
� Studentský matematiko-fyzikální èasopisroèník XI èíslo 4Termín odeslání: 7. 3. 2005Milí øe¹itelé, milé øe¹itelky,v nejbli¾¹í dobì oèekávejte pozvánky na soustøedìní, které bude nedalekoNejdku v termínu od 26. 2. do 6. 3. 2005. Nezapomínejte ale, ¾e body z tohotoèísla se Vám pøesto budou hodit, kdy¾ se budete uházet o místo na podzimnímsoustøedìní. Naví je¹tì stále nemáme ¾ádného øe¹itele s titulem Akad.MM :-)RedakeZadání úlohÚloha 4.1 { Èíslování pokojù (5b)Pøedstavte si, ¾e potøebujete oèíslovat pokoje na koleji.Èísla na pokoje pí¹ete tahem ¹tìtem pøes ¹ablonku. ©ablonku zmìníte tím,¾e v¾dy odstraníte první ifru a pøidáte nìjakou na kone.Mìnìní ifer v ¹ablone je na tom v¹em samozøejmì to nejnudnìj¹í, tak¾etìh výmìn hete udìlat o nejménì. Proto¾e jde o kolej plnou matematikù,budou pokoje oèíslované ve dvojkové soustavì. Proto¾e je tam i hodnì fyzikù,mohou být pokoje na hodbáh v libovolném poøadí (oni u¾ si nìjaké pravidlovymyslí); a proto¾e jsou tam i informatii, je tøeba pøed malá èísla napsatsprávné mno¾ství nul (tak, aby mìla v¹ehna èísla stejný poèet ifer).Je-li na koleji n pokojù oèíslovanýh 0 a¾ (n � 1), na kolik zmìn ¹ablonkyto lze elé uskuteènit? Kdy to lze právì (n � 1) pøehozeními (o¾ je zøejmìminimum)? Kolik zmìn je konkrétnì potøeba napø. pro n = (300)10?Úloha 4.2 { Teploty na póleh (4b)Na ji¾ním pólu je stanie, na které namìøili prùmìrnou roèní teplotu �48 ÆC.Blízko severního pólu (na 83Æ380 s. ¹., 33Æ220 z. d.) je grónská stanie, kdetaké mìøili prùmìrnou teplotu, a vy¹la jim jen asi �17 ÆC. Proè je mezi tìmitohodnotami takový rozdíl, kdy¾ slune osvìtluje obì místa praktiky stejnì?Prùmìrné mìsíèní teploty ve ÆC jsou:I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.84Æ s. ¹. �31 �32 �31 �23 �11 �1 1 | �9 �20 �27 �2890Æ j. ¹. �58 �58 �58 �50 �37 �26 �26 �38 �52 �56 �56 �57Otázka zní: Proè je prùmìrná teplota na ji¾ním pólu mnohem ni¾¹í ne¾prùmìrná teplota blízko severního pólu? Prozradíme vám, ¾e obèas severní pólrozmrzne úplnì a je mo¾né plavit se v jeho okolí napøíklad na kajaku.Teploty jsou pøevzaty ze stránek http://www.weatherbase.om/.



2 Úloha 4.3 { Irigiho hraèka (4b)A
BCIrigi si pro radost koupil novou hraèku. Sestává ze dvou kulièekA a B o polomìru r spojenýh provázkem délky l. Provázeknaví prohází úzkou dírou ve tøetí kulièe C tak, ¾e se skrz nimù¾e volnì posouvat.Na zaèátku je kulièka C posunuta tak, ¾e se dotýká kulièkyB. Kulièku C Irigi po elou dobu pevnì dr¾í, tak¾e se nehýbe.Kulièku A roztoèí úhlovou ryhlostí !. Pak zaène pomalu ta-hat za kulièku B a tím zkrauje polomìr kru¾nie, po které sepohybuje kulièka A.Jakou prái bude muset vykonat, ne¾ takto pøitáhne kulièku A a¾ do støeduotáèení (tedy ¾e se dotkne kulièky C)? Pùsobení tøení zanedbejte.Øe¹ení tématTéma 1 { Podivné plohyShrnutí vlastností 2-D plohDo.MMZbynìk KoneènýV topologii je dokázáno, ¾e ka¾dý 2-D prostor lze deformaí pøevést na kulovouplohu s urèitým poètem dìr, uh a þrossapùÿ.Uho je útvar vzniklý tak, ¾e do kulové plohy udìláme dvì díry a propojímeje zdeformovanou válovou plohou (viz obr. t1.1). Crossap je útvar vzniklýtak, ¾e do kulové plohy udìláme otvor a k jeho hranì pøipojíme hranu Möbiovaprou¾ku. Pøidání dvou rossapù je ekvivalentní s tím, ¾e do kulové plohyudìláme dvì díry a propojíme je zdeformovanou válovou plohou protínajííkulovou plohu (viz obr. t1.2).1

