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Za začetek ...

Predstavljajte si pravokotno bilijardno mizo, na
kateri se odbija krogla. Ker smo mladi matema-
tiki veliki idealisti (in znamo rešiti le lahke enač-
be), na naši mizi ni trenja in naša krogla se vedno
lepo kotali. Seveda se na robu mize odbije tako,
kot bi se odbil svetlobni žarek: odbojni kot je enak
vpadnemu. Ker naša krogla ves čas ohranja svo-
jo energijo, se nikoli ne ustavi, temveč potuje od
enega roba mize do drugega, odvisno od začetne-
ga položaja in smeri.
Kaj pa, če se po mizi na podoben način kotalijo še
druge krogle? Prej ali slej se bosta dve krogli sre-
čali in se odbili vsaka v svoji smeri. Gibanje večje-
ga števila krogel je lahko zelo kaotično in težko je
vnaprej izračunati, kje se bo neka krogla nahajala
v točno določenem trenutku. S pomočjo računal-
nika pa lahko izdelamo animirani model, ki nam
omogoča opazovanje trkov krogel na pravokotni
mizi v realnem času. To je bil tudi glavni cilj na-
šega projekta.

O matematiki odboja krogle

Začnimo seveda z eno samo kroglo. Kot smo uvo-
doma že ugotovili, je odbojni kot enak vpadne-
mu. To pomeni, da se središče krogle po odboju
giblje po premici, ki je zrcalna slika tiste pred od-
bojem glede na pravokotnico na rob mize v doti-
kališču. Krogla nato nadaljuje pot do naslednjega
roba, ki je lahko zadnjemu vzporeden ali pa nanj
pravokoten.

Slika 1 Odbojni zakon

Naša biljardna miza nima lukenj. Označimo jo
kot pravokotnik ABCD. Naj bo α vpadni kot gle-
de na rob AB. Ker pa sta robova AB in CD vzpo-
redna, je tudi vpadni kot glede na rob CD enak α.
Poglejmo, kaj se zgodi, ko pride krogla do konca
roba AB ali CD in se ne more več odbiti od na-
sprotnega roba. V tem primeru se začne obijati od
robov BC in AD. Označimo vpadni kot glede na
robova BC in AD z β. Izkaže se, da sta kota α in β
komplementarna.
Naša krogla se nikoli ne ustavi. Premice, po kate-
rih se premikajo krogle, zato tvorijo paralelogra-
me, z notranjimi koti 2α, 2α, 2β in 2β. Dolžina di-
agonale je v vseh paralelogramih enaka, zato so ti
paralelogrami skladni.

Slika 2 Skladni paralelogrami

Nekaj skrivnosti o programiranju

Cilj našega projekta je bil torej izdelati program,
ki prikazuje gibanje krogel na biljardni mizi. Iz-
delali smo ga s pomočjo programskega jezika Ja-
va kot applet, ki ga je mogoče vključiti na spletno
stran.
Računalniška animacija deluje podobno kot film.
Tudi v tem primeru animiramo tako, da zelo hi-
tro menjamo množico sličic, kjer so žoge vsakič
nekoliko premaknjene. Ker lahko žoge trkajo ob
rob in ob podlago, je veliko zelo podobnih situa-
cij. Zato smo pri programiranju uporabili objekte,
ki omogočajo večkratno uporabo iste kode ter na-
redijo program preglednejši. Osnovni uporabljeni
objekti so Žoga, Premica in Vektor.
Objekt Vektor omogoča seštevanje in odštevanje
ter zrcaljenje čez nek drug Vektor. Poleg tega ga
lahko tudi prilepimo na neko Premico, in sicer ta-
ko da se x koordinata Vektorja ohrani, koordinata
y pa se izračuna s pomočjo enačbe Premice. Enač-
ba Premice se v spominu računalnika shranjuje
v eksplicitni obliki. Omogoča računanje pravoko-
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tnice in vzporednice skozi neko točko ter računa-
nje presečišča dveh premic v obliki vektorja. Žo-
ga je sestavljena iz Vektorja gibanja ter Vektorja,
ki opisuje njeno pozicijo v nekem trenutku. Ker
so žoge različnih barv, vsebuje vsaka žoga tudi ta
podatek. Njen del je tudi metoda Premakni, ki žo-
go premakne v smeri gibanja.
Ko se program zažene, najprej ustvari 3 različne
Žoge, katerih parametri o položaju, smeri in hi-
trosti gibanja so naključni. Nato začne gibanje iz-
risovati s hitrostjo približno 100 sličic na sekundo.
Na vsaki Žogi kliče metodo Premakni, nato pa
preveri, ali je Žoga trčila ob steno ali pa se je zale-
tela v kako drugo Žogo. Če je Žoga trčila ob ste-
no, eni koordinati priredimo nasprotno vrednost
- pomnožimo z −1. Če trči ob levo ali desno steno,
to storimo s koordinato x, v nasprotnem pa z y.
Če pa trčita med sabo dve žogi, je njun odboj ne-
koliko bolj zapleten. Novo smer žoge izračunamo
s pomočjo vzporednic in pravokotnic na tangento
v dotikališču žog.

Slika 3 Odboj dveh krogel

Slike smo oblikovali v programu GeoGebra za
dinamično geometrijo. Ker je odbojni kot krogle
enak vpadnemu kotu, smo si pomagali z zrcalje-
nji preko premice in tudi preko točke.

Kaj pa uporabnost?

Naš program pa na žalost ni dovolj dober, da
bi lahko z njegovo pomočjo oblikovali strategijo
za igranje biljarda. Pri izdelavi programa nismo
upoštevali dejstva, da se krogle vrtijo tudi okoli
svoje osi. Našo nalogo smo še malo poenostavili,
zato smo silo trenja zanemarili in se naše krogle
gibljejo premo enakomerno. Posledično program
ne prikazuje natančnega gibanja biljardne krogle
po biljardni mizi.
Program pa lahko simulira gibanje molekul enoa-
tomnega plina. Plin vedno zavzame celotno pro-
stornino posode, v kateri je. Molekule se nepre-
stano premikajo, zato prihaja do medsebojnih tr-
kov in odbojev. Več odbojev kot je, višji je tlak pli-
na.

... in konec

Uspelo nam je ustvariti program, opazovali smo
matematično ozadje odbijanja krogle na biljardni
mizi.
Biljard je zelo široka, na žalost preobširna tema,
da bi lahko v tako kratkem času raziskali vse, kar
nas zanima. Zanimivo bi bilo poiskati način, ka-
ko v n odbojih spraviti kroglo v točno določeno
luknjo, ustvariti program, ki bi upošteval silo tre-
nja, krogle pa bi se premikale v prostoru in še in
še.
Naučili smo uporabljati programe GeoGebra,
Eclipse in ConTEXt.


