Niekoľko dopravných úloh
Cesta do Chorvátska
Pri ceste do Chorvátska aj do iných dovolenkových miest sa dá použiť veľa rôznych ciest.
Niektoré majú výhodu v tom, že sa sú kratšie,
ale náročnejšie na orientáciu, resp. prechádzajú
veľkým množstvom obcí, a tak prinášajú nižšiu
priemernú rýchlosť, iné idú viac po diaľniciach, ktoré však môžu byť spoplatnené, a tak
na úkor úspory času prinášajú zvýšené finančné
náklady. Napríklad pri ceste z Bratislavy do
Záhrebu je možné použiť dve trasy – prvú cez
Csornu, Szombathely a Goričan, druhú cez
Zdroj: auto.sme.sk
Györ, Székesfehérvár a Goričan. Prvá má dĺžku
290 km, priemerná rýchlosť pohybu auta je na nej 67 km/h, priemerná spotreba auta
je 5,9 litra nafty na 100 kilometrov a na tejto ceste nie sú žiadne spoplatnené úseky.
Druhá cesta má dĺžku 398 km, priemerná rýchlosť pohybu auta je na nej 93,6 km/h,
priemerná spotreba auta je 5,5 litra nafty na 100 kilometrov a diaľničné poplatky sú
vo výške 7,5 €.
a) Určte, koľko minút trvá cesta z Bratislavy do Záhrebu pri ceste prvou trasou
a druhou trasou.
b) Určte, aké sú celkové náklady na dopravu do Záhrebu a späť, ak počítame, že
cena jedného litra nafty je 1,32 €.
Riešenie: a) Čas potrebný na prejdenie vzdialenosti vypočítame pomocou vzorca
s
, kde t je hľadaný čas, s prejdená vzdialenosť a v priemerná rýchlosť pohybu.
v
Ak uvedieme vzdialenosť v kilometroch a rýchlosť kilometroch za hodinu, vyjde nám
t

výsledok v hodinách. Keďže hľadáme výsledok v minútach, musíme čas v hodinách
ešte prenásobiť konštantou 60 min./h. V našom prípade dostávame, že prejdenie prvej
trasy trvalo
290 km
min.
 60
 260 min.
67 km / h
h
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Analogicky dostávame, že prejdenie druhej trasy trvalo
398 km
min.
 60
 255 min.
93,6 km / h
h

Cesta z Bratislavy do Záhrebu trvá 260 minút pri ceste prvou trasou a pri ceste
druhou trasou 255 minút.
b) Pri prvej trase sa pri ceste do Záhrebu spotrebuje 2,9  5,9 l 17,11 l nafty, čo
znamená, že celkové náklady na cestu tam sú 17,11 l 1,32 € / l 22,585 2 €. Pri ceste
späť budú náklady rovnaké, takže celkové náklady na cestu budú
2  22,585 2 € 45,170 4 €  45,17 €.
Pri druhej trase sa pri ceste do Záhrebu spotrebuje 3,98  5,5 l 21,89 l nafty, čo
znamená, že náklady na naftu na cestu tam sú 21,89 l 1,32 € / l 28,894 8 €. K nim
musíme prirátať ešte diaľničné poplatky vo výške 7,5 €. Celková cena jednej cesty je
preto 28,894 8 €  7,5 € 36,394 8 €. Pri ceste späť budú náklady rovnaké, takže
celkové náklady na cestu budú 2  36,394 8 € 72,789 6 €  72,79 €.
Cena dopravy do Záhrebu a späť je pri ceste prvou trasou 45,17 € a pri ceste
druhou trasou 72,79 €.
Z Bratislavy do Košíc
Navigačné prístroje sú v súčasnosti veľmi rozšírené aj medzi turistami, aj medzi vodičmi osobných automobilov. Pri výpočte optimálnej trasy musia brať do úvahy viacero faktorov, ktorými sú napríklad vzdialenosť, maximálna povolená rýchlosť na danom úseku či typ cesty. Vzhľadom na potrebu rýchleho nájdenia cesty nepoužívajú
navigačné prístroje algoritmy, ktoré zistia optimálnu trasu, ale vystačia si aj s menej
efektívnymi algoritmami, ktoré hľadajú skoro optimálnu trasu. Medzi základné možnosti, ktoré sa dajú v prístroji zvoliť, je hľadanie najkratšej cesty, najrýchlejšej cesty
a tzv. ekonomickej cesty, ktorá kombinuje čo najvyššiu rýchlosť a čo najkratšiu
vzdialenosť. V tejto úlohe si zvolíme za ekonomické kritérium súčet číselnej hodnoty
vzdialenosti v kilometroch a číselnej hodnoty času cesty v minútach. Ekonomicky
optimálna bude potom tá trasa, ktorá bude mať toto kritérium najnižšie.
Pri ceste z Bratislavy do Košíc sa používajú najčastejšie tieto štyri trasy:
A: trasa cez Žilinu, Poprad a Prešov, ktorá má dĺžku 458 km a prejdete ju za 5 hodín
a 13 minút,
B: trasa cez Budapešť a Miškolc, ktorú prejdete za 4 hodiny 59 minút pri priemernej
rýchlosti 92,3 km/h,
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C: trasa cez Nitru, Banskú Bystricu, Ružomberok, Poprad a Prešov, ktorá má dĺžku
456 000 m a ktorú prejdete priemernou rýchlosťou 23,1 m/s,
D: trasa cez Zvolen, Rimavskú Sobotu a Rožňavu, ktorú prejdete za 5 hodín
a 17 minút pri priemernej rýchlosti 76,1 km/h.
a) Určte najkratšiu trasu z Bratislavy do Košíc a jej dĺžku.
b) Určte najrýchlejšiu trasu z Bratislavy do Košíc a čas potrebný na jej prejdenie.
c) Určte ekonomicky optimálnu trasu z Bratislavy do Košíc, jej dĺžku a čas potrebný
na jej prejdenie.
Riešenie: Pri výpočtoch chýbajúcich údajov využijeme známy vzorec s v  t , kde
s je prejdená dráha, v priemerná rýchlosť a t čas. Pri premene jednotiek využijeme to,
že číselná hodnota rýchlosti v kilometroch za hodinu je 3,6-násobok číselnej hodnoty
rýchlosti v metroch za sekundu a to, že kilometer má 1 000 metrov. Postupne
dostaneme túto tabuľku (tučným písmom je vyznačená najlepšia hodnota v stĺpci):