Obr. t1.1 Obr. t1.21 Tento útvar se také oznaèuje jako Kleinova lahev.



� XI/4 3Rovina2 je tedy ekvivalentní s kulovou plohou s jednou dírou, válováploha s kulovou plohou se dvìma dírami, torus s kulovou plohou s jednímuhem, Kleinova láhev s kulovou plohou se dvìma rossapy a Möbiùv prou¾eks kulovou plohou s jednou dírou a jedním rossapem. Ka¾dý 2-D prostorekvivalentní s kulovou plohou bez dìr s libovolným poètem rossapù a uhmá koneèný obsah, obráené tvrzení obenì neplatí.Neh» je dán na kulové plo¹e libovolný dostateènì hustý graf3. Nejprve z nìjodstraním vrholy, z nih¾ vede pouze jedna hrana, a odstraním i tuto hranu.Eulerova harakteristika se tím nezmìní. Toto budu provádìt, dokud nebudouv¹ehny vrholy v grafu souèástí alespoò jedné kru¾nie. Pak si vyberu jednuplohu a zaènu odstraòovat vrholy obklopujíí tuto plohu spolu s hranami,které z nih vedou. Kdy¾ odstraním spolu s vrholem k hran, spojí se k plohdo jedné. Eulerova harakteristika se zmen¹í o 1�k+(k�1) = 0, zùstane tedyopìt zahována. Pokud bìhem tohoto odstraòování dojdu do situae, v ní¾z nìjakýh bodù opìt vede pouze jedna hrana, tak tyto body i s pøíslu¹nýmihranami odstraním. Postupným sni¾ováním poètu ploh a hran se dostanu dostavu, kdy se elá kulová ploha spojí do jedné plohy a zbude v ní jediný bod(spojitost grafu byla v prùbìhu odstraòování zahována, nemù¾e proto zbýtvíe bodù; mo¾nost, ¾e by nezbyl ¾ádný, mohu také vylouèit, proto¾e ka¾dáz odstraòovanýh hran spojovala 2 vrholy, a v ka¾dém kroku byl odstranìnpouze jeden). Eulerova harakteristika kulové plohy je proto 1 + 1 = 2.
Obr. t1.3

Pøidáním ka¾dé díry se Eulerova ha-rakteristika 2-D prostoru o 1 zmen¹í (dírapøidaná do oblasti grafu zpùsobí, ¾e tatooblast zanikne). Pøidáni rossapu nebouha zmen¹í Eulerovu harakteristiku o 1,respektive o 2 (obdobnì jako na kulovéplo¹e mohu postupnì odstraòovat plohya hrany grafu, ani¾ by se zmìnila Eulerova harakteristika, staèí tedy nalézt do-stateènì husté grafy pro okolí uha, resp. rossapu a ukázat, ¾e mají Eulerovuharakteristiku o 2, resp. o 1 men¹í ne¾ kulová ploha, tedy 0, resp. 1). Cha-rakteristika okolí uha je 8+2�10 = 0 (viz obr. t1.3). To, ¾e je harakteristikaokolí rossapu 1 se mi nepodaøilo korektnì dokázat.Mno¾ina grafù, které lze nakreslit v rovinì, je shodná s mno¾inou grafù,které lze nakreslit na kulovou plohu s n dírami, 0 uhy a 0 rossapy prolibovolné n, nebo» pøidání díry nemù¾e ovlivnit to, jestli lze graf sestrojit èinikoli. Je známo, ¾e ka¾dý graf, který není rovinný, musí obsahovat jeden z grafùK3;3 nebo K5 (graf slo¾ený z 5 vrholù, ka¾dý je spojen se zbylými ètyømi).Oba tyto grafy lze nakreslit na 2-D prostor s jedním uhem nebo zdvojenýmrossapem. (Tyto grafy jsou na obr. t1.4 a obr. t1.5, uho je zde vyznaèenotlustou èárkovanou èarou, spojnie proházejíí po povrhu uha je vyznaèena2 Resp. disk { dohodneme-li se, ¾e jde o tentý¾ objekt, pak rovina je pouzenekoneènì rozta¾ený disk.3 Tvrzení podle následujíího postupu zøejmì platí pro ka¾dý graf.



