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Zadání úloh 2. série
2.1

Zbabělý setník

Vprostřed bitvy o most u Dřevěné Lhoty utekl zbabělý setník z boje s celou
setninou. Generála to rozladilo natolik, že se rozhodl setninu zdecimovat, tj. deset
vojáků ze sta zabít. Aby to zbabělému podřízenému obzvlášť osladil, řekl mu:
„Tady je tvá milovaná setnina. Vyber, kolikátého každého pošleš na smrt.
Každého desátého nebo každého druhého, to je mi jedno. Až deset tvých vojáků
bude mrtvých, budeš moci jít.“
Setník ale měl své vojáky rád (vypili spolu nejedno pivo), a tak se snažil
generála přechytračit.
„A když řeknu, ať zabijete každého dvoustého? To vám dojdou dřív vojáci
než počítání!“
„Tak je postavíme do kruhu a budeme počítat zase od začátku.“
„A co když vyberu každého miliontého? To tady budeme stát a počítat až
do skonání věků.“
„Náš dvorní matematik je chytrý a umí dělení se zbytkem. Cykly navíc prostě
přeskočíme.“
„Každého minus třetího?“
„Tak budeme počítat pozpátku.“
„Každého i-tého?“
Generál se rozčílil. „Máš snad v setnině imaginární vojáky? Řekni hezky
kladné reálné číslo!“
Setník se ale nehodlal vzdát. „A co když vyberu necelé číslo? Třeba každého
půltého?“
Generál se hluboce zamyslel. „Kdybys vybral každého půltého, tak prostě
budeme sčítat poloviny, dokud se nedostaneme na celé číslo.“
„Takže když vyberu každého 8/3-ového, po třech sečteních to vyjde na
osmého, pak na šestnáctého a tak dál.“
Generál se usmál své genialitě. „Tak tak.“
„No tak to je jasné,“ rozjasnil se setník. „Zabijte každého . . . . . . . . . . . . !“
Generálovi podklesla čelist. Obrátil se na dvorního matematika, který jen
pokrčil rameny a zaskřehotal: „Tak jste nastavil pravidla, generále. Teď nemůžeme zabít žádného vojáka.“
Úkol (5 b.): Jaké kladné reálné číslo setník vybral?
Katka J.

2.2

Jehla v kupce čar

Mějme v rovině nakresleny rovnoběžné přímky v pevně dané vzdálenosti l. Dále
mějme jehlu délky l/2. Jaká je pravnděpodobnost, že jehla náhodně hozená na
tuto rovinu protne některou z přímek? Jedná se o slavnou matematickou úlohu,
pomocí které se dá experimentálně určit hodnota čísla π.
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Úkol a (3 b.): Určete experimentálně tuto pravděpodobnost. Zkuste odhadnout
nebo vypočítat onen vztah mezi touto pravděpodobností a číslem π.
Úkol b (2 b.): Odhadněte kolikrát bychom museli hod jehlou opakovat, abychom
číslo π určili s přesností na daný počet desetinných míst. Jaké faktory ovlivňují
přesnost výsledku experimentu?
Atamann

2.3

Rentgen

Teorie
Na podzim roku 1895 byl v německém Würzburgu učiněn objev, který zcela zásadně ovlivnil diagnostické možnosti medicíny. Byl to objev paprsků X (anglicky
„X-ray“). X protože nikdo nevěděl, o jaké záření se vlastně jedná. Na počest
objevitele jej dnes nazýváme rentgenové záření. Dnes už víme, že se jedná o elektromagnetické vlnění, na které však lze pohlížet i jako na proud letících částic –
fotonů. Hovoříme o tzv. korpuskulárně-vlnovém dualismu.1
Pro energii fotonu platí známý vztah
E = hν,
kde h = 6,625 · 10−34 J s je Planckova konstanta, řecké písmeno ν (čti „ný“)
označuje frekvenci fotonového záření. Energie rentgenového záření se obvykle
udává v kiloelektronvoltech (značka keV), neboť tradiční jednotka energie joule
je pro potřeby radiační fyziky jednotkou příliš velkou. Pro jednotku elektronvolt
platí následující převodní vztah
1 eV = 1,602 · 10−19 J.

