skręcić pod 
kątem 13.3o na nowy wektor. Jedną z dogodności własności iloczynu skalarnego jest o ,że dostarcza długości 
rzutu jednego wektora na inny. Dla wizualizacji rzutu , spójrz na poniższy rysunek : 



 

Wektor A jest rzutowany na wektor B. Wyobraź sobie że źródło światła znajduje się bezpośrednio nad wektorem, i 
świeci w dół na wektor B. Długość rzutu jest długością cienia wektora A wzdłuż linii definiowanej przez wektor B. 
Jedyny szkopuł jest taki ,że wektor rzutowany na wektor B musi być znormalizowany, co oznacza ,ze ma długość 
1. 
6.Iloczyn wektorowy  
Przyjrzymy się teraz iloczynowi wektorowi. Największa różnica między iloczynem skalarnym a wektorowym jest 
taka ,że iloczyn skalarny zwraca wartość skalarną a iloczyn wektorowy zwraca inny wektor. Przyjrzyjmy się 
obliczaniu iloczynu wektorowego  
Iloczyn wektorowy  
A x B = [(a2b3 - a3b2)(a3b1 - a1b3)(a1b2 - a2b1)], dla dowolnych dwóch wektorów A = [a1a2a3] i B = [b1b2b3] 
PRZYKŁAD 4.15 : ILOCZYN WEKTOROWY  
Znajdź iloczyn wektorowy wektorów A = [5 -6 0] i B = [1 2 3] 
Rozwiązanie 
Iloczyn wektorowy zwraca inny wektor, więc można obliczyć każdy komponent używając opisanej formuły : A x B 
= [(a2b3 - a3b2)(a3b1 - a1b3)(a1b2 - a2b1)] = [(-6(3) - 0(2))(0(1) - 5(3))(5(2) - -6(1))] = [(-18-0)(0-15)(10 + 6)] = 
-18-15 16] 
Bardzo charakterystyczne dla iloczynu wektorowego jest to ,ze zawraca inny wektor, który jest prostopadły do 
obu oryginalnych wektorów. Dlatego ma sens stosowanie iloczynu wektorowego do wektorów 3D  

Wektory prostopadłe 
A x B jest prostopadłe do obu wektorów, A i B Kiedy spróbujemy zwizualizować iloczyn wektorowy, możemy 
odkryć ,że ma dwa możliwe kierunki:  

 

Płaszczyzna która zwiera wektory A i B ma dwa prostopadłe kierunki "góra" i "dół" .Możesz użyć zasady prawej 
ręki dla określenia który kierunek jest podany przez iloczyn wektorowy. 
Iloczyn wektorowy nie jest przemienny 
A x B ≠ B x A 
Właściwie A x B = - (B x A) dla dowolnych dwóch wektorów 3D A i B Ponieważ iloczyn wektorowy ma unikalne 
właściwości tworzenia trzeciego wektora prostopadłego do dwóch pierwotnych, możemy użyć iloczynu 
wektorowego do obliczenia normalnego do powierzchni. Dowolne wektory 3D mogą definiować powierzchnię. 
Normalny do powierzchni jest wektor , który jest prostopadły do powierzchni, i ma długość 1. Czas aby stworzyć 
w pełni funkcjonalną klasę wektora 3D. Kod ten może być wpisany bezpośrednio do pliku nagłówkowego (.h) i 
skompilowany jako as-is 
#ifnder_3DVECTOR_H_ 
#define_#DVECTOR_H_ 
class 3DVector 
{ 

private :  
float x,y,x; 
public: 
// cel : nasz konstruktor  
// dane wejściowe : ex - nasz komponent wektora  
// why - nasz komponent wektora  
// zee - nasz komponent wektora  
// dane wyjściowe: brak wyraźnych danych wyjściowych  



3DVECTOR(float ex=0, float why = 0 , float zee = 0) 
{ 
x = ex; y = why ; = zee; 
} 
// cel : nasz destruktor  
// dane wejściowe : brak  
//dane wyjściowe : brak 
~3DVector() {} 
// cel : wyliczenie wielkości wektora  
// dane wejściowe : brak wyraźnych danych wejściowych  
// dane wyjściowe: wielkość naszego obiektu  
float getMagnitude() 
{ 
return sqrtf(x*x + y * y + z * z); 

} 
// cel : pomnożenie naszego wektora przez wartość skalarną  
// dane wejściowe : num - wartość skalarna będąca mnożoną  
// dane wyjściowe : nasz nowo stworzony wektor  
3DVector operator*(float num) cosnt 
{ 
return 3DVector(x * num, y * num, z * num); 
} 
// cel : pomnożenie wektora przez wartość skalarną  
// dane wejściowe : num - wartość skalarna będąca mnożoną  
// vec - wektor jaki mnożymy  
// dane wyjściowe : nasz nowo stworzony wektor  
friend 3DVector operator*(float num, const 3DVector &vec) 
{ 
return 3DVector(vec.x * num, vec.y * num, vec.z * num); 
} 
// cel : dodawanie wektorów  
// dane wejściowe: vec - wektor będący dodawany do naszego obiektu  
// dane wyjściowe : nasza nowo stworzona suma dwóch wektorów  
3DVector operator+(const 3DVector &vec) const { 
return 3DVector(x + vec.x, y + vec.y , z + vex.z); 
} 
friend 3DVector operator*(float num, const 3DVector &vec) 
{ 
return 3DVector(vec.x * num , vec.y * num, vec.z * num); 
} 
// cel : odejmowanie wektorów  
// dane wejściowe: vec - wektor będący odejmowany od naszego obiektu  

// dane wyjściowe : nasza nowo stworzona różnica dwóch wektorów  
3DVector operator-(const 3DVector &vec) const 
{ 
return 3DVector(x-vex.x, y - vec.y, z - vec.z); 
} 
// cel : normalizacja naszego wektora  
// dane wejściowe: brak wyraźnych danych wejściowych 
// dane wyjściowe : brak  
void normalize3DVector(void) 
{ 
float mag = sqrtf(x*x+y*y+z*z); 
x /= mag; y /= mag; z /= mag 
} 
// cel : iloczyn skalarny dwóch wektorów  

// dane wejściowe: vec - wektor będący mnożony z naszym obiektem  
// dane wyjściowe : iloczyn skalarny dwóch wektorów  
floar dot3DVector(const 3DVector &vec) const 
{ 
return x * vex.x + y *vec.y + z *vec.z; 
} 
// cel : iloczyn wektorowy dwóch wektorów  
// dane wejściowe: vec - wektor będący mnożony z naszym obiektem  



// dane wyjściowe : nasz nowo stworzony wektor wynikowy  
3DVector cross3DVector(const 3DVector &vec) const 
{ 
return 3DVector (y * vec.z - z * vec.y, z * vec.x - x * vec.z, x * vec.y - y * vec.x); 
} 
}; 
#endif 
Prostopadła do powierzchni  
Prostopadła do powierzchni = (AxB) = AxB/||AxB||, dla dowolnych dwóch wektorów 3D A i B 
PRZYKŁAD 4.16 : PROSTOPADŁA DO POWIERZCHNI 
Powierzchnia jest definiowana przez dwa wektory , A = [5 -2 0] i B = [1 2 3]. Znajdź prostopadłą do powierzchni 
tak aby można był go użyć do określenia wynikowego ruchu po zderzeniu  
Rozwiązanie 
1. Iloczyn wektorowy zwraca inny wektor , który jest prostopadły: 

A x B = [(a2b3 - a3b2)(a3b1 - a1b3)(a1b2 - a2b1)] = [(-2(3) - 0(2)) (0(1) - 5(3))(5(2)- -2(1))] = [(-6-0)(0-15)(10+2)] 
= [-6 -5 12] 
2. Znajdź wielkość A x B : ||AxB|| = √(-6)2 + (-15)2 + (12)2 = √36 + 225 + 144 = √405 ≈ 20.125 
3. Ostatni krok to normalizacja A x B : [-6/20,125 -15/20,125 2/20,125] ≈ [-0,298 0,745 0,596] 
Teraz użyjemy stworzonej klasy 3Dvector do rozwiązania tego problemu : 
#include  
using namespace std; 
#include "3DVector.h" 
int main () 
{ 
// Definiujemy dwa wektory  
3DVector A (5, -2, 0); 
3DVector B (1, 2, 3); 
// Obliczamy iloczyn wektorowy 
3DVector C = A.cross3DVector(B); 
// Normalizujemy nasz nowy wektor 
C.normalize3DVector(); 
// Wyświetlamy naszą odpowiedź na ekranie 
cout << C.x << "i " << C.y << "j " << C.z << "k\n"; 
return 0; 
} 
I na końcu możemy użyć iloczynu wektorowego do obliczenia kąta między dwoma wektorami. Kiedy masz wybór, 
iloraz skalarny jest szybszy dla znajdowania tego kąta. Jednak jeśli już masz wyliczony iloraz wektorowy, może 
być łatwiej użyć poniższej metody. 
Kąt między dwoma wektorami 
||AxB|| = ||A||||B|| sinθ ,dla dwóch wektorów 3D A i B 
PRZYKŁAD 4.17 : KĄT MIĘDZY DWOAM WEKTORAMI 
Znajdź kąt między wektorami A = [5 -2 0] i B = [1 2 3]  

Rozwiązanie  
1. Najpierw musimy wyliczyć A x B : A x B = [(a2b3 - a3b2)(a3b1 - a1b3)(a1b2 - a2b1)] = [(-2(3) - 0(2))(0(1) - 
5(3))(5(2) - -2(1))] = [(-6-0)(0 -15)(10 + 2)] = [-6 -15 12] 
2.Znajdujemy wielkość A x B : ||AxB|| = √(-6)2 + (-15)2 + (12)2 = √36 + 225 + 144 = √405 
3.Teraz znajdujemy wielkości A i B 
||A|| = √(5)2 + (-2)2 + (0)2 = √25 + 4 + 0 = √29 
||B|| = √(1)2 + (2)2 + (3)2 = √1 + 4 + 9 = √14 
4.Ostatni krok to włączenie tych wartości do wzoru i rozwiązanie dla θ :  
||AxB|| = ||A||||B||sinθ , √405 = √29√14sinθ , √405 / √29(14) = sonθ , 0.99876 ≈ sinθ , θ ≈ sin-1(0,99876), θ 
= 87,2o 
Teraz dodamy tą funkcję do naszej zdefiniowanej klasy dla obliczania kąta między dwoma wektorami: 
float angleBetween3DVectors(const 3DVector &vec) const 
{ 
return (acos(dot3DVector(vec)/ (gerMagnitude () * vec.getMagnitude())) * (180/PI); 

} 
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V. DZIAŁANIA NA MACIERZACH 

1.Równe macierze Macierze mogą być używane do organizowania zbioru liczb w wierszach i kolumnach w grze. 
Może jesteś zaznajomiony z terminem tablica. Macierz jest tylko tablicą ,która jest ograniczona do 
przechowywania liczb. Omawialiśmy przykład ,macierzy w poprzedniej części. W niektórych miejscach używaliśmy 
jednowierszowej macierzy do przedstawienia wektora. Macierz może mieć wiele wierszy i kolumn. Używamy 
pojedynczego wiersza dla jednego wektora. Możemy użyć również macierzy z wieloma wierszami do 
przechowywania wszystkich wierzchołków obiektu w grze. W tym przypadku, każdy wiersz będzie przedstawiał 
pojedynczy punkt. Ty, jako programista, możesz nadać znaczenie jakie chcesz każdemu wierszowi i kolumnie.. Tu 
przyjrzymy się matematycznym działaniom w zakresie macierzy. Ważne jest zawsze używać nawiasów ( [ ] ) 

wokół macierzy. Jeśli jesteś leniwy i używasz linii prostej, wskazujesz zupełnie coś innego, więc upewnij się ,że są 
to nawiasy kwadratowe. Wewnątrz nawiasów umieszczasz liczby w siatce wierszy i kolumn. Każda liczba jest 
nazywana wyrazem, a każdy wyraz jest oznaczany przez położenie wiersza i kolumny. Spójrzmy na poniższą 
macierz:   

 
Jeśli potrzebujesz dostępu do 3, poproś komputer aby pobrał liczbę umieszczoną w wierszu 0 i kolumnie 2. W 
C++, wiersze i kolumny zaczynają się od 0 a nie 1. Poniższy rysunek pokazuje położenie każdego wyrazu :  

 
Aby stworzyć kod do manipulowania macierzami trzeba rozważyć kilka rzeczy. Czy aplikacja wymaga macierzy o 
stałym lub zmienny rozmiarze do obliczeń? Oto przykład stałej macierzy : 
typedef struct 
float x[3][3]; 
} Matrix3X3;  
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do 3 w macierzy A użyj tej metody : 
Matrix3X3 A; 
A.index[0][2]; 
Najpierw zawsze podany jest wiersz, a potem kolumna. Inną komplementarną opcją będzie wywołanie stworzonej 
klasy, która pozwoli programiście macierz o dowolnym rozmiarze. Jest to rozwiązaniem dużo bardziej eleganckim i 
do ponownego wykorzystania dla danego problemu, ale również może powodować potencjalne problemy kiedy 
wykonujemy dużą liczbę obliczeń. Jeśli postanowiłeś utworzyć klasę ,musisz się zastanowić jak macierz będzie 



przedstawiona wewnątrz klasy. Czy będzie przechowywała wskaźniki do float? Czy będzie korzystała ze Standard 
Template Library tworząc wektor do wektorów? Lista Łączona? Każdy z tych typów będzie działał, ale każdy z nich 
ma swoje oczekiwania co do implementacji. W pełni implementowana klasa macierzy również ma przeładowane 
operatory, które pozwalają na łatwe użycie matematycznych działań które są zdefiniowane dla macierzy jak i na 
łatwy dostęp do danych macierzy. Inną rzeczą do rozważenia przy projektowaniu gier , jest fakt ,że większość API 
grafiki, takich jak OpneGL czy DirectX ma już własne typy macierzowe, które są używane przy projektowaniu 
grafiki. Nie znaczy to ,że dobry programista może obejść się bez zrozumienia matematyki macierzy. Kiedy 
będziemy szukali rozwiązań, zawsze będziemy próbować znajdować skróty ,które mogą być użyte do 
przyspieszenia procesu. PRZYKŁAD 5.1 DEFINIOWANIE MACIERZY Jakie są wymiary macierzy B i jak można 
wyraz, który ma wartość 5 
Rozwiązanie 
1.Spójrz na macierz B. Ma dwa wiersze i trzy kolumny, więc jej wymiar to 2 x 3:  

 

2.Spójrz na 5. Jest w drugim wierszu i pierwszej kolumnie, ale pamiętaj ,że wiersze i kolumny są numerowane od 
0. Oznacza to ,że 5 jest w wierszu 1 kolumnie 0. Dla dwóch macierzy o tym samym wymiarze, elementy w tych 
samych położeniach wierszy i kolumn są nazywane wyrazami odpowiadającymi. Dwie macierze są równe jeśli i 

tylko jeśli mają ten sam wymiar i wszystkie ich odpowiadające wyrazy są równe. Jeśli dwie macierze mają różne 
wymiary nigdy nie będą równe. Również ,jeśli dwie macierze mają ten sam wymiar, a wszystkie ich 
odpowiadające wyrazy są równe ,z wyjątkiem jednego, nie są one równe.  
Równość macierzy 
Dwie macierze są równe jeśli 
o Obie macierze mają równe wymiary  
o Wszystkie odpowiadające elementy są równe  
PRZYKŁAD 5.2 : RÓWNE MACIERZE Czy macierze C i D są równe? : 

 

Rozwiązanie 
1. Sprawdzamy wymiary macierzy. Macierz C to macierz 2x3 a D to macierz 3x3  
2. Ponieważ wymiary nie są takie same, te dwie macierze nie mogą być równe.  
PRZYKŁAD 5.3 : RÓWNE MACIERZE 
Czy macierze F i G są równe? : 

 

1.Sprawdzamy wymiar macierzy. Macierz F to macierz 3x3 a G to macierz 3x3. To dobry znak.  
2.Sprawdzamy odpowiadające elementy. Większość z nich jest równa. Jednak spójrz na element w wierszu 2 w 
kolumnie 0. Ponieważ nie są równe , macierze nie są równe.  
Jak możemy przetestować równość macierzy przy użyciu kodu? Zwykle używamy do tego pętli. Dla pętli for 



będziemy przechodzić przez każdy indeks, wykonując konieczne działania. Ta metoda jest fundamentem pracy ze 
wszystkimi zaawansowanymi macierzami. Oto przykład na testowanie dwóch macierzy 3x3 na równość:  
bool areMatricesEqual(Matrix3X3 a , Matrix3X3 b) 
{ 
int errorFlag = 0; 
for (int i = 0 ; i < 3 ; i++) 
{ 
for (int j = 0; j < 3 ; j++) 
{ 
if ((a.index[i][j]) != (b.index[i][j])) 
errorFlag = 1; 
} 
} 
// testujemy błąd równości 

if(errorFlag == 1) 
return flase; 
else 
return true; 
} 
Ta funkcja uzyskuje dostęp do pierwszej macierzy i porównuje ją z drugą. Po pojawieniu się błędu, usatwiana jest 
errorFlag , co powoduje ,że funkcja zwraca false. 
2.Dodawanie i odejmowanie macierzy <BR<  
Dodawanie macierzy 
Dla dwóch macierzy o tym samym wymiarze, dodajemy odpowiadające wyrazy Zawsze pamiętaj ,że dwie 
macierze muszą mieć ten sam wymiar dla ich dodawania  
PRZYKŁAD 5.4 : DODAWANIE MACIERZY 
Znajdź A + B macierzy A i B : 

 

Rozwiązanie 
1.Zawsze upewnij się ,że macierze są tego samego wymiaru zanim zaczniesz je dodawać. W tym przypadku A i B 
są 3x3, więc możemy je dodać 
2.Dodajemy wszystkie odpowiadające wyrazy. Dodajemy dwa wyrazy w wierszu 0 i kolumnie 0, co oznacza ,że 1 
+ (-3) = -2 itd : 

 

 Oto przykład funkcji, która pokazuje jak dodawać macierze w kodzie: 
Matrix3X3 addMatrices(Matrix3X3 a, Matrix3X3 b) 
{ 
Matrix3X3 temp; 
for (int i = 0; i<3 ; i++ ){ 
for (int j=0 ; j < 3 ; j++){ 
temp.index[i][j] =(a.index[i][j] + b.index[i][j]); 
} 



} 
return temp; 
} 
Funkcja ta zwraca Matrix3x3, która zawiera wynik dodawania. Mamy dostęp do każdego położenia dodawanych 
wartości i przechowuje w oddzielnej macierzy wynik do zwrotu. Szybka podpowiedź! Macierz 4x4 ma 16 położeń 
dla przechowywania danych. Jeśli dodasz dwie z nich musisz ręcznie wpisać 32 pojedyncze położenia danych. Nie 
jest złą rzeczą jeśli musisz to zrobić. Bardziej przydatne jest szybkie tworzenie macierzy losowych w oparciu o 
wprowadzone przez użytkownika wartości początkowe do przyspieszenia procesu, aby sprawdzić czy kod działa. 
Oto szybki przykład: 
Matrix3X3 createRandom3X3Matrix(int seed) 
{ 
Matrix3X3 temp; 
for (int i =0;i<3;i++) 
{ 

for (int j=0;j<3;j++) 
{ 
temp.index[i][j] = rand()%seed; 
} 
} 
return temo; 
} 
Odejmowanie macierzy działa dokładnie w ten sam sposób; po prostu odejmujemy odpowiednie wejścia  
Odejmowanie macierzy 
Dla dwóch macierzy tego samego rozmiaru, odejmujemy odpowiednie wejścia Przy odejmowaniu macierzy 
ręcznie, łatwo jest zgubić znaki plus czy minus. Można rozważyć dodawanie ujemnej drugiej macierzy. Zmieniamy 
znak każdego wyrazu drugiej macierzy a potem je dodajemy  
PRZYKŁAD 5.5 : ODEJMOWANIE MACIERZY 
Znajdź A - B dla macierzy A i B z Przykładu 5.4  
Rozwiązanie 
1.Macierze są równe , mają wymiary 3x3  
2.Odejmujemy wszystkie odpowiadające wyrazy. Odejmujemy wyraz wierszu 0, kolumnie 0 , co oznacza 1 - (-3) 
= 4 itd.  
3.Wynik końcowy: 

 

Odejmowanie macierzy w kodzie jest podobne w działaniu do dodawania. Oto funkcja odejmując macierze 4x4: 
Matrix4X4 subtractMatrices(Matrix4X4 a, Matrix4X4 b) 
{ 
Matrix4X4 temp; 
for (int i = 0; i < 4; i++) 
{ 
for (int j=0;j<4;j++) 
{ 
temp.index[i][j] = (a.index[i][j] - b.index[i][j]); 
} 

} 
return temp; 
} 
Najważniejsza rzecz do zapamiętania o dodawaniu i odejmowaniu macierzy jest taka, że musza mieć taki sam 
rozmiar 
3.Mnożenie przez skalar  
Omawialiśmy już mnożenie skalarne wektorów. Pamiętaj ,że wektor jest pojedynczym wierszem lub pojedynczą 
kolumną macierzy, więc mnożenie przez skalar działa w ten sam sposób z macierzami jak robiło to z wektorami. 



Faktycznie, w poprzedniej sekcji był przykład mnożenia przez skalar przy omawianiu mnożenia. Sugerowaliśmy 
aby odejmować odpowiednie wyrazy, można dodać ujemną drugą macierz. Zmiana znaku każdego wyrazu jest 
tym samym co pomnożenie macierzy przez -1.  
Mnożenie przez skalar 
 

 

dla dowolnej wartości skalarnej c i dowolnego rozmiaru macierzy A Podobnie jak przerzucanie znaku każdego 
wyrazu, po prostu mnożymy każdy wyraz przez wartość skalarną. Proces ten działa dal macierzy o dowolnym 
wymiarze (nie tylko macierzy kwadratowych) i dowolnego skalara (nawet ułamka i liczby ujemnej)  
PRZYKŁAD 5.6 : SKLARA * MACIERZ 
Znajdź -5B dla macierzy B = 

 

 Rozwiązanie 
Mnożymy każdy wyraz przez -5: 

 

Proces mnożenia przez skalar jest pierwszym krokiem dla poważnych prac z macierzami. Ta funkcja pokazuje 
mnożenie macierzy przez wartości skalarne 
Matrix3X3 scalraMultiply(Matrix3X3 a, float scale) 
{ 
Matrix3X3 temp; 
for (int i = 0;i<3;i++) 
{ 
for (int j=0;j<3;j++) 
{ 
temp.index[i][j] = (a.index[i][j] & scale); 
} 
} 
return temp; 
} 
Mnożymy każdą pozycję przez określony parametr skalarny. Teraz możemy dodawać i odejmować macierze jak 
również mnożyć i dzielić przez skalary, możemy wykonać dowolne połączenie tych działań dla algebraicznego 
manipulowania macierzami w równaniach. Te same reguły algebry i porządku działań dla skalarny liczb również 
stosują się do macierzy. Jedyna różnica jest taka ,że dodajemy lub mnożymy macierze zamiast pojedynczych 
liczb. 
PRZYKŁAD 5.7 : RÓWNANIA Z MACIERZAMI 
Dane są macierze : 

 

 ,znajdź macierz X jeśli 2X = 3A-B  
Rozwiązanie 
1.Spójrzmy na równanie 2X = 3A - B. Jeśli potrzebujesz rozwiązania dla macierzy X musimy użyć zasad 



algebraicznych aby uzyskać samo X, co oznacza ,ze mnożymy obie strony równania przez 1 (lub dzielimy przez 
2):  
2X = 3A - B 
1/2(2X) = 1/2(3A - B) 
X = 1/2(3A-B) 
2.Ten sam porządek działań będzie użyty na liczbach tu stosowanych. Oznacza to ,ze zaczynamy wewnątrz 
nawiasów z 3A-B: 

 

3.Ostatnim krokiem w tym przypadku jest pomnożenie każdego wyrazu w macierzy (3A - B) przez 1/2 (lub 
podzielone przez 2):  

 

Omówiliśmy dodawanie i odejmowanie , jak również mnożenie macierzy przez wartości skalarne. Pozwala to na 
algebraiczne manipulowanie macierzami w równaniu. Kolejnym pytaniem jakie się nasuwa "Jak pomnożyć macierz 
przez macierz" 
4.Mnożenie przez macierz 

Proces ten zawiera iloczyn skalarny. Można pomnożyć matryce przez pobieranie szeregu iloczynów skalarnych. 
Zapamiętaj dwa ważne aspekty iloczynu skalarnego:  
• Dwa wektory muszą mieć taką samą liczbę wyrazów aby wykonać iloczyn skalarny • Iloczyn skalarny zwraca 
wielkość skalarną (pojedynczą liczbę) Zacznijmy od spojrzenia na macierz 2x2. Macierze będące mnożonymi nie 
musza być kwadratowe i nie muszą mieć takiego samego wymiaru, ale są pewne ograniczenia, które zbadamy 
później.  
Mnożenie dwóch macierzy 2x2  
 

 

Może to wyglądać dziwnie na pierwszy rzut oka, ale spójrzmy wiersz 0 i kolumnę 0. Czy nie wyglądają znajomo? 
Jest to iloczyn skalarny wiersza 0 w A i kolumny 0 w B Spójrzmy na wyraz w wierszu 0 i kolumnie 1; jest to 
iloczyn skalarny wiersza 0 w A i kolumny 1 w B. Jest to prawda dla pozostałych wyrazów. Każdy wyraz jest 
określony przez swoje położenie. Wyraz jest pojedynczą liczbą , którą znajdujemy używając iloczynu skalarnego 
odpowiedniego wiersza w pierwszej macierzy i odpowiedniej kolumny drugiej macierzy.  
PRZYKŁAD 5.8 : Mnożenie dwóch macierzy 2x2 
Dane są macierze  

 

znajdź macierz AB  
Rozwiązanie 
 



 

znajdź macierz AB  
Ten przykład wykonuje cztery oddzielne iloczyny skalarne - jedną dla każdego wyrazu. Pamiętasz pierwszy aspekt 
iloczynu skalarnego? Oba wektory muszą mieć tą samą ilość wyrazów. Oznacza to ,że mnożenie macierzy będzie 
zdefiniowane, liczba kolumn w pierwszej macierzy musi być równa liczbie wierszy w drugiej macierzy. To jedyny 
sposób aby zapewnić ,że liczba wyrazów w wierszach pierwszej macierzy odpowiada liczbie wyrazów w 
kolumnach drugiej macierzy  
Czy iloczyn jest zdefiniowany?  
Dla mnożenia macierzy AB, liczba kolumn w A musi równać się liczbie wierszy B Jeśli iloczyn jest zdefiniowany, 
kolejnym krokiem jest znalezienie rozmiaru odpowiedzi aby można było wykonać iloczyn skalarny dla każdego 
wyrazu. Jeśli mnożenie macierzy jest zdefiniowane, możemy znaleźć rozmiar odpowiedzi kolejną regułą  

Rozmiar iloczynu  
Jeśli AB jest zdefiniowane, rozmiar macierzy AB jest liczbą wierszy w A przez liczbę kolumn w B Łatwo jest 
połączyć te dwie zasady, ale metody wizualne mogą okazać się prostsze. Jeśli zapiszemy wymiary każdej 
macierzy, jak pokazano poniżej, wewnętrzne liczby muszą być równe : 

 

   
Jeśli dwie wewnętrzne liczby nie są równe , zatrzymamy się tutaj. Iloczyn nie jest zdefiniowany. Jeśli są równe, 
możemy pomnożyć te dwie macierze. Kolejnym krokiem jest znajdowanie rozmiaru odpowiedzi. Dwie zewnętrze 
liczby dają ci wymiar odpowiedzi. Na powyższym rysunku widać ,że dwie wewnętrzne liczby , obie to 3, więc 
iloczyn jest zdefiniowany. Rozmiar iloczynu to 2x1, co zostało podane przez dwie zewnętrzne liczby. Rysunek 
poniższy pokazuje wynik końcowy:  

 

PRZYKŁAD 5.9 : MNOŻENIE DWÓCH RÓŻNOWYMIAROWYCH MACIERZY 
Mamy dwie macierze pokazane poniżej. Czy ich iloczyn zostanie zdefiniowany? : 

http://www.aie24.pl/game/images/game84.png


 

Rozwiązanie 
1.Przed próbą pomnożenia dwóch macierzy, zawsze trzeba sprawdzić czy iloczyn jest zdefiniowany. Użyjemy 
sztuczki z wizualizacją zapisując wymiary każdej macierzy :  

 

2.Sprawdź dwie wewnętrzne liczby. W tym przypadku 2 ≠ 1, co oznacza ,że kolumny w B ≠ wierszom w A, więc 
iloczyn nie jest zdefiniowany. Nie można wyliczyć BA. Pamiętasz ,że wcześniej obliczyliśmy AB;zostało 
zdefiniowane i zwróciło macierz 2x1. Jednak kiedy odwróciliśmy próbę mnożenia B razy A, nie zostało 
zdefiniowane. To mówi nam ,że mnożenie macierzy nie jest przemienne 
Mnożenie macierzy nie jest przemienne 
AB ≠ BA 
dla dowolnych macierzy A i B W niektórych przypadkach odwrócenie porządku, definiuje iloczyn. Jednak w 
większości przypadków uzyskujemy całkowicie różne wyniki. Na przykład, spójrzmy na Przykład 5.8. Kiedy 
mnożymy A i b, otrzymujemy iloczyn :  

 

Zauważ ,że kiedy obliczamy BA, uzyskujemy zupełnie inny wynik:  

 



W tym przypadku AB i BA są zdefiniowane ,ale iloczyny są całkowicie inne Mnożenie macierzy jest bardziej 
złożone niż mnożenie skalarne . Zapamiętaj trzy kroki procesu:  
1. Sprawdź czy iloczyn jest zdefiniowany (dwie wewnętrzne liczby)  
2. Jeśli iloczyn jest zdefiniowany, znajdujemy rozmiar (dwie zewnętrzne liczby)  
3. Przechodzimy przez każdy element raz w danym czasie. W oparciu o położenie elementu, wykonujemy iloczyn 
skalarny odpowiedniego wiersza w pierwszej macierzy i kolumny w drugiej macierzy.  
Aby wykonać mnożenie w kodzie, stosujemy te same zasady. Iloczyn musi być zdefiniowany. Programista 
odpowiada za zapewnienie ,że iloczyn jest zdefiniowany przed próbą pomnożenia. Oto funkcja która pozwala nam 
pomnożyć macierze 3x3:  
Matrix3X3 multiply3X3Matrices(Matrix3X3 a, Matrix3X3 b) 
{ 
Matrix3X3 temp = createFixed3X3Matrix(0); 
for (int i =0;i<3;i++) 
{ 

for (int j =0;j<3;j++) 
{ 
for (int k =0;k<3;k++) 
{ 
temp.index[i][j] +=(a.index[i][k] * b.index[k][j]); 
} 
} 
} 
return temp; 
} 
Przed zaakceptowaniem tej funkcji jako działającego przykładu, powinieneś upewnić się ,że możesz śledzić 
wartości w dół, które mają być zawarte wewnątrz macierzy w każdym kroku. Ta potrójna pętla loop pozwala nam 
zapewnić ,że każdy wyraz jest przetwarzany podobnie jak w iloczynie skalarnym w poprzedniej części. Dokładność 
tej funkcji jest krytyczna, kiedy próbujesz ograniczać błędy obliczeniowe. Mnożenia są używane w grach 3D 
często do obracania obiektów. Czy biorąc pod uwagę ,że dzieje się to często w grach 3D, czy można pomyśleć o 
szybszym sposobie przetwarzania tego mnożenia? Proces ten różni się nieznacznie kiedy mnożymy dwie macierze 
o różnych wymiarach: 
Matrix3X3 multiplyMatrixNxM(Matrix3X3 a, Matrix3X3 b) 
{ 
Matrix3X1 temp;  
temp.index[0] = 0.0f; 
temp.index[1] = 0.0f; 
temp.index[2] = 0.0f; 
for (int i=0;i<3;i++) 
{ 
for (int j=0;j<3;j++) 
{ 
temp.index[i] += (a.index[i][j]) * b.index[j]); 

} 
} 
return temp; 
} 
Tu trzeba odwiedzić jeden z elementów macierzy 3x1. Zwróć uwagę na krok podjęty przy inicjalizacji macierzy. 
Ten krok nie został wymieniony wcześniej, ale zapamiętaj ten krok. Zainicjuj wszystkie macierze czasowe jakie 
chcesz użyć, zwłaszcza podczas pracy z mnożeniem Użyteczną funkcją ,która może być tu wymieniona jest 
funkcja printMatrix (). Jest to dobry pomysł posiadanie sposobu wyświetlania informacji zawartych w macierzy. 
Oto przykład kodu: 
void printMatrix(Matrix4X4 a) 
{ 
for (int i=0;i<4;i++) 
{ 
for (int j=0;j<4;j++) 

{ 
float temp = a.index[i][j]; 
cout<<TEMP<<" ?; 
} 
count<<" \ "; 
} 
} 
5.Transpozycje 



Ostatnim działaniem jakie musimy wykonać to transpozycja. Transpozycja jest prostą ale silną operacją. Do tej 
pory używaliśmy lokalizacji wiersza i kolumny do wyznaczenia konkretnego wyrazu. Operacja transpozycji po 
prostu wymienia każdy wyraz wiersza i kolumny. Transpozycja może być zastosowana do macierzy o dowolnym 
rozmiarze, ale najpierw spójrzmy na macierz 3x3 :  
Transpozycja dla macierzy 3x3 
 

 

Indeks górny T jest symbolem transpozycji, więc transpozycja macierzy A jest zapisywana jako AT. 
PRZYKŁAD 5.10 : TRANSPOZYCJA MACIERZY 3X3 
Jeśli B =  

 

,znajdź BT 
Rozwiązanie  
1.Operacja transpozycji przerzuca każdy wiersz i kolumnę. 1 jest w wierszu 0 i kolumnie 0, więc kiedy 
przerzucamy wiersz i kolumnę, pozostaje w tym samym miejscu. 2 jest jednak w wierszu 1 i kolumnie 0, więc 
transpozycja wysyła ją do wiersza 0 i kolumny 1. 3 przechodzi z wiersza 2 , kolumny 0 do wiersza 0 i kolumny 2.  
2.Jeśli przeszliśmy całą transpozycję, przekonasz się ,że wszystko obraca się wokół przekątnej, gdzie rząd jest 
równy kolumnie. Macierz końcowa wygląda tak: 

 

Zwróć uwagę ,ze transpozycja macierzy 3x3 jest inną macierzą 3x3. Jeśli pierwotna macierz nie jest kwadratowa, 
transpozycja zmienia rozmiar, ponieważ wiersze i kolumny są wymieniane. Oznacza to ,że macierz 3x1 stanie się 

macierzą 1x3. Dzieje się tak kiedy transponujemy wektor.  
PRZYKŁAD 5.11 : TRANSPOZYCJA WEKTORA 
Jeśli C =  

 

, znajdź CT 
Rozwiązanie 
1.Operacja transpozycji przerzuca każdy wyraz wiersza i kolumny. 4 jest w wierszu 0, kolumnie 0 , wiec pozostaje 
tam. 5 jest w wierszu , kolumnie 0, więc transpozycja wysyła go do wiersza 0 , kolumny 1. 6 przechodzi z wiersza 
2 i kolumny 0 , do wiersza 0 i kolumny 2 

2.Otrzymujemy jednowierszowy wektor : BT = [4 5 6] 
Transpozycja  
Dla dowolnej macierzy A ,każdy wyraz amn przenoszony jest do anm w AT. 
PRZYKŁAD 5.12 : TRANSPOZYCJA MACIERZY  

Jeśli D =  



 

 

, znajdź DT 
Rozwiązanie  
1.Operacja transpozycji przerzuca każdy wyraz wiersza i kolumny. 2 jest w wierszu 0, kolumnie 0, więc przy 
przerzuceniu wiersza i kolumny, zostaje na miejscu. 0 jest w wierszu 1 , kolumnie 0, więc transpozycja przenosi 
go do wiersza 0 , kolumny 1.Zauważ ,że0 i -1 w końcu wymieniają się pozycjami.  
2.Kontynuujemy przekształcanie. Zauważ ,że pierwszy wiersz staje się pierwszą kolumną a drugi wiersz staje się 
drugą kolumną. 
3.Macierz wynikowa:  

