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PROGRAMMERING 1 C#  
Utvecklingsverktyget Visual Studio C# 2010 EXPRESS 

 
lektion 3 Animering (med imagelist)  
 
Be om hjälp om det inte fungerar eller du inte förstår tekniken.  
Bilder media.vgy.se/vgy/prog_a/bilder/mim1.gif (1-4) 
 
Lägg till en timer, picturebox och en imagelist på din form. Sätt 
storleken på formen till 600x600. 
(Man kan också tänka sig att du bygger upp en egen kontrollarray 
av picturebox pss. som tipsraden).  
Vi använder här imagelist. 
Sätt egenskapen sizemode till stretchimage på picturebox. 
Imagelisten laddas nu med de 4 bilderna. Wmf fungerar tyvärr inte 
i imagelist.  Ställ även in imageSize till något lämpligt istället för defaultinställningen (16;16). 
Det blir väldigt ”pixligt” annars! 
Observera att en ”imagelist” börjar på 0. 
Nu ska bilderna visas i din picturebox. Kodexempel för det, i Form_load (du kommer dit 
genom att dubbelklicka någonstans där det är tomt i koden: 
pictureBox1.Image = imageList1.Images[0]; 
 
Provkör ditt projekt, så att vi inte bygger in några fel, nu ska första bilden visas. 
 
En stillbild var ju inte det vi ville ha, så på något sätt måste vi uppdatera indexet, vi använder 
timern (fungerar på i princip på samma sätt som timern i JavaScript, en händelse triggas, tiden 
sätts i millisekunder sätt 1000 till att börja med) och timern sätts på med enabled.  
 
I timerkoden(dubbelklicka på timern) måste nu en räknare läggas till och samma kod som i 
form_load.  
nr = nr +1 
 
Normalt ska man försöka deklarera variabler lokalt (giltiga bara i proceduren). Men här måste 
nr deklareras globalt (högst upp). Timern tappar(nollställer) lokala variabler mellan 
händelseanropen och bara första bilden skulle visas annars, prova. 
 
Efter ett antal timerhändelser kommer indexet att överstiga antalet 
bilder i listan/arrayen/imagelist, programmet kraschar. Nollställ 
index med en if sats, så att programmet inte kraschar. 
Fungerar nu allt som det ska, ska ni ha en animerad bild på ett ställe i 
formen. 
 
Nu ska vi styra hastighet på animeringen och stänga av resp. sätta på. 
Lägg till en knapp och textruta. 
Knappen ska växla timern på och av , du kan använda  
timer1.Enabled = !timer1.Enabled för att växla av och på. 
Testa! 
(extra, kan du göra så att texten på knappen växlar mellan stäng av och sätt på).  
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I textrutan kan du ange tidsintervallet för att timern ska utföra sina uppdrag. Du kan då ändra 
bildväxlingshastigheten under körning.  
Skydda gärna upp rutan så att den inte kan vara tom (t.ex txtInterval.Text != ””  ) koden skrivs 
i händelsen TextChanged (dubbelklicka på textrutan): 
 
Se nu till att få ovanstående att rulla. Fungerar nu allt som det ska, ska ni ha en animerad bild 
på ett ställe i formen. 
 
Vi är inte nöjda utan vill gärna få bilden att röra sig. 
Placera imagen längst till vänster. Genom att ändra imagens vänsterposition kan vi få bilden 
att flytta sig i sidled.  
 
Koden som placerar picturebox, x och y dina globala variabler som håller reda på placeringen. 
pictureBox1.Left= x ;    (För styrning upp/ner gäller Top.)  
För att öka x sätt x+=10 
 
Provkör och du märker att 
imagen far ut till höger och 
försvinner för gott. 
Vi måste nu åtgärda det så 
att förflyttningen vänds när 
den kommer till högerkanten 
på formen. Tips använd en 
förflyttningsvariabel  dx , 
som sätts till 10 vid start. 
Byt i timern till  x += dx (eller x =x + dx) 
 
För att vända animeringen. Här kommer finessen med dx. 
Lägg i timern i en if-sats till koden som byter tecken på dx 
när vi nått formkanten, justera så att bilden vänder när den 
precis når kanten. dx=-dx 
 
if (x > Size.Width) 
 
Villkor som är true om x är större än formen(måste 
korrigeras för  pictureboxens bredd (Width), eller använd 
Right, annars går bilden utanför kanten innan den vänder). 
 
På liknande sätt måste vi göra något när bilden återigen når vänsterkanten. 
 
Lägg till en textruta för dx, där du kan styra  
storleken på stegen i x-led. 
Gör på samma sätt i y-led med dy. 
(int)(Convert.ToDouble(txtDx.Text))  
  
Komplettera uppgiften med 3st trackbar 
som styr intervall, dx, dy. 
timer1.Interval = tbInterval.Value; 
Se till att när du använder trackbaren 
ändras värdena i textrutorna samtidigt. 
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Kan du lägga till en flyttbar racket istället för 
högerkanten som bilden studsar mot ? 
En racket fixas med t.ex. en ny picturebox. 
 
Vi vill kunna styra racketen med pil-tangenterna 
så vi utnyttjar händelsen KeyDown som finns i 
formuläret (den reagerar på om vi trycker ner en 
tangent och faktiskt även på om vi fortsätter 
hålla nere tangenten). 
I din Form sätter du egenskapen KeyPreview till 
true, detta gör att du kommer kunna använda 
tangenterna. 
 
Du kommer till händelsen KeyDown genom att 
enkelklicka i formen (där det inte finns några 
komponenter), och sen klicka på på gula blixten 
i egenskapsfönstret. Till slut så dubbelklickar du 
på egenskapen KeyDown. 
 
I händelsen keydown fångas 
knapptryckningarna upp i en variabel KeyCode, 
vi kan sen jämföra och se ifall 
knapptryckningarna har varit upp-pil eller ned 
pil. Är det sant att knappen som trycktes ner var 
upp-pil ska vårat ”rackets”  position minska med 20  
 
Kodexempel: 
if (e.KeyCode == Keys.Up) pB2.Top -=20; 
 
Du måste nu koda en algoritm för träff av bilden på racketen, inte det lättaste, men med 
tankekraft, ”if”  "||" och ”&&” ska  det gå. Rita gärna upp på papper och fundera.  
 
Problem med att pilknapparna påverkar t.ex. en trackbar kan du kringgå med att sätta focus 
tillbaka på t.ex textrutan intervall  txtInterval.Focus(); 
 
Lägg till en räknare för antal missar (studsar mot högerväggen),  efter 5 missar ska spelet vara 
slut(timern stängs av). 
 
Lägg till en klocka som håller reda på hur länge du kört(enklast ny timer). 
Låt fantasin flöda.  
Ha kul! 
 
 
Du bör efter det här passet kunna: 
använda ImageList, Timer, Trackbar 
byta innehåll i och förflytta en PictureBox 
hämta Form:ens bredd och höjd 
kunna hantera tangenttryckningar genom att sätta på keypreview i Form:en och plocka ut 
händelsen med e.KeyCode och jämföra med till exempel Keys.Up 
 