Jak rentgenové záření vzniká?
Na Obr. 1 je vyobrazené zjednodušené schéma rentgenky. Záporně nabitá katoda
slouží jako zdroj elektronů, které jsouce urychleny elektrickým polem dopadají
na kladnou anodu. Zde dojde k interakci s materiálem. Většina kinetické energie
elektronů je převedena na nežádoucí teplo. Pouze 1 % kinetické energie je využito
k tvorbě záření X. Anodu je tedy nutné neustále a velmi efektivně chladit.
Rentgenové záření vzniká dvojím způsobem – jako charakteristické nebo jako
brzdné záření.
• Když se elektron dostane do blízkosti jádra, kde na něj začnou působit přitažlivé coulombovské síly, elektron se zpomalí. Při zpomalení elektron ztratí
část své kinetické energie, která se vyzáří jako tzv. brzdné záření.
1
Doporučuji shlédnout video: Double Slit Experiment – Wave-Particle Duality https://
www.youtube.com/watch?v=MB03zWIQO1Q
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Radiologická fyzika
Téměř každý z nás během svého života podstoupil rentgenové vyšetření.
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak takový rentgenový obraz vzniká?
Věděli jste, že během expozice vaším tělem prochází svazek fotonů? Co
je to ta nukleární medicína? A je to vlastně vůbec bezpečné?
V poslední době se v lékařství stále více používají diagnostické a
terapeutické metody založené na ionizujícím záření. Jenže aby bylo možné
ionizující záření efektivně využít, je třeba znát perfektně jeho chování.
Jak s ionizujícím zářením v medicíně správně zacházet tak, aby přinášelo víc užitku než škody, se učí na Jaderce na oboru Radiologická
fyzika.
Radiologická fyzika je jedním z nejrůznorodějších oborů na Jaderce
neboť spojuje (jadernou) fyziku a medicínu. Během studia navštívíte
nejen jaderný reaktor, urychlovač částic ale i pitevnu. Dozvíte se, proč
a kdy je třeba vypít radioaktivní džusík anebo jak ostrý je vlastně ten
slavný Leksellův gamma nůž.
• Dojde-li ke srážce letícího elektronu s elektronem atomu terčíku a je-li energie
letícího elektronu vyšší než vazebná energie elektronu atomu, je elektron z
atomu vyražen. Prázdné místo je v mžiku zaplněno elektronem s vyšší vrstvy.
Elektron na vyšší hladině je však vázán slaběji. Při přeskoku na nižší hladinu
tak dojde k vyzáření energie (=fotonu), která je rovna rozdílu vazbových
energií na hladinách, mezi nimiž k přeskoku došlo. Tomuto záření se říká
charakteristické záření.

Obrázek 1 Zjednodušené schéma rentgenové trubice.
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Úkol a (2 b.): Jakou rychlostí letí foton o vlnové délce λ = 550 nm a jakou foton
o λ = 570 nm?
Úkol b (3 b.): Jaký je vztah mezi vlnovou délkou fotonu v nanometrech a energií
fotonů v keV (kiloelektronvolt)?
Úkol c (4 b.): V následující tabulce nalezneš vazebné energie elektronů na slupce
K a na slupce L. Dojde-li k přeskoku mezi těmito hladinami, jaká bude energie
charakteristického záření? Pokus se zjistit, o jaké prvky se jedná.
Slupka K
69,5 keV
Slupka L
10,2 keV
Energie char. záření
Prvek

20,0 keV
2,5 keV

23,2 keV
3,0 keV

Úkol d (1 b.): V které části rentgenky dochází k jevu zvanému „termoemiseÿ?
Úkol e (2 b.): Přiřaď snímky na obrázku 2 k zobrazovacím modalitám a rozhodni,
u kterých má smysl hodnotit radiační zátěž pacienta a u kterých ne. (Nápověda:
CT, MR, skiagraf, sonograf, skiaskop).
Katka Ch.