 

Ostatnia operacja jest zasadniczo prosta. Zobaczymy jak możemy to osiągnąć w kodzie, transponującym macierz 
4x4: 
Matrix4X4 transpose4X4Matrix(Matrix4X4 a) 
{ 
Matrix4X4 temp; 
for (int i = 0;j<4;i++) 
{ 
for (int j = 0;j<4;j++) 
{ 
temp.index[i][j] = a.index[j][i]; 
} 
} 
return temp; 
} 

VI. TRANSFORMACJE 

1.Translacje 
Zaczniemy od prostego ruchu poruszających się obiektów w lewo, w prawo, w górę i w dół na płaskim ekranie 2D 
.Zabawną nazwa dla przenoszenia obiektów w tych kierunkach jest translacja (przesunięcie). Obiekty mogą być 
przesuwane przy użyciu albo dodawania macierzy albo mnożenia macierzy. Jeśli planujesz wykonanie przesunięcia 
obiektu, powinieneś zdecydowanie użyć dodawania macierzy, ponieważ jest najszybsze i najłatwiejsze. Jednak , 
jeśli planujesz skalowanie i/lub obracanie obiektu ,musisz wykonać translację używając mnożenia macierzy. 
Przyjrzymy się najpierw metodzie dodawania. Większość ludzi intuicyjnie czuje translacje po pracy w 
kartezjańskim układzie współrzędnych. Przypuśćmy ,że masz obiekt w punkcie P(1,2) a chcesz go przesunąć trzy 
jednostki w prawo i jedną jednostkę w górę Co należy zrobić? Cóż, jeśli dodamy 3 do współrzędnej x i 1 do 
współrzędnej y obiekt skończy 3 jednostki w prawo i jedną jednostkę w górze Daje nam to nowe położenie (1+3, 

2+1) = (4,3). Możemy wskazać nową pozycję P', więc obiekt po przesunięciu znajduje się w punkcie P' (4,3). 
Takie podejście jest proste jeśli przesuwamy jeden punkt, a nawet kilka. Jednak, większość modeli w grach jest 
definiowanych setkami ,jeśli nie tysiącami, punktów, więc potrzebny jest bardziej systematyczny sposób dodania 
3 do każdego x i do każdego y. Możemy ustawić pętlę dla wykonania poniższego dla każdego punktu : x′ = x+3 , 
y′=y+1. Może to być zapisane jako macierze : 



 

Pamiętaj ,że kiedy dodajemy macierze, dodajemy odpowiednie wyrazy, więc macierz jest taka sama jak powyższe 
równania. Macierze są bardziej wydajne dla organizowania wartości w kodzie, wiec możemy ustawić pętlę, która 
wprowadza oryginalne położenie i zwraca nowe położenie każdego wierzchołka. Nie zawsze możesz nazwać 
wartości numeryczne zmienianego x i y kiedy ustawiasz kod. Możesz musieć czekać na dane od użytkownika dla 
określenia jak daleko trzeba przesunąć obiekt. Ustawimy ogólne równanie macierzy a potem wstawiamy wartości 
jak tylko będą dostępne. Wcześniej używaliśmy symbolu delta (Δ)dla "zmiana" ,ale nie ma klawisza delta na 
klawiaturze, więc większość programistów używa dx dla określenia zmiany x i dy dla określenia zmiany y. 
Prowadzi to do ogólnego wzoru na przesunięcie przez dodawania :  

 

Przesunięcie 2D przez dodawanie 
Wartości dla dx i dy nie są ograniczone do liczb dodatnich. Jeśli dx jest ujemne, wskazuje kierunek w lewo a nie 
w prawo, a ujemne dy wskazuje dół zamiast górę.  
PRZYKŁAD 6.1 : PRZESUNIĘCIE 2D PRZEZ DODAWANIE 
Ustaw ogólne równanie macierzy która przesuwa obiekty 2D o 50 pikseli w prawo i 100 pikseli w dół ekranu 
komputera, a potem użyj go do przesunięcia trójkąta z wierzchołkami A(20,30), B(0,200) i C(300,400)  
Rozwiązanie  
1.Ustawiamy równanie macierzy.Aby przesunąć 50 pikseli w prawo i 100 pikseli w dół, dx musi wynosić 50 a dy 

musi wynosić -100 :  

 

2.Teraz musimy wstawić to w każdy stary punkt i dodać macierze aby zobaczyć gdzie ją przesunąć. Najpierw 
położenie wierzchołka A (20,30): 

 

Tak więc A′ to punkt (70,-70) 
3.Powtarzamy punkt 2 dla B i C, otrzymując B'(50,100) i C'(350,300). Przez przesunięcie wszystkich trzech 
wierzchołków, przesuwamy cały trójkąt. 
4.Poniższy rysunek pokazuje stare położenie linią przerywaną a nowe linią ciągłą :  

 



W tym przykładzie, przesunęliśmy prosty trójkąt, z trzema wierzchołkami. Zapamiętaj jednak ,że większość modeli 
jest definiowanych przez wiele więcej wierzchołków niż te. Wiele modeli wielomianowych jest pokrytych setkami 
(lub tysiącami) trójkątów, ale jeśli możesz przesunąć, jeden trójkąt, możesz przesunąć wiele. Możesz również 
przesunąć obiekty w 3D po prostu przez dodanie jednego więcej elementu do każdej macierzy dla współrzędnej z  
Przesunięcie 3D przez dodawanie  
 

 

PRZYKŁAD 6.2 : PRZESUNIĘCIE 3D PRZEZ DODAWANIE 
Ustaw ogólne równanie macierzy ,które przesunie obiekty 3D 100 pikseli w lewo , 200 pikseli w górę i 50 pikseli w 
tył (poza ekran), a potem użyj go do przesunięcia trójkąta o współrzędnych A(40,0,100), B(0,350,200) i C(-
100,200,-10)  
Rozwiązanie  
1.Równanie macierzy. dx powinno być równe -100, dy = 200 a dz = -50 : 

 

 2.Teraz musisz wstawić każdy start punkt i dodaj macierze aby zobaczyć gdzie je przesunąć. Najpierw robimy to 
z wierzchołkiem A(40,0,100) : 

 

3.Powtarzamy krok 2 dla B i C. B'(-100,550,150), C'(-200,400,-60) Przesunięcie przez dodawanie jest proste. Oto 
przykład jak przesunąć punkt 3D używając dodawania : 
Matrix3X1 translate3DByAddition(Matrix3X1 start, Matrix3X1 trans) 
{ 

Matrix3X1 temp; 
temp = add<ATRICES(START,TRANS); 
return temp; 
} 
Jest dużo powszechniejsze przesuwanie punktów 3D za pomocą wektorów niż wartości 2D. Ogólnie rzecz biorąc, 
podstawową jednostką gry, którą może reprezentować gracz będzie zawierała wartości x i y. Na przykład, jeśli 
gracz musi mieć pozycję ustawioną na 10 jednostek w prawo, jedyny sposób zrobienia tego to uzyskanie notacji 
macierzowej : Player.setX(Player.get.X()+10); 
Jeśli mamy do czynienia z przesunięciem obiektu, użyjmy dodawania macierzy. Jednak, jeśli planujesz również 
skalować lub obracać obiekt, musisz użyć mnożenia macierzy. Możesz ustawić równanie macierzy w taki sam 
sposób. Potem wszystko co trzeba zrobić to wstawić do każdego pierwotnego położenia w danym czasie i 
pomnożyć macierze aby znaleźć nowe położenie 
Przesunięcie 2D przez mnożenie 
 

 



gdzie dx to zmiany w x a dy to zmiany w y Zauważ ,że stary punkt i nowy punkt mają dodatkowe 1 na końcu. Nie 
jest to w rzeczywistości część punktu ale jest koniecznym znacznikiem dla macierzy do pracy matematycznej. 
Możesz chcieć zbadać "współrzędne homogeniczne" dla dalszych badań. Zwróć też uwagę na kolejność w jakiej 
są mnożone macierze. Jeśli porządek zostanie przestawiony (stary punkt * przesunięcie macierzy), iloczyn nie 
będzie dłużej definiowany, a program się zawiesi. Porządek w jakim mnożone są macierze jest krytyczny, Liczba 
kolumn w pierwszej macierzy musi równać się wierszom w drugiej macierzy. W tym przypadku musi być 
ustawione 3x3 razy 3x1. Upewnij się ,że równanie macierzy jest zawsze ustawiony w tym porządku przesunięcie 
macierzy * stary punkt.  
PRZYKŁAD 6.3 : PRZESUNIĘCIE 2D PRZEZ MNOŻENIE 
Ustaw ogólne równanie macierzy (używając mnożenia macierzy), które przeniesie obiekty 2D 50 pikseli w prawo i 
100 pikseli w dół na ekranie, a potem użyj go do przesunięcia trójkąta o wierzchołkach A(20,30), B(0,200) i 
C(300,400) 
Rozwiązanie  
1.dx = 50 a dy = -100 :  

 

2.Teraz musisz wstawić każdy stary punkt i pomnożyć macierze aby zobaczyć gdzie go przesunąć. Najpierw 
wstawiamy stare położenie wierzchołka A(20,30):  

 

3.Powtarzamy krok 2 z wierzchołkami B i C, uzyskując nowe położenia B'(50,100) i C'(350, 300). Przez 
przesuniecie trzech wierzchołków, możemy przesunąć cały trójkąt. Patrząc na mnożenie macierzy, zauważmy jak 
ważną rolę odgrywa dodatkowa 1. Zauważ iloczyn skalarny, który oblicza x′. Te same rzeczy wydarzą się przy 
przesunięciu obiektów 3D używając mnożenia macierzy. Tu mamy funkcję, która mnoży punkt 2D używając 
mnożenia macierzy: 
Matrix3X1 translate2DByMultiplication(Matrix3X1 start, float dx,flaot dy) 
{ 
Matrix3X3 temp; 
Matrix3X1 result 
//Miejsca zerowe macierzy 

temp = createFixed3X3Matrix(0); 
// ustawiamu 3x3 dla mnożenia; 
temp.index[0][0] = 1; 
temp.index[1][1] = 1; 
temp.index[2][2] = 1; 
//umieszczamy ilość transalcji 
temp.index[0][2] = dx; 
temp.index[1][2] = dy; 
reasult = multiplyMatrixNxM(temp, start); 
return result; 
} 
Jest tu parę ważnych rzeczy. Najpierw przechodzimy i ustawiamy pozycje [0][0];[1][1];[2][2] do wartości 1. 
Powodem tego jest to ,że iloczyn skalarny zadziała. Potem ustawiamy dodatkowe pozycje przez ilość o jaką 
chcemy przesunąć w każdym kierunku. Mnożymy macierz 3x3 z naszą macierzą, która jest przechowywana w 

naszej pierwotnej pozycji.  
Przesunięcie 3D przez mnożenie  

 



 

gdzie dx = zmiany x, dy = zmiany w y a dz = zmiany w z Proces dla 3D jest taki sam jak dla 2D; jedyna różnica 
jest taka ,że używamy teraz przesunięcia macierzy 4x4.  
Przykład 6.4 :Przesunięcie 3D przez mnożenie 
Ustaw ogólne równanie macierzy (używając mnożenia macierzy) , które przesunie obiekty 3D 100 pikseli w lewo, 
200 pikseli w górę i 50 pikseli w tył, a potem użyj go do przeniesienia trójkąta o wierzchołkach A(40,0,100), 
B(0,350,200) i C(-100, 200,-10)  
Rozwiązanie 
1.Ustawianie równania macierzy dx = -100, dy = 200 i dz = -50 :  

 

2.Teraz musimy wstawić każdy stary punkt i dodać macierze aby wiedzieć gdzie go przesunąć. Najpierw robimy 
wierzchołek A(40,0,100): 

 

Więc A′ to punkt (-60,200,50)  
3.Powtarzamy krok 2 dla wierzchołków B i C, uzyskując B'(-100,550,150) i C'(-200, 400,-60). Przesunięcie przez 
mnożenie jest bardzo podobne dla 3D. Główna różnica jest taka,że pracujemy z macierzami 4x4 i 4x1. Oto jest 
funkcja , która przenosi 3D przez mnożenie: 
Matrix4X1 transalte3DByMultiply(Matrix4X1 start, float dx, float dy, float dz) 
{ 
Matrix4X4 temp; 
Matrix4X4 result; 
// Zerowanie macierzy 
temp = createFixed4X4Matrix(0); 
// ustawienie 4X4 dla mnożenia 

temp.index[0][0] = 1; 
temp.index[1][1] = 1; 
temp.index[2][2] = 1; 
temp.index[3][3] = 1; 
// umieszczenie ilości translacji 
temp.index[0][3] = dx; 
temp.index[1][3] = dy; 
temp.index[2][3] = dz; 
resukt = multiplyMatrixNxM(temp, start); 
return result; 
} 
I ponownie przechodzimy i inicjujemy ważne elementy macierzy, a następnie używamy współrzędnych 
początkowych dla ustawienia kolumny po prawej stronie. Wynikiem jest macierz 4x1, która posiada nowe 
położenie punktu Zauważ ,że za każdym razem gdy obliczamy nowe położenie, ostatnim wyrazem jest zawsze 1. 

W kodzie, marnujemy cenny czas jeśli obliczamy dodatkową jedynkę dla każdego wierzchołka. Tak naprawdę 
wystarczy znaleźć x′, y′ i z′ i nie wysilać się obliczaniem ostatniej pozycji za każdym razem. Czy można to 
zaimplementować jako mała optymalizację w kodzie przenoszącym? 
2.Skalowanie  
Mnożenie macierzy może być również użyte do skalowania obiektów w grze. Podobnie jak transformacja, jeśli 
skalujesz każdy pojedynczy wierzchołek, kończy się skalowanie całego obiektu. Ustalmy inne równanie macierzy 
dla skalowania. Ponownie zaczniemy od 2D a potem rozszerzymy na 3D.  



Skalowanie 2D 
 

 

gdzie Sx = współczynnik skali w kierunku x a Sy = współczynnik skali dla kierunku y Wstawiając współczynniki 
skali (Sx i Sy), proces jest taki sam jak translacja : dołączamy do każdego wierzchołka na raz i mnożymy macierze 
aby znaleźć nowe położenie. Jeśli chcesz wykonać skalowanie równomierne dla utrzymania takich samych 
proporcji, upewnij się ,że Sx = Sy. Nie musisz wykonywać skalowania równomiernego. Jeśli wstawisz dwie różne 

wartości dla Sx i Sy, zakończysz ze skalowaniem zróżnicowanym. Kiedy wybieramy wartości dla Sx i Sy, pamiętaj 
,że dowolna liczba między 0 a 1 czyni obiekty mniejszymi, a liczby większe niż 1 czynią obiekty większymi 
(Wartości ujemne odwracają obiekt w innym kwadrancie) Spójrzmy na parę przykładów 
PRZYKŁAD 6.5 : SKALOWANIE RÓWNOMIERNE 2D  
Ustal ogólne równanie macierzy, które równomiernie wyskaluje obiekty 2D 3 razy większe, a potem użyj go do 
wyskalowania poniższego prostokąta : 

 

 Rozwiązanie 1.Określamy równanie macierzy. Skalujemy równomiernie obiekty 3 razy większe, oba współczynniki 
skali muszą być równe 3: 

 

2.Teraz musimy wstawić każdy stary punkt i pomnożyć macierze aby znaleźć nowe położenie. Zaczniemy od 
wierzchołka A(10,10):  

 

Tak więc punkt Atop (30,30)  
3.Powtarzamy krok 2 ze starymi położeniami dla B,C i D. Otrzymujemy B′(150,30), C′(150,120) i D′(30,120). 
Skalując wszystkie cztery wierzchołki, mamy przeskalowany cały prostokąt 3 krotnie.  
4.Stare położenie i nowe położenie są odwzorowane :  



 

Włączenie tego do kodu nie jest trudne, ale rozszerza się lekko ,jeśli staramy się zrobić coś więcej. Oto funkcja, 
która pobiera macierz i mnoży wartości przez skalę do niej przekazaną: 
Matrix3X1 scale2DByMultiplication(Matrix3X1 start, float dx, float dy) 
{ 
Matrix3X3 temp; 
Matrix3X1 result; 
//Zerowanie macierzy 

temp = createFixed3X3Matrix(0); 
//ustawienie mnożenia 3x3 
temp.index[0][0] = dx; 
temp.index[1][1] = dy; 
temp.index[2][2] = 1; 
result = multiplyMatrixNxM(temp, start); 
return result; 
} 
Zauważ ,że ta funkcja będzie skalowała równomiernie lub nierównomiernie w oparciu o wartości przekazane przez 
dx i dy. Jeśli chcesz mieć skalowanie równomierne, po prosty zastosuje jeden współczynnik skali. Jest to dobre 
dla skalowania pojedynczych punktów, ale większość obiektów ,które są skalowane to kształty geometryczne. 
Spójrzmy na część funkcji sterownika z przykładowego kodu, który wskazuje jak przeskalować prostokątny 
równomiernie: 
void scale2D () 
{ 
Matrix3X1 start, temp; 
float dx,dy, height, width; 
cout<<"Proszę wprowadzić współrzędne i wymiar prostokąta.\n"; 
cout<<"Współrzędne X\n"; 
cin>>start.index[0]; 
cout<<"Tera współrzędne Y.\n"; 
cin>>start.index[1]; 
cout<<"Wprowadź wysokość prostokąta.\n"; 
cin>>height; 
cout<<"Wprowadź szerokość prostokąta.\n"; 
cin>>width; 
// upewnij się ,że ostatnia część macierzy to 1 
start.index[2] = 1; 

cout<<ENDL; 
cout<<"Teraz wprowadź ilość skalowania.\n"; 
cin>>dx; 
dy = dx 
temp = scale2DByMultiplication(start, dx,dy); 
width = temp.index[0] + width; 
height = temp.index[1] + height; 
cout<<"Nowa pozycja to"<<TEMP.INDEX[0]<<","<<TEMP.INDEX[1]<<"\N"; 



cout<<"Prawa współrzędna to"<<WIDTH<<","<<TEMP.INDEX[1]<<"\N"; 
cout<<"Dolna współrzędna to"<<HEGIHT<<","<<TEMP.INDEX[0]<<"\N"; 
} 
Funkcja ta daje wyskalowaną pozycję wszystkich punktów w prostokącie i jest dużo bardziej użyteczna niż 
skalowanie pojedynczego punktu. Przyjrzymy się podobnemu przykładowi przy obrotach. Spójrz na chwilę na 
powyższy rysunek. Zwróć uwagę ,że wymiar prostokąta jest rzeczywiście 3 razy większy. Jednak, prostokąt jest 
przesunięty w stosunku do oryginału. Niestety skalowanie macierzy jest skonfigurowane do skali obiektów w 
odniesieniu do punktu pierwotnego, dlatego prostokąt przesunął się podczas skalowania. Jeśli skalowałeś go w 
dół, prostokąt znalazłby się bliżej oryginału. Niestety jeśli chcesz utrzymać obiekt w tym samym miejscu i 
skalować (w odniesieniu do jego własnego środka) jest to kombo. Przyjrzymy się przykładom różnic w skalowaniu 
w odniesieniu do oryginału. Jednym ze sposobów rozwiązania tej kwestii jest stworzenie lokalnego systemu 
współrzędnych z własnym źródłem. Na przykład jeśli skaluję postać człowieka, który stoi na ziemi, mogę umieścić 
lokalny początek na podeszwach jego butów i wyśrodkować go na pozostałych dwóch osiach. Wtedy jedno 
skalowanie macierzy pozwoli na rozwinięcie postaci bez ruchów na boki. 

PRZYKŁAD 6.6 : NIERÓWNOMIERNE SKALOWANIE 2D 
Przypuśćmy ,że nasza obiekt prostokątny z wierzchołkami A(20,0),B(50,0),C(50,100) i D(20,100) i spada na niego 
ogromny głaz. Chcesz aby obiekt wyglądał na spłaszczony, więc konfigurujesz równanie macierzy, które skaluje 
obiekt 1.5 raza w kierunku x i 0.1 w kierunku y, a potem używasz go do przeskalowania prostokąta : 

 

 Rozwiązanie 
1.Ustawiamy równanie macierzy. W tym przypadku, współczynnik skalowania w kierunku x to1.5 a w kierunku y 
to 0.1 :  

 

2.Teraz musisz wstawić każdy stary punkt i pomnożyć macierze aby znaleźć nowe położenia. Najpierw 
podstawiamy stare położenie wierzchołka A(20,0) :  

 

Daje nam to punkt A′ (30,0) 
3.Powtarzamy krok 2 dla pozostałych wierzchołków :B′(75,0),C′(75,10) i D′(30,10). Przez skalowanie wszystkich 
czterech wierzchołków, przeskalowaliśmy cały prostokąt 
4.Efekt końcowy:  



 

Proces skalowania działa dokładnie w ten sam sposób w 3D. Musisz tylko dodać dodatkowy wymiar do każdej 
macierzy w równaniu  
Skalowanie 3D 
 

 

gdzie Sx = współczynnik skalowania w kierunku x, Sy = współczynnik skalowania w kierunku y a Sz = 
współczynnik skalowania w kierunku z  
PRZYKŁAD 6.7 : SKALOWANIE RÓWNOMIERNE 
Określ równanie macierzy , które będzie równomiernie skalowało obiekty 3D 5 razy większe, a potem użyj go do 
przeskalowania trójkąta o wierzchołkach A(50,0,-10),B(0,20,-100) i C(200, 50,- 50)  
Rozwiązanie 
1.Równanie macierzy. Wszystkie trzy współczynniki muszą być równe 5 :  

 

2.Wstawaimy stary punkt i mnożymy macierze aby znaleźć nowe położenie. Najpierw robimy to dla wierzchołka 
A(50,0.-100):  

 

Punkt A′(250,0,-50)  
3.Powtarzamy krok 2 dla pozostałych wierzchołków : B′(0,100,-500) i C′(1000,750,-250). 
PRZYKŁAD 6.8 : NIERÓWNOMIERNE SKALOWANIE 3D 
Skonfiguruj ogólne równanie macierzy, które będzie skalowało obiekty 3D dwa razy wyższe i głębsze o połowę 
(kierunek z), a potem użyj go do skalowania trójkąta z wierzchołkami A(50,0,-10), B(0,20,-100) i C(200,150,-50)  
Rozwiązanie  



1.Równanie macierzy. Współczynnik skalowania w kierunku x musi wynosić 1 (bez zmian), współczynnik 
skalowania w kierunku y wynosi 2,a współczynnik skalowania w kierunku z musi wynosić 0.5 : 

 

 2.Teraz wstawiamy do każdego punktu stare wartości i mnożymy macierze aby znaleźć nowe położenie. Najpierw 
robimy to z punktem A(50,0,-10) :  

 

Punkt A′(50,0,-5)  
3.Powtarzamy krok 2 dla wierzchołków B i C : B′(0,40,-50) i C′(200,300,-25). Wcześniej widziałeś funkcję, która 
mogła przetwarzać proces równomierny i nierównomierny w skalowaniu 2D. Tu mamy funkcję, która działa 
dokładnie w ten sam sposób dla skalowania 3D: 
Matrix4X1 scale3DByMultiply(Matrix4X1 start, float dx, float dy, float dz) 

{ 
Matrix4X4 temp; 
Matrix4X1 result; 
// Zerowanie macierzy aby upewnić się że nie ma nic niezainicjalizowanego po lewej stronie 
temp = createFixed4X4Matrix(0); 
// ustawienie 3x3 do mnożenia 
temp.index[0][0] = dx; 
temp.index[1][1] = dy; 
temp.index[2][2] = dz; 
temp.index[3][3] = 1; 
result = multiplyMatrixNxM(temp, start); 
return result; 
} 
3.Obroty  
Są dwa różne podejścia do obracania obiektów. Jedna metoda używa kawternionów, ale matematyka jest 
złożona. Druga metoda jest bardzo podobna do tej ze skalowaniem i przesuwaniem, ponieważ używa podobnych 
równań macierzowych. Druga metoda jest nazywana obrotem Eulera . Będziemy znajdywać równania macierzy 
najpierw dla 2D a potem dla 3D. Jak przedtem ,będziemy musieć wstawić wierzchołki i pomnożyć macierze aby 
znaleźć nową pozycję. 
Obrót 2D 
 

 

, gdzie θ jest kątem obrotu 
Jeśli znamy kąt obrotu, możemy wsiąść sinus i cosinus i przekształcić je w liczby dziesiętne co pozwoli pomnożyć 
macierze. Pamiętaj ,ze dodatni kąt obraca w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ,a ujemny zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Również jeśli znamy kąt wcześniej, i obliczyliśmy sinus i cosinus, możemy pozostawić 
kąt w stopniach. Jednak ,jeśli program komputerowy wymaga podania kąta i musi pobrać sinus i cosinus, 
pamiętaj ,że kąt musi być mierzony w radianach.  
Programowa Transformacja Używająca Macierzy 



Kiedy używamy math.h, kluczowe funkcje takie sinus i cosinus mają argumenty, które akceptują parametry w 
radianach. Ważne jest aby odpowiednio sformatować wartości przekazywane do tych funkcji zanim dokonają 
obliczeń. Oto kilka szybkich funkcji makro, których można użyć w razie potrzeby : 
#define RadsToDegrees(radian)((radian) * (180.0f/M_PI)) Pobiera ona argument w radianach i zwraca wynik w 
stopniach 
#define DegreesToRads(degrees)((degrees) * *M_PI/180.0f) 
Ta funkcja jest odwrotna i podaje argumnry w radianach dla naszych wartości w stopniach. Użyte M_PI pochodzi 
z nagłowka math.h. Upewnij się ,że nie tylko dołączyłeś nagłówek matematyczny do programów, ale również 
ustawiłeś dyrektywę pozwalającą na użycie definicji nagłówka matematycznego dla takich rzeczy jak PI. Jeśli 
nagłówek matematyczny jest u ciebie definiowany, powinieneś być stanie mieć dostęp do nich w ten sposób: 
#define _USE_MATH_DEFINES 
#include 
Ważne jest aby ustawić definicję USE_MATH_DEFINES zanim dołączysz bibliotekę.  
PRZYKŁAD 6.9 : OBRÓT 2D 

Ustal ogólne równanie macierzy, które obraca obiekt o 90o ,a potem użyj go do obrotu poniższego trójkąta z 
wierzchołkami A(50,40), B(100,40) i C(75,200) :  

 

Rozwiązanie 
1.Równanie macierzy. Kąt obrotu to 90o : 

 

 2.Teraz wstawiamy do każdego punktu stare wartości i mnożymy macierze aby znaleźć nowe położenie. Najpierw 
robimy to z punktem A(50,40):  

 

Więc A′(-40,50) 
3.Powtarzamy krok 2 dla punktów B i C : B'(-40,100) i C'(-200,75). Przez obrócenie trzech wierzchołków, 
obracamy cały trójkąt. Nowe jego położenie: 



 

Obracanie obiektów w 2D jest ważną rzeczą to przetwarzania. Obliczenia są dość proste. Spójrzmy na funkcję 
która obraca punkt 2D:  
Matrix3X1 rotate2D(Matrix3X1 start, float theta) 
{ 
Matrix3X3 temp; 
Matrix3X1 result; 
// Zerowanie macierzy 

temp = createFixed3X3Matrix(0); 
// umieszczamy potrzebe wartości obrotu w macierzy 
temp.index[0][0] = cos (DegreesToRads(theta)); 
temp.index[1][1] = cos (DegreesToRads(theta)); 
temp.index[2][2] = 1; 
temp.index[0][1] = -1*(sin(DegreesToRads)); 
temp.index[1][0] = sin(DegreesToRads(theta)); 
temp.index[2][2] = 1; 
result = multiplyMatrixNxM(temp,start); 
return result; 
; } 
Widać ,że używamy makra DegreesToRads(),z początku tej sekcji. Inicjujemy wartości macierzy obrotu w oparciu 
o ilość obrotów określonych przez użytkownika. Kiedy macierz jest określona, możemy potem pomnożyć bieżącą 
macierz przez macierz obrotu aby uzyskać nowo przesunięte punktu. Oto próbka kodu, który pozwoli ci przesunąć 

cały prostokąt wokół punktu środkowego: 
void rotate2D () 
{ 
Matrix3X1 start, temp; 
float height, width , theta; 
cout<<"Obróćmy 2D!\n"; 
cout<<"Proszę wprowadzić współrzędne i wymiary,\n" 
cout<<"Współrzędne X\n" 
cin>>start.index[0]; 
cout<<"Teraz współrzędne Y.\n"; 
cin>>start.index[1]; 
cout<<"Wprowadź wysokość prostokąta\n" 
cin>>height; 

cout<<"Wprowadź szerokość prostokąta\n" 
cin>>width; 
//upewnij się ,że ostatnia część macierzy to 1 
start,index[2] = 1; 
cout<<ENDL; 
cout<<"Teraz wprowadź ilość obrotu w stopniach.\n"; 
cin>>theta; 
// Teraz obracamy 
temp = rotate2D(start, theta); 



width = temp.index[0] + width; 
height = temp.index[1] + height; 
cout<<"Współrzędne prostokąta "<< width <<","<<TEMP.INDEX[1]<<"\N"; 
cout<< "Współrzędne prostokąta "<<HEIGHT<<","<<TEMP.INDEX[0]<<"\N"; 
} 
Głównym powodem ,że obroty są tak ważne w odniesieniu do kwadratu jest to ,że większość obrazków 2D jest 
przestawianych w formacie kwadratowym, nawet jeśli bloki kanału alfa są kolorami od użytkownika. Ten algorytm 
obrotu pozwala użytkownikowi określić czego jaką grafikę chce mieć. Niektóre gry będą bezpośrednio wiązać 
dane od użytkownika i przetwarzać aktualizacje używając podobnego algorytmu obrotu. Na powyższym rysunku, 
trójkąt został obrócony i przesunięty. Mógłbyś oczekiwać ,że pozostanie na swoim miejscy. Niestety to również 
jest combo Domyślnie macierz obrotu obraca obiekty w odniesieniu do punktu początkowego, podobnie jak 
macierz skalowania. Efekt wynikowy jest taki ,że obiekt pojawia się orbitując wokół swego początku. Jeśli chcesz 
aby obiekt obracał się wokół swojego środka lub określonego wierzchołka , to jest combo i omówimy ten proces 
trochę później. W międzyczasie, spojrzymy na obrót 3D. 2D ma tylko jedną płaszczyznę obrotu, podobnie jak 

płaski ekran. Jednak 3D ma trzy różne płaszczyzny do obrotu - płaszczyznę xxy, płaszczyznę yz i płaszczyznę xz :  

 

Zwróć uwagę ,że płaszczyzna xy jest taka sama jak płaszczyzna 2D,używana do pracy na ekranie komputera 
Ponieważ są trzy oddzielne płaszczyzny obrotu, są też trzy oddzielne macierze obrotu dla 3D.  
Obrót 3D wokół osi Z 
 

 

 gdzie θ jest kątem obrotu.Pamiętaj ,że oś z "wychodzi" i "wchodzi" z ekranu, wiec jeśli obracasz wokół osi z, jest 
to to samo co obrót wewnątrz płaskiego ekranu (płaszczyzna xy) Jest tak dlatego, że ta macierz obrotu wygląda 
prawie tak samo jak macierz obrotu 2D; ma dodatkowy wiersz i kolumnę czyniąc ją macierzą 4x4. Dla obrotu 
wokół osi z możemy użyć takiego kodu: 
Matrix4X1 rotate3DZ(Matrix4X1 start, float theta) 
{ 
Matrix4X4 temp; 
Matrix4X1 result 
//Zerujemy macierz 

temp = createFixed4X4Matrix(0); 
// wstawiamy konieczne wartości obrotu do macierzy z theta 
temp.index[0][0] = cos(DegreesToRads(theta)); 
temp.index[1][1] = cos(DegreesToRads(theta)); 
temp.index[2][2] = 1; 
temp.index[3][3] = 1; 
temp.index[0][1] = -1*(sin(DegreesToRads(theta))); 
temp.index[1][0] = sin(DegreesToRads(theta))); 
result = multiplyMatrixNxM(temp,start); 



return result; 
} 
Upewnij się ,że podczas tworzenia własnych algorytmów rotacji, używasz obliczeń w radianach. Upewnij się ,że 
umieszczasz wartości we właściwych pozycjach.  
Obrót 3D wokół osi X 
 

 

, gdzie θ jest kątem obrotu. Oś x biegnie w lewo i prawo, więc jeśli obracasz wokół osi x, jest to to samo co 
wstawanie i pochylanie. Zwróć uwagę na zmiany w położeniu sinusów i cosinusów. W pierwszym wierszu i 
kolumnie zazwyczaj przedstawiamy wartości x, a tym przypadku wiersz i kolumna mają identyczne wartości. Jeśli 
obracamy wokół osi x, współrzędne x wierzchołków nie powinny się zmieniać, więc to ma sens. Ten mały trik 
może pomóc ci zapamiętać macierze obrotu 3D. Działa to również przy obrocie wokół osi y i z. Oto sposób na 
obrót wokół osi x: 
Matrix rotate3DX(Matrix4X1 start, float theta) 
{ 
Matrix4X4 temp; 
Matrix4X1 result; 
// Zerowanie macierzy 
temp = createFixed4X4Matrix(0); 
// umieszczamy wartości obrotu w macierzy w oparciu o theta 

temp.index[0][0] = 1; 
temp.index[1][1] = cos(DegreesToRads(theta)); 
temp.index[2][2] = cos(DegreesToRads(theta)); 
temp.index[3][3] = 1; temp.index[1][2] = -1*(sin(DegreesToRads(theta)); 
temp.index[2][1] = sin(DegreesToRads(theta)); 
result = multiplyMatrixNxM(temp, start); 
return result; 
} 
Główną zmianą tutaj jest położenie wartości sinua i cosinusa theta.  
Obrót 3D wokół osi Y 
 

 

, gdzie θ jest kątem obrotu. Zwróć uwagę ,że w tym przypadku,że drugi wiersz i kolumna (który przedstawia 
wartości y) mają identyczne wartości. Niestety te trzy typy obrotów muszą być planowane oddzielnie. Oto 
funkcja, która obraca się wokół osi Y: 
Matrix4X1 rotate3DY(Matrix4X1 start, float theta) 
{ 
Matrix4X4 temp; 
Matrix4X1 result; 

// Zerowanie macierzy 
temp = createFixed4X4Matrix(0); 
// umieszczamy wartości obrotu do macierzy w oparciu o theta 
temp.index[0][0] = cos(DegreesToRads(theta)); 
temp.index[1][1] = 1; 
temp.index[2][2] = cos(DegreesToRads(theta)); 
temp.index[3][3] = 1; 
temp.index[2][0] = -1 * (sin(DegreesToRads(theta))); 
result = multiplyMatrixNxM(temp,start); 



return result; 
} 
PRZYKŁAD 6.0 : ORÓT 3D WOKÓŁ OSI Y  
Ustaw ogólne równanie macierzy, które będzie obracał obiekty 3D πR wokół osi y, a potem użyj go do obrócenia 
trójkąta z wierzchołkami A(100,0,-50), B(40,-30,0) i C(-20,100,50) 
Rozwiązanie 
1.Ogólne równanie macierzy. Kąt obrotu to πR lub 180o :  

 

2.Teraz wstawiamy każdy stary punkt i mnożymy macierze aby znaleźć nowe położenie. Zaczynamy od 
wierzchołka A(100,0.-50): 

 

