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Řešení XXX.III.2

Úloha III.2 . . . pekelná

3 body; průměr 2,65; řešilo 55 studentů

Do pekla vede cesta a silnice po opačných březích řeky. Jdeme po směru
řeky, který je vyznačen na obrázku. Břehy řeky jsou tvořeny částmi soustředných kružnic. Pěší cesta kopíruje jeden břeh řeky, silnice druhý břeh,
šířka toku je neměnná. Po jaké straně řeky je rychlejší jít? Známe středový úhel každého kružnicového oblouku φ1 , φ2 , . . . a poloměr každé kružnice
ra1 , rb1 , ra2 , rb2 , . . . , kde indexy a, b značí levý a pravý břeh.
Napadla Lukáše cestou do Pekla.
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Víme, že cesta i silnice leží na soustředných kružnicích. Řekněme, že silnice
povede po levém břehu řeky. Platí ∆oi = ∆rφi , kde i je číslo příslušného oblouku, ∆r je šířka
řeky (a tedy i rozdíl poloměrů oblouků v absolutní hodnotě), φi je středový úhel oblouku v
radiánech (když se řeka točí doprava, má úhel zápornou hodnotu) a ∆oi je, o kolik je cesta
delší než silnice. Tedy cesta bude delší než silnice o hodnotu:
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kde n je (neznámý, ale to nevadí) počet oblouků. φi jsou jednak středové úhly jednotlivých
oblouků, jednak úhel mezi tečnou ke kružnici na začátku a na konci oblouku, přičemž tečna ke
konci i-tého oblouku je shodná s tečnou k začátku (i + 1)-ho oblouku (orientace úhlu zůstane
stejná). Proto je celkový rozdíl délky cesty a silnice roven ∆rφtot , kde φtot je úhel mezi tečnou
k silnici na začátku a na konci údolí. ∆r je mimochodem vždy kladné, tedy to, zda je delší
silnice nebo cesta, můžeme určit čistě ze součtu úhlů. To bude fungovat, pokud se řeka nebude
křížit sama se sebou, což se může stát asi jen na cestě do pekla.
Nakonec by to chtělo říci, který břeh je pro nás v tomto konkrétním případě výhodnější.
Úhly φ1 a φ3 jsou orientované záporně, úhel φ2 kladně. Také na obrázku vidíme, že φ3 je v
absolutní hodnotě větší než φ2 , tedy součet těchto tří úhlů je záporný a cesta je kratší než
silnice. Také je vidět, že se řeka stočila doprava a úhel mezi jejím směrem na začátku a konci
údolí je orientovaný záporně.
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