2.4

Palindromická čísla

Mnozí z vás vědí, co je to palindrom – slovo, které je stejné, když ho čteme pozpátku. V češtině třeba oko, madam, nezařazen. Vtipnější bývají palindromické
věty, ze kterých se palindrom stane, když vypustíme mezery a diakritiku. V češtině např. Jelenovi pivo nelej.
V této úloze se ale místo jazyka budeme zabývat čísly. Konkrétně nás budou zajímat čísla, která jsou palindromická v co nejvíce soustavách s přirozenou bází (základem). Třeba číslo 719848917 se ve dvojkové soustavě zapíše
jako 101010111010000000010111010101 a v soustavě se základem osm má zápis
5272002725. Jde tedy o číslo, které je palindromické v bázi se základem dva, osm
i deset.
Bazická vsuvka: Co je zápis přirozeného čísla v soustavě s bází b > 1 a
ciframi 0, 1, . . . , b − 1, vysvětlíme na konkrétním příkladu. Číslo n = 446 má v
soustavě s bází 5 zápis 3241, protože n = 3 · 53 + 2 · 52 + 4 · 51 + 1 · 50 . Zápis
čísla se hledá „hladovým algoritmem“, kde např. pro n = 446 hledáme největší
mocninu 5k , která se do 446 vejde. To je 53 . Dále se díváme, kolikrát se tam
maximálně vejde, což je třikrát. Poté pro číslo 446 − 3 · 125 = 446 − 375 = 71
pokračujeme analogicky. To jest, ptáme se, jaká nejvyšší mocnina 5` se do čísla
71 vejde (to je 52 ) a kolikrát se do něj vejde (dvakrát). Dostaneme nové číslo
71 − 2 · 25 = 21 a rozvíjíme je analogicky, 21 = 4 · 5 + 1. Celkově tak máme
n = 446 = 3 · 53 + 2 · 52 + 4 · 51 + 1 · 50 .
Uveďme některá jednoduchá pozorování, která vysvětlují omezující podmínky na báze v následujících úlohách k řešení.
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Obrázek 2 Snímky pořízené různými zobrazovacími metodami
1. Každé přirozené číslo n má v libovolné bázi b > n zápis roven cifře představující n, což je zápis palindromický, i když délky pouze jedna.
2. Každé přirozené číslo n ≥ 3 má v bázi n − 1 zápis 11, protože n = 1 · (n −
1)1 + 1 · (n − 1)0 .
Zápisy v různých bázích se hodí. Počítače pracují s binárními zápisy, lidé počítají obvykle s desítkovými zápisy (to souvisí s naším počtem prstů na rukou),
ale najdou se i národy, kde se počítalo nebo dokonce stále počítá v soustavách s
bází pět či dvacet (počet prstů na nohou i rukou dohromady). Kromě nejrůznějších celočíselných bází se pracuje i se soustavami, kde základem jsou záporná celá
čísla, zlomky nebo dokonce iracionální či komplexní čísla. Dá se taky pracovat se
zápornými ciframi, zkoumat, kdy se dá sčítat a násobit paralelně atd. atd. Tím
vším se na katedře matematiky zabývá skupina TIGR (Theoretical Informatics
Group).
Úkol a (4 b.): Najděte alespoň deset přirozených čísel, která jsou palindromická
ve více bázích, jejich zápis v těchto bázích je alespoň délky dva a není roven 11
(tyto dvě podmínky vylučují triviální případy zmíněné v pozorováních 1. a 2.)
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Matematická informatika
Členové skupiny TIGR si většinou pohrávají s čísly. Mezi aktuální témata
patří např. nestandardní reprezentace reálných čísel, kombinatorika na
slovech, nebo aperiodické dláždění prostoru. Studenti TIGRa se pravidelně setkávají na letní škole nebo na semináři, který je věnován aperiodickým strukturám. Řešení takových úloh nachází uplatnění zejména
v teoretické informatice, ale také ve fyzice. Jednu z takových úloh si můžeš vyzkoušet. Na skupinu TIGR přímo navazuje zaměření matematická
informatika. Studenti tohoto oboru během studia potkají spoustu zajímavých disciplín, a to nejen z matematiky, ale i informatiky a fyziky.
a v některé z těchto bází mají zápis obsahující pouze jednu cifru. Např. 100001
je binární zápis čísla 25 + 1 = 33, jde tedy o číslo, které má palindromický zápis
alespoň ve dvou bázích – dva a deset – a v bázi deset se v zápisu vyskytuje pouze
cifra 3.
Úkol b (4 b.): Najděte všechna přirozená čísla v rozsahu od 1 do 105 , která jsou
palindromická v alespoň třech bázích (se základy v rozsahu od 2 do 20) a jejich
zápisy v příslušných bázích jsou alespoň délky dva. Najděte čísla, která jsou
absolutními rekordmany, tj. jsou palindromická v nejvíce bázích a jejich zápisy v
těchto bázích jsou alespoň délky dva.
Program nechť pro přehlednost vypisuje:
1.
2.
3.
4.

počet nalezených palindromických čísel,
všechna tato čísla seřazená od nejmenšího po největší,
maximální počet bází, v nichž je nějaké číslo palindromické,
rekordní čísla a v závorce u nich báze, v nichž jsou palindromická.

Úkol c (4 b.): Hledejte přirozená čísla v rozsahu od 1 do 105 splňující, že jsou
palindromická v bázi b (v rozsahu od 2 do 20) a také jejich druhá mocnina je
palindromická v bázi b, přičemž zápis čísla, a tedy i jeho druhé mocniny v bázi
b je alespoň délky dva. Opět mezi takovými čísly najděte rekordmany, tj. čísla,
která tuto vlastnost mají v co nejvíce bázích.
Program nechť pro přehlednost vypisuje:
1. počet nalezených palindromických čísel
2. všechna tato čísla seřazená od nejmenšího po největší
3. maximální počet bází, v nichž je nějaké číslo palindromické i se svou druhou
mocninou
4. rekordní čísla a v závorce u nich báze, v nichž jsou palindromická i se svou
druhou mocninou.
Pokud při řešení zadaných úloh narazíte na nějaké zajímavosti, podělte se s
námi i o ně!
Lubka
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Základy jazyka Python – numerické výpočty

V tomto díle tutoriálu se seznámíme s knihovnou NumPy, která slouží k numerickým výpočtům. Zadání a vše potřebné opět najdete na našich stránkách.
Připomínáme ještě, že je možné odevzdávat i řešení minulého tutoriálu.
Ondra