 Punkt A′(-100,0,50) 
3.Powtarzamy krok 2 z punktami B i C : B′(-40,-30,0) i C′(20,100,-50) Przez obrócenie trzech wierzchołków, 
obracamy cały trójkąt.  
Możemy obracać wokół osi y, jak również pozostałych dwóch osi. Działają w ten sam sposób. Zwróć uwagę, że 
przykłady używają wielokrotności 90o, więc sinus i cosinus to 0 lub 1. Jednak dla innych kątów, sinusy i cosinusy 
są liczbami dziesiętnymi, wiec nowe położenia nie zawsze są miłymi całymi liczbami. Pamiętaj również ,że 
wszystkie macierze obrotów są określane dla obrotów wokół początku.  
4.Konkatenacja 
Cała dotychczasowa sekcja była budowana pod kątem tej szczególnej sekcji. Konkatenacja jest zabawną nazwą 
dla połączenia transformacji macierzy w pojedynczą macierz combo (połączona)Wcześniej omawialiśmy kilka 
popularnych połączeń :skalowanie w odniesieniu do własnego środka obiektu, obrót w odniesieniu do punktu 
środkowego (lub wierzchołka) i połączenie obrotów 3D. Użyjemy ich jako demonstracja procesu konkatenacji. 
Proces ten może być użyty do połączenia przesunięcia, skalowania i obrotu, a nie tylko wcześniejszych 
przykładów. Za każdym razem kiedy masz zamiar wykonać więcej niż jedną transformację w jednej klatce, można 

zaoszczędzić sporo czasu procesora przez ich połączenie. Może to zająć więcej czasu podczas kodowania, ale 
zwiększy to wydajność podczas uruchamiania gry. Przejdziemy przez ten proces używając przykładu obrotu 
obiektu wokół swojego punktu środkowego. Wróćmy do Przykładu 6.9. Obracaliśmy trójkąt 90o w odniesieniu do 
jego początku. Tym razem obrócimy go o 90o w odniesieniu do punktu środkowego, którym jest (75,93). Jest to 
proces trzystopniowy: 1.Przenosimy go tak aby środek znajdował się w lewo 0 75 i w dół 93 2.Obracamy o 90o. 
3.Przenosimy go z powrotem do położenia początkowego (w prawo 75 i w górę 93):  

 

Przez przeniesienie punktu środkowego, komputer obraca względem tego punku. Możesz użyć tego samego 
procesu, w trzech etapach do skalowania w odniesieniu do punktu innego niż początek. Jeśli tylko znasz kroki 
twojego kombo i kolejność w jakiej chcesz je wykonać, kolejnym krokiem jest ustawienie stosu macierzy 



transformacji, aby można je było połączyć. Zaczynamy od starego położenia po prawej stronie. Potem ustawiamy 
w lewo kroki naszego kombo. W tym przypadku nowe położenie jest równe :  

 

Ten określony przykład ma tylko trzy kroki, ale kombo może mieć tyle kroków ile chcesz. Jak długo chcesz je 
utrzymywać w tej samej ramce, chodź i łącz je. Bądź ostrożny przy ustawianiu stosu. Pamiętaj ,że mnożenie 
macierzy nie jest przemienne. Oznacza to ,że porządek w jakim mnożymy macierze jest bardzo ważny. Jeśli 
przypadkowo przestawisz dwie macierze na stosie ,zakończysz w całkowicie innym położeniu niż oczekiwałeś, 

więc zawsze trzymaj je w porządku chronologicznym. Ostatnim krokiem jest połączenie wszystkiego w jedną 
macierz. Jedyny sposób zrobienia tego to pomnożenie ich wszystkich razem. W tym przypadku, nowe położenie 
macierzy jest równe :  

 

Mnożymy w prawo aż dojdziemy do jednej macierzy. Ta ostatnia macierz wykonuje wszystkie trzy kroki 
jednocześnie. W tym szczególnym przypadku, wszystko co widzi gracz to początkowe i końcowe położenie 
(powyższy rysunek) Kroki tymczasowe nigdy nie są widoczne, ponieważ wszystko wydarza się w jednej ramce. 
Teraz , zamiast umieszczenia trzech macierzy w kodzie, wszystko co musisz zrobić to kombo równania macierzy:  

 

 
Może to wyglądać na wiele pracy. Jednak , lepiej jest zrobić całe to mnożenie macierzy raz na początku niże 
korzystać z komputera dla każdego wierzchołka. Złożony model ma tysiące wierzchołków, więc będzie to miało 
znaczący wpływ. W tym miejscu proces jest taki sam jak pozostałe :wstawiamy każdy wierzchołek raz i mnożymy 
macierze aby zobaczyć gdzie będzie przesunięty. Przez przesunięcie wszystkich pojedynczych wierzchołków, 
kończymy przesunięciem całego obiektu.W tym przypadku, kiedy wstawiamy te trzy oryginalne wierzchołki 
A(50,40),B(100,40) i C(75,200), uzyskujemy nowe położenie A′(128,68),B′(128,118) i C′(-32,93). Poniżej mamy 
pokazane zarówno pierwotne jak i końcowe położenia : 



 

Ten sam proces również działa w trzech wymiarach. Spójrzmy przykład kombo 3D  
PRZYKŁAD 6.11 : SKALOWANIE 3D W ODNIESIENIU PUNKTU ŚRODKA 
Przypuśćmy, że chcesz modelu 3D w grze, pozostający w tym samy miejscu, ale zredukować do połowy wielkości. 
Ustawiamy ogólne równanie macierzy, które wyskaluje obiekt 3D do połowy wielkości swojego punktu 

środkowego (xc,yc,zc) używając pojedynczej macierzy kombo  
Rozwiązanie 
1.Organizujemy trzy kroki kombo:  
• Przesuwamy tak aby środek był początkiem  
• Skalujmey równomiernie do połowy 
• Przesuwamy tak aby środek znalazł się w punkcie początkowym  
2.Teraz możemy ustawić równanie macierzy z pojedynczymi macierzami transformacji w porządku od prawej do 
lewej: 

 

3.Ostatnim ,ale najtrudniejszym krokiem jest pomnożenie wszystkich macierzy transformacji razem. Pamiętaj ,że 
porządek jest ważny, więc upewnij się ,że mnożysz od lewej do prawej :  



 

4.Ostatania linia jest końcowym równaniem macierzy, która skaluje dowolny obiekt 3D do połowy w odniesieniu 
do własnego punktu środkowego, w jednym kroku 
PRZYKŁAD 6.12 : POŁĄCZENIE OBROTU 3D 
Określ ogólne równanie macierzy , które dokona obrotu obiektu 3D wokół osi z 30o, osi x 180o i osi y 90o. Potem 
zastosuj go do trójkąta o wierzchołkach A(200,0,-30),B(0,50,-150), C(40,20,-100)  
Rozwiązanie  
1.Organizujemy trzy kroki kombo:  
• Obracamy o 30o wokół osi z  
• Obracamy o 180o wokół osi x  
• Obracamy o 90o wokół osi y  
2.Teraz możemy ustalić równanie macierze z pojedynczymi macierzami transformacji w odpowiednim porządku 
(od prawej do lewej) : 

 

3.Ostatnim (ale najtrudniejszym) krokiem jest pomnożenie wszystkich macierzy transformacji razem. Ważny jest 
porządek, więc upewnijmy się ,że mnożymy od lewej do prawej :  

 



4.Teraz mamy równanie macierzy, który wykonuje wszystkie trzy obroty jednocześnie, wszystko co musimy zrobić 
to wstawić każdy wierzchołek i pomnożyć macierze aby znaleźć nowe położenie. Na przykład, jeśli wstawisz stare 
położenie wierzchołka A(200,0,-30) otrzymamy: 

 

Więc punkt A′(30,-100,1732.2) 
5.Powtarzamy krok 4 dla wierzchołków B i C : B′(150,-43.3,25) i C′(100,-37.32,-24.64) Programowanie macierzy 
kombo przedstawia ostatni duży krok w transformacjach i wymaga całkowitego zrozumienia tego co zostało 
przedstawione w części Transformacje. Pierwszym krokiem jest stworzenie macierzy kombo. Na szczęście, mamy 
już wszystkie narzędzia potrzebne do zbudowania takiej macierzy. Tu mamy funkcję, która będzie tworzyła 
macierz combo 3D w ramach przygotowań do stworzenia rzeczywistej transformacji combo:  
Matrix4X4 createRotationCombo(float thetax , float thetay, float thetaz) 
{ 
Matrix4X4 X,Y,Z,temp,result; 
X = createFixed4X4Matrix(0.0f); 
Y = createFixed4X4Matrix(0.0f); 
Z = createFixed4X4Matrix(0.0f); 
temp = createFixed4X4Matrix(0.0f); 
result = createFixed4X4Matrix(0.0f); 
// umieszczamy konieczne wartości X obrotu w macierzy 
X.index[0][0] = 1; 
X.index[1][1] = cos(DegreesToRads(thetax)); 

X.index[2][2] = cos(DegreesToRads(thetax)); 
X.index[3][3] = 1; 
X.index[2][1] = -1 * (sin(DegreesToRads(thetax))); 
X.index[1][2] = sin(DegreesToRads(thetax))); 
// umieszczaczmy konieczne wartości obrotu wokół osi Y w macierzy 
Y.index[0][0] = cos(DegreesToRads(thetay)); 
Y.index[1][1] = 1; 
Y.index[2][2] = cos(DegreesToRads(thetay)); 
Y.index[3][3] = 1; 
// umieszczamy konieczne wartości obrotu wokół osi Z w macierzy 
Z.index[0][0] = cos(DegreesToRads(thetaz)); 
Z.index[1][1] = cos(DegreesToRads(thetaz)); 
Z.index[2][2] = 1; 
Z.index[3][3] = 1; 
Z.index[0][1] = -1 * (sin(DegreesToRads(thetaz))); 
Z.index[1][0] = sin(DegreesToRads(thetaz))); 
// Tworzymy pojedynczą macierz kombo 
temp = multiply4X4Matrices(Y,X); 
result = multiply4X4Matrices(temp,Z); 
return result; 
} 
Większość z tych rzeczy powinna być ci już znana. Kiedy mamy przygotowane różne macierze, mnożymy je od 
prawej do prawej do lewej. W tym przypadku, używamy miejsca tymczasowego dla przekroczenia ograniczenia 
naszej funkcji. Możemy przejść to w szybszy sposób bez przypisywania wartości bez pośrednictwa macierzy - 
upewnij się tylko ,że są one uporządkowane właściwie. Wynikiem końcowym funkcji jest macierz combo; musimy 
jeszcze przejść proces przesuwania. Teraz najcięższa praca został wykonana, spójrzmy na transformację: 
Matrix4X1 rotate3DWithCombo(Matrix4X4 combo,Matrix4X1 vertex) 

{ 
Matrix4X1 temp; 
temp = multiplyMatrixNxM(combo, vertex); 
return temp; 
} 
Kontynuujemy przez pomnożenie każdego wierzchołka przez macierz combo. Pamiętaj ,że wartości obrotu dla 
różnych osi są zawarte wewnątrz pojedynczej macierzy combo. Musimy wykonać ten obrót aby każdy wierzchołek 
odkrył nową orientację obiektu. W tym momencie proces ten zaczyna się wydawać trywialny. Z przyzwyczajenia, 
programiści szukają matematycznych skrótów. Niestety, przy macierzach combo, liczby się przeplatają, wiec nie 



ma tu skrótów. Jedyny sposób znalezienia poprawnej wartości dla każdego wierzchołka macierzy combo jest ich 
ułożenie i pomnożenie. Jest kilka dobrych wiadomości. Kiedy wrócimy do debugowania, wyłania się ciekawy wzór. 
Wróćmy do przykładu wprowadzonego w tej sekcji: obrotu o 90o w odniesieniu do punktu środkowego trójkąta. 
Równanie macierzy combo wygląda tak:  

 

Jeśli przyjrzeć się bliżej tej kombinacji macierzy ,można zobaczyć ,że informacje są przechowywane w górnej 
lewej części 2x2 a ogólne informacje przesunięcia są przechowywane w ostatniej kolumnie. Spróbuj kilku różnych 
combo; powinieneś uzyskać poniższy wzór 
Macierz combo 2D  
Dla każdej macierzy combo 2D :  

 

wyrazy z r przechowują informacje skalowania i obrotu, wyrazy z t przechowują ogólne informacje przesunięcia 
Zwróć uwagę ,że dolny wiersz combo to zawsze (0,0,1). Oznacza to ,że kiedy wracamy do debugowania, możemy 
chcieć najpierw sprawdzić wiersz dolny, który jest łatwy do sprawdzenia. Jeśli nie ma problemu, patrzymy na 

górne wiersze. Jeśli coś jest nie tak z przesunięciem, sprawdzamy ostatnią kolumnę. Jeśli cos jest nie tak ze 
skalowaniem lub obrotem, sprawdzamy pierwsze dwie kolumny. Ten proces eliminacji może zaoszczędzić czasu 
kiedy wracamy do debugowania. Ten sam wzór ma zastosowanie do macierzy combo 3D  
Macierz combo 3D  
Dla każdej macierzy 3D:  

 

wyrazy z r przechowują informacje skalowania i obrotu, wyrazy z t przechowują ogólne informacje przesunięcia. 
Informacje o skalowaniu i obrocie są przechowywane w górnej lewej części 3x3. Ostatnia kolumna przechowuje 
ogólne informacje przesunięcia. Pierwszy wiersz odpowiada x, drugi wiersz odpowiada y , trzeci wiersz odpowiada 
z, a dolny wiersz jest zawsze ten sam :(0,0,0,1). Ostatnie część tej sekcji przedstawia ponownie pomysł 
transpozycji. Spójrzmy na równanie macierzy 2D. Typowe równanie macierzy wygląda tak:  

 

Musimy odnotować ,że ta część używa pojedynczej kolumny dla przedstawienia wierzchołków. Dobra wiadomość 
jest taka ,że OpenGL i większość tradycyjnych matematyków również używa pojedynczej kolumny. Zła wiadomość 
jest taka ,że DirectX używa pojedynczego wiersza zamiast pojedynczej kolumny, więc musimy dokonać kilku 
modyfikacji dla konwersji z formatu OpenGL do formatu DirectX. Pierwszym krokiem jest podjęcie transpozycji 
wszystkiego To wysyła pojedyncze kolumny do pojedynczych wierszy i modyfikuje macierz combo do wzorca. 
Pamiętaj ,ze porządek w którym mnożymy macierze jest ważny. Kiedy używamy pojedynczych kolumn, mnożymy 
macierz 3x3 przez 3x1. Jednak, kiedy wszystko transponujemy, kończymy z 3x3 razy 1x3, co jest 
niezdefiniowane, Prowadzi to do drugiego kroku, którym jest odwrócenie porządku mnożenia. Te dwa kroki dają 
ci równanie macierzy, które jest zgodne z DirectX:  



 

Konwersja między formatami OpneGL i DirectX  
AB = BTAT dla macierzy A i BL :  

 

Taki sam proces konwersji również działa w 3D.Pamiętaj o transpozycji każdej macierzy i odwróceniu porządku 
tak , aby mnożenie macierzy zostało zdefiniowane Nawet jeśli nie planujesz użycia OpenGL, możesz znajdować ją 
łatwiej dla ustawienia combo używając pojedynczej kolumny a potem przełączać pojedyncze wiersze w ostatniej 
chwili. Mnożenie macierzy jest zawsze łatwiej iść od lewej do prawej 

VII. KONWERSJE JEDNOSTEK 

1.System metryczny 

Jeśli mieszkasz w innym kraju niż USA , prawdopodobnie używasz systemu metrycznego. Tu omówimy szybko jak 
pracować wewnątrz systemu metrycznego. Kiedy programujemy, komputer nie umie rozróżniać między metrami a 
centymetrami. Rozumie tylko liczby, więc to od ciebie jako programisty zależy wstawienie zgodnych z jednostkami 
wielkości fizycznych do programu. Zaczniemy od systemu metrycznego ponieważ jest dużo łatwiej pracować. 
Gracz nigdy nie wie czy pracujesz w milach, kilometrach, jardach czy metrach, więc jeśli możesz mierzyć w 
systemie metrycznym zaoszczędzisz sobie bólu głowy. Ponadto wiele licencjonowanych rozszerzeń dla silników 
gier, takich jak silnik fizyczny Havok, używa jednostek metrycznych. Przypuśćmy ,że śledzisz ruch głównego 
bohatera w grze. Możesz oszacować jego odległość w metrach podczas kiedy biegnie, ale może lepiej oszacować 
ją w centymetrach kiedy drobi,. Kiedy biegnie 10 metrów a potem drobi 75 centymetrów nie ma sensu dodawanie 
tych dwóch wielkości razem. Trzeba skonwertować jedną jednostkę na drugą przed ich dodaniem. Nie ma 
znaczenia jaka to jest, najważniejsze aby były takie same. Konwertowanie w systemie metrycznym jest proste 
ponieważ wszystkie jednostki przedstawiają potęgę 10, więc konwertowanie między nimi jest łatwe jak 
przesuwanie punktu dziesiętnego. Poniżej znajduje się lista kolejności prefiksów metrycznych. Prefiksy te 
występują przed słowem metr lub gram 

System metryczny 
kilo- 1000 hekto- 100 deka- 10 metr ,gram - 1, decy= 0,1 centy- 0,01 mili- 0.001  
PRZYKŁAD 7.1 :KONWERSJA METRÓW NA KILOMETRY 
Przypuśćmy, że główny bohater w grze biegnie 50 metrów a potem wsiada w samochód i jedzie 25 kilometrów. 
Jak daleko podróżował, licząc w kilometrach? 
Rozwiązanie  
1.Aby dodać dwa przemieszczenia musimy mieć te same jednostki. W tym przypadku, konwertujemy 50 metrów 
na kilometry. Spójrzmy na listę prefiksów, kilometry są trzy prefiksy w lewo niż metry, więc musimy przesunąć 
punkt dziesiętny trzy miejsca w lewo. Oznacza to ,że 50 metrów - 0.05 km  
2.Teraz dodajemy te dwie wartości razem, więc całkowite przemieszczenie wynosi 25.05 km  
PRZYKŁAD 7.2 : KONWERSJA KILOMETRÓW NA METRY  
Odkryłeś ,że reszta zespołu programuje w metrach. Jakie jest przemieszczenie z pierwszego przykładu liczone w 
metrach?  
Rozwiązanie 
1.Musimy skonwertować 25 kilometrów na metry a potem dodać te długości, lub skonwertować już 25.05 
kilometra  
2.Weźmy drugie podejście. Metry są trzy prefiksy na prawo na liście, więc musimy przesunąć punkt dziesiętny trzy 
miejsca w prawo, co daje nam 25 050 metrów  
2.Konwertowanie jednostek między systemami 
Konwertowanie między różnymi systemami jednostek jest trochę bardziej skomplikowane niż w systemie 
metrycznym. W programowaniu gier, najczęściej działamy z jednostkami długości i czasu, więc skupimy się na 
tym. Nadejdzie też czas na konwersję z systemu angielskiego, i będzie czas kiedy musimy konwertować między 



angielskim a metrycznym systemem metrycznym. Kiedy konwertujemy jednostki, jest bardzo ważna organizacja 
pracy. Przesłanką tej procedury jest to ,że kiedy mnożymy przez 1, pozostaje ta sama. Więc jeśli zaczniemy z 
jednostką jaką chcesz skonwertować i pomnożysz ją kilkakrotnie przez 1, nie będzie zmiany ilości. Pamiętaj ,że 
ułamek ,którego licznik jest równy mianownikowi, równa się 1. Ułamek 3/3 równa się 1. Ułamek (60 sekund / 1 
minuta) równa się 1. Wszystko co chcesz zrobić to pomnożyć początkową jednostkę przez kilka współczynników 
konwersji (lub stosunek), z których wszystkie są równe 1. To jest również współczynnik konwersji, ponieważ 
pokazuje równość między dwoma różnymi jednostkami. Można użyć tej szczególnej konwersji do konwersji z 
godzin na minuty. Na przykład, konwersja 3 godzinna minuty to pomnożenie przez (60min/1h): 3hr(60 min/ 1hr) 
= 180 min 
Przyjrzyjmy się bliżej współczynnikowi konwersji (60min/1h). Jeśli go odwrócimy, to również będzie współczynnik 
konwersji ale będzie konwertował minuty na godziny. Kiedy nie wiesz jak go odwrócić, należy użyć jednostek jako 
przewodnik. Jeśli mnożysz, chcesz zamienić stare jednostki na nowe. Zawsze traktuj początkową jednostkę jako 
liczbę powyżej 1 tak ,że wiesz w jaki sposób odwrócić współczynnik konwersji dla jednostek. Poniższa tabela 
pokazuje wszystkie współczynniki konwersji jakich potrzebujesz  

Długość : 
1 m - 39,37 cali = 3 281 stóp 
1 cal = 2,54 cm 
1 km = 0,621 mili 
1 mila = 5 280 stóp = 1 609 km 
Czas : 
1 s = 1000 ms 
1 min = 60 s 
1 h = 3600 s 
1 rok = 365,242 dni 
Kiedy kodujemy rozwiązanie tego problemu, dobrze jest stworzyć kilka stałych do których możesz szybko się 
odnosić w kodzie. Na przykład: 
#define KM_TO_MILES 1.609 
#define KM_TO_METERS 1000 
#define DAYS_TO_WEEK 7 
#define HOURS_TO_MIN 60 
#define MIN_TO_SEC 60 
Te wartości są dosyć łatwe. Używając stałych można dokonywać obliczeń wartości w grach trochę łatwiej w 
odczytywaniu. Uzyskujemy również korzyści z dokonywania zmian hurtowo w aplikacjach , przez dokonanie 
zmiany tylko jednej z nich. Na Ziemi to może nieprawdopodobne, ale wiele gier nie dzieje się na Ziemi. Jeden 
dzień na Saturnie to 10.5 godziny na Ziemi. Najlepiej będzie to pokazać na przykładach 
PRZYKŁAD 7.3 : KONWERSJA CZASU 
Ile sekund mają dwa tygodnie?  
Rozwiązanie 
1.Zacznijmy od początkowej jednostki , 2 tygodnie 
2.Ustawmy w szeregu współczynniki konwersji , które konwertują tygodnie na sekundy. Postarajmy się ustawić 
współczynnik tak aby prowadziły do jak najmniejszych pomyłek  
2 tyg/1(7 dni/1 tydz)(24 godz/1 dzień)(60 min/1 godz)(60s/1 min) 

3.Upewnij się ,że współczynniki są tak przestawione ,że jednostki są anulowane w taki sposób w jaki chcesz.  
4.Mnożymy wszystkie współczynniki : 2 tyg/1(7 dni/1 tydz)(24 godz/1 dzień)(60 min/1 godz)(60s/1 min) = 1 209 
600 s  
Oto szybka funkcja, która pobiera liczbę dni i konwertuje je na sekundy: 
float convertDaysToSeconds(float days) 
{ 
float seconds; 
seconds = days*HOURS_TO_DAY*HOUTS_TO_MIN*MIN_TO_SEC; 
return seconds; 
} 
Zwróć uwagę jak stałe są używane aby uczyni kod jaśniejszy. Ta technika tworzy kod łatwiejszy do odczytu.  
PRZYKŁAD 7.4 : KONWERSJA ODLEGŁOŚCI 
Przypuśćmy ,że szacujemy ,że postać w grze biegnie 5 mil. Niestety, twój zespół zdecydował ,że program będzie 
w jednostkach metrycznych. Ile metrów przebiegnie? 

Rozwiązanie  
1.Zaczynay od jednostki początkowej, 5 mil  
2.Ustawiamy szereg współczynników konwersji, które będą konwertowały mile na metry: 5 mil/1(1 609km / 1 
mila)(1000 m/ 1km)  
3.Upewnij się ,że współczynniki są ustawione w taki sposób ,że anulujesz jednostki w sposób w jaki chcesz 
4.Mnożymy wszystkie współczynniki: 5 mil/1(1 609km / 1 mila)(1000 m/ 1km) = 8045 m 
Kodowanie jest równie proste: 
float convertMilesToMeters(float miles) 



{ 
float meters; 
meters = miles * KM_TOMILES*KM_TOMETERS; 
return meters; 
} 
Kiedy działamy z jednostkami, które mają ułamek w jednostce, ten proces jest bardziej złożony. Na przykład, 
szybkość może być mierzona w kilometrach / godzinę (km/h)Występuje wiele błędów kiedy działamy z godzinami 
na dole ułamka. Jedyny sposób aby uniknąć błędów jest zapisanie jednostki tak jak 55km/h jako 55km/1h.  
PRZYKŁAD 7.5 : KONWERSJA SZYBKOŚCI  
Przypuśćmy ,że samochód w twoim wyścigu samochodowym jedzie 180mil na godzinę. Zespół postanowił 
pracować w jednostkach metrycznych. Jak jest szybkość w m/s?  
Rozwiązanie  
1.Zaczynamy od jednostki początkowej, 180 mil/h. Zapisujemy to jako 180 mil/1h  
2.Ustawiamy szereg współczynników konwersji, które będą wykonywały dwie oddzielne konwersje : mile na 

metry w liczniku a potem godziny na sekundy w mianowniku : 180 mil/1 godz(1 609 km/1 mila)(1000 m/ 1 km)(1 
godz/60 min)(1 min / 60 s) 
3.Mnożymy wszystkie współczynniki: 180 mil/1 godz(1 609 km/1 mila)(1000 m/ 1 km)(1 godz/60 min)(1 min / 60 
s) = 80,45 m/s 
Ta konwersja może być zakodowana w prosty sposób: 
float convertSpeed (float miles) 
{ 
float meters; 
meters = (miles*KM_TO_MILES*KM_TO_METERS)/(HOURS_TO_MIN*MIN_TO_SEC); 
return meters; 
} 
Inne powikłania pojawiają się ,kiedy masz jednostki do kwadratu. Na przykład, przyspieszenie zawsze ma 
jednostkę długości podzieloną przez jednostkę czasu do kwadratu, tak jak m/s2.Pamiętaj ,że s2 to s * s. Oznacza 
to ,że kiedy konwertujesz, obie sekundy muszą być skonwertowane. Spójrzmy na przykład demonstrujący ten 
proces 
PRZYKŁAD 7.6 : KONWERSJA PRZYSPIESZENIA  
Przypuśćmy ,że twój samochód w wyścigu ma przyspieszenie 20.000mil/h2. Jednak musisz to skonwertować do 
systemu metrycznego. Jakie będzie przyspieszenie w m/s2?  
Rozwiązanie  
1.Zaczynamy od jednostki początkowej 20.000 mil/h2. Zapisujemy to jako 20.000mil/1h2. 
2.Ustawiamy współczynniki konwersji, które konwertują mile na metry i godziny do kwadratu na sekundy do 
kwadratu. Upewnij się ,że konwertujesz godziny na sekundy dwukrotnie, ponieważ jednostka jest w h2, a nie 
same godziny: 20 000 mil/1 godz2(1 609 km/ 1 mila)(1000 m/1 km)(1 godz/ 60 min)(1 min / 60 s)(1 godz / 60 
min)(1 min / 60 s) 
3.Mnożymy wszystkie współczynniki : 20 000 mil/1 godz2(1 609 km/ 1 mila)(1000 m/1 km)(1 godz/ 60 min)(1 
min / 60 s)(1 godz / 60 min)(1 min / 60 s)= 2,48 m/s2 
Bez względu na rodzaj jednostek jakie trzeba konwertować, proces jest zawsze takie sam: Mnożymy jednostkę 
początkową przez ilość szeregu ułamków równych 1 (współczynniki konwersji), aby doprowadzić do pożądanych 

jednostek. Zachowaj ostrożność podczas robienia tego ręcznie. Staraj się nie pomylić ułamków w kolejce aby nie 
dzielić kiedy trzeba mnożyć. Ponadto, należy pamiętać, do jakich starasz się dotrzeć. Łatwo jest rozpocząć 
układanie współczynników konwersji i zapomnieć gdzie były umieszczone początkowo. Spójrz na kod konwersji. 
Oto funkcja, która konwertuje przyspieszenie z MPH2 do m/s2 :  
float convertAccelMilesToMeters(float miles) { 
float accelMeters; 
accelMeters = (miles * KM_TOMILES*KM_TO_METERS) / 
(HOURS_TO_MIN*MIN_TOSEC*HOURS_TO_MIN*MIN_TO_SEC); 
return accelMeters; 
Zwróć uwagę mą użycie definicji w tym wzorze. Zamiast konwersji godzin na minuty, następnie minut na 
sekundy, możemy szybciej przejść z godzin do sekund. Programowanie fizyki w grze , która reaguje 
3.Konwersje komputerowe 
Często słyszysz jak ludzie mówią o pliku 50 kilobajtowym lub 100 gigowym dysku twardym. Ważne jest 
zrozumienie jak te wszystkie jednostki są ze sobą powiązane. Opisują one jednostki informacji, jakie komputer 

może odczytać lub przechować. Pamiętaj ,że komputer odczytuje kod binarny. Kiedy programujesz w języku takim 
jak C++, potrzebujesz kompilatora, tłumaczącego kod na kod binarny. Potem komputer odwraca kilka 
przełączników włączenie (1) lub wyłączenie (0). Kod binarny jest po prostu szeregiem 0 lub 1 , które stanowią czy 
pojedynczy przełącznik jest włączony czy wyłączony. Każdy z tych przełączników przechowuje 1 bit informacji: 0 
lub 1. Bity te mogą być grupowane w zbiór ośmiu, co oznacza 1 bajt informacji.. Każdy bajt może być używany 
do przedstawienia liczb między 0 a 255. Poniższa tabelka porównuje liczby dziesiętne z liczbami binarnymi: 

 



 

 W systemie dziesiętnym, liczba taka jak 702 to w rzeczywistości 7 100′etek plus 0 10′siątek plus 2 1′dynki. W 
systemie binarnym, każda cyfra jest potęgą 2 a nie 10 .Oznacza to ,że liczba 10011010 binarnie jest to w 
rzeczywistości 128 + 16 + 8 + 2 = 154 jako cyfra dziesiętna. Poniższa tabelka ilustruje cyfry binarne dla liczby 
10011010:  

 

PRZYKŁAD 7.7 : KONWERSJA BINARNA NA DZIESIĘTNĄ  
Skonwertuj liczbę binarną 01001101 na liczbę dziesiętną  
Rozwiązanie  
1.Najłatwiejszym sposobem jest użycie tabelki : 

 

2. Dodajemy liczby z dolnego wiersza: 64+8+4+1 = 77 
Liczba binarna 01001101 jest równa 77 w formie dziesiętnej Jeśli wszystkie cyfry są 0 , wtedy odpowiednik 
dziesiętny to również 0. Jeśli wszystkie cyfry są 1 wtedy forma dziesiętna to 255. Unikalna liczba binarna może 
przedstawiać każdą liczbę między 0 a 255. Proces konwersji liczby z dziesiętnej na binarną może najlepiej opisać 
przykładem  
PRZYKŁAD 7.8 : KONWERSJ DZIESIĘTNA NA BINARNĄ  
Skonwertuj liczbę dziesiętną 185 na liczbę binarną  
Rozwiązanie  
1.Znajdujemy najwyższą potęgę 2 , która jest mniejsza niż 186. W tym przypadku, 128  

2.Odejmujemy 128 od 185, co daje 57  
3.Powtarzamy proces używając 57. Najwyższa potęga 2 ,która jest mniejsza lub równa 57 to 32  
4.Odejmujemy 32 od 57 i zostajemy z 25  
5.Powtarzamy proces do osiągnięcia 0  
6.Najwyższa potęga 2 , która jest mniejsza lub równa 25 to 16  
7.Odejmujemy 16 od 25, co daje nam 9  
8.Najwyższa potęg 2 mniejsza lub równa 9 to 8  
9.Odejmujemy 8 od 9 i otrzymujemy 1  



10. Najwyższa potęg 2 mniejsza lub równa 1 to 1  
11.Odejmujemy 1 od 1 i mamy 0. Zatrzymujemy się  
12.Kolejnym krokiem jest przejście przez listę i ,dla każdej odjętej liczby, podać odpowiadającą cyfrę 1. Dla 
wszystkich potęg 2, które pomijamy ,podajemy cyfrę 0: 

 

Oznacza to,że liczba binarna 10111001 odpowiada liczbie 185 
Oprogramowanie konwersji binarnej i dziesiętnej  
Proces konwersji z liczb binarnych na dziesiętne i odwrotnie, jest trochę trudniejsze w kodzie niż na papierze. 