4
Obr. t1.4 Obr. t1.5tenkou èárkovanou èarou, èerné body v K3;3 jsou vrholy xi, bílé yi). Obenìse tedy mno¾ina grafù, které lze na plohu nakreslit, zvìt¹uje s poètem uh arossapù. IrigiTéma 4 { StøíleèkaPozn. red.: Pøi¹lo mnoho dobrýh algoritmù a nìkolik programù. Vzhledemk tomu, ¾e je jistì je¹tì mnoho dal¹íh lidí, kteøí htìjí poslat nìjaké programydo turnaje, rozhodli jsme se zatím ¾ádné algoritmy neotisknout (proto¾e by tozvýhodnilo ty øe¹itele, kteøí po¹lou svùj program a¾ po jejih pøeètení.) Nemìjtev¹ak obavy { o to víe jih zveøejníme v dal¹ím èísle.Zároveò také vyhla¹ujeme uzávìrku na posílání programù (to se ale netýkájinýh pøíspìvkù) { turnaj se uskuteèní po uzávìre tohoto èísla, proto je po-tøeba va¹e programy do této doby poslat.Støíleèka jako psyhologiká hraDr.MMEva ÈernohorskáPoèítaè stíhá kontrolovat, kdo zrovna støílel a po kom, kdo má nabito, ale ohudák obyèejný hráè, jenom èlovìk? Ten má smùlu. A naví, støíleèka je tuhlavnì pro na¹i zábavu, a ne pro zábavu nìkolika programù : : : Proto jsem serozhodla zabývat se støíleèkou jako spoleèenskou hrou, kde musím upozornit nato, ¾e v¹ihni hráèi si na zaèátku spoleènì nabijí, a to øeknìme ¾e v 0. kole.Ve støíleèe jako spoleèenské høe také neplatí prinip náhody, ale vìt¹inalidí nad ní také nepøemý¹lí. Ale i pøesto pøi ka¾dé høe urèitý èlovìk hraje velmipodobnì, opakuje své osvìdèené postupy : : : Já jsem vysvìtlila pravidla 28 li-dem, nehala jsem je hvíli hrát, a potom jsem udìlala dvì skupinky po 14,nejdøíve jedna skupinka hrála a druhá zapisovala jejih tahy { elkem 5 her,potom se skupinky vymìnily, a postup jsem zopakovala. Z takto získanýh datjsem vyhodnotila tyto otázky:1. Co dìlá¹ vìt¹inou v 1. kole?a) Kryji se . . . . . . . . . . . 13 lidí (46;4%).