Algorytm działania jest taki sam, ale jest parę rzeczy, które muszą być zmodyfikowane aby móc pracować w 
komputerze i podać użytkownikowi właściwe wartości z konwersji. Najpierw spójrzmy konwersji dziesiętnej na 
binarną: 
void decimaltobinary() 
{ 
int tobeconverted; 
int binaryplaceholder[32]; 
cout<<"Wpisz liczbę binarną\n"; 
cin>>tobeconverted; 
for(int i=0;i<32;i++) 
{ 
binarytoplaceholder[i] = tobeconverted%2; 
tobeconverted = tobeconverted/2; 
} 
cout<<"Cyfra dziesiętna to: \n" ; 
for (int j = 31;j>=0;j--) 
{ 
cout<<BINARYTOPLACEHOLDER[J]; 
} 
} 
Najpierw kod pobiera poprawną wartość binarną. Potem używamy operatora modulus, liczba jest określana przez 
parzystość lub nieparzystość (1 lub 0) a wartość wynikowa jest przechowywana w binaryplaceholderarray, powoli 
konstruując skonwertowaną liczbę. Potem dzielimy liczbę przez dwa i kontynuujemy proces. Ostatnią częścią tej 
funkcji jest wyświetlenie nowej liczby binarnej od lewej do prawej. Aby zapanować nad porządkiem liczby 
binarnej, zaczynamy od końca i wyświetlamy wstecz. Teraz spójrzmy na konwersję liczby binarnej na dziesiętną. 
Proces jest podobny ale wymaga od nas użycia dodatkowych narzędzi: 
void binarytoDecimal() 
{ 

char tobeconverted[9]; 
int finalvalue = 0; 
int powerval = 0; 
cout<<"Wpisz wartość binarną (max. 8 znaków).Najpierw bardziej znaczący bit\n"; 
cin>>tobeconverted; 
// uruchom od 0-7 = całkowite 8 bitów 
for (int j = 0; j<=7,j++) 
{ 
// musimy odwrócić potęgi tak aby najpierw był bardziej znaczący bit 
powerval = pow(2,(7-j)); 
// testujemy dla "1", w przeciwnym razie musi być zero 
if(tobeconverted[j]) == '1') 
finalvalue = finalvalue + powerval; 
} 
cout<<"Liczba binarna to : <<FINALVALUE<<"\N"; 
} 
Ta funkcja pobiera najpierw 8 bitową wartość binarną .Kiedy liczba binarna jest w char [], przechodzimy jedną 
pozycję ,obliczamy bieżącą potęgę 2, potem testujemy aby zobaczyć czy ta wartość jest skonwertowana na 1. 
Jeśli tak. Dodajemy final-value do powerval. Dlatego nie musimy pytać o zero, ponieważ w sytuacji binarnej liczba 
która nie jest jedynką jest zawsze zerem albo jest nieoprawna. Ponieważ najbardziej znaczący bit przychodzi jako 
pierwszy do tablicy, musi mieć najwyższą potęgę w całej liczbie binarnej. Bardzo łatwo jest zignorować ten krok a 
podanie w niewłaściwej kolejności prowadzi do błędnych wartości. Od jednostki bitów, można budować konwersje 



do wszystkich innych jednostek binarnych. Zacznijmy od najmniejszej jednostki. Powiedziano wcześniej ,że bajt 
informacji jest równy 8 bitom. Większość plików, takich jak dokumenty tekstowe składa się z tysięcy bajtów 
informacji. Może być trudno pracować z tak dużą ilością, więc często konwertujemy to do kilobajtów. Jeden 
kilobajt to 1024 bajty. Niektóre pliki ,jak pliki graficzne mogą być konwertowane do jednostek większych , takich 
jak megabajty. Jeden megabajt równa się 1024 kilobajtom. Inną jednostką, jest gigabajt. Jeden gigabajt to 1024 
megabajtów. Można to podsumować tak: 
1 bajt = 8 bitów  
1 kilobajt = 1024 bajty  
1 megabajt = 1024 kilobajtów  
1 gigabajt = 1024 megabajtów  
PRZYKŁAD 7.9 : KONWERSJE KOMPUTEROWE  
Jeśli komputer ma dysk twardy przechowujący 20 GB informacji, ile to będzie bitów? 
Rozwiązanie  
1.Zaczynamy do wielkości wyjściowej, 20GB  

2.Ustawiamy szereg współczynników konwersji aby skonwertować gigabajty na bity: 20GB/1(1024 MB/1GB)(1024 
KB/1 MB)(1024 B/1 KB)(8b/1B) 
3.Mnożymy wszystkie współczynniki: 20GB/1(1024 MB/1GB)(1024 KB/1 MB)(1024 B/1 KB)(8b/1B) = 1,718x1011 
bitów 
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VIII. RUCH JEDNOWYMIAROWY 

1.Szybkość i prędkość 
Jeśli obiek się poruszam ma szybkość. Szybkość mierzy jak szybko obiekt się porusza. Jeśli jest szybkość to i jest 
prędkość, która jest po prostu wersją wektorową szybkości. Prędkość jest to szybkość z kierunkiem. 
Jednowymiarowo, kierunek jest podany dodatnio lub ujemni. My rozważymy ruch obiektu wzdłuż prostej linii, 
gdzie dodatnia prędkość to w przód a ujemna w tył. Terminy "szybkość" i "prędkość" mogą być używane 
zamiennie w dialogu. Kiedy używamy szybkości ignorujemy kierunek. Spójrzmy najpierw na obiekt poruszający się 
ze stałą prędkością. Na przykład, przypuśćmy ,że ustawiłeś tempomat na 60mil/h. Jeśli jechałbym stałą 
szybkością przez godzinę, powinienem przejechać 60 mil. Przejechałbym 120 mil w 2 godziny itd. To prowadzi do 

poniższego wniosku 
Przemieszczenie ze stałą prędkością  
przemieszczenie = prędkość * czas (d = v * t) , dla dowolnej stałej prędkości v . Jeśli zignorujemy kierunek, 
ponieważ droga nie jest dokładnie prosta, ten sam wzór ma zastosowanie do równania skalarnego : odległość = 
szybkość * czas dla stałej szybkości.  
PRZYKŁAD 8.1 ZNAJDOWANIE PRZEMIESZCZENIA ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ 
Przypuśćmy ,że programujesz część gry w której główna postać skacze do samochodu ze stałą szybkością 
150px/s. Jak daleko przeniesie się po sekundzie, dwóch i trzech?  
Rozwiązanie 1.Ustawiamy wzór dla obliczenia przemieszczenia: D = v * t = (150px/s) * t 
2.Wstawiamy do niego czas: D = (150px/s) * t = (150px/s)* (1s) = 150px, D = (150px/s) * t = (150px/s)* (2s) 
= 300px, D = (150px/s) * t = (150px/s)* (3s) = 450px 
Ujmijmy to w programowanie. Przeglądając moją grę ramka po ramce, chcę wiedzieć jak daleko mój samochód 
przesunie się między ramkami. Pamiętaj ,że przemieszczenie jest zmianą pozycji: nowa pozycja ,stara pozycja. 
Jeśli wstawimy to do poprzedniego wzoru, mamy równanie, które można wstawić bezpośrednio w kodzie: 
float calcDisplacement(float vel, float time) 
{ 
return vel*time; } 
Niektóre architektury gier próbują przekazać tylko relatywne zmiany w pozycji obiektu w sieci do zmniejszenia 
ogólnej wielkości i ilości danych w sieci. Powoduje to wysłanie sieciowego przemieszczenia obiektu w 
przeciwieństwie do absolutnej pozycji obiektu w grze. Używając tej metody, jest możliwe obliczenie 
przemieszczenia lokalnie a potem dokonania zmian serwera jeśli to konieczne. Spróbuj rozszerzyć ten przykład na 
wiele okresów czasowych i obliczyć całkowite przemieszczenie obiektu dłuższy czas.  
Przemieszczenie między ramkami 
Nowa pozycja = stara pozycja + prędkość * czas , . gdzie czas to jedna ramka (zwykle 1/30 sekundy) Szybkość 
klatek najprawdopodobniej nie będzie stała 30 klatek na sekundę. Większość projektantów oblicza "delta time" 
przez odjęcie wartości zegara systemowego w ostatniej symulacji ramki od wartości w tej symulacji a potem 
używa tego jako czynnika czasu. W ten sposób, symulacje nie są odrzucane przez zmiany szybkości klatek. 
PRZYKŁAD 8.2 : ZNAJDOWANIE NOWEJ POZYCJI ZE STAŁĄ SZYBKOŚCIĄ  

Wróćmy do przykładu 8.1. Nie interesuje nas jak daleko samochód został przeniesiony po 1 sekundzie. To co nas 
interesuje to to jak daleko został przesunięty między ramkami (zakładając ,ze szybkość ramki to 30 fps) Jeśli 
samochód jest przy 50 piksele w jednej ramce, gdzie powinien być w kolejnej ramce? 
Rozwiązanie 
1.Ustaw wzór dla obliczania nowej pozycji 
Nowa pozycja = Stara pozycja + prędkość * Czas = 50 px + (150px/s) * Czas 
2.Ponieważ szybkość ramki to 30 fps, interwał czasowy jednej ramki to 1/30 sekundy. Obliczamy nową pozycję z 
czasem 1/30 sekundy: Nowa pozycja = 50px +(150px/s)*(1/30) = 55px 
Tworzymy funkcję do obsługi tego obliczenia :  
float calcPosition(float oldPosition, float ve, float time): 
{ 
return oldPosition + vel(vel*time); 
} 
Wszystko to działa ,jeśli wiesz ,ze obiekt porusza się ,ze stałą prędkością. Ale jak często jeździsz z tempomatem? 

Z pewnością w niektórych grach, łatwo ustawić sekcje w których pojazd porusza się ,ze stałą prędkością, ale 
prawdopodobnie nie dla gier wyścigowych. Następnym razem, kiedy w samochodzie spojrzysz na 
prędkościomierz, zauważysz ,ze prędkość ciągle się zmienia. Dlatego należy omówić dwa typy prędkości: średnia i 
chwilowa. Spójrzmy najpierw na prędkość średnią Załóżmy ,że wybrałeś się w podróż. Mierzysz kilometry 
licznikiem i okazuje się ,że przebyłeś 200 km w ciągu 4godzin. Można powiedzieć ,że średnia prędkość wynosi 
200km/4h lub 50km/1h. Jednak prawdopodobnie nie utrzymywałeś stałej prędkości 50km/h (chyba ,że na 
tempomacie). Najprawdopodobniej przyspieszałeś czasami, zatrzymywałeś się na czerwonym świetle, więc 
prędkość zmieniała się w czasie podróży, ale była to średnia prędkość50 km/h. Linia nad v wskazuje ,że używamy 



średniej prędkości 
Średnia prędkość 
v- = Δx/t = xf - xi/t, dla przemieszczenia Δx i przedziału czasowego t 
PRZYKŁAD 8.3 : OBLICZANIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI  
Przypuśćmy ,że policjant zakłada pułapki prędkości na prostym odcinku ruchliwej drogi. Wyznacza je co 1 milę. 
Używa bardzo dokładnego stopera, który liczy 8 sekund od czasu przekroczenia pierwszej linii do drugiej. Jedziesz 
60 mil na godzinę, otrzymasz mandat?  
 

 

Rozwiązanie 1.Ustawiamy wzór na obliczenie średniej prędkości: v- = Δx/t = xf - xi/t = 0,25 mil/8s = 0,03125 
mil/s 
2.Średnia prędkość to 0.03125 mi/s ,ale to prawdopodobnie nie to o co chodziło 
(0,03125 mil/1s)(60s/1min)(60min/1godz) = 112,5 mil/h 
Prawdopodobnie dostaniesz mandat!  

Prędkość chwilowa jest to nieco inna koncepcja. Jeśli jedziesz w dół, szybkość (lub prędkość) wciąż się zmienia. 
W każdej chwili możesz popatrzyć na prędkościomierz aby zobaczyć dokładnie jak szybki jesteś w danej chwili. 
Oczywiści , za chwilę, to jest inna prędkość. Przyjrzyjmy się jak obliczyć prędkość chwilową w kolejnej sekcji, więc 
teraz po prostu skupmy się na samej koncepcji. Mogę poruszać się 60km/h średnią prędkością całą drogę, ale 
policjant który zmierzy mi 90 km/h nie będzie się interesował moją średnią prędkością. Interesuje go to jak 
szybko jechałem w danym momencie. To jest różnica między prędkością średnią a chwilową. Jeśli podróżujesz ze 
stałą prędkością, średnia prędkość jest taka sama jak prędkość chwilowa w dowolnym momencie. Jednak ,jeśli 
zmieniasz prędkość, średnia będzie prawdopodobnie się różnić od chwilowej. To dobra wiadomość dla 
programistów gier. Większość gier opiera się na podejściu ramka-do-ramki, a większość programistów strzela z 
szybkością 30 klatek na sekundę. Oznacza to ,że jeśli wsiąść średnią prędkość między dwoma ramkami, przedział 
czasowy to tylko 1/30 sekundy, co jest strasznie małą wielkością, więc można ją potraktować jako prędkość 
chwilowa  
PRZYKŁAD 8.4 : ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ MIĘDZY RAMKAMI  
Przypuśćmy ,że obiekt w grze jest przy 50 pikselu w jednej ramce. W kolejnej ramce, jest spozycjonowany przy 

52 pikselu. Jaka jest prędkość chwilowa w tej ramce, zakładając 30 fps?  
Rozwiązanie 
1.Wzór na średnią prędkość między dwoma ramkami : v- = Δx/t = xf - xi /t = 2px/(1/30)s = 60 px/s 
2.Ponieważ interwał czasowy jest tak blisko stałości w czasie (1/30 sekundy) ,że można go używać jako dobrego 
przybliżenia chwilowej prędkości w tej ramce Kod do obsługi tego jest równie prosty. Wartości początkowe i 
końcowe mogą być pikselami lub systemem współrzędnych absolutnych. 
float calcAvgVel(float start, float end, float time) 
{ 
return (end-start)/time; } 
Prędkość jest jednym z najważniejszych pojęć w fizyce dla programistów gier, ponieważ pozwala kontrolować 
przesuwanie obiektów. Pamiętaj ,że jeśli zależy cię na szybkim przesuwaniu obiektów, wystarczy użyć wielkości 
wektora prędkości, którym jest szybkość. Jednakże, jeśli starasz się kierować ruchem obiektu na ekranie, zawsze 
używaj prędkości aby komputer wiedziała w jakim kierunku przesunie się obiekt. Ponadto programista musisz 
zawsze szukać prostszych, szybszych sposobów aby przesuwać rzeczy. Jeśli możesz używać stałej prędkości, 
matematyka jest bardzo prosta. Jednak jeśli chcesz ruch bardziej realistyczny, będziesz chciał zmiany tej 
wielkości. W tym przypadku, musisz być ostrożny i zawsze używać prędkości chwilowej zamiast średniej prędkości 
w dłuższym przedziale czasowym. 
2.Przyspieszenie 
W poprzedniej części omawialiśmy stałą prędkość jak również zmiany prędkości. Kiedy obiekt zmienia prędkość 
doświadcza przyspieszenia; zwiększa prędkość lub zwalnia. Przyspieszenie po prostu mierzy zmianę zakresu 
prędkości. Im szybciej obiekt przyspiesza, tym większe przyspieszenie. Jeśli prędkość jest stała i nie zmienia się 
wcale, przyspieszenie musi wynosić 0. Wróćmy do przykładu samochodu. Jedyny sposób aby uniknąć 



przyspieszenia to włączenia tempomatu. Za każdym razem kiedy naciskasz pedał gazu, samochód zwiększa 
prędkość lub przyspiesza. Po zwolnieniu pedału, samochód zaczyna zwalniać lub ma ujemne przyspieszenie. Jeśli 
naciskasz hamulce, masz jeszcze większe opóźnienie. Użyjmy przykładu samochodu jako definicji numerycznej. 
Spójrzmy na poniższy rysunek. W początkowym okresie czasu ti, samochód ma prędkość chwilową vi. Kilka 
sekund później, tf, samochód ma nową prędkość chwilową vf. Przyspieszenie jest to to zakres zmian prędkości :  

 

Przyspieszenie 
a = Δv/Δt = vf - vi/tf-ti 
PRZYKŁAD 8.5 : OBLICZANIE PRZYSPIESZENIA  
Załóżmy ,że samochód z powyższego rysunku jedzie 40mil/h a 5 sekund później ma 50 mil/h. Jakie jest 
przyspieszenie w mil/h2? Jakie jest w m/s2?.  

Rozwiązanie 
1.Ustaw wzór dla obliczenia przyspieszenia : a = Δv/Δt = vf - vi/tf-ti 
2.Chwila! Te jednostki nie są spójne. Musisz skonwertować 5 sekund na godziny przed dzieleniem. Po konwersji 
mamy 5s = 0.00139h, więc teraz możemy podzielić: a = Δv/Δt = vf - vi/tf-ti = 50 - 40mil/godz/ 5s = 10 mil/godz 
/5s = 10 mil/godz/0,00139 godz = 7200 mil/godz2 
3.Również musisz znaleźć przyspieszenie w m/s2.Po konwersji mamy 10mil/h = 4.47m/s i mamy dzielenie: a = Δv 
/ Δt = 4,47m/s/5s = 0,894 m/s2 
Przyjrzyjmy się bliżej tym odpowiedziom. Najpierw, znajdujemy przyspieszenie 72000mil/h2. To oznacza ,że jeśli 
samochód kontynuuje przyspieszenie w tym samym zakresie, przyspiesza 3600mil/h co godzinę. Szanse są ,że 
samochód nie będzie mógł tak przyspieszać przez całą godzinę, więc trudno to zwizualizować. Przy przyspieszeniu 
0.894m/s2 samochód będzie przyspieszał prawie 1m/s.  
PRZYKŁAD 8.6 : OBLICZANIE SPOWOLNIENIA 
Załóżmy ,że jedziesz samochodem i nagle musisz zahamować. W 3 sekundy musisz zejść z50 mil/h do10mil/h. 
Jakie jest spowolnienie w m/s2?  
Rozwiązanie  
1.Wzór na obliczenie przyspieszenia: a = Δv/Δt = vf - vi/tf-ti 
= 10 - 50 mil/godz /3s = -40 mil/godz/3s 
2.Jednostki nie są zbieżne, więc trzeba skonwertować na m/s.Po konwersjimamy-40mil/h = -17.88m/s : a = 
Δv/Δt = -17,88 m/s/3s = -5,96m/s2 
Tym razem mamy do czynienia ze spowolnieniem. Oznacza to ,że obiekt zwalnia zamiast przyspieszać. Bądź 
ostrożny. Wartość ujemna nie wskazuje ,że obiekt się cofa. W przypadku samochodu naciśnięcie pedału gazu to 
to samo co dodatnie przyspieszenie. Naciśnięcie hamulców to to samo co ujemne przyspieszenie. Jednak 
naciśnięcie hamulców nie oznacza, że nagle ustawisz samochód odwrotnie. Oznacza to ,że zwalniasz. To jest 
bardzo powszechne nieporozumienie. Kod definiujący przyspieszenie i opóźnienie jest taki sam. Oto funkcja, która 
będzie obliczała przyspieszenie w sekundach kwadratowych: 
float calcAccelerationSeconds(float startVel, float finalVel, float time) 
{ 
return (finalVel - startVel)/time; 

} 
3.Równania ruchu  
Teraz gdy mamy zdefiniowane wszystkie zmienne z jakimi będziemy pracować, można przejść do zbadania 
równań modelu ruchu jednowymiarowego. Bardzo ważne jest aby pamiętać ,że równania te mają zastosowania 
kiedy przyspieszenie jest stałe. Pamiętaj ,że sekcja o prędkości zaczynała się od omówienia stałej prędkości. Jeśli 
prędkość się nie zmienia, średnia prędkość jest taka sama jak prędkość chwilowa w dowolnym momencie. To 
samo odnosi się do przyspieszenia. Na szczęści, większość obiektów w ruchu ma stałe przyspieszenie, jak obiekt 
swobodnie spadający. Jeśli masz scenariusz, w którym przyspieszenie się zmienia, podziel go na mniejsze 



interwały czasowe o stałym przyspieszeniu. Działa to doskonale w programowaniu, ponieważ pokazuje ruch w 
oparciu ramka do ramki, więc w jednej ramce z pewnością jest dość mały interwał czasowy ze stałym 
przyspieszeniem. Aby uczynić te równania prostszymi będziemy używać t dla przedstawiania całego przedziału 
czasowego zamiast (tf - ti) . Zacznijmy od definicji przyspieszenia: a = Δv/t = vf - vi/t. Po dokonaniu małych 
algebraicznych zmian, otrzymamy pierwsze równanie ruchu: vf = vi + at Prędkość końcowa = prędkość 
początkowa + przyspieszenie * czas . Pamiętaj ,że pracujemy ze stałym przyspieszeniem. Ponieważ prędkość 
zwiększa się lub zmniejsza równomiernie w czasie, wiemy ,że średnia prędkość w przedziale czasowym równa się 
średniej prędkości początkowej, vi i prędkości końcowej vf. Daje nam to drugie równanie: v- = vi + vf/2 ,średnia 
prędkość = (prędkość początkowa + prędkość końcowa)/2 tylko dla stałego przyspieszenia W pierwszej części tej 
sekcji definiowaliśmy średnią prędkość jako przemieszczenie przez czas : v- = Δx/t. 
Drugie równanie również daje nam wzór na średnią prędkość tak długo jak przyspieszenie jest stałe. Jeśli 
przyrównamy te dwa równania mamy : Δx/t = vi + vf/2 . Trochę algebry i mamy równanie 3: 
Δx/t = vi + vf/2 = Δx/t = 1/2(vi + vf) = Δx = 1/2(vi + vf)t 
Równanie 3 

Δx = 1/2(vi + vf)t , przemieszczenie = 1/2 (prędkość początkowa + prędkość końcowa) * czas Teraz weźmy 
równanie 1 (vf + vi+ at) i podstawmy go do równania 3 za vf 
Δ = 1/2(vi + vi + at)t = Δx = 1/2(2vi + at)t = Δx(vi + 1/2at)t = Δx = vit + 1/2at2 
Równanie 4 
Δx = vit + 1/2at2 
, przemieszczenie = prędkość początkowa*czas + 1/2 przyspieszenie * czas2. Końcowe równanie może być 
wydobyte przez inne połączenie równania 1 i 3 .Jeśli weźmiemy równanie 1 dla czasu (t=(vf-vi)/a) a potem 
wstawimy go do równania 3, uzyskamy : 
Δx = 1/2(vi+ vf)((vf+ vi)/a) = Δx = (vi+ vf)vf - vi/2a = Δx = vf

2 + vi
2/2a = 2aΔx = vf

2 + vi
2 = vf

2 = vi
2 + 2aΔx 

Równanie 5 
vf

2 = vi
2 + 2aΔx ,prędkość końcowa2 = prędkość początkowa2 +2*przyspieszenie * przemieszczenie. Te pięć 

równań może pomóc rozwiązać problemy związane z ruchem jednowymiarowym ze stałym przyspieszeniem. 
Pamiętaj, że są pochodnymi definicji prędkości i przyspieszenia. Najlepszy sposób zapoznania się z nimi to praca 
na przykładach. Dobrym sposobem na podejście do ruchu 1D ze stałym przyspieszeniem są te trzy kroki:  
1. Zrobienie listy tego co wiemy i co chcemy osiągnąć  
2. Sprawdzenie jednostek i upewnienie się, że są zgodne 
3. Użycie listy dla wybrania równań z poniższej listy  
W tym momencie, jeśli znasz rzeczywiste wartości, możesz wstawić je do równania i rozwiązać problem. Jeśli jest 
to sytuacja programowa i czekasz na wartości które należy dostarczyć w trakcie gry, po prostu skorzystaj z zasad 
algebry aby zmienić równanie jakie wybrałeś dla rozwiązania dla zmiennej jakiej szukasz :  

 

Drugie równanie może nie być stosowane zbyt często, ale służy przypominaniu tego ,ze średnia prędkość nie jest 
tym samym co prędkość chwilowa (chyba ,że a = 0) 
PRZYKŁAD 8.7 : WYŚCIGI SAMOCHODOWE 
Załóżmy, że prowadzisz i nagle musisz zahamować. Jechałeś 50mil/h kiedy hamowałeś a wiesz ,że hamowanie 
spowalnia samochód -6.5m.s2, ile czasu będzie trwało zatrzymywanie?  
Rozwiązanie 
1.Robimy listę: Dane : vi = 50 mil/h, vf = 0 mil/h, a= -6.5 m/s2. Szukane : t = ? 
2.Jednostki nie są zgodne. Musimy przekonwertować wszystko albo na mile na godzinę albo metry na sekundę.  
Dane : vi = 50 mil/h = 22.35 m/s , vf = 0 mil/h = 0m/s , a= -6.5 m/s2. Szukane : t = ?  
3.Teraz możemy użyć listy równań. Jedno z pięciu równań poda nam związek między czterema wartościami. W 
tym przypadku równanie 1:  
vf = vi + at = 0 m/s = 22,35 m/s + (-6,5 m/s2)t = -22,35 m/s = (-6,5 m/s2)t = t = 3,44 s 
PRZYKŁAD 8.8 : WYŚCIGI SAMOCHODOWE II  



Przy danych z poprzedniego przykładu załóżmy ,że samochód w jaki uderzysz zatrzymał się 10 metrów dalej. Czy 
zdążysz się zatrzymać na czas?  
1.Dane mamy takie same jak poprzednio, ale różnica jest taka ,że szukamy przemieszczenia:  
Dane : vi = 50 mil/h, vf = 0mil/h, a= -6.5 m/s2.  
Szukane : Δx= ? 
2.Powtarzamy konwersję jednostek  
Dane : vi = 50 mil/h = 22.35 m/s , v vf = 0 mil/h = 0m/s , a= -6.5 m/s2. Szukane : �Δx= ?  
3.Korzystamy z równania 5 : vf

2 = vi
2 = 2aΔx  

(0m/s)2) = )+(22,35 m/s)2 + 2(-6,5m/s2)Δx  
-499,5235 m2/s2 = (-13m/s2)Δx  
Δx = 38.425 m 
Odpowiedź brzmi : nie ma siły abyś zatrzymał się na czas. Zauważm że dwa ostatnie przykłady zaczynają się tymi 
samymi danymi, ale kończą zupełnie inaczej. Zawsze powinno być jasne czego szukamy, bo to określa jakie 
równania można zastosować. Ponadto należy uważać na jednostki. Pamiętaj ,że muszą być zgodne, zanim 

podłączysz je do równań.  
PRZYKŁAD 8.9 : UŻYCIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO RÓWNANIA 
Załóżmy ,że prowadzisz samochód na autostradzie. Patrzysz na szybkościomierz i widzisz 45 mil/s tuż przed 
naciśnięciem gazu. Jeśli wiesz ,że samochód przyspiesza 2m/s2, jak długo będzie przejeżdżał 0.25 mili?  
Rozwiązanie  
1.Zaczynamy od listy Dane : vi = 45 mili/h, Δx = 0.25 mili, a = 2m/s2.  
Szukane : t = ?  
2.Sprawdzamy jednostki. Nie pasują, więc konwertujemy wszystko metrycznie Dane : vi= 45 mili/h = 20.11 m/s, 
�Δx = 0.25 mili = 402.25m, a = 2m/s2.  
Szukane : t = ? 
3.Teraz możemy użyć listy równań. Powinniśmy użyć równania 4: Δx = vit + 1/2at2 
402,25 m = (20,11 m/s)t + 1/2(2m/s2)t2 
Ale jak rozwiązać to dla czasu? Można wyciągnąć stary wzór kwadratowy, ale to kosztowne (ma pierwiastek 
kwadratowy). Jednym ze sposobów obejścia tego problemu jest ominięcie równania 4 przez dwa inne. Zauważ ,że 
vf nie pojawia się na liście Nawet jeśli nie obchodzi nas co to jest, vf pojawia się w różnych równaniach dla 
znajdowania czasu. Zróbmy to 4.Używamy równania 5 dla znalezienia vf:  

 

5.Teraza możemy użyć vf w równaniu 1 dla obliczenia czasu:  
vf = vi + at  
44,87 m/s = 20,11 m/s + (2m/s2)t 
24,76 m/s = (2m/s2)t  
t = 12,38 s 
Zazwyczaj jest więcej niż jeden sposób aby rozwiązać problem, więc pozwól sobie na kreatywność. Kiedy chcesz 
uniknąć użycia określonego równania, możesz po prostu użyć dwóch innych. Do tej pory mowa była o ruchu 

poziomym jednowymiarowym. Te same równania mogą być użyte dla ruchu pionowego jednowymiarowego. 
Wystarczy zastąpić Δx przez Δy we wszystkich równaniach . Jeden dodatkowy odnoszący się do ruchu pionowego 
to - grawitacja. Na ziemi, wszystkie obiekty spadają z tym samym przyspieszeniem (jeśli pominąć opór powietrza) 
z powodu grawitacji. Stała grawitacyjna to g = 9.8m/s2 =32stopy/s2. W pięciu równaniach ruchu można też 
zastąpić -g lub -9.8m/s2 na dowolny moment ruchu w pozycji pionowej. Znak minus wskazuje ,że kierunek jest w 
dół. Spójrzmy na przykład  
PRZYKŁAD 8.10 : RUCH PIONOWY  
Przypuśćmy ,że twój gra ma potwora który rzuca kamienie ze wzniesienia. Jak długo będzie spadać kamień 50 
metrów ?  



Rozwiązanie  
1.Zaczynamy od listy :  
Dane : vi = o m/s ; Δx = -50 m, a = -9,8 m/s2 
Szukane : t = ? 
Podstawowa prędkość to 0 ponieważ kamień jest upuszczony a nie rzucony. Zauważ ,że przemieszczenie jest 
ujemne ponieważ skała spada. W końcu, znamy już przyspieszenie ponieważ ruch jest pionowy.  
2.Sprawdź jednostki. Wszystko jest w metrach i sekundach, więc nie trzeba konwertować.  
3.Teraz można użyć równania 4 :  

 

Jak widać, pionowy ruch 1D działa w ten sam sposób co ruch poziomy 1D. 

IX. POCHODNE PODEJŚCIE DO RUCHU JEDNOWYMIAROWEGO 

1.Wizualizacja prędkości i pochodnej  
Zacznijmy od powtórzenia pojęcia prędkości. Pamiętaj ,że prędkość jest wektorem, więc ma kierunek, a w jednym 
wymiarze ten kierunek jest albo dodatni albo ujemny. Średnia prędkość jest definiowana jako przemieszczenie 
dzielone przez czas. Aby zwizualizować ruch obiektu, możesz zacząć od narysowania pozycji kontra czas na 
tradycyjnym układzie współrzędnych kartezjańskich. Przejdźmy przez proces z pionową sytuacją 1D jak rzucanie 
czymś w powietrze. Przypuśćmy ,że postać w grze rzuca pomidorem w powietrze. Możesz śledzić wysokość 
pomidora i zwiększający się czas, co pokazuje poniższy rysunek : 

 

Możesz teraz narysować te punkty aby zobaczyć ruch pomidora w czasie :  



 

Jak widać na wykresie , w miarę wzrostu czasu, pomidor idzie w górę, a następnie opada w dół. Można również 
powiedzieć ,że wysokość (y) jest funkcją czasu (t). Oznacza to ,ze zmiana wysokości w czasie zwiększa się od 0 
do 6 sekund. Matematycznie, może być to zapisane jako y = f(t) i można to odczytać jako "y jest funkcją czasu". 
Patrząc na powyższy wykres, zbadajmy ponownie pojęcie prędkości średniej. Przypuśćmy ,że chcemy znać 
średnią prędkość pomidora w ciągu pierwszych 4 sekund. Jeśli podejdziemy do tego numerycznie, musimy 
obliczyć przemieszczenie a potem podzielić go przez 4 sekundowy przedział czasu Skorzystamy z nowego zapisu: 
v- =ƒ(4) - ƒ(0)/ 4 - 0 = 150 - 6/4 = 144/4 = 36 stóp/s 
Prędkość średnia 
v- =ƒ(b) - ƒ(a)/ b - a = nachylenie między dwoma punktami na pozycji v. Wykres czasowy dla przedziału 
czasowego a ≤ t ≤ b. Możemy również użyć wykresu dla wizualizacji tego. Pamiętasz stary dobry wzór 
nachylenia? Nachylenie = różnica wysokości przez długość. W tym przypadku różnica wysokości jest 
przemieszczeniem a długoś to interwał czasowy, więc średnia prędkość jest po prostu nachyleniem linii między 

tymi dwoma punktami na wykresie :  

 

Spróbuj wstawić współrzędne tych punktów do równania na nachylenie, a zobaczysz ,że powtórzysz ten sam 
proces jaki robiliśmy wcześniej. Więc nachylenie linii między punktami na wykresie pozycja kontra czas daje ci 

średnią prędkość w tym przedziale czasowym  
PRZYKŁAD 9.1 : ZNAJDOWANIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI 
Używając omówionych danych, znajdź średnią prędkość pomidora dla przedziału czasowego 3 ≤ t ≤ 5 
Rozwiązanie 
1.Musimy znaleźć wysokość pomidora dla t=3s i t=5s: f(3) 1= 162 , f(5) = 106 
2.Obliczanie średniej prędkości lub nachylenie między tymi dwoma punktami: v- = f(5) - f(3) /5 -3 = 106 - 162/2 
= -56/2 = -28 stóp/s 
Jeśli spojrzymy na część wykresu można zauważyć ,że pomidor spada miedzy 3 a 5 sekundą, dlatego średnia 



prędkość jest ujemna. W tym miejscu, można obliczyć średnią prędkość w każdym przedziale czasowym. 
Spójrzmy co się zdarzy kiedy weźmiemy coraz mniejsze interwały czasowe. Przypuśćmy ,że chcesz lepiej 
zrozumieć co się wydarzyło z pomidorem dokładnie przy t = 1s. Możemy obliczyć średnią prędkość między 1 a 4 
sekundą: v- = f(4) - f(1) /4 - 1 = 150 - 90 / 3 = 60/3 = 20 stóp/s 
Możemy obliczyć średnią prędkość między 1 a 3 sekundą: v- = f(3) - f(1) /3 - 1 = 162 - 90 / 2 = 72/3 = 36 stóp/s 
Możemy obliczyć średnią prędkość między 1 a 2 sekundą: v- = f(2) - f(1) /2 - 1 = 142 - 90 / 1 = 50/1 = 52 stóp/s 
Teraz coraz mniejsze interwały czasowe są zilustrowane są poniżej:  

 

Możemy nadal przyjmować coraz mniejsze odstępy czasowe dopóki odcinek linii nie zbliży się do punktu lub 
będzie stały w czasie. Prowadzi nas to do pojęcia prędkości chwilowej. Spójrzmy na linie przerywane na 
powyższym rysunku. Ponieważ odstępy czasu są coraz mniejsze ,linie przerywane zbliżają się do pogrubionej linii 
na poniższym rysunku. Ta linia oznacza nachylenie w punkcie t = 1s. To nachylenie jest prędkością chwilową 
dokładnie w 1 sekundzie :  

 

Ta gruba linia jest nazywana styczną Średnia prędkość jest nachyleniem odcinka linii w przedziale czasu na 
wykresie pozycja kontra czas, a prędkość chwilowa jest nachyleniem w punkcie na wykresie. Prowadzi to do 



pojęcia granicy. Przy coraz mniejszych odstępach czasu, przekonasz się ,że średnia prędkość zbliża się do jakiejś 
liczby. To jest prędkość chwilowa. 
Prędkość chwilowa 
 

 

przy y = a dla dowolnej funkcji f(t), która podaje pozycję jako funkcja czasu Zapis granicy może wyglądać 
nieciekawie, ale oznacza to ponowne obliczanie średniej prędkości w coraz mniejszych odstępach czasu zbliżając 
się do 0  

PRZYKŁAD 9.2 : ZNAJDOWANIE PRĘDKOŚCI CHWILOWEJ 
Załóżmy ,że kodujesz grę a gracz może rzucać granatem w powietrze, a wysokość jest funkcją czasu podobnie 
jak pomidor. Jeśli jego wysokość to y = f(t) = t2 + 5,znajdź prędkość chwilową przy t = 3s.  
Rozwiązanie  
1.Aby znaleźć prędkość chwilową przy dokładnie t= 3s, musisz wsiąść średnią prędkość przy coraz mniejszych 
odcinkach czasu. Innymi słowy, bierzemy granicę f(t) jako zmianę zbliżającą się do zera: limh→0 f(3+h) - f(3)/h 
2.Obliczamy wysokości używając wzoru y = f(t) = t2 + 5 
:  

 

Tu wchodzi do gry granica. Jeśli h jest coraz bliżej 0, prędkość chwilowa zbliżać się będzie do 6. Wierz lub nie, ale 

po prostu obliczamy pochodną! Pochodna opisuje szybkość zmian wartości funkcji względem szybkości zmian jej 
argumentów. W naszym przypadku obliczamy prędkość chwilową, która jest szybkością zmiany wysokości w 
przedziale czasowym zbliżającym się do 0. Zapis pochodnej to ′ (wymawiane "prime"). Na przykład pochodna f(t) 
zapisujemy f ′(t)  
Stała prędkość 
v = f ′(t) dla dowolnego położenia równania, która jest funkcją czasu, f(t) 
PRZYKŁAD 9.3 : ZNAJDOWANIE POCHODNEJ  
Załóżmy, że samochód wyścigowy w Need For Speed Under Ground porusza się po ekranie, a jego położenie jest 
funkcją czasu określa się jako y = f (t) = 15t + 10. Znajdź pochodną lub chwilową prędkość w czasie t = 2s.  
Rozwiązanie 
1.Znajdujemy chwilową prędkość przy dokładnie t = 2s, musimy znaleźć pochodną, lub średnią prędkość jako 
interwał czasowy zbliżający się do 0:f′(2) = limh→0 f(2+h)-f(2)/h 
2.Obliczamy pozycję używając wzoru y = f(t) = 15t + 10:  



 

3.W tym miejscu nie jest ważne jakie jest h Pochodna to po prostu 15 
2.Wizualizacja przyspieszenia i drugiej pochodnej 
W poprzedniej części zajmowaliśmy się prędkością chwilową, a zakończyliśmy obliczaniem pochodnych. Ta sekcja 
idzie krok dalej i zagłębia się w sferę przyspieszenia, co prowadzi do koncepcji drugiej pochodnej. Zacznijmy od 
podejścia graficznego. Zamiast wykresu pozycji obiektu w stosunku do czasu, wykreślimy szybkość obiektu lub 
prędkości w funkcji czasu. Załóżmy ,że kierowca wyścigowy zaczyna od martwego punktu i naciska pedał gazu. W 
regularnych interwałach, jego prędkość chwilowa jest rejestrowana :  
t(sek) : 0,1,2,3,4,5,6 

v(m/s) : 0 ,3,12,27,48,75,108 
Możemy wykreślić te punkty aby zobaczyć szybkość samochodu w czasie: 

 

Jak widać na wykresie,jak wydłuża się czas, samochód przyspiesza. Możemy również powiedzieć ,że prędkość (v) 
jest funkcją czasu (t). To znaczy, prędkość zmienia się ze wzrostem czasu od 0 do 6 sekund. Matematycznie 
można to zapisać jako v = f(t) i czytamy "prędkość jest funkcją czasu". Zwróć uwagę na podobieństwa między 
poprzednią sekcją a tą. Jak dotąd są one niemal identyczne. Użyjemy powyższego dla zbadania pojęcia 
przyspieszenia. Załóżmy ,że chcesz znać średnie przyspieszenie samochodu w ciągu 6 sekund. Jeśli podejdziemy 
do tego liczbowo, tak jak w poprzednim rozdziale, obliczymy zmiany prędkości, a następnie podzielić na 6 
sekundowe przedziały czasowe. Korzystając z nowej notacji, będzie wyglądać tak: a- = f(6)-f(0)/6-0 = 108-0/6 = 
18 m/s2 
Średnie przyspieszenie  



a- = f(b)-f(a)/b-a = nachylenie między dwoma punktami prędkości v. Wykres czasowy dla dowolnego przedziału 
czasowego a ≤ t ≤ b. Można użyć wykresu dla wizualizacji :  

 

Spróbujemy wstawić współrzędne tych dwóch punktów do wzoru na nachylenie. Odkryjesz ,że powtarzamy ten 
sam proces co wcześniej. Nachylenie linii między dwoma punktami na wykresie prędkość w stosunku do czasu, co 
daje średnie przyspieszenie w przedziale czasowym.  
PRZYKŁAD 9.4 : ZNAJDOWANIE ŚREDNIEGO PRZYSPIESZENIA  
Użyjemy danych z powyższej tabeli, znajdując średnie przyspieszenie samochodu wyścigowego dla przedziału 
czasowego 2 ≤ t ≤ 4 s  
Rozwiązanie 1.Patrzymy na dane, potrzebujemy prędkości chwilowej samochodu przy t = 2 s i t = 4s: f(2) = 12, 
f(4) = 48 
2.Obliczamy średnie przyspieszenie, lub nachylenie między tymi dwoma punktami: v- = f(4)-f(2)/4-2 = 48-12/2 = 
36/2 = 18 m/s2 
W tym momencie , można obliczyć średnie przyspieszenie w dowolnym przedziale czasu. Spójrzmy co się dzieje, 
jeśli weźmiemy mniejsze odstępy czasu. Załóżmy ,że chcemy lepiej zrozumieć jak samochód przyspiesza 
dokładnie przy t = 1a. Można obliczyć średnie przyspieszenie od 1 do 4 sekund : a- = f(4)-f(1)/4-1 = 48-3/3 = 
45/3 = 15 m/s2 
Można obliczyć średnie przyspieszenie od 1 do 3 sekund : a- = f(3)-f(1)/3-1 = 27-3/2 = 24/2 = 12 m/s2 
Można obliczyć średnie przyspieszenie od 1 do 2 sekund : a- = f(2)-f(1)/2-1 = 12-3/1 = 9/1 = 9 m/s2 
 

 



Możemy dalej przyjmować coraz mniejsze odstępy czasu do momentu aż odcinek czasu zbliża się do punktu lub 
stałej w czasie. Prowadzi to do pojęcia chwilowego przyspieszenia. Spójrz na powyższy wykres na linie 
przerywane. W coraz mniejszych odcinkach czasu, linie przerywane zbliżają się do pogrubionej linii na poniższym 
rysunku. Ta pogrubiona linia przedstawia nachylenie w punkcie t = 1s. To nachylenie jest chwilowym 
przyspieszeniem dokładnie w 1 sekundzie : 

 

Średnie przyspieszenie to nachylenie odcinka linii w przedziale czasu na wykresie. Chwilowe przyspieszenie jest 
nachyleniem w punkcie na wykresie. Wynika z tego taki sam wzór jak przy prędkości. I ponownie, mniejsze 
odcinki czasowe prowadzą do pojęcia granicy. Biorąc coraz mniejsze odcinki czasu, odkryjesz, że średnie 
przyspieszenie zbliża się do zera. To jest chwilowe przyspieszenie  
Chwilowe przyspieszenie 
a = limh→ f(t+h)- f(t)/h , dla dowolnej funkcji f(t), która podaje prędkość jako funkcję czasu  
PRZYKŁAD 9.5 : ZNAJDOWANIE CHWILOWEGO PRZYSPIESZENIA  
Załóżmy ,że inny granat jest rzucony w powietrze, a chwilowa prędkość jest funkcją czasu. Jeśli jego prędkość to 
v= f(t) = -9.8t + 25, znajdź chwilowe przyspieszenie przy t - 3s  
Rozwiązanie  
1.Znajdujemy chwilowe przyspieszenie przy dokładnie t = 3s, musimy wziąć średnie przyspieszenie w coraz 
mniejszych odcinkach czasu. Innymi słowy bierzemy granicę f (t) jako zmianę w czasie zbliżającą się do 0:  

limh→ f(3+h)-f(3)/h 
2.Obliczamy wysokości używając wzoru y = f(t) = -9.8t+25:  

 

I znowu w grę wchodzi granica. Im bliżej zera jest h, tym prędkość chwilowa zmierza do -9.8. Podobnie jak 
ostatnio obliczamy pochodną. Przyspieszenie jest w rzeczywistości pochodną prędkości w odniesieniu do czasu. 



Jeśli v(t) daje chwilową prędkość jako funkcję czasu, przyspieszenie to v′(t) 
Chwilowe przyspieszenie 
a = v′(t), dla dowolnej prędkości która jest funkcją czasu v(t) Tu zrobimy wielki krok. Jeśli przyspieszenie jest 
pochodną funkcji prędkości, a prędkość jest pochodną funkcji położenia, przyspieszenie jest drugą pochodną 
położenia, jest to pochodna pochodnej. Druga pochodna jest zapisywana jako f″(t) 
Chwilowe przyspieszenie 
a = v′(t) = y″(t) 
, dla równania prędkości, która jest funkcją czasu , v(t) i dla równania położenia, które jest funkcją czasu , y(t) 
PRZYKŁAD 9.6 : ZNAJDOWANIE DDRUGIEJ POCHODNEJ 
Powróćmy do rzutu grantem, Załóżmy ,że mamy równanie wysokości jako funkcji czasu : y = f(t) = 10t -4.9t2. 
Znajdźmy chwilowe przyspieszenie przy t - 2s.  
Rozwiązanie  
1.Znajdujemy chwilowe przyspieszenie przy dokładnie t = 2s, potrzebujemy dwóch pochodnych. Innymi słowy 
należy wziąć granicę f(t) jako zmianę w czasie zbliżającym się do zera, a potem robimy to ponownie. Bierzemy 

pierwszą pochodną, i czekamy do końca aby wstawić t = 2s:  

 

Przy h zbliżającym się do 0, f′(t) staje się 10 - 9.8t 
2.Bierzemy ponownie pochodną dla uzyskania przyspieszenia:  

 

Jak widać, a = f″(t) = -9.8. Więc w tym przypadku przy t = 2s, przyspieszenie to -9.8 

X. RUCH DWU- i TRÓJWYMIAROWY 



1.Używanie wektorów 
Największa różnica między ruchem jednokierunkowym a dwu- i trójwymiarowy dotyczy kierunku. Pamiętaj ,że 
przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie są jednostkami wektorowymi i w jednym wymiarze spełniają 
wymagania kierunku ze znakiem dodatnim lub ujemnym. Jednak aby całkowicie opisać ruch w dwu lub 
trójwymiarze, musimy włączyć wektory. Oznacza to że wszystkie operacje wektorowe z Części 4 mogą być 
stosowane do przemieszczenia , prędkości i przyspieszenia. Wierz lub nie , w tej sekcji nie ma nowych informacji. 
Po prostu połączymy pojęcie ruchu omówionego w Części 8 z omówionymi działaniami wektorowymi w Części 4. 
Zacznijmy od pojęcia przemieszczenia W jednym wymiarze, są możliwe tylko dwa możliwe kierunki - dodatni lub 
ujemny. Przemieszczenie w 1D jest takie same jak ruch w górę i w dół na osi liczbowej. Na przykład na poniższym 
rysunku pierwszy obiekt przesuwani się od 50 pikseli do 450 pikseli, więc całkowite przemieszczenie jest dodatnie 
i wynosi 400 pikseli. Poniżej, drugi obiekt od 450 pikseli do 50 pikseli z przemieszczeniem -400 pikseli:  

 

W dwuwymiarze nie będziemy ograniczeni do dwóch kierunków. Teraz mamy kierunki 360o. Oznacza to ,że 
dodatni / ujemny nie są już wystarczająco opisowe. Musimy inkorporować wektory. W przemieszczeniu 2D jest 
jeszcze pozycja końcowa minus pozycja początkowa, ale musimy użyć wektorów do opisu tego położenia. Zamiast 
więc odejmować dwie liczby na osi liczbowej, musimy teraz odejmować dwa wektory. Pamiętaj ,że wektory muszą 
być w postaci komponentów zanim zaczniemy je odejmować. Spójrzmy na te dwie pozycje na poniższym rysunku 
, -P i P′ : 

 



Można użyć zakotwiczonych wektorów 2D w źródle opisującym te pozycje. Ponieważ musimy je odejmować, 
musisz wyrazić te dwa wektory w postaci składowych (odległość w kierunku x i odległość w kierunku y) . Poniższy 
rysunek pokazuje dwa wektory w formie składowych :  

 

Kiedy zajmujemy się 2D, nie można dłużej używać x dla pozycjonowania ponieważ każda pozycja ma zarównow 
składową x i y. Aby uniknąć nieporozumień,będziemy używać r dla przedstawienia pozcyji i Δr dla przemieszczenia 
w 2D Teraz możemy pomówić o przemieszczeniu. Pamiętaj ,że przemieszczenie jest po prostu końcową pozycją 
minus pozycja początkowa, więc wszystko co musisz zrobić to odjąć dwie pozcyje wektorów (rf - ri). Wektor 
przemieszczenia (Δr) jest pokazany poniżej :  

 

Przemieszczenie 2D 
Δr = rf - ri, dla pozycji wektorów ri(początkowy) i rf(końcowy) 
PRZYKŁAD 10.1 l ZNAJDOWANIE PRZEMIESZCZENIA W 2D  
Załóżmy ,że obiekt w grze przesuwa się z punktu P(50,400) do punktu P′(550,100) . Jakie jest przemieszczenie?  
Rozwiązanie 



1.Wyrażamy początkowe i końcowe pozycje wektorów : P = [50 400] i P′ = [550 100] 2.Przemieszczenie jest 
zmianą położenia, więc : P′ - P = [550 100] - [50 400] = [500 - 300] 
3.Ogólne przemieszczenie to 500 pikseli w prawo i 300 pikseli w dół, co zapisujemy jako wektor [500 -300]. 
Podczas korzystania dla położenia i przemieszczenia,bardzo proste jest rozszerzenie procesu na 3D: Po prostu 
dodajesz składową z do wszystkich wektorów. Potem wszystko co musimy zrobić to odjąć dwa wektory 3D  
PRZYKŁAD 10.2 : ZNAJDOWANIE PRZEMIESZCZENIA W 3D  
Załóżmy ,że obiekt w grze porusza sięz punktu P(150,0,250) do punktu P′(400,250,-300). Jakie jest 
przemieszczenie?  
Rozwiązanie  
1.Wyrażamy położenie początkowe i końcowe wektorów : P = [150 0 250] i P′[400 250 -300]  
2.Przemieszczenie jest zmianą położenia P′ - P = 400 250 -300] - [150 0 250] = [250 250 -550] 
3.Przemieszczenie to 250 pikseli w prawo , 250 pikseli w górę i 550 pikseli w tył, co zapisujemy jako wektor [250 
250 -550] Jeśli wrócimy do Części 4 ,gdzie zdefiniowaliśmy klasę 3Dvector, rozwiązanie tego problemu w kodzie, 
będzie wyjątkowo łatwe.Musimy po prostu zdefiniowac położenie początkowe i końcowe jako wektory, potem 

użyć operatora odejmowania aby wrócić do naszego rozwiązania: 
#include "3DVector.h" 
int main () 
{ 
3DVector initial(150, 0, 250); 
3DVector fina;l(400, 250, -300); 
3DVector displacement = final - initial; 
return 0; 
} 
Wróćmy do określenia prędkości w jednym wymiarze. Prędkość jest wskaźnikiem zmiany pozycji. W 
dwuwymiarze, prędkość jest nadal podzielona przez czas. Jedyna różnica jest taka ,że teraz przemieszczenie jest 
wektorem 2D lub 3D zamiast liczby dodatniej lub ujemnej.Oznacza to ,że w celu obliczenia średniej prędkości, 
należy podzielić wektor przemieszczenia przez skalar czasu. Jeśli wektor jest we współrzędnych biegunowych, 
wystarczy podzielić wielkość przez czas i zachować tym smaym kierunek. Jeśli jest we współrzędnych 
kartezjańskich, dzielimy każdą składową przez czas. W każdym przypadku definicja jest taka sama.  
Średnia prędkość w 2D i 3D  
v-= Δr/t = rf - ri/t,dla dowlonego przemieszczenia wektora Δr i przedziału czasowego t 
PRZYKŁAD 10.3 : OBLICZANIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI W 3D  
Załóżmy ,że postać w grze przesuwa się z punktu P(150,0,250) do punktu P;(400, 250,-300) w 5 sekund. Jaka 
jest średnia prędkość przez cały 5 sekundowy przedział czasu? 
Rozwiązanie  
1.W Przykładzie 10.2 znaleźliśmy przemieszczenie między punktem P a P′. Wektor przemieszczenia to [250 250 -
550]  
2.Średnia prędkość to przemieszczenie dzielone przez czas. Ponieważ masz przemieszczenie we współrzędnych 
kartezjańskich, wszystko co trzeba zrobić do podzielić każdą składową przez 5 sekund: v-= Δr/t = [250 250 -
550]/5 = [50 50 -110] 
Obliczanie średniej prędkości jest ważne dla animacji interpolacji i keyframingu. Kiedy tworzymy i ładujemy 
animacje 3D do gry, używamy keyframingu dla zaoszczędzenia pamięci przez przechowanie tylko ramki 

początkowej i końcowej animacji, potem obliczamy wszystko między w kodzie. Użyjemy ponownie klasy 3Dvector 
zdefiniowanej w Części 4, funkcja dla obliczenia średniej prędkości może wyglądać tak: 
3DVector averageVelocity(const 3DVector &Pi, const 3DVector &Pf, float intervals) 
{ 
3DVector temp(Pf.x - Pi.x, Pf.y - Pi.y, Pf.z - Pi.z); 
temp = temp * (1/intervals); 
return temp; 
} 
Równania ruchu w 2D i 3D 
 

 



, dla wektorów a, vf, vi i skalara t 
Te trzy równania są nazywane równaniami parametrycznymi ponieważ są one funkcjami czasu. Są one najczęściej 
używane w programowaniu gier Oto te równania w kodzie:  
//cel : obliczenie końcowej prędkości, przy podanej prędkości początkowej , przyspieszeniu i czasie 
// dane wejściowe: vi - prędkość początkowa  
// a - przyspieszenie  
// t - czas  
// dane wyjściowe: nasza prędkość końcowa  
float eqOne_vf(float vi, float a , float t) 
{ 
return vi + a*t; 
} 
//cel : obliczenie zmiany dystansu, przy danej prędkości końcowej, początkowej i czasie  
// dane wejściowe: vi - prędkość początkowa  

// vf - prędkość końcowa  
// t - czas  
// dane wyjściowe: nasza zmiana dystansu  
float eqTwo_x(float vf, float vi, float t) { 
return .5f * (vf = vi)/t; 
} 
//cel : obliczenie zmiany dystansu, przy danej prędkości początkowej, przyspieszeniu i czasie  
// dane wejściowe: vi - prędkość początkowa  
// a- przyspieszenie  
// t - czas  
// dane wyjściowe: nasza zmiana dystansu  
float eqThree_x(float vi,float t, float a) 
{ return vi * t + .5f * a * t * t; 
} 
Każde z tych równań może być zmienione w celu rozwiązania jednej z innych zmiennych obecnych w tym 
równaniu - na przykład, trzecie równanie może być algebraicznie zmienione, dla wyliczenia przyspieszenie :  
//cel : obliczenie przyspieszenia , przy danej prędkości początkowej, zmianie dystansu i czasie  
// dane wejściowe: vi - prędkość początkowa1  
// a- przyspieszenie  
// t - czas  
// dane wyjściowe: nasza przyspieszenie  
float eqThree+a(float vi, float x, float a) 
{ 
return (x-vi*t)*t / (t*t); 
} 
Równania te działają w ten sam sposób, w dwóch i trzech wymiarach, jak i w jednym wymiarze. Wystarczyć 
pamiętać ,żeby w każdej chwili dodać lub odjąć wektor ilości, który musi być w formie składowej. Ponadto ,trzeba 
za każdym razem pomnożyć wektor przez czas, po prostu mnożąc każdą składową przez skalar jednostki czasu  

PRZYKŁAD 10.4 : UŻYCIE RÓWNAŃ RUCHU W 2D 
Załóżmy ,że pojad w grze ma bieżącą prędkość 10m/s @ 53 kiedy zaczyna przyspieszać 5m/s 2 @30o . Jak szybki 
będzie po 3 sekundach?  
Rozwiązanie  
1.Tworzymy listę tego co wiemy i tego czego szukamy  
Dane : vi = 10m/s @ 53, t = 3s, a =5m/s2 @ 30o. 
Szukane : vf = ? 
2.Ponieważ mamy prędkość początkową i przyspieszenie we współrzędnych biegunowych, musimy skonwertować 
je do współrzędnych kartezjańskich. Pamiętaj ,że składowa x jest równa wielkość razy cosinus kąta a składowa y 
jest równa wielkość razy sinus kąta  
Dane : vi = 10m/s @ 53o = [6 8], t = 3s, a =5m/s2 @ 30o = [4.3 2.5] 
Szukane : vf = ? 
3.W oparciu o listę wybieramy równanie. W tym przypadku, pierwsze równanie (vf = vi + at) będzie działać, 
ponieważ jest tym ,które łączy cztery jednostki z listy  

4.Wstawiamy dane: vf = vi + at = [6 8] + [4.3 2.5]3 = [6 8] + [12.9 7.5] = [18.9 15.5]. Więc vf jest wektorem 
[18.9 15.5] 
PRZYKŁAD 10.5 : UŻYCIE RÓWNANIA RUCHU W 3D 
Załóżmy ,że programujesz wyścigi samochodowe a samochód jest na linii startowej. Jeśli dane przyspieszenie jest 
przez wektor [3 0 -2], jak daleko samochód zajedzie w 5 sekund po starcie wyścigu?  
Rozwiązanie 
1.Robimy listę tego co wiemy i czego szukamy  
Dane : vi = [0 0 0], t =5s , a = [3 0 -2]  



Szukane : Δx = ? 
2.Wybieramy równanie w oparciu o listę. W tym przypadku, czwarte równanie (�Δx = v>it + 1/2at2) będzie 
działało, ponieważ jest związane z trzema jednostkami. 
3.Wstawiamy dane: Δx = vit + 1/2at2 = [0 0 0]5 + 1/2[3 0 -2](5)2 = [0 0 0] + 12.5[3 0 -2] = 37.5 0 - 25]. 
Wektor przemieszczenia to [37.5 0 -25] 
2.Pociski Jednym z najprostszych rodzajów ruchu w grach jest ruch pocisku. Każdy obiekt, który został rzucony, 
kopnięty lub wystrzelone i lata w powietrzy jest rozpatrywane jako pocisk. Spójrz do Części II o geometrii na 
temat paraboli. Popatrz na parabolę otwierającą się w dół. Czy nie wygląda na trajektorię rakiety wystrzelonej 
pod kątem? Najprostszym podejściem do pocisku 2D jest podzielić wszystkich jednostek wektorowych na 
składowe, jak w poprzedniej części, a następnie oddzielić składowe poziome od składowych pionowych. Składowe 
są całkowicie niezależne jedna od drugiej, więc matematyczni można je traktować osobno. Można przeprowadzić 
prosty eksperyment. Weź dwie identyczne piłki lub ołówki, i znajdź stół z gładką powierzchnią. Potocz jedną piłkę 
poza krawędź stołu i zobacz jak spada na podłogę paraboliczną ścieżką. Teraz powtórz to samo z drugą piłką z 
takiej samej wysokości w dokładnie takim samym czasie jak pierwsza piłka osiągnęła brzeg stołu. Czy obie 

spadną w tym samym czasie? Powinny. Mówię o tym , że ruch poziomy pierwszej piłki nie wpływa na ruch 
pionowy. Obie piłki spadają pionowo w ten sam sposób : 

 

Jeśli patrzysz na eksperyment z przodu, gdzie nie ma wrażenia głębi, ruch obu piłek wydaje się identyczny :  

 

Teraz , kiedy ustaliliśmy ,że ruch pionowy jest całkowicie niezależny od ruchu poziomego, spójrzmy na nie 
oddzielnie. Najlepszą częścią ich oddzielenia jest to ,że wracamy ponownie do ruchu jednowymiarowego, co 
oznacza po prostu działanie na liczbach dodatnich i ujemnych. Najpierw spójrzmy na ruch pionowy. Jeśli pionowe 
składowe wektorów przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia, to tak naprawdę powrót do ruchu pionowego 
1D, który omawialiśmy w Części 8. Patrząc na przemieszczenie, obiekt idzie do maksymalnej wysokości a potem 
spada w dół. Prędkość zaczyna się od liczby dodatniej, zmniejsza się do 0 na maksymalnej wysokości a potem 
przyspiesza w kierunku ujemny spadając w dół. To oczywiście jest spowodowane przyspieszeniem ziemskim (- 
9.8m/s2). Ponieważ jesteśmy w ruchu 1D ze stałym przyspieszeniem, możemy użyć pięciu równań ruchu 
omówionych w Części 8 
Składowe pionowe pocisku 



ay = -9,8 m/s2; vfy = viy + at ; Δy = viyt + 1/2ayt2 
PRZYKŁAD 10.6 : SKŁADOWE PIONOWE POCSIKU 
Załóżmy ,że kodujesz grę , gdzie gracz wspina się na armatę, i uruchamia kule armatnie z prędkością 20m/s przy 
30o. Ile czasu zajmie kuli powrót na ziemię? 
Rozwiązanie 
1.Początkowa prędkość kuli armatniej nie jest prosta w powietrzu. Jest pod kątem, więc trzeba znaleźć składową 
pionową. Pamiętaj ,że składowa pionowa jest równa całkowitej wielkości razy sinus kąta : viy = 20 m/s(sin30o) = 
10 m/s 
2.Wracamy do ruchu pionowego 1D. Znajdujemy czas potrzebny aby dostać się na maksymalną wysokość a 
potem podwajamy dla całkowitego czasu w górę i w dół. Robimy listę tego co wiemy i czego szukamy: 
Dane : vi = 10 m/s , vf = 0 m/s , a = -9,8 m/s2  
Szukane : t = ? 
3.Wybieramy równanie w oparciu o listę. W tym przypadku równanie czwarte (vf = vi + at) :vf = vi + at ; 0 m/s = 
10m/s + (-9,8 m/st)t ; -10 m/s = (-9,8m/s2)t; t = 1,02s 

4.Pamiętaj ,że jest to tylko czas osiągnięcia maksymalnej wysokości. Całkowity czas w górę i w dół jest 
podwojony więc t =2.04s. Teraz zwróćmy uwagę na poziome składowe jednostek wektora. Składowe poziome są 
nawet łatwiejsze do pracy, bo jeśli pocisk jest w powietrzu, nie przyspiesza ani nie zwalnia (jeśli pominiemy opór 
powietrza). Oznacza to ,że składowa pozioma przyspieszenia jest zawsze równa 0. Innymi słowy, prędkość 
pozioma się nie zmienia; pozostaje stała. A ta stała prędkość jest równa poziomemu przyspieszeniu podzielonemu 
przez czas. Ponownie wracamy do ruchu 1D ze stałą prędkością, więc możemy użyć pięciu równań ruchu. Co 
jeszcze lepsze w pocisku to to ,że przyspieszenie poziome wynosi 0, a jeśli wstawimy to do równań ruchu, 
redukują się one do jednego równania vx = Δx/t. Tym równaniem musisz się martwić przy składowych poziomych  
Składowe poziome pocisku 
ax = 0 m/s2; vx = Δx/t 
PRZYKŁAD 10.7 : SKŁADOWE POZIOME PROJEKTU  
Wracamy do przykładu z armatą, gdzie postać uruchamia balony z wodą z prędkością 20m/s przy 30o. Jeśli brzeg 
ekranu jest 30 metrów od startu, ile czasu zajmie kuli dolecenie tam? 
Rozwiązanie 
1.Prędkość początkowa kuli jest pod kątem, więc trzeba znaleźć składową poziomą. Pamiętaj ,że składowa 
pozioma jest równa iloczynowi wielkości i cosinusa kąta : viy = 20 m/s)cos30o) = 17,32 m/s 
2.Wracamy do ruchu poziomego 1D. Zróbmy listę co znamy i czego szukamy: 
Dane: v = 17,32 m/s , Δx = 30 m/s, a= 0 m/s2 
Szukane : t = ? 
3.Ponieważ jest to pocisk, przyspieszenie jest równe 0, co oznacza, że prędkość pozostaje stała: 
v = Δx/t ; 17,32 m/s = 30m/t; t = 30m(17,32 m/s); t = 1,73 s 
Kula osiągnie brzeg ekranu 1.73 sekundy po starcie. Teraz połączmy te dwa elementy razem. Wcześniej mówiłem 
,że wszystkie jednostki wektora pocisku można podzielić na składowe a potem je oddzielić. Pracowałeś z jedną 
jednostką , która nie jest wektorem. Czas jest wielkością skalarną więc nie ma kierunku. Oznacza to ,że czas jest 
jedynym elementem, który może łączyć część poziomą i pionową ruchu pocisku. Na przykład balon z wodą z 
ostatnich dwóch przykładów miła składową poziomą i pionową w swoim ruchu. W Przykładzie 10.6 , zajęło mu 
2.04 sekundy przejście w górę i potem na ziemię. Tyle samo czasu zajmie balonowi droga pozioma zanim uderzy 
w ziemię. Możesz użyć tych samych 2.04 sekund dla obliczenia jak daleko balon uderzy w ziemię. To zabierze cię 

do informacji poziomej ,więc zróbmy listę: 
Dane : v = 17,32 m/s, t = 2,04 s, a = 0 m/s2 
Szukane : Δx = ? 
Ponieważ przyspieszenie jest równe 0, możesz użyć równania v = �Δx/t dla znalezienia przemieszczenia 
poziomego. 
v = Δx/t ; 17,32 m/s = Δx/2,04s ; Δx = 35,33 m 
2.04 sekundy trwa pójście w górę i potem w dół, a droga pozioma przez te 2.04 sekundy to 35.33 metra zanim 
uderzy w ziemię.  
PRZYKŁAD 10.8 : SPADEK ZE ZNANEJ WYSOKOŚCI  
Załóżmy, że tworzysz grę z platformami o różnej wysokości. Jedna platforma ma 8 metrów. Jeśli gracz biegnie z 
brzegu 10m/s , jak daleko od brzegu wyląduje?  
Rozwiązanie 
1.  



 

2.Podzielimy te wektory na składowe, i oddzielimy poziome od pionowych na dwie listy: 

 

Ponieważ gracz nie skacze, jego prędkość początkowa jest całkowicie pozioma, więc całe 10m/s idzie do 
składowej poziomej, a prędkość pionowa wynosi 0m/s. Zauważ również ,że Δy jest ujemne ponieważ gracz spada  
3.Szukamy przemieszczenia poziomego ,więc zaczniemy od listy poziomej. Ponieważ przyspieszenie jest równe 0, 
mamy tylko jedno równanie - vx = Δx/t. Niestety, nie można użyć go ponieważ nie znamy czasu. Dobrą 
wiadomość jest taka ,że czas nie jest ani poziomy ani pionowy, więc to jest ta sama wartość na obu listach. 
Oznacza to ,że jeśli można znaleźć jak długo gracz będzie spadał, możemy użyć tego samego czasu do obliczenia 
przemieszczenia poziomego 4.Przejdź do listy poziomej a zobaczysz ,że można znaleźć czas. Wróćmy do ruchu 
pionowego 1D i wybierzmy właściwe równanie : 
Δy = viyt + 1/2ayt2 ; -8m = (0 m/s)t + 1/2(-9,8 m/s2)t2 ; -8m = 1/2(-9,8 m/s2)t2 ; t2 = 1,633s2 ; t = 1,28s 
5.Teraz możemy użyć tego czasu :  

 

6.Teraz mamy dosyć informacji o stronie poziomej dla obliczenia �Δx: vx = Δx/t ; 10 m/s = Δx/1,28 s ; Δx = 
12,8 m 
Gracz wyląduje 12.8 metra od brzegu platformy. W tym przykładzie, prędkość początkowa gracza jest całkowicie 
pozioma. Spójrzmy na tą samą sytuację ale z prędkością początkową pod kątem. Ogólnie w grze nie obliczamy 
gdzie gracz będzie lądował lub inny obiekt , chyba że jest to ważne dla jakiejś formy kodu przewidującego jaki 
implementujemy, W poprzednio opisanym scenariuszu, kiedy gracz opuszcza platformę, w każdej ramce będziemy 
stosować grawitację do jego ruchu a także dostosowywać jego pozycję odpowiednio do wykrycia jego zderzenia 
albo z ziemią albo inną platformą. Spójrzmy jak to działa. Pozycja gracza i jego bieżący kierunek ruchu może być 

przechowywany w tablicy dwóch liczb zmiennoprzecinkowych Załóżmy współrzędne ekranu (200,200) dla gracza i 
prędkość 10pikseli na sekundę 
float player_pos[2] = {200,200}; 
float player_motion[2] = {10,0}; 
W każdej klatce możemy wywołać funkcję aktualizującą pozycje gracza  
// cel : aktualizacja pozycji gracza  
// dane wejściowe : brak  
// dane wyjściowe: uaktualniona pozycja  



void updatePlayerPos () 
{ 
for (int i = 0;i < 2; ++i) 
player_pos[1] += player_motion[1]; 
} 
Musimy również wywołać funkcję aktualizacji ruchu gracza. W grach, ruch poziomy może być zagrożony przez 
takie rzeczy jak wejście gracza i zderzenie z obiektami, ale w tym przypadku jesteśmy, bardziej nas niepokoi ruch 
pionowy, na który oddziałuje grawitacja. Tak więc w każdej ramce musimy sprawdzić czy coś jest pod graczem, a 
jeśli nie musimy pozwolić grawitacji wpłynąć na jego ruch:  
// cel : aktualizacja ruchu gracza jeśli nic pod nim nie ma  
// dane wejściowe : accel - ilość stałego pionowego przyspieszenia na sekundę  
// fps - klatki na sekundę, nasz przedział czasowy  
// dane wyjściowe : zaktualizowany player_motion[1] (prędkość pionowa)  
void updatePlayerVertMotion (float accel, float fps) 

{ 
if 
{ 
player_motion[1] = player_motion[1] + accel * fps; 
} 
} 
Ten sam kod może być wykorzystany do rozwiązania następującego problemu, z tą różnicą ,że gracz będzie 
zaczynał z ujemną prędkością chwilową w kierunku Y. Może to być trochę mylące ponieważ , zwykle używaliśmy 
ujemnego składnika y do przedstawiania ruchu w dół.  
PRZYKŁAD 10.9 : SKOK ZE ZNANEJ WYSKOŚCI  
Załóżmy ,że mamy podobną grę jak poprzednio z platformami o różnej wysokości. Jedna z nich jest 8 metrów nad 
ziemię. Jeśli gracz stojąc nad brzegiem skoczy z początkową prędkością 10m/s pod kątem 30o, jak daleko od 
brzegu wyląduje? 
Rozwiązanie  
1.Narysujemy to sobie :  

 

2.Podzielimy wszystkie wektory na składniki, i oddzielimy poziome od pionowych na dwie listy:  

 



Zauważ ,że nadal Δy = -8,chociaż gracz skacze najpierw. Pamiętaj ,że Δy jest przemieszczeniem a nie rzeczywistą 
odległością  
3.Szukamy poziomowego przemieszczenia, więc zacznijmy od listy poziomej. Ponieważ przyspieszenie jest równe 
0, mamy tylko jedno równanie vx = Δx/t. Niestety, nie możemy go użyć dopóki nie znamy czasu. Dobra 
wiadomość jest taka ,że czas nie jest ani poziomy ani pionowy, więc ma taką samą wartość na obu listach. 
Oznacza t ,że jeśli znajdziemy to jak długo gracz skakał i spadał, będziemy mogli użyć tego czasu do obliczenia 
przemieszczenia poziomego. 4.Przejdźmy do listy pionowej i zobaczmy czy można znaleźć czas. Wracamy do 
ruchu 1D i wybieramy właściwe równanie: Δy = viyt + 1/2ayt2 ; -8m = (5 m/s)t + 1/2(-9,8 m/s2)t2 
5.Można użyć formuły kwadratowej lub można ominąć t przez znalezienie vfy a potem użyć innego równania dla 
czasu. Ponieważ formuła kwadratowa ma pierwiastek kwadratowy i jest trudna do spamiętania, użyjemy drugiej 
opcji:  
vfy

2 = viy
2 + 2aΔy ; vfy

2 = (5 m/s)2 + 2(-9,8 m/s2)(-8m); vfy
2 = 181,8 ; vfy = -13,48 m/s 

(Pamiętaj ,że chcemy ujemnego pierwiastka ponieważ gracz spadał kiedy zetknął się z ziemią) 
6.Użyjemy vfy w innym równaniu dla znalezienia czasu: vfy = viy + at ; -13,48 m/s = 5 m/s + (-9,8 m/s2)t; t = 

1,89 s 
7.Wróćmy do listy. Znaleźliśmy czas w jakim gracz skoczył i opadł na ziemię. Możemy teraz użyć tego jako czasu 
poziomego :  

 

8.Teraz mamy dość informacji o stronie poziomej aby wyliczyć Δx : vx = Δx/t ; 8,66 m/s = Δx/1,89 s; Δx = 16,33 
.Tym razem gracz wylądował 16.33 metry od brzegu platformy 
PRZYKŁAD 10.10 : PAINTBALL  
Załóżmy ,że postać w grze bawi się w paintball 20 metrów od ściany budynku. Jeśli kulki opuszczają broń z 
początkową prędkością 25m/s o postać celuje pod kątem 45o, jak wysoko nad ziemią będzie poplamiona ściana?  
Rozwiązanie  
1.Narysujmy to :  

 

2.Podzielimy wszystkie wektory na składowe i oddzielimy poziome od pionowych na dwie listy :  



 

3.Szukamy pionowego przemieszczenia, więc zaczynamy od listy pionowej. Niestety, nie mamy dość informacji 
aby użyć równania ruchu. Jednak, ponieważ czas nie ma kierunku, jest taką samą wartością na obu listach. 
Oznacza to ,że jeśli możesz znaleźć jak długo kulki przelecą 20 m do budynku, możesz użyć tego samego czasu 
do obliczenia przemieszczenia pionowego  
4.Przechodzimy do listy poziomej i widzimy ,że można znaleźć czas .Ponieważ a = 0, jest tylko jedno równanie: vx 
= Δx/t ; 19,15 m/s = 20m/t ; t = 20m / (19,15 m/s)l t - 1,04 s 
5.Powracamy to list. Znaleźliśmy czas uderzenia w ścianę. Możemy również użyć tego dla czasu w poziomie :  

 

 

6.Teraz mamy dość informacji aby wyliczyć Δy : 
Δy = viyt + 1/2ayt2; Δy = (16,07 m/s)(1,04 s) + 1/2(-9,8 m/s2)(1,04 s)2; &Deltal = 11,40 m 

Tak więc plama będzie na ścianie na wysokości 11.48m 

XI. PRAWA NEWTONA 

1.Siły 
Kiedy będziesz już gotowy do rozpoczęcia fizycznej symulacji części kodu, pierwszy krok to burza mózgów 
dotycząca wszystkich sił,które działają na obiekt który chcesz przemieścić. Suma (całość) tych sił określa jak 
obiekt się porusza. Niektóre z sił są oczywiste: ciosy wroga lub kopnięcia gracza, gracz usuwa duży obiekt z drogi, 
piłka jest wyrzucana lub aktywowana rakieta. Niemniej jednak niekiedy są przeoczane siły nieoczywiste : 
grawitacja , tarcie, opór powietrza (jeśli jest to istotne0 lub zwykła siła. Zatrzymajmy się i spójrzmy bliżej , w jaki 
sposób każda z tych sił działa, poczynając od grawitacji. Wcześniej, omawialiśmy przyspieszenie ze względu na 
grawitację, która jest przedstawiana w większości wzorów jako g. Kiedy patrzyliśmy na pionową część składową 
ruchu, używaliśmy -g lub -9.8m/s2 dla przyspieszenia. Teraz możemy korzystać ze stałej grawitacyjnej dla 
obliczenia siły ze względu na grawitację, znaną również jako waga. Waga jest w rzeczywistości siłą, co oznacza 
,że jest wektorem, a jej kierunek jest zawsze w dół w kierunku środka ziemi. Wielkość wagi jest to w 
rzeczywistości masa obiektu razy przyspieszenie ziemskie. 
Waga  
w = mg gdzie m = masa a g = przyspieszenie ziemskie (na Ziemi -9.8m/s2) Podczas gdy większość gier nie musi 
rozróżniać między masą a wagą, w szczegółowych grach (lub symulacjach) takie rozróżnienie jest konieczne. 
Poniższa funkcja oblicza wagę. Zauważ że zwracana nie jest po prostu liczba, ale tablica trzech liczb. Dlaczego? 
Ponieważ waga jest wektorem, który działa na obiekt a nie wartością skalarną  



// cel : obliczenie wagi obiektu w oparciu o masę  
// dane wejściowe : mass - masa obiektu  
// grav - wielkość stałego przyspieszenia ziemskiego  
// dane wyjściowe : tablica trzech liczb zmiennoprzecinkowych przedstawiających wektor wagi  
float *calcWeight3D(float mass, float grav) 
{ 
float weight[3] = {0, } 
weight[1] = mass * grav; 
// Zwracana odpowiedź  
return weight; 
} 
Waga obiektu może się zmieniać jeśli zmieni się przyspieszenie ze względu na grawitację. Na przykład, grawitacja 
na Księżycu jest to 1/6 grawitacji ziemskiej, więc waga obiektu będzie wynosiła 1/6 tego co na Ziemi. Jednak 
masa zawsze pozostaje ta sama bez względu na to gdzie jest obiekt. Przyjrzyjmy się bliżej masie i wadze. 