� XI/4 5b) Støílím . . . . . . . . . . . . 10 lidí (35;7%).) Nabíjím . . . . . . . . . . . . 5 lidí (17;9%).2. Na kolik lidí prùmìrnì støílí¹?a) Asi na tøetinu . . . . . . . . . 5 lidí (17,9%).b) Asi na dvì tøetiny . . . . . . . 9 lidí (32,1%).) Na v¹ehny . . . . . . . . . . . . 0 lidí (0%).d) Poka¾dé na nìkoho jiného . 13 lidí (46,4%).e) Na jednoho èlovìka . . . . . 1 èlovìk (3,6%).3. Co vìt¹inou dìlá¹ po støelbì?a) Kryji se . . . . . . . . . . . 20 lidí (71,4%).b) Støílím . . . . . . . . . . . . . . 2 lidi (7,2%).) Nabíjím . . . . . . . . . . . . 6 lidí (21,4%).4. Kolik jsi mìl(a) nejvíe nábojù?Modus 2; medián 2,5; prùmìr 2,75.5. Kolikáté kolo po støelbì vìt¹inou nabíjí¹? (prùmìr 2,07)1. { 6 lidí (21,4%).2. { 16 lidí (57,1%).3. { 5 lidí (17,9%).4. { 1 èlovìk (3,6%).A o se z toho dá usoudit?4 Asi nejlep¹í je po lideh støílet druhé kolo postøelbì, to je pravdìpodobnost zásahu vìt¹í ne¾ 0,5. Také je mo¾ná hytré sekrýt v prvníh dvou koleh, proto¾e hodnì lidí støílí. Je zajímavé, ¾e v prvníhtøeh koleh zemøe nejvíe lidí, tak¾e doporuèuji zaèáteèní strategii, krýt se, oto jde. :-) IrigiØe¹ení úlohÚloha 2.1 { Posloupnost (4b)Zadání:Najdìte dal¹í prvky této posloupnosti a øeknìte, podle jakého pravidla je vytvoøena.1; 2; 2; 3; 2; 4; 2; 4; 3; 4; 2; 6; 2; 4; 4; 5; 2; 6; 2; 6; 4; 4; 2; 8; 3; 4; 4; 6; 2; 8; : : :4 Pozn. red.: Je dobré vìdìt, jakou hybou je zatí¾eno toto mìøení. Zkusmeji odhadnout: Zabývejme se hybou tìh otázek, kde tázaní vybírají z urèitéhodiskrétního poètu stavù (napø. otázka 3). Pou¾ijeme teoretiký odhad hyby probinomiké rozdìlení (o¾ je zela korektní, uvá¾íme-li, ¾e za pozitivní pøípadbereme pozitivní odpovìï na danou otázku a za negativní pøípad v¹e ostatní) {platí � = pN(1� p)p, pøièem¾ staèí, kdy¾ za p bereme podíl dané odpovìdi.Tedy napø. pro otázku tøi je hyba pøibli¾nì 8,5%, o¾ je, s pøihlédnutím kpoètu mìøení, pomìrnì slu¹ný výsledek.



6Øe¹ení:Øe¹ení bylo prosté (a pro vìt¹inu z vás i elkem zøejmé, èasto pomohlo, ¾ena prvoèíselnýh poziíh byly dvojky), ale pøesto se nìkolika z vás povedlovymyslet skuteènì originální øe¹ení { napøíklad polynomiální závislost na poètuprvoèísel v rozkladu a jejih nejvìt¹í moninì. I takováto øe¹ení ale fungovala,naví se od na¹eho v nìkolika následujííh èísleh neli¹ila, tak¾e byla uznána.Na¹e øe¹ení bylo prosté, pi byl poèet dìlitelù èísla i, tedy 1 pro i = 1, 2 prodvojku a dal¹í prvoèísla, 3 pro druhé moniny prvoèísel atd.Obenì: zapí¹u-li èíslo i jakoi = p�11 p�22 : : : p�nn ;kde pi jsou (rùzná) prvoèísla, je poèet dìlitelùsi = (�1 + 1)(�2 + 1) : : : (�n + 1) :A proè tohle platí? Ka¾dý dìlitel je souèind[�1;�2;:::;�n℄ = p�11 p�22 : : : p�nn ; kde 0��1��1...0��n��n :Kdy¾ mù¾eme ka¾dý èlen pi v tomto souèinu pou¾ít (0 a¾ �i)-krát a ka¾dákombinae [�1; �2; : : : ; �n℄ nám dá jiného dìlitele, vyjde nám jednoduhou kom-binatorikou pøesnì si dìlitelù i (vèetnì 1 a i). Tomá¹ GavenèiakÚloha 2.2 { Vlak v zatáèe (6b)Zadání:Vlak vjí¾dí do zatáèky. Jakou nejvy¹¹í ryhlostí skrz ni mù¾e projet, aby se nepøevrátil? Jak setato ryhlost zmìní, kdy¾ bude zatáèka klopená? (Nezapomeòte, ¾e zatáèka mù¾e být klopenánejvíe tolik, aby vlak, který v ní zastaví, nespadl.)Doká¾ete (experimentálnì) urèit, jaké odstøedivé zryhlení je pro estujíí je¹tì únosné?Jak tento údaj ovlivní maximální ryhlosti z pøedhozího odstave?Øe¹ení:Hneï na zaèiatku zanedbáme niekoµko ¾elezniènýh detailov. Celý vozeò na-hradíme jeho prierezom. Toto zanedbanie nám zmení výsledok len nepatrne.Na samotnom priereze nás zaujíma tie¾ len zopár detailov. Tie si teda vhodneoznaèíme. Vý¹ku »a¾iska (od spodnej hrany kolies) oznaèíme h a rozhod r.Rozhodne bude p�sobi» sila tia¾ová Fg a sila odstredivá Fo. Z nih nie jeproblém vytvori» nejakú tu výslednú silu F . Vozeò sa opiera iba na dvohmiestah { na pravej a na µavej koµajnii. Sila F tak vytvára voèi týmto dvompoteniálnym osiam otáèania nejaký moment (vezmime do úvahy ten, vznika-júi voèi vonkaj¹ej koµajnii, ked¾e okolo nej sa bude vlak v zákrute prevraa»).