Największa różnica między nimi jest taka ,że masa jest skalarem a waga wektorem. Mimo ,że mamy tendencję do 
używania tych dwóch terminów zamiennej w języku potocznym, w fizyce są to dwie różne jednostki. Jednostki te 
są często oczywistą wskazówką z jaką jednostką pracujemy. Masa jest często mierzona w gramach lub 
kilogramach, natomiast waga jest mierzona w funtach lub newtonach. Możesz nie znać określenia newtonów, 
więc zdefiniujemy tą nową jednostkę .Jeśli masa jest w kilogramach, kiedy pomnożymy ją przez przyspieszenie 
ziemskie (g=-9.8m/s2) obliczamy wagę obiektu na Ziemi, kończąc z jednostką kg*m/s2. Ta jednostka jest bardzo 
niewygodna do wypowiedzenia, więc została nazwana Newtonem (zapisywane jako N), na cześć Isaaka Newtona. 
Jeden Newton 0.2248 funta.  
Newtony 
1N = 1kg * m/s2 ; 1N = 0,2249 funta 
PRZYKŁAD 11.1 : OBLICZANIE WAGI 
Jeśli obiekt w grze ma masę 50kg, jaka jest jego waga w funtach?  
Rozwiązanie 
1.Znajdujemy wagę w newtonach: wq= mg = 50 kg(-9,8 m/s2) = -490kg*m/s2 = - 490 N 
2.Konwertujemy z newtonów na funty: -490N(0,2249 funta/ 1N) = 110,152 funta 
PRZYKŁAD 11.2 : OBLICZANIE MASY 
Załóżmy ,że waga postaci (na Ziemi) to 200 funtów. Jaka jest jego masa? 
Rozwiązanie 
1.Konwertujemy funty na newtony : -200funtów(1N/0,2248 funta) = -890 N 
2.Używamy wagi w newtonach dla obliczenia masy w kilogramach : w =mg; -890N = m(-9,8 m/s2); m = -890N/-
9,8m/s2 = 90,78 kg 
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego, jeśli grawitacja (lub twoja waga) zawsze ciągnie cię do dołu, nie 
wywracasz się ciągle? Coś powstrzymuje cię przed spadkiem aż do jądra Ziemi. To prawda - ziemia. Ziemia w 
rzeczywistości wywiera na ciebie siłę również; nazywa się normalną siłą . Normalna siła jest to siła powierzchni na 
jakiej obiekt jest umieszczony, która przeciwdziała grawitacji i utrzymuje obiekt przed upadkiem. Jeśli 
powierzchnia zostanie nagle usunięta, obiekt spada dopóki nie trafi na inną powierzchnię z siłą normalną 
przeciwdziałającą grawitacji. Jest ona nazywana siłą normalną, ponieważ termin 'normalna' wskazuje 
prostopadłość, a ta siła jest zawsze prostopadła do powierzchni na której jest obiekt. Dlatego też, jeśli po prostu 

stoisz na ziemi, grawitacja ciągnie cię w dół, ale grunt wywiera siłę na górę (prostopadle do podłoża) abyś nie 
upadł.  
PRZYKŁAD 11.3 : SIŁA NORMALNA NA POWIERZCHNI PŁASKIEJ 
Załóżmy ,że waga pojazdu (na Ziemi) wynosi 1 000 funtów. Jaka musi być normalna siła drogi się nie zapadł?  
Rozwiązanie 
1.Konwertujemy wagę na newtony: -1000 funtów(1N/0,2248 funta) = - 4448,4 N 
Normalna siła wymaga aby znieść wagę samochodu aby nie unosił się w powietrzu lub nie zapadł na drodze. 
Dlatego też normalna siła to 4448.4 N 
PRZYKŁAD 11.4 : NORMALNA SIŁA NA RÓWNI POCHYŁEJ  
Załóżmy ,ze piłka o wadze 0.25 funta zsuwa się z rampy umieszczonej pod kątem pochylenia 30o. Jaka jest 
normalna siła rampy?  
Rozwiązanie  
1.Konwertujemy wagę z funtów na newtony:-0,25funta (1N/0,2248 funta) ≈ 1,112 N 
2.Pamiętaj ,że siła normalna musi być prostopadła do powierzchni rampy, więc tym razem nie jest łatwo. Chcemy 

przeciwieństwa składowej wagi, która jest prostopadła do rampy:  



 

3.Zauważ ,że składowa wagi, która jest prostopadła do powierzchni rampy to wcos30o= -1.112N(cos30o) = -
0.963N. Dlatego normalna siła musi wynosić 0.963N  
Innym typem siły jaka często jest ignorowana to siła tarcia. W grach może być dobrym pomysłem ignorowanie 
tarcia, ale to zależy całkowicie od programisty. Jeśli siła tarcia jest relatywnie nieznacząca, a gracz nawet tego nie 
zauważa, to dlaczego tracić cenną moc na przetwarzanie tego? Jednak, jeśli próbujesz dopasować kod do 
doskonale realistycznego symulatora, może być niezwykle ważne aby wykorzystać dodatkowe cykle zegarowe na 
obliczenie tarcia. Wszystko zależy od tego jakiej chcesz równowagi między szybkością a realizmem. Są dwa 
rodzaje typów tarcia: statyczne i kinetyczne. Tarcie statyczne jest to siła, działająca między obiektem 
spoczywającym na powierzchni a tą powierzchnia, a tarcie kinetyczne jest to siła, która spowalnia obiekt po jego 
poruszeniu. Najpierw zawsze obliczamy tarcie statyczne. Jeśli wszystkie inne siły są sumowane i są mniejsze niż 
tarcie statyczne, obiekt nie zostanie przesunięty. Jak tylko siły te stają się większe niż tarcie statyczne, obiekt 
zaczyna się przesuwać i przechodzi w tarcie kinetyczne. Oba rodzaje tarcia są całkowicie zależne od dwóch 
powierzchni stykających się ze sobą. Gładsze powierzchnie mniejsze tarcie. Oznacza to ,że metalowy obiekt na 
lodzie ma znacznie mniejsze tarcie niż gumowe opony na suchej nawierzchni. Kiedy jesteś gotowy do obliczania 
tarcia, potrzebujesz tablicy współczynników używanych w tym tekście .Poniższa tabela wymienia kilka typowych 
powierzchni co daje wyobrażenie od niektórych współczynników. Wystarczy pamiętać, że gładsza powierzchnia 
niższy współczynnik. Grecka litera μ jest standardowym symbolem współczynnika tarcia :  

 

 
Teraz możemy użyć tych współczynników do obliczenia obu typów tarcia. Tarcie statyczne: Fs</SUB< ="-μsN, gdzie N 



jest siłą normalną. Zwróć uwagę ,że siła tarcia statycznego jest zawsze przeciwieństwem kierunku siły normalnej 
powierzchni.  
Tarcie kinetyczne: FK = -μKN,gdzie N jest siłą normalną 
PRZYKŁAD 11.5 : OBLICZANIE TARCIA 
Załóżmy ,że kodujesz wyścig, a waga samochodu to w przybliżeniu 1 500 funtów. Jakiej wartość można użyć dla 
statycznego i kinetycznego tarcia gumowych opon na suchej nawierzchni?  
Rozwiązanie 
1.Konwertujemy wagę z funtów na newtony: -1500 funtów (1N/0,2248 funta) =≈ 6672,6N 
2.Znajdujemy siłę normalną. Jeśli droga jest płaska, normalna siła musi wynosić N= 6672.6 N  
3.Aby znaleźć tarcie statyczne, spójrzmy na współczynnik tarcia statycznego między gumą a suchą nawierzchnią z 
powyższej Tabeli. W tym przypadku μs = 1,0 , więc tarcie statyczne to : Fs = -μsN = -1,0(6672,6N) = -6672,6 N 
4.Aby znaleźć tarcie kinetyczne, spójrzmy na współczynnik tarcia kinetycznego między gumą a suchą 
nawierzchnią z powyższej Tabeli. W tym przypadku μs = 0,9, więc tarcie kinetyczne to : FK = -μKN = -
0,9(6672,6N) = -6005,3 N 

Teraz nadszedł czas aby połączyć wszystko, czego dowiedziałeś się siłach i tarciu w niektórych funkcjach, które 
mogą mieć zastosowanie w grach. Załóżmy ,że mamy do czynienia z problemem obiektu - na przykład pudło 
umieszczone na wzniesieniu, które powoli podnosi się pod kątem. W realistycznej symulacji, w pewnym 
momencie pudło musi się zacząć ześlizgiwać z rampy, więc jak możemy się tego dowiedzieć? Przede wszystkim 
musimy obliczyć normalną siłę dla obiektu z rampy, a po drugie, przeciwieństwo siły prostopadłej, która próbuje 
przyciągnąć pudło w dół ziemi. Użycie siły normalnej i współczynnika tarcia między dwiema powierzchniami, może 
określić wielkość siły potrzebnej obiektowi do rozpoczęcia ruchu. Kiedy siła prostopadła przekracza normalną, 
pudło zaczyna się ześlizgiwać. W końcu, należy pamiętać ,że waga została uproszczona do wielkości skalara dla 
łatwości obsługi  
// cel : określenie czy obiekt na wzniesieniu będzie się ześlizgiwał  
// dane wejściowe ; angle - bieżący kąt wzniesienia  
// weight - waga obiektu  
// fric-coeff - współczynnik statycznego tarcia między powierzchniami  
// dane wyjściowe: prawda jeśli obiekt powinien się ześlizgnąć, inaczej fałsz 
bool checkForMotion(float angle, float weight, float fric_coeff) 
{ 
float normal = weight * cosf(angle * PI/180); 
float perpForce = weight * sinf(angle * PI/180); 
float stat_function = fric_coeff * normal; 
return perpForce > stat_friction; 
} 
Pójdźmy krok dalej i obliczmy jak szybko pudło będzie przyspieszać. Jeśli odejmiemy ilość tarcia kinetycznego 
(siła która próbuje zatrzymać obiekt0 od ilości siły która jest prostopadła do normalnej (siła która próbuje 
przesunąć obiekt), skończymy z ilością siły, która rzeczywiście jest stosowana do obiektu. Wiedząc ,ze F = ma , a 
z tego a = F/m, możemy łatwo odkryć przyspieszenie i zwrot. Zauważ, że wywołanie tej funkcji powinno być 
dozwolone tylko wtedy kiedy funkcja checkFormotion () zwraca wartość true, gdyż w przeciwnym razie zwróci 
ujemne przyspieszenie a pudło rzeczywiście się ześlizgnie.  
// cel : określenie czy obiekt na wzniesieniu będzie się ześlizgiwał  

// dane wejściowe ; angle - bieżący kąt wzniesienia  
// weight - waga obiektu  
 
// fric-coeff - współczynnik kinetycznego tarcia między powierzchniami // mass - masa obiektu  
// dane wyjściowe: przyspieszenie obiektu  
float normal = weight * cosf(angle * PI/180); 
float perpForce = weight * sinf(angle* PI/180); 
float total_force = perpForce - kin_friction; 
float kin_friction = fric_coeff &* normal; 
return total_force / mass; 
} 
2.Użycie praw Newtona dla określenia jak siły wpływają na ruch obiektu  
Teraz kiedy omówiliśmy jak znajdować siły, powiemy o prawach Newtona ,jak siły wpływają na ruch obiektu. 
Isaac Newtonowi przypisuje się m.in odkrycie analizy matematycznej, jak również odkrycie trzech praw , które 

rządzą całym ruchem na Ziemi (z wyjątkiem poziomu molekularnego) w późnym wieku XVII. Te trzy prawa mówią 
nam jak siły wpływają na ruch obiektu. Pierwsze prawo Newtona określa co się zdarzy kiedy siła wypadkowa lub 
siła całkowita działająca na obiekt jest równa 0. Jeśli wszystkie pojedyncze siły anulują jedna drugą, nie będzie 
żadnego ruchu. Doskonałym przykładem tego prawa jest to kiedy siedzisz na swoim krześle. Twoja waga ciągnie 
cię w dół, ale normalna siła krzesła anuluje to, więc nic nie zmusza cię do ruchu.  
Pierwsze prawo Newtona  
Jeśli Fnet = 0, nie ma żadnej zmiany ruchu Innymi słowy, jeśli obiekt jest nieruchomy, pozostaje nieruchomy 
dopóki zewnętrzna siła wypadkowa tego nie zmieni. Podobnie jeśli obiekt jest w ruchu, kontynuuje przy tej samej 



prędkości w tym samym kierunku dopóki siła wypadkowa tego nie zmieni. W tym miejscu, możesz pomyśleć "Ale 
kiedy toczę piłkę po podłodze, ona zwalnia i ewentualnie się zatrzymuje" To prawda. Ale siła wypadkowa nie 
wynosi 0 .Nie zapomnij o tarciu; to jest zewnętrzna siła wypadkowa powodująca spowalnianie piłki. 
PRZYKŁAD 11.7 : PIERWSZE PRAWO NEWTONA W HOKEJU NA LODZIE 
Załóżmy ,że kodujesz grę hokejową. Idealne lodowisko nie ma tarcia. Gracz uderza krążek i nadaje mu prędkość 
początkową [10 5]. Jeśli krążek dotrze do bandy 3 sekundy później, jaka będzie jego rzeczywista prędkość zanim 
uderzy w bandę?  
Rozwiązanie 
Jeśli gra odbywa się na lodowisku bez tarcia, nie ma żadnej zewnętrznej siły wypadkowej. Dlatego krążek będzie 
przesuwał się ze stałą prędkością [10 5] W tym przykładzie, krążek zmieni ruch kiedy uderzy w bandę lub kij 
innego gracza. Pierwsze prawo Newtona mówi nam co się dzieje, kiedy siła wypadkowa jest równa 0. W tym 
miejscu zastanówmy się ,co się dzieje kiedy siła ta różni się od 0? Już wiesz ,że siła wypadkowa wymusza zmianę 
ruchu obiektu, ale o ile? O tym mówi nam drugie prawo Newtona  
Drugie prawo Newtona  

Fnet = ma , gdzie m - masa, a - przyspieszenie. Zauważ, ,że kiedy siła wypadkowa równa się 0, przyspieszenie 
musi być 0, co jest tym o czym mówi pierwsze prawo Newtona To prawo mówi nam kilka rzeczy. Po pierwsze 
pokazuje ,że im więcej siły dołożysz do obiektu tym szybciej przyspiesza. Mówi również ,że jeśli dwa obiekty 
odbierają tą samą ilość siły, mniejszy obiekt przyspiesza szybciej niż większy. Co najważniejsze, drugie prawo 
newtona pozwala nam liczbowo obliczyć przyspieszenie obiektu w oparciu o jego masę i siłę wypadkową. 
PRZYKŁAD 11.8 : DRUGIE PRAWO NEWTONA  
Jeśli siła wypadkowa działająca na sanki to [44.6 0]. Jakie jest przyspieszenie?  
Rozwiązanie 
1.Pamiętaj ,że waga sanek tp -355.9N. Użyjemy tego od obliczenia masy : w = mg ; -355,9N = m(-9,8 m/s2); m 
= 36,3 kg 
2.Użyjemy siły wypadkowej do obliczenia przyspieszenia :  

 

Po obliczeniu przyspieszenia, wrócimy do pięciu równań ruchu z Części 10 "Ruch w dwu i trójwymiarze". 
Najważniejsze aby pamiętać w drugim prawie Newtona ,że siła wypadkowa może się zmieniać w dowolnym 
czasie. Obiekt przyspiesza tylko wtedy, kiedy stosowana jest siła wypadkowa. Kiedy siła zatrzymuje się, 
przyspieszenie się zatrzymuje, a prędkość staje się stała (pierwsze prawo Newtona). Na szczęście w 

programowaniu gier wszystko jest przeliczane klatka po klatce, więc jak tylko siła wypadkowa się zatrzymuje, 
kolejna klatka opiera się na przyspieszeniu 0. Ogólnie rzecz mówiąc, wszystko zaczyna się od sił, które decydują o 
przyspieszeniu, prędkości i przemieszczeniu. Ostatecznie , musisz śledzić gdzie obiekt powinien się znajdować jak 
czas zostaje zwiększany  
PRZYKŁAD 11.9 : DRUGIE PRAWO NEWTONA Z PIĘCIOMA RÓWNANIAMI RUCHU  
Załóżmy ,że kodujesz grę a gracz musi odrzucić duży głaz aby odblokować drzwi. Głaz jest nieruchomy a jego 
waga to 50 funtów. Jeśli gracz przesuwa go ze stałą siłą 400N @ 30o, a współczynnik tarcia kinetycznego to 0.25, 
jak daleko głaz zostanie przesunięty po 1,2 i 3 sekundach?  
Rozwiązanie  
1.Zaczniemy od wykresu wszystkich sił : 



 

2.Obliczamy FK : w = -50 funtów = -222,42 N; N = 224,42N ; FK = -μKN = -0,25(222,42N) = -55,605M 
(przeciwieństwo FP) 
3.Obliczamy siłę wypadkową. Pamiętaj ,że wszystkie siły muszą być dodawane w postaci składowych, więc 
dzielimy siły na składowe:  
FP = 400 N @ 30o = [346,41 200]; FK = 55,605N @ 210o = [-48,16 -27,80]; Fnet = FP + FK = [298,25 172,20] 
4.Używamy Drugiego Prawa Newtona , ale musimy znać masę głazu: w =mg ; -222,42N = m(-9,8 m/s2); m = 
22,7 kg 
5.Używamy siły wypadkowej i masy do obliczenia przyspieszenia:  

 

6.Teraz kiedy znamy przyspieszenie, możemy użyć pięciu równań ruchu. Jeśli boulder zaczyna od 0, vi = [0 0]. 
Jeśli znamy przyspieszenie, prędkość początkową i czas, możemy użyć czwartego równania aby znaleźć 
przemieszczenie:  

 

7.Użyjemy tego równania dla znalezienia przemieszczeń dla każdego z tych trzech czasów: 
t = 1s :  

 



t = 2s :  

 

t = 3s :  

 

Chociaż Trzecie Prawo Newtona nie pojawia się często w kodzie, to omówienie byłoby niekompletne bez niego, 
więc szybko o nim wspomnimy. Pewnie słyszałeś powiedzenie ,że "każdej akcji towarzyszy reakcja". Trzecie 
Prawo Newtona mówi ,że dla każdej siły jest równa, przeciwna siła. Na przykład, jeśli zadam cios przeciwnikowi w 
grze, wywieram siłę na tą osobę. W tym samym czasie ciało przeciwnika wywiera siłę na moją pięść, dlatego 
moja pięść zwalnia (i dlaczego to boli!) 
Trzecie prawo Newtona 
Każdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości i kierunku lecz przeciwnie zwrócona. 
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XII. ENERGIA 

1.Praca a energia kinetyczna 
Zanim będziemy mogli zagłębić się w model energetyczny, musimy zdefiniować kilka nowych jednostek. Dwie z 
nich to praca i energia kinetyczna. Używamy terminu praca w naszym codziennym języku, więc masz pojęcie tego 
co znaczy, Należy jednak być ostrożnym: W fizyce, praca ma bardzo dokładną definicję. Praca równa się siła razy 
przemieszczenie.  
Praca  
W = FΔx , gdzie Δx przemieszczenie a F = siła w kierunku przemieszczenia. Jeśli praca jest definiowana jako siła 
razy przesunięcie, oznacza to ,że obiekt musi przesunąć się aby praca była wykonana. Może to być sprzeczne z 

bieżącym postrzeganiem pracy. Na przykład jeśli pchasz mur aby poćwiczyć, możesz uważać ,że pracowałeś 
bardzo ciężko. Jednak fizyk powie ci ,że nie pracowałeś ponieważ mur się nie przesunął. Innym ważnym 
aspektem tej definicji jest to ,że siła musi być w tym samym kierunku co przemieszczenie. Może być siła ujemna, 
ale musi być w tym samym kierunku co przemieszczenie. Może zauważyłeś ,że siłą i przemieszczenie są 
jednostkami wektorowymi, więc jedyny sposób aby je pomnożyć razem to jeśli ich kierunek jest taki sam. Na 
przykład przypuśćmy ,że postać w grze musi ciągnąć wagon wypełniony skarbami. Prawdopodobnie pociągnie 
pod kątem, ale wagon potoczy się poziomo po ziemi. Oznacza t o w kontekście pracy, że musisz użyć składowej 
poziomej siły, a nie siły całkowitej dla obliczenia tej pracy:  

 

Przed spojrzeniem na przykłady, ważne jest omówienie kilku faktów o wektorach. W Części IV, omówiliśmy 
szczegółowo kilka działań, które muszą być wyliczone aby przetworzyć jakieś działania wektorowe. Ta część 
będzie wymagała kilka z tych metod wliczając w to iloczyn skalarny, normalizację i mnożenie skalarne. Kod w tej 
części koncentruje się wokół definicji wektora, która wygląda tak:  

typedef struct 
{ 
float x; 
float y; 
} vector2D; 
3D vector 
typedef struct 
{ 
float x; 
float y; 
float z; 
} vector3D; 
Wektory te są wykorzystywane tu ze względu na prostotę i matematykę. Jeśli wolisz inną implementację, nie 
krępuj się zastępując je w przykładach. Biblioteka vector, dostarczona z przykładowym kodem zawiera wszystkie 
dane potrzebne dla działanie, które nie są wyraźnie zdefiniowane w tej części. Ostatnia sprawa dotyczy jednostek 
pracy. Jednostki metryczne są najłatwiejsze do pracy z symulacją fizyczną. W tym przypadku siła mierzona jest w 
Newtonach, a przemieszczenie w metrach, co oznacza ,że praca jest mierzona w Nm (N*m). Jednostka ta została 
nazwane dżulem (J), więc 1J = 1N*m.  
Dżul (J)  
1J = 1N*m  
PRZYKŁAD 12.1 : OBLICZANIE PRACY  
Załóżmy ,że gracz musi pchnąć tajną kamienną ścianę przynajmniej 2 metry aby uzyskać dostęp do poziomu 



dodatkowego. Jeśli gracz może pchać z poziomą siłą 1500N a tarcie kinetyczne siły to 50N skierowane przeciw 
niemu, jaka jest całkowita wykonana praca przy przesunięciu ściany?  
Rozwiązanie  
Zacznijmy od definicji pracy W = FΔx .Siła wypadkowa w tym przypadku to 1500N - 50N =1450N, a 
przemieszczenie to 2 m  
W = FΔx = 1450N(2m) = 2900N*m = 2900J 
Programowe obliczenie dla pracy jest proste. Tu mamy funkcję, która zwraca ilość pracy przy podanej sile, sile 
tarcia i przemieszczeniu : 
float calculateWork(float force, float friction,float displacement) 
{ 
float netForce = force - friction; 
float temp = displacement * netForce; 
return temp; 
}  

PRZYKŁAD 12.2 : OBLICZANIE PRACY Z KĄTEM SIŁY 
Wróćmy do przykładu wagonu, Jeśli postać pcha ten wagon z siłą 1600N @ 60o a tarcie kinetyczne to 25N, ile 
pracy wymaga przepchnięcie 5m?  
Rozwiązanie  
1.Zauważ ,że siła postaci pchającej wagon jest pod kątem, a przemieszczenie jest poziome. Oznacza to ,że 
możesz użyć tylko poziomych komponentów dla tej siły: 
FCx = FC(cosθ) = 1600N(cos60o) = 1600N(0,5) = 800N 
2.Teraz znajdujemy siłę wypadkową :  
Fnet = FCx - Ff = 800N - 25N = 775N 
3.W końcu musimy zdefiniować pracę:  
W = FnetΔx = 775N(5m) = 3875N*m = 3875J 
Siły pod kątem mogą być często wyliczany w zależności od fizycznego modelu gry. Tu mamy funkcję, która 
zwraca ilość pracy rozpatrywanej jako siła pod kątem: 
float calculateAngleWork(vector2D vect, float friction, float displacement) 
{ 
float temp; 
temp = cos(DegreesToRads(vect.y)); 
float horizForce = vect.x * temp; 
float work = calculateWork(horizForce,friction, displacement); 
return work; 
} 
PRZYKŁAD 12.3 : OBLICZANIE PRACY Z SIŁA I PRZEMIESZCZENI O RÓŻNYCH KĄTACH  
Przypuśćmy ,że kodujesz grę gdzie obiekt będzie przesuwany w kierunkach x i y. Siła wypadkowa to 2000 @ 60o 
jest stosowana do obiektu, ale ze względu na ograniczenia, obiekt przesuwa się 3m @ 30o. Ile pracy trzeba 
włożyć w przesunięcie obiektu?  
Rozwiązanie  
1.Wyzwaniem są t dwa wektory o różnych kątach. Najpierw dzielimy oba wektory na składowe aby można działać 
na nich łatwiej: F = 2000N@60o = [2000(cos60o)2000(sin60o)] = [1000 1732]; Δr = 3m@30o = 

[3(cos30o)3(sin30o)] = [2,6 1,5] 
2.Teraz musisz znaleźć składowe siły, które są w tym samym kierunku co przemieszczenie. Możesz użyć iloczynu 
skalarnego do tego. Pamiętaj ,że iloczyn skalarny siły i wektora znormalizowanego przemieszczenia tworzy 
długość rzutowanie. To rzutowanie razy znormalizowane przemieszczenie ujawnia składową siły w kierunku 
ruchu: 
Δr = [2,6/3 1,5/3] = [0,866 0,5] ; |Fr| = F • Δr = [1000 1732]•[0,866 0,5] = 1732 ; Fr = |Fr| * Δr = 1732[0,866 
0,5] = [1500 866] = 1732N@30o 
3.Teraz siła i przemieszczenie są w tym samym kierunku (30), możemy pomnożyć ich wartości 
W = FrΔr = 1732N(3m) = 5196N*m = 5196 J 
Kod ilustrujący przykład: 
float caclulationAngleWorkFromVector(vector2D initial, vector2D change) 
{ 
vector2D force, dispalcement, displacementNormal, temp; 
float = polarToCartesian(initial); 

displacement = polarToCartesian(change); 
displacementNormal = normalizeVector(displacement); 
projectionLength = dotProduct(force, displacementNormal); 
cout<<"Długość projekcji" << projectionLength<<"\n"; 
temp = scalarMultiply(projectionLength, displacementNormal); 
temp = cartesianToPolar(temp); 
work = temp.x * change.x; 
return work; 



} 
Ta funkcja wykonuje tą samą pracę. Pierwszy krok to konwersja ze współrzędnych biegunowych do 
kartezjańskich, aby można przetworzyć właściwie składowe wektora siły i przemieszczenia. Kolejny krok to 
określenie normalnego przemieszczenia. Jest to robione przez użycie funkcji normalizeVector(). Potem możemy 
użyć funkcji dotProduct() dla określenie długości rzutowania. Teraz znamy długość rzutowania, mnożymy ją przez 
displacementNormal i pobieramy wektor końcowy, którego możemy użyć do obliczenia pracy. Oto szybkie 
przypomnienie obliczenia wektorów normalnych i iloczynu skalarnego: 
vector3D normalizeVector(vector3D vect) 
{ 
float mag, square; 
vector3D temp; 
square = squareVector(vect); 
mag = sqrt(square); 
temp.x = vect.x/mag; 

temp.y = vect.y/mag; 
temp.z = vect.z/mag; 
return temp; 
}  
Pamiętaj o normalnym obliczeniu wielkości wektora a potem podzieleniu każdego elementu w wektorze przez 
ilość wynikową w normalnym oryginalnym wektorze 
float dotProduct(vector3D a, vector3D b) 
{ 
vector3D temp; 
float scalar; 
temp.x = a.x*b.x; 
temp.y = a.y * b.y; 
temp.z = a.z * b.z; 
scalar = sumVector(temp); 
return scalar; 
} 
Iloczyn skalarny dwóch wektorów daje w wyniku wektor, który jest zsumowany. Pamiętaj, że iloczyn skalarny 
zwraca wartość skalarną. Pamiętaj ,że praca jest jednostką skalarną, więc jeśli siła i przemieszczenie są w tym 
samym kierunku, możesz to zignorować i po prostu pomnożyć wielkości. Druga wielkością jaką zdefiniujemy jest 
energia kinetyczna. Energia kinetyczna jest to ilość energii obiektu związana z jego ruchem. Dlatego, im szybciej 
się porusza ma więcej energii kinetycznej. W związku z tym jest bardzo podobna to tempa, którym jest masa razy 
prędkość. Definicja energii kinetycznej to jedna druga masy razy prędkość do kwadrat. 1/2mv2.  
Energia kinetyczna  
KE = 1/2mv2,gdzie m = masa a v = szybkość . Zauważ ,że definicja jest oparta o szybkość niż o prędkość. 
(Pamiętaj ,że szybkość jest skalarna wersją prędkości, więc jest to prędkość minus kierunek). Ponieważ energia 
kinetyczna jest również jednostką skalarną, kierunek nie ma znaczenia. W czasie zmiany szybkości zmienia się 
również energia kinetyczna, więc często odkryjesz że wyznaczamy początkową i końcową energię kinetyczna w 
okresie czasu, podobnie jak robiliśmy to z prędkością. Jeśli użyjemy jednostek metrycznych, okaże się ,że energię 

kinetyczną mierzymy w dżulach: kg(m/s)2 = kg(m2/s2) = (kg * m/s)*m = N * m = J  
PRZYKŁAD 12.4 : OBLICZANIE ENERGII KINETYCZNEJ  
Załóżmy ,że masz urządzenie, które mierzy szybkość piłki bejsbolowej, i zarejestrowało 90mil/hr. Jeśli piłka ma 
masę 145g, jaką energię kinetyczną ma w danej chwili?  
Rozwiązanie 
1.Najpierw musimy zrobić konwersję jednostek. Szybkość musi być mierzona w m/s a masa w kilogramach  
(90 mil/1 godz)(1609 m/1 mila)(1 godz / 60 min)(1 min/60 s) = 40,225 m/s ; 145 g = 0,145 kg 
2.Teraz możemy wstawić te wartości do definicji energii kinetycznej: KE = 1/2mv2 = v2(0,145 kg)(40,225 m/s)2 = 
117,3 J 
Programowo to obliczenie jest bardzo proste. Oto funkcja, które będzie obliczać energię kinetyczną podającą 
masę w kilogramach a szybkość w metrach na sekundę: 
float calculateKineticEnergy(float mass, float speed) 
{ 
float KE; 

KE = (mass/2)*(pow(speed.2)); 
return KE; 
}  
Teraz kiedy mamy zdefiniowaną pracę i energię kinetyczną, jesteśmy gotowi użyć nowego twierdzenia, które 
opisuje bezpośredni związek między nimi. Nazywa się twierdzeniem pracy i energii. To twierdzenie stanowi ,że 
wypadkowa lub praca całkowita wykonywana na obiekcie jest równa zmianie jego energii kinetycznej  
Twierdzenie energii i pracy  
W = ΔKE = KEf - KEi lub FΔx = 1/2mvf

2 - 1/2mvi
2 , gdzie siła i przemieszczenie są w tym samym kierunku, a v 



jest szybkością Twierdzenie to mówi, że jeśli wykonujemy pracę na obiekcie (siła przesuwa go na jakąś 
odległość), obiekt albo przyspiesza albo zwalnia. Koncepcyjnie to brzmi podobnie do drugiego prawa Newtona (i 
jest tak), ale ta wersja może być używana do śledzenia końcowej szybkości obiektu po danym przemieszczeniu. 
PRZYKŁAD 12.5 : TWIERDZENIE ENERGII I PRACY 
Załóżmy ,że programujesz grę bejsbolową, a łapacz musi rzucić piłkę do pierwszej bazy. To zajmuje trochę pracy 
otrzymanie piłki w ruchu. Jeśli może wytworzyć siłę 400N dla odległości 0.75m (z tyłu głowy do miejsca gdzie 
puszcza piłkę), a piłka ma masę 145g, jaka jest szybkość piłki kiedy ją puszcza?  
Rozwiązanie  
To jest świetna okazja dla użycia twierdzenia energii i pracy:  
W = ΔKE = KEf - KEi  
FΔx = 1/2mvf

2 - 1/2mvi
2  

400N(0,75 m) = 1/2(0,145kg)(vf)2 - 0; 300J = 0,0725kg(vf)2 ; 4137,93m2/s2 = vf
2; 64,33 m/s = vf 

Poniższa funkcja powie nam o końcowej szybkości wykorzystując twierdzenie energii i pracy: 
float calculateWorkEnergy(float force, float mass, float displacement, float veloctyInitial) 

{ 
float work, vFinal; 
work = calculateWork(force, dispalcement); 
vFinal = work/((mass/2)- calculateKE(mass,velocityInitial)); 
velocityFinal = sqrt(Final); 
return vFinal; 
} 
Ta funkcja wykonuje trochę obliczeń dla określenia końcowej szybkości obiektu. Po pierwsze oblicza wykonaną 
pracę przez siłę i przemieszczenie. Potem ta wartość pracy jest podstawiana bezpośrednio do funkcji określającej 
końcową prędkość. Prawidłowe warunki boczne pochodzą z twierdzenia energii i pracy. Potem jest brany 
pierwiastek kwadratowy i zwracany jako prędkość końcowa obiektu. W programowaniu gier, znalezienie 
ostatecznej prędkości jest bardziej przydatne niż przyspieszenie, więc to twierdzenie może być bardzo przydatne 
2.Energia kinetyczna i prawo zachowania energii 
Teraz po kreśleniu pracy i energii kinetycznej, jest jeszcze jeden typ energii do zdefiniowania zanim przejdziemy 
do innej formuły modelowania ruchu. Ta energia jest nazywana grawitacyjną energią potencjalną (GPE) 
Zasadniczo GPE jest energią zmagazynowaną w obiekcie ze względu na jego wysokość nad ziemią. Jeśli wziąłbyś 
książkę i trzymał w powietrzu, byłaby to grawitacyjna energia potencjalna. Skąd wiemy ,że energia jest 
magazynowana w książce? Odsuń się. Czy książka się ruszyła? Pewnie - spadła na ziemię z powodu grawitacji. 
Informuje cię to ,że energia potencjalna była przechowywana w książce dopóki nie została uwolniona. Jak 
zmierzyć ilość energii zmagazynowanej w książce? Cóż, na podstawie jej masy, i co ważniejsze, jej wysokości nad 
ziemią. W rzeczywistości jest to iloczyn wagi obiektu w Newtonach i jego wysokości.  
Grawitacyjna energia potencjalna 
GPE = mgy , gdzie m = masa, g = przyspieszenie ziemskie a y = wysokość. Jeśli przyjrzeć się bliżej definicji 
grawitacyjnej energii potencjalnej, ciekawy może być temat jednostki. Jeśli pozostaniemy w systemie 
metrycznym, jeśli mamy masę w kilogramach, przyspieszenie ziemskie w m/s2 a wysokość w metrach, energia 
potencjalna jest mierzona w dżulach (J), podobnie jak energia kinetyczna. Co ważne, pamiętaj ,że energia 
potencjalna jest skalarem, po prostu ilość energii bez kierunku. Oznacza to ,że możesz zignorować kierunek g i 
używać dodatniego 9.8m/s2. 