� XI/4 7Jednoduhou úvahou prídeme na to, ¾e kým bude p�sobiaa sila smerova» me-dzi koµajnie, moment otáèania bude tlaèi» vozeò proti koµajnii vnútornej, èi¾eproti pevnej podlo¾ke, tak¾e sa vozeò neprevráti.
� �~Fg

~Fo
~FObr. r2.1

Ked¾e ale odstredivá sila smeruje von zo zá-kruty a tia¾ová sila priamo dole, výsledná silabude smerova» tie¾ von zo zákruty. Èo sa deje,dokiaµ sila smeruje medzi koµajnie, u¾ vieme. Èoak ale smeruje niekam von? V tomto prípade nieje moment sily kompenzovaný tlakom koµajniea otáèa vlakom smerom von zo zákruty. Ked¾e¾iadna ïal¹ia sila u¾ nep�sobí, vlak sa prevrá-ti. Kritiký je prípad, keï výsledná sila smerujepriamo do koµajnie.I keï moment sily m�¾eme vyjadri» ako vek-torový súèin vektora sily a polohového vektora»a¾iska (vzhµadom na os otáèania), pou¾ijeme onieèo jednoduh¹iu metódu. Odstredivá a tia¾ovásila sú predsa na seba kolmé a sú rovnobe¾nés rozmermi vozòa r a h. Potom ale musí plati»:FoFg = r=2h : (r2:1)Keï následne dosadíme za Fo a Fg (so silami praujeme v skalárnom tvare)Fo = mv2=R a Fg = mg, dostaneme: � �
r2 r2hh0 r0Obr. r2.2

v2gR = r2h ;kde R je polomer zákruty. Po pár úpraváh tak dostanemevýsledný vz»ah pre maximálnu rýhlos» vlaku v neklope-nej zákrute: v =rgrR2h :Teraz zákrutu naklopíme. Z obrázku r2.2 a pomooujednoduhej úpravy vidíme, ¾e tangens uhla � je r=2h, èi¾e � = artg(r=2h).No a � je maximálny uhol naklonenia zákruty, aby sa v nej vlak neprevrátil.Zároveò ale m�¾eme formulova» (ale iba v prípade maximálneho naklone-nia): os� = hq� r2�2 + h2 :Teraz u¾ vidíme, ¾e Fo=Fg = r0=h0 a zároveò r0 = r os� a h0 = h=os�. Tak¾eznova dosadíme (za sily aj rozmery):v2Rg = rh os2 � :



8Ostáva len dosadi» za os� a vyjadri» v:v =r 4hrRgr2 + 4h2 : (r2:2)Aby sme zistili, ako sa nám zmení maximálna rýhlos» tým, ¾e naklopíme zá-krutu rovnakého polomeru, zrátame pomer rýhlosti podµa (r2.2) a podµa (r2.1).Výsledok má tvar: v2v1 = 2hpr2 + 4h2 :
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Obr. r2.3 { závislos» najvy¹¹ej rýhlosti prejazdu na polomere zákrutyNa obrázku r2.3 vidíme graf závislosti rýhlosti na polomere zákruty pre po-lomer od 0 do 1000 metrov a hodnoty r = 1;435m a h = 1;7m. Krivka f1 patrík neklopenej zákrute, krivka f2 k zákrute klopenej. Na krivke f3 je rýhlos»v neklopenej zákrute, pri ktorej odstredivé zrýhlenie dosahuje 0;1g. K podob-nej hodnote by sa urèite dalo dospie» aj experimentálne, ale urèovanie komfortuje ve veµmi nároèná. Hlavný problém je, ¾e ide o veµmi subjektívny poit. Naj-µah¹ie sa urèuje na entrifúge, ku ktorej akosi nemáme prístup. Navrhovanýexperiment by mohol vyzera» napríklad takto: Do auta okrem vodièa posadímeosobu O a budeme s òou jazdi» jednu zákrutu o známom polomere stále sazvy¹ujúou rýhlos»ou, a¾ O vyhlási, ¾e odstredivé zrýhlenie je u¾ nepríjemné(iteµné). Potom pokraèujeme v experimente s ïal¹ou osobou a postupne sa do-staneme k nejakej priemernej hodnote. Uznáte, ¾e pri dne¹nýh enáh benzínuje to dos» neekonomiké. Druhá mo¾nos» je skúsi», kedy sa estujúim zaènú¹mýka» èi prevraa» poháre s pitím. To m�¾eme skúsi» aj teoretiky: Ft = �mg,Fo = v2=g, v2=g = �g, èi¾e odstredivé zrýhlenie je nanajvý¹ �g a pri tom � jemalé èíslo niekde blízko 0;2, pre ¹mykµavé povrhy (napríklad sklo na tvrdenomplaste) kµudne aj 0;1 alebo menej.



� XI/4 9V klopenej zákrute to bude s dodr¾ovaním odstredivého zrýhlenia zau-jímavej¹ie. Ako vidíme na obrázku r2.1, výsledná sila F smeruje zhruba dopodlahy, ale nie kolmo k nej. Tak¾e si ju rozlo¾íme na dve zlo¾ky { zlo¾ku F 0g,ktorá bude smerova» kolmo na podlahu, a zlo¾ku F 0o, ktorá bude na òu kolmá(a teda rovnobe¾ná s podlahou). Toto rozlo¾enie nám rozhodne nebude robi»problém. V¹imnime si zaujímavý výsledok: sila F 0g je v podstate virtuálna tia-¾ová sila a F 0o je virtuálna odstredivá sila. Rozhodne m�¾eme predpoklada», ¾enejaké zmeny vo veµkosti F 0g estujúim vadia oveµa menej ako zmeny F 0o (na-príklad väè¹ina µudí nemá problém so zrýhlením vý»ahu). Ako sa dá zmeni»F 0o? Buïto zmeníme uhol sily F voèi podlahe (zmenou rýhlosti a teda aj od-stredivej zlo¾ky sily), alebo zmeníme uhol podlahy voèi sile F . Druhá mo¾nos»sa dá e¹te rozdeli» na zmenu naklonenia zákruty (ale to máme obmedzené pod-mienkou neprevrátenia zastaveného vlaku), alebo naklonením skrine vozòa voèipodvozku. Nepripomína Vám to nieèo, napríklad vlaky s naklápaou skriòouako Pendolino? Ak by sme heli vyu¾i» maximálnu mo¾nú rýhlos» prejazduzákrutou (teda tú, keï sila smeruje na vonkaj¹iu koµajniu a odhýlku od kol-mie má �), tak by sme naklonili skriòu vozòa voèi podvozku o uhol �. Týmsa akékoµvek odstredivé sily premietnú na zvý¹enie þtia¾eÿ. Je ale pravda, ¾etýmto sa pravdepodobne zmení aj poloha »a¾iska vozòa, ¾e musíme dáva» po-zor, aby bol pantograf (zberaè el. energie) stále v kontakte s trolejom, a ¾esa naklonením o uhol �, ktorý má pre pou¾ité parametre hodnotu blízku 23Æ,pravdepodobne dostanú niektoré èasti vozòa aj mimo tzv. prejazdný pro�l, èi¾ebudú zasahova» do priestoru pre protiidúi vlak (mo¾no aj preto je Pendolinotaké malé v porovnaní s ostatnými vlakmi, aj keï hlavná je urèite aerodyna-mika, ked¾e je urèené pre jazdu rýhlos»ou a¾ 230 km=h). Je�erÚloha 2.3 { Vepsaný mnohoúhelník (4b)Zadání:Je dána kru¾nie o pevném polomìru r. Najdìte takový vepsaný n-úhelník (pro dané n), abymìl maximální obsah. Nezapomeòte na dùkaz.Øe¹ení:Vìt¹ina do¹lýh øe¹ení byla a¾ na drobné detaily správná. Nìkteøí øe¹itelé bo-hu¾el nepohopili správnì zadání a sna¾ili se najít takové n, pro které je obsahmaximální. To v¹ak nebylo ílem { jak jsme v zadání zdùraznili, n bylo pevnìdané. Nìkolik elegantníh øe¹ení vyu¾ilo Jensenovu nerovnost5 pro funki sinusna intervalu h0; �i, jiná se opírala o podobnou my¹lenku jako øe¹ení Do.MMSta-nislava Basovníka, které zde otiskujeme jako vzorové.5 Viz napøíklad webová stránka http://planetmath.org/enylopedia/JensensInequality.html, dùkaz je na stráne http://planetmath.org/enylopedia/ProofOfJensensInequality.html.