PRZYKŁAD 12.6 : GRAWITACYJNA ENERGIA POTENCJALNA 
Załóżmy ,że książka waży 1.5 funta i znajduje się 2 metry nad ziemią. Jaka jest grawitacyjna energia potencjalna?  
Rozwiązanie 
1.Zwróć uwagę ,że definicja jest oparta na masie, nie wadze. Więc użyjmy wagi dla obliczenia masy: 1,5 funta 
(1N/0,2248 funta) = 6,6726 N; w = mg ; -6,6726N = m(-9,8 m/s2) ; m = 0,6809 kg 
2.Teraz przechodzimy do definicji: PE = mgy = 0,6809 kg(9,8m/s2)(2m) = 13,35 J 
Obliczanie energii potencjalnej jest również bardzo proste. Przed użyciem grawitacji do obliczeń, należy 
koniecznie określić w jaki sposób grawitacja będzie używana w grze. Dla większości gier powinno wystarczyć: 
$define GRAVITY 9,81 
Przy tej definicji, spójrzmy na obliczanie energii potencjalnej. Funkcja ta daje nam wartości energii potencjalnej w 
Dżulach: 
float calculatePotentialEnergy(float mass, float height) 
{ 
float PE; 

PE = mass*GRAVITY*height; 
return PE; 
}  
Teraz po zdefiniowaniu energii kinetycznej i potencjalnej, możemy użyć ich do modelowania pewnego typu ruchu. 
Zastanawiałeś się jak działa rollercoster? Czy po zjeździe z pierwszej górki były jakieś dodatkowe silniki lub 
hamulce dopóki nie dotarłeś do końca? Jeśli to był tradycyjny rollercoster to nie było. Cała jazda była regulowana 
przez prawo zachowania, znane również jako prawo zachowania energii mechanicznej. To szczególne prawo 
mówi ,że energia nie może być tworzona lub niszczona. Może tylko przełączać swoją formę. Dwie formy jakie do 



tej pory poznaliśmy to energia kinetyczna i potencjalna.  
Prawo zachowania energii mechanicznej (uproszczone)  
KEi + PEi = KEf + PEf lub 1/2mvi

2 + mgyi = 1/2mvf
2 + mgyf 

Pamiętasz z definicji ,że im szybciej obiekt się porusza tym większą energię kinetyczną ma, a im wyżej jest od 
ziemi tym większa jego energia potencjalna. To co jest fascynujące to to ,że ilość energii zawsze pozostaje ta 
sam; to po prostu zmiana między różnymi formami. Obejrzyj rollercoster na górze pierwszego wzniesienia. Jest 
rzeczywiście wysoko, więc ma dużą energię potencjalną. Jednak, porusza się dosyć wolno, więc ma niewielką 
energię kinetyczną. Następnie zjeżdża w dół nabierając szybkości. Energia potencjalna jest konwertowana na 
energię kinetyczną. W tym czasie kolejka znajduje się na dolnej części wzgórza, cała energia potencjalna została 
zmieniona w kinetyczną a kolejka jest na maksymalnej szybkości. Potem wjeżdża na kolejne wzgórze a energia 
kinetyczna zamienia się powoli w potencjalną. Jest to stały kompromis ,który powoduje ,że ilość energii pozostaje 
ta sama :  

 

PRZYKŁAD 12.7 : ZACHOWANIE ENERGII MECHANICZNEJ  
Załóżmy ,że programujesz grę Indiana Jones i dostajesz się do części , w której skacze do wózka górniczego i 
zjeżdża w górę i w dół przez szereg wzniesień. Jeśli wózek jest na wysokości 100m gdy Indy skacze, a razem on i 
wózek ważą 300 funtów, jak szybko pojadą kiedy znajdą się na dole pierwszego wzgórz (poziom ziemi)?  
Rozwiązanie  
1.Zauważ ,że obie definicje wymagają masy zamiast wagi, więc najpierw skonwertuj wagę do masy : 300 
funtów(1N/0,2248 funta) = 1334,52N ; w = mg ; -1334,52N = m(-9,8m/s2); m - 136,18 kg 
2.Można teraz wstawić wszystko do prawa zachowania energii i rozwiązać dla vf :  

 

Podczas pracy z tym prawem zachowania, pamiętaj ,że jest to prawdziwe dla każdych dwóch punktów na 
rollercoasterze, a n ie tylko górną a dolną częścią wzniesienia. Zauważ również ,że jest m w każdym wyrażeniu 
prawa zachowania Po podzieleniu obu stron równania przez m, znosi się ,więc tak naprawdę masa nie ma 
znaczenia. Należy również pamiętać ,że prawo to nie ogranicza się do kolejki górskiej. Jest prawdziwe dla 
każdego typu ruchu tak długo jak nie zadziałają zakłócenia sił zewnętrznych. Roller coaster jest dobrym 



przykładem ponieważ jest to odosobniony scenariusz bez większych sił zewnętrznych. Mówię bez "poważnych" sił 
zewnętrznych ponieważ można wziąć pod uwagę kilka małych sił takich jak tarcie czy opór powietrza jeśli chcesz 
dodać trochę realizmu do ruchu. W realnym życiu, część energii jest tracona na ciepło i dźwięk z powodu tarcia i 
oporu powietrza, ale obliczenie dokładnej ilości może być bardzo kosztowne pod katem mocy obliczeniowej. 
Jednak jest prosty sposób na pracę z tym modelem. W miarę upływu czasu energia jest tracona. Dodanie 
dodatkowego terminu ,który przedstawia energię cieplną i dźwiękową po lewej stronie prawa zachowania sił 
redukuje energię kinetyczną i potencjalną, tworząc bardziej realistyczny wynik.W miarę upływu czasu, pojazd 
nigdy nie jest tak wysoko lub tak szybki jak był na początku ponieważ z powodu niewielkiej starty energii. 
Prawo zachowania energii (zmodyfikowane)  
KEi + PEi = KEf + PEf + Eo lub 1/2mvi

2 + mgyi = 1/2mvf
2 + mgyf + Eo, gdzie Eo przestawia inną energię (ciepło / 

dźwięk)  
PRZYKŁAD 12.8 : ZMODYFIKOWANE PRAWO ZACHOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
Przypuśćmy ,że wracamy do gry Indiana Jones Tym razem chcesz zrobić to bardziej realistycznie. Jeśli wózek jest 
na wysokości 100m kiedy Indy skacze, a razem z nim waży 300 funtów, i około 2000J energii jest traconych na 

ciepło i dźwięk, jak szybki powinien być kiedy dotrą na dół pierwszego wzniesienia (poziom ziemi)?  
Rozwiązanie 
1.Konwertujemy wagę na masę: 300 funtów(1N/0,2248 funta) = 1334,52N ; w =mg ; -1334,52N = m(-9,8m/s2); 
m = 136,18 kg 
2. Teraz wstawiamy wszystko co wiemy do zmodyfikowanego prawa zachowania energii i znajdujemy vf :  

 

Zauważ ,że przy zmodyfikowanym prawie zachowania energii, prędkość końcowa jest nieco niższa, ponieważ 
część energii jest tracona. Wydaje się to niezauważalne, możesz podwyższyć ilość traconej energii. Jeśli pojazdem 
byłyby sanki zjeżdżające z lodowego wzgórza, można się zdecydować na stosowanie mniejszych wartości strat 
energii. 

XIII. PĘD I ZDERZENIA 

1.Zderzenia z obiektami stacjonarnymi 
Najprostszym typem zderzenia jest taki, w którym obiekt będący w ruchu zderza się ze stałym, stacjonarnym 
obiektem, tak jak bilardowa bila uderza w bandę. Banda się nie rusza, więc możesz tylko wymodelować wynikowy 
ruch obiektu, bili. Ten typ scenariusza może być wymodelowany za pomocą odbicia wektora, który odnosi się do 

ruchu poruszającego się obiektu - w tym przypadku bili. Istnieje ciekawa symetria : Kąt pod jakim uderza musi się 
równać kątowi odbicia. Innymi słowy kąt padania musi się równać kątowi odbicia :  



 

Proces tej jest bardzo prosty do oprogramowania jeśli ściana jest idealnie pozioma lub idealnie pionowa. 
Podobnie, jeśli obiekt stacjonarny jest równo z osiami układu współrzędnych, co znaczy ,że boki pola są idealnie 
poziome i pionowe, odbicie wektora jest proste do wymodelowania. Wrócimy do bili i jej trafiania w bandę. Mam 
nadzieję ,ze po przeczytaniu Części 10 o ruchu w dwu i trójwymiarze, potrafisz wyśledzić prędkość bili z wektorem 
w formie składowej: prędkość bili = [vx vy]. Jeśli banda jest pionowa, wszystko co musimy zrobić to odwrócenie 
składowej poziomej prędkości kiedy piłka jest uderzana :  

 

Podobnie jeśli ściana jest pozioma, odwracamy kierunek składowej pionowej prędkości bili kiedy jest trafiana 
Odbicie wektora z wyrównaniem do osi  
Jeśli granica stacjonarna jest pionowa , vf = [-vix viy] 

Jeśli granica stacjonarna jest pozioma vf = [vix -viy] 
dla prędkości przychodzącej vi = [vix viy]  
PRZYKŁAD 13.1 : ODBICIE WEKTORA Z WYRÓWANIEM I BEZ WYRÓWNANIA DO OSI 
Przypuśćmy ,że kodujesz prostą grę Pong i chcesz wymodelować zderzenie piłeczki z paletką. Jeśli piłeczka 
dochodzi do paletki z prędkością przychodzącą [40 75] kiedy jest uderzana,jaka powinna być prędkość wynikowa? 
Rozwiązanie  
W Pong, piłeczka przemieszcza się tam i z powrotem po ekranie, więc kiedy trafiasz ją , zderza się z brzegiem 
pionowym. Oznacza to ,że musisz odwrócić składową poziomą prędkości i pozostawić taką samą składową 



pionową. Dlatego końcowa prędkość wektora musi być [-40 75]. Teraz po omówieniu odbicia wektora z 
wyrównaniem do osi zajmiemy się brakiem wyrównania osi. Co jeśli obiekt stały jest zorientowany w taki sposób 
,że brzegi nie są dłużej równoległe do osi x i y? Kąt padania musi równać się kątowi odbicia, ale teraz jest to 
trochę bardziej złożone niż odwrócenie jednej składowej. Zacznijmy od dwóch wymiarów, a następnie 
rozszerzymy proces na 3D .Zwykle kiedy podchodzimy do tego scenariusza, znasz prędkość przychodzącą 
poruszającego do obiektu (vi), znasz linię graniczną obiektu stacjonarnego, który odbija się (B), i szukasz nowej 
prędkości wynikowej wektora (vf) :  

 

Dla zaimplementowania tej postaci odbicia w kodzie, użyjemy funkcji: 
vector2D axisAlignedCollision(vector2D vect, char b) 
{ 
vector2D temp = vect; 
if (b =='v') 
temp. = temp.x *= -1; 
else if (b == 'h') 
temp.y = temp.y *= -1; 
return temp; 
} 
Ta określona funkcja wymaga aby wiedzieć czy użytkownik robi poziome czy pionowe odbicia. Zwykle nie prosi się 
gracza o podanie takich informacji. Kluczowe byłoby tu zagnieżdżenie takiego odbicia wewnątrz algorytmu 
zderzenia. Pamiętaj, że wykrywanie zderzeń jest tylko połową procesu. Jako projektant gier musisz określić jaki 
wynik będzie. Pierwszą rzeczą jaką musisz prostą prostopadłą (N) do linii obiektu stacjonarnego. Mówi się ,że 
nachylenia są odwrotnościami wzajemnymi. Więc jeśli nachylenie linii granicznej (B) to Δy/ Δx nachylenie prostej 
prostopadłej musi być -Δx/ Δy. postaci wektorowej, jest to to samo co powiedzenie ,że B = [Δx Δy] dlatego N = 
[Δy/ -Δx]. Potem musisz znormalizować N taka by miała długość 1.Aby znormalizować wektor, musisz podzielić go 
przez jego własną wielkość, jak poniżej. Znormalizowane N jest oznaczone jako N’:  

 



Kolejnym krokiem jest znalezienie rzutowania P -vi na prostą (N′). Zwróć uwagę, że musisz odwrócić vi zanim 
zrobisz mnożenie skalarne ponieważ znajduje się w niewłaściwym odniesieniu do P. Mnożenie skalarne wektorów 
daj nam wielkość rzutowania, więc wielkość P = -vi *N. Aby uzyskać P wskazujący ten sam kierunek co prosta 
prostopadła, musisz pomnożyć wielkość P rzez prostą, więc wektor P = (-vi*N) * N : 

 

Teraz aby znaleźć vf, potrzeba trochę geometrii. Poniższy rysunek dodaje nowy wektor V. V = vi + P :  

 

Jak widać P+V=vf. Zastępujemy poprzednią linię dla V: 
Jeśli V = vi + P i P + V = vf wtedy : f = P + (i + P),co daje nam końcową linię : vf = 2 * P + vi 
Odbicie wektora nie wyrównanego do osi 
vf = 2 * P + vf , gdzie vi = prędkość przychodząca a P = raut -vi na prostą prostopadła do linii granicznej 
PRZYKŁAD 13.2 : ODBICIE WEKTORA 2D NIE WYRÓWNANNEGO DO OSI 
Załóżmy ,że kodujesz zmodyfikowaną grę Pong, która ma dodatkowe obiekty na ekranie, i chcesz modelować 
zderzenie piłeczki z jedną z tych przeszkód. Załóżmy ,że masz już określone że zderzenie ma mieć miejsce w 
następnej klatce. Granica bliżej przeszkody przechodzi z punktu (50,25) do punktu (200,250). Jeśli piłeczka zbliża 
się do przeszkody z prędkością przychodzącą [50 10] kiedy ją trafia, jaka powinna być prędkość wynikowa?  
Rozwiązanie  
1.Znajdujemy wektor opisujący linię graniczną: B = [Δx, Δy] = [200 250] - [50 25] = [150 225] 
2.Znajdujem prostą prostopadłą wektora: N = [Δy - Δx] = [225 -150] 
3.Normalizacja N: ||N|| = √2252 + (-150)2 = √50625 + 22500 = √73125 ≈ 270,416; N = [226 -150]; N′ = N = 
][225/270,416 -150/270,416] &asymp ]0,832 -0,555] 



4.Znajdujemy P przez obliczenie długości rzutu i pomnożenie tego przez N′ :  
P = (-vi •N′) * N′ = ([-50 -10] • [0,832 -0,555]) * N′ = (-36,05) * N′ = (-36,05)*[[0,832 - 0,555] ≈ [-30 20] 
5.Końcowym krokiem jest obliczenie prędkości końcowej: 
vf = 2*P + vi = 2 * [-30 20] + [50 10] = [-60 40] + [50 10] 
Przyjrzyjmy się jak możemy włączyć to wielkie obliczanie do funkcji, która prawidłowo obliczyć odbicia nie 
wyrównane do osi dla obiektu 2D: 
vector2D nonAxisAlignedCollision(vecotr2D a, vector2D b) 
{ 
vecotr2D temp, temp2, temp3, length, reflection; 
float projection; 
projection = dotProduct (temp2, temp); 
length = scalarMultiply (projection, temp); 
reflection = scalarMultiply(2,length); 
return temp3; }  

Najpierw normalizujemy wektor , który opisuję granicę. Potem określamy długość rzutu przez odwrócenie wektora 
kolizji obiektu i obliczamy iloczyn skalarny, Mnożymy rzut z granicą prostej prostopadłej. Potem określamy 
długość składowej odbicia przez pomnożenie rzutu przez granicę prostej prostopadłej. Odbicie jest określone prze 
dwukrotny rozmiar długości. Sumujemy wszystkie wektory z odwróconym wektorem obiektu, i mamy odbicie nie 
wyrównane do osi. Można się zastanowić jak to rozszerzyć na 3D. Jeśli znasz prędkość przychodzącą i płaszczyznę 
3D w jaką ma uderzyć, można obliczyć prędkość końcową używając tej samej operacji wektorowej, Różnica jest 
taka ,że w 3D obiekt odbija się od płaszczyzny 3D a nie linii jak w 2D Dwa wektory określają płaszczyznę, więc 
wektor prostej prostopadłej może być znaleziony przez użycie iloczynu wektorowego tych dwóch wektorów.  
PRZYKŁAD 13.3 : WEKTOR ODBICIA 3D NIE WYRÓWNANEGO DO OSI  
Teraz załóżmy, że kodujesz zmodyfikowaną grę Pong 3D, która ma dodatkowe obiekty na ekranie i chcesz 
zmodelować zderzenie piłeczki z jedną z tych przeszkód. Załóżmy ,że już określiłeś ,że zderzenie nastąpi w 
kolejnej klatce. Najbliższą granicą przeszkody jest płaszczyzna zdefiniowana przez wektory [200 250 -300] i [50 
200 -25]. Jeśli piłeczka podchodzi do przeszkody z prędkością przychodzącą [100 -50 -50] kiedy w nią trafi, jak 
powinna być prędkość wynikowa?  
Rozwiązanie  
1.Znajdujemy powierzchnię prostopadłą :  

 

2.Znajdujemy P przez obliczenie długości rzutu i pomnożenie tego przez N′:  

 

3.Ostatnim krokiem jest obliczenie prędkości końcowej:  



 

vector3D nonAxisAlignColl(vector3D a, vetor3D b, vector3D velocity) 
{ 
vector3D temp, normal , velocityTemp, velocityFinal, length, reflection; 

velocityTemp = scalarMultiply (-1, velocity); 
float projection; 
temp = crossProduct(a,b); 
nomal = normalizeVector(temp); 
projection = dotProduct(velocityTemp, normal); 
length = scalarMultiply(projection, normal); 
reflection = scalarMultiply(2, length); 
velocityFinal = sumVectors(reflection, velocity); 
return velocityFinal; 
}  
2.Definicja Pędu i Popędu  
Pierwszym krokiem w procesie modelowania zderzeń między dwoma obiektami jest zdefiniowanie nowej jednostki 
- pędu. Pęd (p) jest definiowany jako masa razy prędkość. Oznacza to ,że masywniejszy obiekt ma większy pęd. 
Pęd 
p=mv , gdzie m = masa a v = prędkość . Ponieważ pęd jest oparty o prędkość, która stale się zmienia, ma sens 
mówienie o chwilowym pędzie jako określonym punkcie w czasie lub zmianie pędu w interwale czasu. Rozwiążmy 
problem jednostek. Jeśli pozostajemy w systemie metrycznym, masa jest mierzona w kilogramach, a prędkość 
jest mierzona w metrach na sekundę, więc jednostką pędu jest kg*m/s. Bądź ostrożny. Jest to często mylone z 
Newtonami, ale pamiętaj ,że 1N = 1kg*m/s2 a nie 1kg*m/s Ponadto ,jeśli przyjrzeć się definicji, zobaczysz ,że 
pęd jest równy skalar (masa) razy wektor (prędkość). Oznacza to ,że pęd jest również jednostką wektorową a 
jego kierunek jest zawsze taki sam jak prędkości. W jednym wymiarze ten kierunek może być tylko albo dodatni 
albo ujemny. W dwuwymiarze, kąt prędkości we współrzędnych biegunowych jest taki sam jak kierunek pędu. W 
2D i 3D, najprawdopodobniej będziesz opuszczał te jednostki wektorowe w formie składowej w programowaniu. 
Ważne jest to ,że każda z tych składowych może być traktowana oddzielnie, co prowadzi nas z powrotem do 
jednego wymiaru. 
PRZYKŁAD 13.4 : OBLICZANIE PĘDU W 1D 
Jeśli ciężarówka o wadze 5500 funtów porusza się 60 mil/hr w dół prostej drogi, jaki jest jej pęd? 
Rozwiązanie 

1.Musimy skonwertować wagę ciężarówki na kilogramy: 5500 funtów(1N/0,2248 funta) = 24 466,19N; w =mg ; 
24 466,19N = m(9,8 m/s2); m = 2496,55 kg 
2.Konwertujemy prędkość na metry na sekundę: (60 min/1 godz)(1609 m/1 mila)(1 godz / 3600 s) = 26,82 m/s 
3.Teraz wstawiamy te dwie wartości do wzoru : p = mv ; p = 2496,5 kg (26,82 m/s); p = 66 957 , 47 kg*m/s 
Funkcja pędu wygląda tak: 
float momentum(float velocity, float mass) 
{ 
float momentum; 
momentum = mass * velocity; 
return momentum; 
}  
PRZYKŁAD 13.5 : OBLICZANIE PĘDU W 3D 
Statek kosmiczny ma przybliżoną mase 4500kg, a prędkość wektorowa to : [30 50 -20], jaki jest pęd? 
Rozwiązanie 
Tym razem prędkość jest wyrażona w wektorze 3D, więc obliczamy pęd jako wektor 3d: p = mv ; 

 



A oto funkcja która obliczana rozwiązanie używając mnożenia skalarnego: 
vector3D momentum3D (vector3D velocity, float mass) 
{ 
vector3D temp; 
temp = scalarMultiply(mass, velocity); 
return temp; 
} 
Teraz mamy zdefiniowany pęd, została nam do zdefiniowania jeszcze jedna jednostką - popęd (impuls) Musimy 
wrócić do Drugiego Prawa Newtona (Część11) 
F =ma 
Zastępujemy przyspieszenie : F = m(vf - vi)t ; F = )mvf - mvit ; 
Czy rozpoznajesz górną część? Tak to prawda - to w rzeczywistości zmiana pędu : F = (ΔP)t 
Wierz lub nie, ale jest to pierwotna postać Drugiego Prawa Newtona. Początkowo stanowi ,że siłą jest równa 
szybkości zmiany pędu. Ostatecznie przyjęto wersję F = ma Ostatnim krokiem jest pomnożenie obu stron przez 

czas: Ft = (Δp) 
Lewa strona równania jest w rzeczywistości popędem  
Popęd 
Popęd = Ft  
gdzie F = siła wypadkowa a t = bardzo mały czas Zazwyczaj popęd jest siłą wydatkowaną w małym okresie 
czasu. Na przykład, jeśli golfista uderza piłkę kijem, nadaje impuls piłce. Kij jest w kontakcie z piłką ułamek 
sekundy, ale wysyła piłkę w powietrze. To prowadzi na z powrotem do równania: Ft = (Δp) 
Mówi ono nam ,że popęd zmienia pęd obiektu .Oznacza to ,że jeśli masa się nie zmienia, obiekt albo przyspiesza 
albo zwalnia. Taki wzór ma specjalną nazwę - zasad pędu i popędu. 
Zasada pędu i popędu 
Pęd = Ft = (Δp), gdzie F = siła wypadkowa, t = bardzo mały czas a p = pęd W założeniach, zasada pędu i 
popędu jest taka sama jak drugiego prawo Newtona. Oba wzory wspierają pomysł ,że siła wypadkowa stosuje się 
do obiektu dla zmiany prędkości. Jednak może się okazać ,ze zasada pędu i popędu jest bardziej 
zoptymalizowana dla programowania. Wróćmy do golfisty gotującego się do uderzenia. W Części 11 omawialiśmy 
przypisanie siły do jego kija. Potem obliczaliśmy wynikowe przyspieszenie i użyliśmy pięciu równań ruchu dla 
obliczenia wynikowej prędkości. Szybszym podejściem może być przypisanie wartości do popędu w oparciu o 
dane użytkownika. Następnie jeśli znasz masę piłki golfowej i jej prędkość początkową (w tym przypadku 0), 
możesz wyliczyć prędkość końcową w wyniku kijem. Jak przedtem, ta końcowa prędkość staje się początkową 
prędkości ruchu pocisku. Zasada pędu i popędu wykonuje ten sam proces, tylko z mniejszą ilością kroków. Sztuką 
jest to aby pamiętać ,że wszystko dzieje się bardzo szybko. Kij golfowy jest w kontakcie z piłką ułamek sekundy. 
Tak więc ruch piłki ma dwa oddzielne segmenty - zderzenie z kijem, który trwa ekstremalnie mały przedział 
czasowy i ruch pocisku  
PRZYKŁAD 13.6 : ZASADA PĘDU I POPĘDU  
Załóżmy kodowanie pola golfowego, a piłka ma masę 45g (0.045kg). Gracza określa popęd kija używając skali 
suwakowej. Jeśli gracz wybierze dość siły aby uzyskać popęd [3 2 -4] (mierzoną w kg*m/s), jaka jest prędkość 
wynikowa piłki? 
Rozwiązanie 
Przejdźmy do zasady pędu i popędu i wstawiamy to co wiemy: popęd = Δp = mvf = mvi ;  

 

(Początkowa prędkość jest 0 ponieważ piłka jest nieruchomo) 
 



 

A oto jak zasada pędu i popędu wygląda w kodzie: 
vector3D impulse3D (vector3D final, vectors3D initial, float mass) { 
vector3D impulse, momentumFinal, momentumInitial; 
momentumFinal = momentum3D(final, mass; 
momentumInitial = momentum3D(initial, mass); 
impulse = substractVectors(momentumFinal, momentumInitial); 
return impulse; 
} 
UWAGA : Pamiętaj ,ze prędkość końcowa jaka obliczasz staje się prędkością początkową dla ruchu pocisku. 
3.Modelowanie zderzeń 
W ostatniej sekcji mieliśmy jednostronne podejście patrząc na skutki kolizji tylko jednego obiektu, używając 

zasady pędu i popędu. Teraz spojrzymy na skutki obu obiektów biorących udział w zderzeniu. Jeśli wda obiekty 
kolidują, i oba mogą się przesuwać, do obu stosuje się popęd ze względu na zderzenie. Popatrzmy jeszcze raz na 
zasadę pędu i popędu: Ft = (Δp) 
Podzielmy obie części przez czas: F = (Δp)/t 
Trzecie Prawo Newtona stanowi ,że dla każdej akcji istnieje równa, ale przeciwna reakcja. W tym przypadku, 
jeden obiekt stosuje siły wobec drugiego, a w tym samym czasie ten drugi obiekt wywiera równą ale przeciwną 
siłę na pierwszy obiekt: F1 = -F2. Teraz wstawmy zasadę pędu i popędu po obu stronach: (Δp1)/t = -(Δp2)/t, Δp1 
= -Δp2 
Teraz wstawmy zdefiniowany pęd po obu stronach :  

 

Ta ostatnia linia ma specjalną nazwę :zasadę zachowania pędu. Ta zasada stanowi ,że całkowita ilość pędu 
pozostaje taka sama kiedy obiekty kolidują. Po prostu jest przenoszony z jednego obiektu do drugiego 
Zasada zachowania pędu  
m1v1i + m2v2i = m1v1f + m2v2f , gdzie 1 oznacza obiekt 1 a 2 oznacza obiekt 2 Ta zasada stosuje się do 
wyizolowanej kolizji między dwoma . Jeśli zewnętrzna siła interferuje ze zderzeniem, twierdzenie nie ma 
zastosowania. Jednak ,ze względu na szybkość z jaką kolizja wystąpiła, bardzo rzadko siła zewnętrzna ma 
zastosowanie. Pamiętaj ,że pęd jest jednostką ,więc ta zasada działa w ten sam sposób czy kolizja wystąpiła w1D, 
2D lub 3D  
PRZYKŁAD 13.7 : ZASADA ZACHOWANIA PĘDU 

Załóżmy, że kodujesz grę bilard w 3D, i skupiasz się na bili uderzającej inną bilę. Jeśli bila ma masę 0.5 kg a 
prędkość początkowa [50 10 -30] i i całkowicie zatrzymuje się kiedy trafia w inną bilę o masie 0.45kg, więc jaka 
powinna być prędkość końcowa drugiej bili jako wynik zderzenia? 
Rozwiązanie 
Idziemy prosto do zasady zachowania pędu i wypełniamy to co wiemy :  



 

 
Możemy zobaczyć ,że cały pęd bili jest przenoszony do drugiej bili kiedy one kolidują. Oto program: 

vector3D conserveMomentum(vector3D object1Start, vector3D object1stop, vector3D object2Start, float mass1, 
float mass2) 
{ 
vector3D temp, temp2, sum ,result; 
temp = scalarMultiply(mass1, object1Start); 
temp2 = scalarMultiply(mass2, object2Start); 
sum = sumVectors(temp,temp2); 
result scalarDivide(mass2,sum); 
return result; 
} 
Używając tej funkcji możemy znaleźć końcowy wektor drugiego obiektu po kolizji. 
PRZYKŁAD 13.8 : DOSKONALE NIEELASTYCZNE ZDERZENIE 
Załóżmy ,że kodujesz grę 2D futbol amerykański. Graz z piłką waży 180 funtów i biegnie w kierunku strony 
końcowej z prędkością [0 30] .Jeden z jego przeciwników waży 220 funtów jest po drugiej stronie pola kiedy 

zaczyna biec [25 5]. Kiedy dokona zatrzymania jaka jest prędkość końcowa graczy kiedy przeleć przez pole razem 
jako wynika zatrzymania? 
Rozwiązanie 
1.Konwertujemy wagę graczy na kilogramy:  

 



2.Teraz wstawiamy wszystko co wiemy do zasady zachowania pędu:  

 

3.Sztuczką w tym przykładzie jest to ,że dwóch graczy upada razem, co oznacza ,że obaj maja tą samą prędkość 
końcową. Innymi słowy v1fx = v2fx i v1fy = v2fy, więc liczymy vfx i vfy:  

 

Jedynym powodem dla którego obliczamy końcowe prędkości, jest to ,że są one takie same. Jest jeszcze jedna 
sprawa do rozpatrzenia, kiedy obiekty poruszają się w wyniku zderzenia, ale różnią się prędkościami końcowymi. 
Jeśli mamy dwie niewiadome v1f i v2f, potrzebujemy drugiego równania do ich obliczenia. Zajrzyj do Części I i 
spójrz na liniowe połączenie i zastąpienie. Jeśli myślisz o v1f jako x a v2f jako y, jest to ten sam proces. Użyjemy 
liniowego połączenia lub zastąpienia do znalezienia prędkości końcowej, a potem wstawiamy ją dla znalezienia 
drugiej prędkości. Aby znaleźć drugie równanie musimy omówić różne typy zderzeń. Możemy mówić o zderzeniu 

elastycznym, i zderzeniu doskonale nieelastycznym. Zderzenie elastyczne jest tym które nie ma energii 
kinetycznej, która jest gubiona kiedy dwa obiekty się zdarzają. Wynikiem jest zderzenie gdzie obiekty odbijają się 
jeden od drugiego, jak kule bilardowe. Przykład 13.8 pokazuje dokładnie nieelastyczne zderzenie, gdzie dwa 
obiekty zderzają się razem i mają tą samą prędkość końcową. W prawdziwym życiu, większość zderzeń wychodzi 
gdzieś pomiędzy : Jakaś energia jest tracona, ale dwa obiekty mają różne prędkości końcowe. Możemy 
kontrolować ile energii jest gubione przez zdefiniowanie zmiennej nazwanej współczynnikiem restytucji (ε). Dla 
zderzenia elastycznego ε=1, a dla doskonale nieelastycznego ε=0. Dla większości zdarzeń realistycznych . mieści 
się gdzieś między 0 a 1  
Zderzenia liniowe  
(v1f - v2f) =-ε(v1i - v2i); gdzie ε = współczynnik restytucji (0 < ε < 1) 
Przyjrzyjmy się temu wzorowi bliżej. Jeśli podstawimy 0 dla ε, cała prawa strona odpada, i zasadniczo v1f musi 
równać się v2f. To jest dokładnie to co zdarzyło się w Przykładzie 13.8, więc ma to sens. Jeśli wstawimy 1 dla ε, 
zauważ ,że równie szybko się upraszcza Dlatego większość programistów wybiera często zderzenia elastyczne. 
PRZYKŁAD 13.9 : ZDERZENIA ELASTYCZNE 
Załóżmy ,że kodujesz bilard 2D, i skupiasz się na elastycznym zderzenie dwóch identycznych kul bilardowych. 
Jeśli jedna piłka ma prędkość początkową [30 20] a druga ma prędkość początkową [- 40, 10] kiedy zderzają się 
środkami, jaka musi być ich prędkość końcowa? 
Rozwiązanie  
1.W tym przypadku, nie znamy żadnej prędkości końcowej, więc musimy użyć obu równań.  
Najpierw wstawiamy co wiemy do zasady zachowania pędu:  

 



 

 
Ponieważ piłki są identyczne (m1 – m2) Zniesienie mas 
2.Ustawiamy drugie równanie Ponieważ kolizja jest elastyczna, ε =1 : 

 

  
3.Tu możemy użyć połączenia liniowego lub zastąpienia. Każda metoda zadziała. Użyjemy liniowego połączenia:  

 

Odejmujemy dolne równanie od górnego :  

 

Zastępujemy górne równanie dla znalezienia v1f:  

 

Zwróć uwagę ,że dwie bile przekazują pęd ponieważ jest elastyczny. Wyobraź sobie ,co może się wydarzyć jeśli 
weźmiemy ε =0.9 zamiast 1. Prawda, dwie końcowe prędkości będą trochę wolniejsze. A oto mamy zderzenie 
elastyczne w kodzie. Funkcja ta przetwarza prędkość końcową dwóch obiektów o tej samej masie przy danym 
bieżącym wektorze dla każdego .W tym określonym przykładzie definiujemy restytucję tak :  



 

XIV. RUCH OBROTOWY 

1.Ruch obrotowy  
Wierz lub nie ale już zrozumiałeś podstawowe koncepcje ruchu obrotowego. Poprzednie części zdefiniowały takie 
jednostki jak przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie. Teraz pozostało tylko zastosować te pojęcia do ruchu 
obrotowego . Zacznijmy od przyjrzenia się ruchowi na CD-ROM kiedy komputer go odczytuje : 



 

 Punkt środkowy (C) przedstawia oś obrotu. Punkt na CD (P) obraca się wokół środka, co oznacza ,że porusza się 
po ścieżce okręgu ze stałym promieniem (r). Po jakimś czasie (Δt) punkt P przesunął się o pewną odległość (s) po 
ścieżce okręgu. Ta odległość nazywa się długością łuku i jest zilustrowany poniżej: 

 

Widać tu również kat obrotu θ dla tego przedziału czasowego. Kąt musi być zawsze mierzony w radianach. Ten 
kąt obrotu (θ)przedstawia przemieszczenie kątowe, i jest zdefiniowane jako długość łuku dzielone przez promień 
Przemieszczenie kątowe 
θ = s/r 
, gdzie s= długość łuku a r = promień Zauważ, że jeśli długość łuku (s) jest równa promieniowi (r),θ = 1 
radian.Oto przykład funkcji, która może obliczyć przemieszczenie kątowe przy danej długości łuku i promieniu: 
float angDisplacement(float arc, float radius) 
{ 
float theta; 
theta; = arc/radius; 
; 
return theta; 
} 
Kiedy zdefiniowaliśmy przemieszczenie kątowe, czas na średnią prędkość kątową (ω). Jak można odgadnąć, 
prędkość kątowa jest szybkością zmian przemieszczenia kątowego. Innymi słowy, prędkość kątowa jest 

przemieszczeniem kątowym dzielonym przez czas, jak prędkość liniowa.  
Średnia prędkość kątowa 
ω- = ΔΘ/Δt = θf = θi/tf - ti; gdie θ = przemieszczeniem kątowym a t = czas Jeśli przyjrzysz się bliżej definicji 
prędkości kątowej, prawdopodobnie odkryjesz przybliżone jednostki. Jeśli przemieszczenie kątowe jest mierzone 
w radianach a czas w sekundach, prędkość kątowa musi być mierzona w radianach na sekundę (rad/s) 
PRZYKŁAD 14.1 : ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ KĄTOWA CD-ROM 
Producent pły CD produkuje płyty z prędkością 9500rpm (obrotów na minutę) . Jaka jest jej prędkość kątowa w 
rad/s?  



Rozwiązanie 
1.Obliczamy przemieszczenie kątowe. Jeśli obrót równa się 2π radianów wtedy : 9500rev(2πR/1rev) = 19000πR 
2.Konwertujemy czas na sekundy 
3.Wstawiamy te dwie wartości do wzoru: ω = Δθ/Δt = 19000πR / 60 s ≈ 316,67R/s 
A oto funkcja dla wykonania tego: 
float avgAngularVelocity(float arcStart, float arcEnd, float time, float radius) 
{ 
float initialDisplacement, endDisplacement, omega; 
initialDispalcement = arcStart/radius; 
endDisplacement = arcEnd/radius; 
omega = (endDisplacement - initialDisplacement)/ time 
return omega; 
}  
Ta wersja pobiera początek i koniec punktów jako łuk, całkowity promień i całkowity czasowy interwał do 

obliczeń. Określa wewnętrzne przemieszczenie kątowe, a potem stosuje wzór do określenia średniej prędkości 
kątowej. Chociaż jest to użyteczne, najlepiej jest wziąć najmniejszy kawałek pracy jaki można wykonać a 
następnie napisać funkcję do jej przetworzenia Funkcja, jak poprzednia, jest użyteczna, ale w sytuacji kiedy 
długość łuku i promienia są znane. Miej to na uwadze przy projektowaniu własnych funkcji. W tym miejscu 
możemy dokonać rozróżnienia między prędkością liniową a prędkością kątową. Jak widać w Przykładzie 14.1, 
każdy punkt na CD przesuwa się z tą samą prędkością kątową ponieważ CD jest obiektem stałym (ciało sztywne). 
Jednak jeśli spojrzeć na prędkość liniową, punkty na zewnątrz CD muszą poruszać się szybciej niż punkty bliżej 
środka aby się utrzymać. Omówiliśmy tylko średnią prędkość kątową. W Części 8 omówiliśmy różnice między 
średnią prędkością liniową a chwilową prędkością liniową. Te same pojęcia zastosujemy tutaj. Chwilowa prędkość 
kątowa jest po prostu średnią prędkością kątową w ekstremalnie małym odcinku czasu ,tak blisko stałej jak to 
możliwe. Zdefiniujmy ponownie przyspieszenie w odniesieniu do ruchu obrotowego. W Części 8 mówiliśmy ,że 
przyspieszenie liniowe jest szybkością zmian prędkości liniowej. Innymi słowy, przyspieszenie liniowe jest równe 
zmianie prędkości liniowej dzielonej przez czas. To samo dotyczy ruchu obrotowego : Średnie przyspieszenie 
kątowe α- jest równe szybkości zmian prędkości kątowej 
Średnie przyspieszenie kątowe  
α- = Δω/Δt = ωf - ωi / tf - ti, gdzie ω = przemieszczenie kątowe a t = czas Jeśli przyjrzeć się bliżej tej definicji, 
zobaczysz ,że jednostki przyspieszenia kątowego to rad/s2, co jest bardzo podobne do m/s2, jakiej używaliśmy dla 
zobaczenia liniowego przyspieszenia. Równie podobnie do przyspieszenia liniowego, chwilowe przyspieszenie 
kątowe jest średnim przyspieszeniem kątowym w małym odcinku czas, tak blisko stałej jak to możliwe 
PRZYKŁAD 14.2 : ŚREDNIE PRZYSPIESZENIE KĄTOWE KOŁA  
Załóżmy ,że kodujesz wyścig , a koła samochodu mają prędkość kątową 5rad/s kiedy gracz naciska guzik 
przyspieszenia. Jeśli 2 sekundy później prędkość kątowa to 15rad/s, jakie jest średnie przyspieszenie kątowe 
koła?  
Rozwiązanie  
Przejdźmy wprost do definicji : 
α- = Δω/Δt = ωf - ωi / tf - ti = 15rad/s - 5 rad/s / 2s = 10 rad/s / 2s = 5 rad/s2 
Jak widzieliśmy na przykładzie CD, przyspieszenie kątowe jest takie samo dla każdego punktu na kole chociaż 
przyspieszenie liniowe jest inne w zależności jak daleko punkt jest od osi obrotu. Dla obliczeń w kodzie użyjemy 

takiej funkcji pobierającej przemieszczenie kątowe i podzielone przez czas: 
float avgAngAcceleration(float angVel;Begin, float angVelEnd, float time) 
{ 
float alpha; 
alpha = (angVelEnd - angVelBegin)/time; 
return alpha; 
} 
Zwróć ponownie uwagę ,że zmiana w czasie została obliczona wcześniej i wstawiona jako wartość końcowa 
zamiast odejmowania czasu początkowego i końcowego. Funkcja ta może również obliczać chwilowe 
przyspieszenie kątowe jeśli przekażemy jej wystarczająco mały przedział czasowy. Jeśli chcesz zmodyfikować 
funkcję do mierzenia w stopniach, nie zapomnij o konwersji! Teraz , kiedy zdefiniowaliśmy ponownie 
przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie dal ruchu obrotowego, widać ,że w zasadzie te same pojęcia 
przeniesiono z ruchu liniowego. Jak można odgadnąć, pięć równań ruchu (omawiane w Części 8) również zostaną 
przeniesione z ruchu liniowego. Jedyna różnica będzie taka ,że zmienne nieco się zmienią Przemieszczenie 

przejdzie z Δx na Δθ , zmiana prędkości z v na Ω a przemieszczenie z a na α Oto ich lista : 



 

PRZYKŁAD 14.3 : KOŁO FORTUNY 
Przypuśćmy ,że kodujesz grę Koło Fortuny. Jeśli gracz nada kołu prędkość kątową 8rad/s a kołki zwalniają go z 
szybkością -2rad/s2, jakie będzie przemieszczenie kątowe po 3 sekundach?  
Rozwiązanie  
1Zróbmy listę wszystkiego co wiemy i czego szukamy : 

 

2.W oparciu o tą listę , możemy wybrać równanie. W tym przypadku 4 
3.Wstawaimy wszystkie wartości i szukamy Δθ: 
Δθ = ωit + 1/2at2 ; Δθ = (8rad/s)(3s) + 1/2(-2rad/s2)(3s)2 ; &Deta;θ = 24rad - 3rad; Δθ = 21 rad 
Do tej pory skupialiśmy się na podobieństwach między ruchem liniowym a obrotowym. Jedyna różnica jest taka 
,zę prędkość kątowa i przyspieszenie są takie same dla wszystkich punktów na stałym obiekcie gdzie prędkość 
liniowa i przyspieszenie różnią się w zależności od tego jak daleko punkt jest od środka osi obrotu. Pójdźmy krok 
dalej i zacznijmy szukać związków między wartościami liniowymi a kątowym, poczynając od liniowej i kątowej 
prędkości. Na początku mówiliśmy ,że przemieszczenie kątowe jest równe długości łuku dzielonego przez 
promień: Δθ = Δs / r. Aby uzyskać prędkość kątową, musimy podzielić przez czas, więc dzielimy obie strony 
równania przez czas: ω = Δθ/Δt = 1/r(Δs/Δt) 
Dokonaliśmy wielkiego skoku. Pamiętasz ,że do obliczenia chwilowej prędkości kątowej musimy użyć bardzo 
małego interwału czasowego. Jeśli użyjemy coraz mniejszych interwałów czasowych, zobaczysz ,że długość łuku 
zmierza do linii prostej. Jak tylko jasne jest ,że jest to mała linia prosta, równanie prędkości liniowej jest równe 
(Δs/Δt). Równanie staje się : ω = v/r. Jeśli spojrzysz na rysunek CD ROM i narysujesz coraz mniejsze przedziały 
czasowe, θ staje się mniejsze a s zmierza do linii prostej, która jest tangensem ścieżki okręgu. Jest tak ponieważ 
prędkość liniowa w tym miejscu jest nazywana prędkością obwodową vt :  

 



Prędkość styczna 
vt = ωr ,gdzie ω chwilowa prędkość kątowa, a r = promień Prędkość styczna jest równie łatwa do zakodowania. 
Oto przykład: 
float tangVelocity(float omega, float radius) 
{ 
float velT; 
velT = omega * radius; 
return velT; 
}  
Funkcja ta zawraca końcową prędkość styczną przy danej omega i czasie. Jedynym sposobem na zwizualizowanie 
prędkości stycznej jest piłka uwiązana na łańcuchu lub nawet jo-jo. Weź łańcuch i wywijaj piłką tak aby kręciła się 
po okręgu. Co stałoby się gdyby piłka zerwała się z łańcucha. W jednej chwili piłka podążyłaby drogą prostej 
stycznej do ścieżki kołowej w punkcie w którym zostałaby uwolniona ,co pokazuje rysunek: 

 

PRZYKŁAD 14.4 : RZUT PIŁKĄ BEJSBOLOWĄ  
Załóżmy ,że kodujesz grę bejsbolową. Jeśli gracz rzuca piłkę, ma przedramię o długości 0.5m, a piłka ma 
chwilowe przyspieszenie kątowe 100rad/s kiedy go opuszcza, jaka jest początkowa prędkość liniowa piłki na 
początku ruchu pocisku?  
Rozwiązanie  
Jeśli vt = ωr, prędkość styczna musi być 100rad/s*0.5m, która wynosi 50m/s w kierunku który jest styczny do 
krzywej w chwili w której gracz wypuszcza piłkę. Możesz również wprowadzić związek między przyspieszeniem 
liniowym a kątowym .Zacznijmy od równania, które odnosi się do prędkości : vt = ωr. Aby uzyskać przyspieszenie, 
dzielimy obie strony przez czas: vi/Δt = ω/Δt(r); at =αr 
Przyspieszenie styczne 
at =αr 
, gdzie α = chwilowe przyspieszenie kątowe a r = promień  
PRZYKŁAD 14.5 : KOŁO FORTUNY 2  
Załóżmy ,ze kodujesz grę Koło Fortuny. Gracz nadaje kołu początkową prędkość kątową 8rad/s i zajmuje mu 
zatrzymanie 10 sekund. Jeśli koło ma promień 3 metrowy, a jedne z kołków na zewnątrz koła jest luźny, drugi 
gracz wprawia koło w ruch, jakie jest przyspieszenie styczne koła?  
Rozwiązanie 
1.Pierwsza rzecz, to zrobienie listy tego co musimy znać o przyspieszeniu kątowym:  

 



2.Teraz możemy wybrać równanie. W tym przypadku używamy równania 1: ωf = ωi + αt ; 0rad/s = 8 rad/s + 
α(10s); α = -0,8 rad/s2 
3.Teraz kiedy znasz przyspieszenie kątowe, możesz znaleźć przyspieszenie styczne : at = αr; at = -0,8 rad/s2(3 
m); at = -2,4 m/s2 
Jak widać podstawowe definicje przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia przenieśliśmy z ruchu liniowego do 
kątowego. Ruch liniowy jest oparty na translacji podczas gdy ruch obrotowy opiera się na rotacji. Pamiętaj, że dla 
ciał sztywnych prędkość kątowa i przyspieszenie są zgodne dla wszystkich punktów na obiekcie, ale prędkość 
liniowa i przyspieszenie bardzo zależą od odległości od środka . W kolejnej części użyjemy tych definicji do 
zbadania co powoduje ruch obrotowy 
2.Dynamika ruchu obrotowego  
Poprzednia część opisywała kątowy odpowiednik Części 8. Teraz pomówimy o kątowym przemieszczeniu, 
prędkości i przyspieszeniu. Ostatnia rzecz jaką musimy sprawdzić to to co powoduje ruch obrotowy. W Części 11, 
patrzyliśmy co powoduje ruch liniowy. Zasadniczo prawa Newtona mówią ,że dodanie wszystkich sił działających 
na obiekt określa jakie będzie zastosowane przyspieszenie do obiektu jako wynik zastosowanej siły wypadkowej. 

Zakładamy ,że wszystkie te siły działają na środek masy obiektu, więc wynik po prostu był translacją. Ale co jeśli 
siła jest stosowana na jeden z wierzchołków? To spowoduje ,że obiekt obraca się wokół środka masy niż 
translacji całego obiektu. Załóżmy ,że obiekt odebrał siłę styczną na jeden z wierzchołków niż bezpośrednio. 
Zgodnie z drugim prawem Newtona : Ft = mat. Teraz mierzymy każdą stronę przez promień od tego wierzchołka 
do środka masy: Ft(r) = mat(r). Poprzednio odkryliśmy ,że at = rα, a to oznacza ,że Ft(r) = m(rα)(r) = mr2α. Lewa 
strona równania jest momentem obrotowym (τ) który obraca obiekt wokół osi obrotu przez środek masy 
Moment obrotowy 
τ = mr2α, gdzie m = masa, r = promień, a α = przyspieszenie kątowe Jednostką momentu obrotowego jest N*m 
Do tej pory zajmowaliśmy się podobieństwami między ruchem liniowym a obrotowym. Minutę temu 
wspominaliśmy Drugie Prawo Newtona, F = ma. Jeśli moment obrotowy jest kątowym odpowiednikiem siły, 
powinna być kątowa wersja drugiego prawa Newtona, prawda? Wiesz już ,że τ = mr2α. Masa ma odpowiednik 
kątowy - inercję (I) - która jest równa mr2. Oznacza to ,że moment obrotowy musi być równy inercji razy 
przyspieszenie kątowe. Brzmi jak drugie prawo Newtona, co nie? 
Drugie Prawo Newtona  
τ = Iα , gdzie I = inercja (mr2) a α = przyspieszenie kątowe Tak jak siła wypadkowa powoduje przyspieszenie 
liniowe, moment obrotowy powoduje przyspieszenie kątowe. Jeśli znasz przyspieszenie kątowe, można użyć 
równania ruchu do obliczenia wynikowej prędkości lub przemieszczenia  
PRZYKŁAD 14.6 : WYPADEK SAMOCHODOWY 
Załóżmy ,że kodujesz grę, i jeden samochód trafia w drugi róg zderzaka z momentem obrotowym 5000 N*m Jeśli 
samochód, który zostanie uderzony ma masę 1200 kg, a odległość od zderzaka do środka masy to 3m. Jakie jest 
wynikowe przyspieszenie kątowe?  
Rozwiązanie 
Przejdźmy od razu do równania wcześniejszego: τ = mr2α ; 5000N*m = 1200 kg(3m)2α; α = 0,463rad/s2 
Tak jak to zrobiłeś z przyspieszeniem liniowym, znając przyspieszenie kątowe, możesz użyć go do pięciu równań 
ruchu do obliczenia wynikowej prędkości kątowej i przemieszczenia. Pamiętaj ,że w programowaniu gier, 
wszystko wraca do punktu jak obiekt porusza się a czas jest zwiększany klatka po klatce. Dwie kolejne jednostki 
mogą być przeniesione z ruchu liniowego na ruch obrotowy - pęd i energia kinetyczna. Pomyśl o tym jak używałeś 
tych jednostek do modelowania ruchu liniowego. W obu przypadkach, kończyło się obliczaniem szybkości lub 

prędkości aby można był śledzić przemieszczenie przy zwiększaniu czasu. Te same koncepcje mogą być 
zastosowane do dynamiki ruchu obrotowego. Spójrzmy najpierw na energię kinetyczną Jeśli inercja jest 
powiązana z masą, a prędkość kątowa powiązana z szybkością, możesz odgadnąć definicję obrotowej energii 
kinetycznej. 
Obrotowa energia kinetyczna  
KFR = 1/2Iω2 ,gdzie I = inercja (mr2) a ω = prędkość kątowa PRZYKŁAD 14.7 : TOCZĄCA SIĘ PIŁKA Załóżmy ,że 
kodujesz grę, w której gracz porusza piłką. Piłka o masie 0.5 kg zaczyna z miejsca i zsuwa się w dół wzgórza z 
początkową prędkością 10m. Jeśli inercja kuli wynosi (2/5)mr2, jaka jest szybkość liniowa piłki kiedy osiągnie dół 
wzgórza?  
Rozwiązanie  
Wróćmy do prawa zachowania energii z dodatkową energią kinetyczną:  



 

Pamiętaj ,że v = rω , więc v2 = r2ω2:  

 

Oto funkcja ,która oblicza liniową szybkość piłki przy danej wysokości, masie inercji : 
#define GRAVITY 9,81 
void LinearSpeed() 
{ 
float mass, initialHeight, inertia, energy = 0,0f; 
float halfMass, halfInertiaMass linearSpeed, temp = 0,0f; 
cout<<"Wyliczmy prędkość liniową obiektu!\n"; 
cout<<"Najpierw pobieramy informację …\n"; 
cout<<"Proszę określić masę piłki w kg\n"; 

con>>mass; 
cout<<"Następnie podajemy początkową wysokość dla piłki w metrach\n"; 
cin>>initialHeight; 
cout<<"W końcu, inercja dla piłki\n"; 
cin>>inerta; 
cout<<"\n" 
energy = mass*initHeight*GRAVITY; 
halfMass = mass/2; 
halfInertiaMass = inertia*mass/2; 
temp = energy/(halfMass+halfInertiaMass); 
linearSpeed = sqrt(temp); 
cout<<"Końcowa prędkość liniowa to "<<LINERASPEED<<"METRÓW sekundę\n?; 
} 
Ostatnią z jednostek jaką możemy zastosować do ruchu obrotowego jest pęd .Jak można się domyślać jest to 
iloczyn inercji i prędkości kątowej  
Pęd kątowy  
L = Iω, gdzie I = inercja (mr2 a ω = prędkość końcowa 

 



WZORY 



PRZYDATNE WZORY 

 

 
SYMBOLE 

α - często używane do przedstawiania kąta 
Δ - oznacza "zmiana w" 
ε - współczynnik restytucji 
f(t) - funkcja f w odniesieniu do t 
μ - współczynnik tarcia 
ω - tu przedstawia prędkość kątową 
π - stała ≈ 3,14 
θ = często używane do przedstawiania kąta 

PUNKTY I LINIE 

Równanie linii 
Wykres równania w postaci Ax+By = C , gdzie A i B nie są równe 0 , jest linią prostą 
Nachylenie  
nachylenie - m = Δy/Δx = y2 - y1 / x2 - x1. Dla dowolnej linii w standardowej postaci Ax+By= C, nachylenie m = -
A/B 
Linie równoległe 
Jeśli dwie linie są równoległe, ich nachylenia muszą być równe 
Linie prostopadłe 
Jeśli dwie linie są prostopadłe, m1m2 = -1 , lub m1 = -1/m2 , m2 = -1/m1 

Równanie linii 
Forma nachylenie - punkt przecięcia : y = mx+b  
Postać punkt -nachylenie : (y-y1) = m (x-x11, y1) jest punktem na linii  
System równań liniowych  
System dwóch równań liniowych na tej samej płaszczyźnie ma  
• Dokładnie jedno rozwiązanie jeśli dwa wykresy mają różne nachylenia 
• Skończony zbiór rozwiązań jeśli oba wykresy mają takie same nachylenie i punkt przecięcia y 
• Brak rozwiązania jeśli wykresy mają takie same nachylenie ale różne punkty przecięcia y 

TROCHĘ GEOMETRII 

Twierdzenie pitagorejskie 
W trójkącie prostokątnym, kwadrat długości c przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości a i b 
pozostałych boków  

Wzór na odległość 2D :  

 

,gdzie P1(x1,y1) i P2(x2,y2) są punktami na linii 
Wzór na odległość 3D :  

 

, gdzie P1(x1,y1 z1) i P2(x2,y2,z2) są punktami na linii 
Wzór na punkt środkowy w 2D : M(x1 + x2 / 2 , y1 + y2 /2), jest punktem środkowym między P1(x1,y1) i 
P2(x2,y2) 
Punkt środkowy w 3D : M(x1 + x2 / 2 , y1 + y2 /2 ,z1 + z2 /2), jest punktem środkowym między P1(x1,y1, z1) i 
P2(x2,y2 ,z2) 
Parabola z osią pionową 



y=a(x-h)2 + k z wierzchołkiem (h,k) i osią symetrii x = h  
Parabola z osią poziomą  
y=a(y-k)2 + h z wierzchołkiem (h,k) i osią symetrii y = k 
Równanie okręgu : (x-h)2 + (y-k)2 = r2 , gdzie środek to (h,k) a promień to r 
Równanie okręgu wyśrodkowanego na początku układu współrzędnych : x2 + y2 = r2, gdzie środek to 
(0,0) a promień to r 
Równanie kuli : (x-h)2 + (y-k)2 + (z-l)2 = r2 ,gdzie środek to (0,0,0) a promień to r 
Wykrywanie zderzeń okrąg-okrąg : Dane są dwa okręgi (x-h1)2 + (y-k1)2 = r1

2 i (x-h2)2 + (y-k2)2 = r2
2 , jeśli  

  

, wystąpi zderzenie 
Optymalizacja wykrywania zderzeń okrąg-okrąg : Dane są dwa okręgi (x-h1)2 + (y-k1)2 = r1

2 i (x-h2)2 + (y-
k2)2 = r2

2 , jeśli (h2 - h1)2 + (k2 - k1)2) ≤ (r1 + r2)2 ,wystąpi zderzenie 
Optymalizacja wykrywania zderzeń kula-kula : Dane są dwie kule (x-h1)2 + (y-k1)2 + (z-l1)2 = r1

2 i (x-h2)2 + 
(y-k2)2 + (z-l2)2 = r2

2 , jeśli (h2 - h1)2 + (k2 - k1)2 + (l2 - l1)2 ≤ (r1 + r2)2 , wystąpi zderzenie 

TROCHĘ TRYGONOMETRII 

Stopnie na radiany 
Kąt w stopniach * (πR/180o) = kąt w radianach 
Radiany na stopnie  
Kąt w radianach * (180o/π) = kąt w stopniach 
Funkcje trygonometryczne  
sin α = przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta / przeciwprostokątna = b/c  
cos α = przyprostokątna przyległa / przeciwprostokątna = a/c 
tan α = przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta / przyprostokątna przyległa = b/a 
Inne funkcje trygonometryczne : 
csc α = 1/sinα 
eec α = 1/cosα 
cot α = 1/tanα 
Okres fali sinusoidalnej : Dla y = sin(Bx) , okres = 360o/|B| 
Amplituda fali sinusoidalnej : Dla y = Asin(x) , amplituda = |A| 
Tożsamość koła jednostkowego : cos2α + sin2α = 1 
Tangens i kotangens : tan α = sinα/ cosα ; cot α = cosα / sinα 
Kąty ujemne  
sin(-α) = -sinα ; cos(-α) = cosα ; tan(-α) = -tanα 
Suma i różnica tożsamości dla sinusa :   

 

Suma i różnica tożsamości dla cosinusa : 

 

DZIAŁANIA NA WEKTORACH 

Wektor kontra skalar 
Skalar = tylko wielkość  
Wektor = wielkość + kierunek  
Przemieszczenie  



Przemieszczenie = pozycja końcowa - pozycja początkowa Δx = xf - xi 
Współrzędne biegunowe Wektor : A = ||A|@θ , gdzie ||A|| jest wielkością a θ jest kierunkiem 
Współrzędne kartezjańskie (składowe) 
Wektor B = b1i^ + b2j^, gdzie i^ jest jednostką w kierunku x a j^ jest jednostką w kierunku y 
Konwersja współrzędnych z biegunowych na kartezjańskie 
Dla wektora A = ||A||@θ : A= a1i^ + a2j^ ; gdzie a1 = ||A||cosθ a a2 = ||A||sinθ 
Konwersja z kartezjańskich na współrzędne biegunowe  
Dla wektora B = b1i^ + b2j^ : ||B|| = √(b1)2 + b2)2 , a θ = tan-1(b2/b1) 
Współrzędne kartezjańskie (składowe) w 3D Wektor B = b1i^ + b2j^ + b3k^ , gdzie i^ jest jednostką w 
kierunku x , j^ jest jednostką w kierunku y a k^ jest jednostką w kierunku z 
Prawo przemienności dodawania wektora : A + B + B + A, gdzie A i B to wektory 
Dodawanie numeryczne wektorów 2D 
A + B = (a1 + b1)i^ +(a2 + b2)j^, dla wektorów A = a1i^ + a2 j^ i B = b1i^ + b2 j^ 
Dodawanie numeryczne wektorów 3D 

A + B = (a1 + b1)i^ +(a2 + b2)j^ + (a3 + b3)k^, dla wektorów A = a1i^ + a2 j^ + a3k^ i B = b1i^ + b2 j^ 
+ b3k^ 
Odejmowanie numeryczne wektorów 
A - B = (a1 - b1)i^ +(a2 - b2)j^ dla wektorów A = a1i^ + a2 j^ i B = b1i^ + b2 j^ 
Odejmowanie numeryczne wektorów 3D 
A - B = (a1 - b1)i^ +(a2 - b2)j^ + (a3 - b3)k^, dla wektorów A = a1i^ + a2 j^ + a3k^ i B = b1i^ + b2 j^ 
+ b3k^ 
Mnożenie skalarne we współrzędnych biegunowych cA = c||A||@θ , dla dowolnego skalara c i wektora A 
= ||A||@θ 
Mnożenie skalarne we współrzędnych kartezjańskich 
cA = ca1i^ +ca2j^, dla dowolnego skalara c i wektora A = a1i^ + a2j^  
Normalizacja wektora 2D : A^ = 1/||A||A = [a1/||A|| a2/||A||] dla dowolnego wektora A = [a1 a2] 
Normalizacja wektora 3D : A^ = 1/||A||A = [a1/||A|| a2/||A|| a3/||A||] dla dowolnego wektora A = 
[a1 a2 a3/||A||] 
Mnożenie skalarne w 2D : A • B = a1b1 + a2b2, dla dowolnych wektorów 2D A = [a1 a2] i B = [b1 b1] 
Mnożenie skalarne w 3D : A • B = a1b1 + a2b2 + a3b3, dla dowolnych wektorów 2D A = [a1 a2 a3] i B = 
[b1 b1 b3] 
 
Sprawdzenie prostopadłe : Jeśli A * B = 0 , A ⊥ B 

Dodatni lub ujemny iloczyn skalarny 
Jeśli A * B < 0 (ujemne) , �θ > 90o, 
Jeśli A * B > 0 (dodatnie), �θ < 90o. 
Gdzie �θ jest kątem między wektorami A i B 
Kąt między dwoma wektorami : A • B = ||A||||B||cosθ, gdzie θ jest kątem między wektorami A i B  
Iloczyn wektorowy : A x B = [(a2b3 - a3b2)(a3b1 - a1b3)(a1b2 - a2b1)], dla dowolnych dwóch wektorów A = 
[a1 a2 a3] i B = [b1 b2 b3 ] 
Wektory prostopadłe : A x B jest prostopadłe do obu wektorów A i B  
Iloczyn wektorowy nie jest przemienny : A x B ≠ B x A. Faktycznie A x B = -(B x A) dla dwóch wektorów 3D 

A i B 
Prostopadłe do powierzchni = (AX^B) = AxB/||AxB||, dla dwóch wektorów 3D, A i B 
Kąt między dwoma wektorami : ||AxB|| = ||A||||B||sinθ, dla dowolnych dwóch wektorów A i B 

DZIAŁANIA NA MACIERZACH 

Równość macierzy 
Dwie macierze są równe jeśli :  
• Obie macierze mają równe wymiary  
• Wszystkie odpowiednie wyrazy są równe  
Dodawanie macierzy : Dla dwóch macierzy o tym samym rozmiarze, dodajemy odpowiednie wyrazy  
Odejmowanie macierzy : Dla dwóch macierzy o tym samym rozmiarze, odejmujemy odpowiednie wyrazy  
Mnożenie skalarne :   

 



 , dla wartości skalarnej c i macierzy o dowolnym rozmiarze, A  
Mnożenie dwóch macierzy 2x2 :  

 

Czy iloczyn jest zdefiniowany? : Dla mnożonych macierzy AB, liczba kolumn w A musi równać się liczbe 
wierszy w B  
Rozmiar iloczynu : Jeśli AB jest zdefiniowane, rozmiar macierzy AB jest liczbą wierszy w A przez liczbę kolumn 
w B 
Mnożenie macierzy nie jest przemienne : AB ≠ BA ,dla dowolnego rozmiaru macierzy A i B 
Transpozycja dla macierzy 3x3 :  

 

Transpozycja Dla dowolnego rozmiaru macierzy A, każdy wyraz amn przesuwa się do anm w AT. 

TRANSFORMACJE 

Translacja 2D przez dodawanie :  

 

 , gdzie dx = zmiana w x a dy = zmiana w y 
Translacja 3D przez dodawanie : 

 

 ,gdzie dx = zmiana w x , dy = zmiana w y a dz = zmiana w z 
 

Translacja 2D przez mnożenie : 



 

, gdzie dx = zmiana w x a dy = zmiana w y 
Translacja 3D przez mnożenie :  

 

,gdzie dx = zmiana w x , dy = zmiana w y a dz = zmiana w z  
Skalowanie 2D : 

 

 , gdzie Sx = współczynnik skalowania w kierunku x a Sy = współczynnik skalowania w kierunku y 
Skalowanie 3D : 

 

 , gdzie Sx = współczynnik skalowania w kierunku x a Sy = współczynnik skalowania w kierunku y, Sz = 
współczynnik skalowania w kierunku z 
Obrót 2D : 

 

  , gdzie θ jest kątem obrotu 
Obrót 3D wokół osi Z : 



 

 , gdzie θ jest kątem obrotu 
Obrót 3D wokół osi X : 

 

 , gdzie θ jest kątem obrotu 
Obrót 3D wokół osi Y : 

 

, gdzie θ jest kątem obrotu 
Macierz combo 2D : Dla każdej macierzy combo 2D : 

 

 ,wyrazy z r przechowują informacje o skalowaniu i obrocie a wyrazy t przechowują ogólne informacje o translacji 
Macierz combo 3DMacierz combo 3D ,wyrazy z r przechowują informacje o skalowaniu i obrocie a wyrazy t 
przechowują ogólne informacje o translacji  
Konwersja między formatami OpenGL a DirectX 
AB = BTAT dla macierzy A i B : 

 

KONWERSJA JEDNOSTEK 



Długość 
1m =39.37cali=3.28stopy  
1 cal = 2.54cm  
1km = 0.621 mili  
1 mila = 5280 stóp = 1.609km  
Czas  
1s = 1000 ms 
1 min = 60 s 
1 h = 3600s  
1 rok = 365.242 dni 
Konwersje komputerowe  
1 bajt = 8 bitów  
1kilobajt = 1024 bajty  
1 megabajt = 1024 kilobajty  

1gigabajt = 1024 megabajty  

RUCH W JEDNYM WYMIARZE 

Przemieszczenie ze stałą prędkością 
przemieszczenie = prędkość * czas (D =v * t) dla stałej prędkości v  
Przemieszczenie między klatkami  
nowa pozycja = stara pozycja + prędkość * czas gdzie czas jest jedną klatką (zwykle 1/30 sekundy)  
Średnia prędkość : v- = Δx/t = xf - xi/t, dla przemieszczenia Δx i przedziału czasowego t 
Przyspieszenie : a = Δv/Δt = vf - vi/tf - ti 
Równanie 1 : vf = vi+at 
Równanie 2 : v- = vi + vf/2, tylko dla stałego przyspieszenia 
Równanie 3 : Δx = 1/2(vi + vf)t 
Równanie 4 : Δx = vit + 1/2at2 
Równanie 5 : vf

2 = vi
2 + 2aΔx 

POCHODNE PODEJŚCIE DO RUCHU JEDNOWYMIAROWEGO 

Średnia prędkość : v- = f(b) - f(a) / b-a, równa się nachyleniu między dwoma punktami na pozycji v. Wykres 
czasowy dla interwału czasowego a ≤ t ≤ b 
Prędkość chwilowa : 

 

, przy t = a dla funkcji f(t) która podaje pozycję jako funkcję czasu 
Prędkość chwilowa : v = f(t), dla pozycji równania, która jest funkcją czasu, f(t)  
Średnie przyspieszenie  
a- = f(b) - f(a) / b-a, równa się nachyleniu między dwoma punktami prędkości v. Wykres czasowy dla interwału 
czasowego a ≤ t ≤ b 
Chwilowe przyspieszenie : 

 

,dla dowolnej funkcji f(t) która podaje prędkość jako funkcję czasu 
Chwilowe przyspieszenie : a = v′t, dla równanie prędkości, które jest funkcją czasu, v(t) 
Chwilowe przyspieszenie : a = v′(t) = y″(t)dla równania prędkości, które jest funkcją czasu , v(t) i dowolnej 
pozycji równania, które jest funkcją czasu y(t) 

RUCH W DWU I TÓJWYMIARZE 



Przemieszczenie 2D : Δr = rf - ri, dla pozycji prędkości ri (początkowej) i rf (końcowej) 
Średnia prędkość w 2D i 3D : v- = Δr/t = rf - ri/t, dla wektora przemieszczenia Δr i przedziału czasowego t 
Równania ruchu w 2D i 3D : 

 

, dla wektorów a, vf, vi i Δx i skalara t 
Składowa pozioma pocisku : ay = -9,8m/s2, vfy = viy + at , Δy = viyt + 1/2ayt2 
Składowa pionowa pocisku : ax - om/s2, vx = Δx/t 

PRAWA NEWTONA 

Waga : w = mg, gdzie m = masa g = przyspieszenie ziemskie (-9.8 m/s2 na Ziemi) 
Newtony : 1N = 1kg*m.s2 ; 1N = 0,2248 funtów 
Tracie statyczne : FK = μSN ,gdzie N jest siłą normalną 
Tarcie kinetyczne : FK = μKN ,gdzie N jest siłą normalną 
I Prawo Newtona : Jeśli Fnet = 0. nie występują zmiany w ruchu 
II Prawo Newtona : Fnet = ma , gdzie m jest masą a jest przyspieszeniem  
III Prawo Newtona : Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej 
wartości oraz kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie.  

ENERGIA 

Praca : W = FΔx, gdzie Δx = przemieszczenie a F = siła w kierunku przemieszczenia 
Energia kinetyczna : KE = 1/2mv2, gdzie m = masa a v = szybkość 
Zasada enerii pracy : W = ΔKE = KEf - KEi lub FΔx = 1/2mvf

2 - 1/2mvi
2,gdzie siła i przemieszczenie są w tym 

samym kierunku a v jest prędkością 
Grawitacyjna energia potencjalna : GPE = mgy, gdzie m= masa, g = przyciąganie ziemskie a y = wysokość 
Zasada zachowania energii mechanicznej (uproszczona) : KEi + PEi = KEf + PEf lub 1/2mvi

2 + mgyi + 
1/2mvf

2 + mgyf  
Zasada zachowania energii (zmodyfikowana) : KEi + PEi = KEf + PEf + Eo lub 1/2mvi

2 + mgyi + 1/2mvf
2 + 

mgyf + Eo , gdzie Eo przedstawia inną energię (ciepło / dźwięk) 
 

PĘD I ZDERZENIA 

Odbicie wektora z wyrównaniem do osi  
Jeśli stacjonarne ograniczenie jest pionowe, vf = [-vix viy] a jeśli jest poziome vf = [vix -viy] dla prędkości 
przychodzącej vi = [vix viy]  
Odbicie wektora z niewyrównaniem do osi  
vf = 2 * P + vi, gdzie vi prędkość przychodząca a P = rzutowanie -vi na prostą prostopadłą linię ograniczającą 
Pęd ; p = mv, gdzie m = masa a v = prędkość 
Popęd : Popęd = Ft , gdzie F = siła wypadkowa a t = bardzo mała ilość czasu  
Zasada pędu i popędu : Popęd = Ft = (Δp), gdzie F = siła wypadkowa, t = bardzo mały odcinek czasu a p = 
pęd 
Zasada zachowania pędu : m1v1i + m2v2i = m1v1f + m2v2f, gdzie 1 oznacza obiekt 1 a 2 oznacza obiekt 2 
Zderzenie liniowe: (v1f - v2f) = -ε(v1i - v2i) , gdzie ε to współczynnik restytucji (0 < ε < 1) 
 
 

RUCH OBROTOWY 

Przemieszczenie kątowe : θ = s/r, gdzie θ = długość łuku a r = promień  
Średnia prędkość kątowa : ω- = Δθ/Δt = θf - θi / tf - ti, gdzie ω = przemieszczenie kątowe a t = czas 



Średnie przyspieszenie kątowe : α- = Δω/Δt = ωf - ωi / tf - ti, gdzie ω = przemieszczenie kątowe a t = czas 
Prędkość styczna 
vt = ωr , gdzie ω = = chwilowa prędkość kątowa a r = promień 
Przyspieszenie styczne : at = αr, gdzie α = chwilowe przyspieszenie kątowe a r = promień 

 