10 Vepsaný n-úhelník s maximálním obsahemDo.MMStanislav BasovníkUva¾ujme libovolný nepravidelný n-úhelník vepsaný do kru¾nie o polomìru r.Pøi daném r a n je strana a pravidelného n-úhelníku jednoznaènì dána.Je zøejmé, ¾e nepravidelný n-úhelník obsahuje v¾dy alespoò jednu stranus délkou men¹í ne¾ a a zároveò alespoò jednu stranu s délkou vìt¹í ne¾ a.Pokud by mìl v¹ehny strany buï men¹í, nebo v¹ehny vìt¹í ne¾ a, nemohl bybýt vepsán do stejné kru¾nie jako pravidelný n-úhelník s délkou strany a, o¾je spor.Dále si uvìdomme, ¾e tìtivový n-úhelník je konvexní, tak¾e mù¾eme proho-dit dvì sousední strany, èím¾ se obsah nezmìní.Nyní si popí¹eme krok, pøi kterém transformujeme libovolný tìtivový ne-pravidelný n-úhelník na jiný tìtivový n-úhelník (s opsanou kru¾nií o stejnémpolomìru) tak, ¾e se nám jeho obsah zvìt¹í.Postupnou zámìnou sousedníh stran nepravidelného n-úhelníku mù¾emepo koneèném poètu prohození dosáhnout libovolné permutae délek stran. Ví-me, ¾e nepravidelný n-úhelník obsahuje stranu men¹í ne¾ a a zároveò stranuvìt¹í ne¾ a. Neh» jsou dvì takové strany vedle sebe (umíme si je pøerovnat).Pak prodlou¾ením krat¹í strany na délku a a zkráením del¹í strany na pøí-slu¹nou délku zvìt¹íme obsah n-úhelníku. Dùkaz (x < a ^ y > a) je vidìt naobrázku r3.1.
x ya jBDj > xA BC D

Obr. r3.1Z obrázku je patrné, ¾e vý¹ka trojúhelníku ABD je v¾dy vìt¹í ne¾ vý¹katrojúhelníku ABC, proto¾e jBDj > x. Z toho plyne, ¾e trojúhelník ABD mávìt¹í obsah ne¾ trojúhelník ABC.Je zøejmé, ¾e ka¾dý tento krok nám vytvoøí novou stranu délky a a zároveòse nám zvìt¹í elkový obsah n-úhelníku. Odtud plyne, ¾e po koneèném poètukrokù lze pøevést libovolný nepravidelný n-úhelník na pravidelný, který má zev¹eh nejvìt¹í obsah.Maximální obsah má takový n-úhelník, který je pravidelný. Helèa
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