A

Vzdialenosť
[km]
458

Čas
[min.]
313

Priemerná
rýchlosť [km/h]
87,8

Ekonomické
kritérium
771

B

459,96

92,3

758,96

C

456

299
329

83,16

785

D

402,06

317

76,1

719,06

Trasa

a) Najkratšia trasa z Bratislavy do Košíc je trasa D a má dĺžku 402,06 km.
b) Najrýchlejšia trasa z Bratislavy do Košíc je trasa B a trvá 299 minút.
c) Ekonomicky optimálna trasa z Bratislavy do Košíc je trasa D, ktorá má dĺžku
402,06 km a jej prejdenie trvá 317 minút.
Diaľnica
Stavba diaľnice je veľmi finančne náročná činnosť. Pred niekoľkými rokmi sa
rozšírila diaľnica v úseku Bratislava – Trnava z dvoch na tri pruhy v každom smere
jazdy. Toto rozšírenie stálo 36,5 milióna eur. Plánovaný stav kompletnej prestavby
počíta s diaľnicou so šírkou 36,5 metra vrátane stredového deliaceho pásu. Diaľnica
pozostáva z rovných úsekov a zákrut. Ak nie je diaľnica klopená, požaduje sa
polomer oblúka zákruty minimálne 3,5 km (polomer sa počíta vzhľadom na os
diaľnice). V prípade výrazného klopenia je možné polomer zákruty pri prejazdovej
rýchlosti 120 km/h skrátiť až na 725 m.
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a) Určte, koľko miliónov eur priemerne stálo rozšírenie diaľnice v dĺžke jedného
kilometra v úseku Bratislava, Senecká cesta – Trnava.
b) Určte, akú plochu bude zaberať diaľnica vrátane stredového pásu, ak neberieme
do úvahy pripájacie pruhy a pod. Výsledok uveďte v kilometroch štvorcových
s presnosťou na dve desatinné miesta.
c) Určte rozdiel plochy diaľnice, ktorá pozostáva z troch oblúkov
s polomerom 3,5 km, a priamej diaľnice s rovnakou dĺžkou.
Riešenie: a) Diaľnica z Bratislavy do Trnavy sa skladá z dvoch úsekov – Bratislava –
Senec s dĺžkou 16,8 km a Senec – Trnava s dĺžkou 19,306 km. Celková dĺžka tohto
úseku je 36,106 km. Cena za jeden kilometer je potom
36 500 000 € : 36,106 km  1 010 912,31 € / km.
b) Ak predpokladáme, že diaľnica je rovná, dostaneme, že bude zaberať plochu
0,036 5 km  36,106 km  1,32 km 2 . Ako ukáže výpočet v časti c, aj po zohľadnení

zákrut ostáva výsledok s presnosťou na jedno desatinné miesto v platnosti.
c) Dĺžku jedného oblúka vypočítame ako dĺžku polkružnice s polomerom 3,5 km,
1
 2  π  3,5 km 3,5π km. Keďže oblúky sú tri, celková dĺžka úseku diaľnice je
2
3  3,5 π km 10,5π km.

teda

Obsah priameho úseku S p s touto dĺžkou je potom
S p 10,5 π km  0,036 5 km 0,383 25 π km 2 .
Obsah S z zakrivenej časti diaľnice vypočítame ako trojnásobok rozdielu obsahu
polkruhu

s polomerom

s polomerom 3,5 km 
0,036 5 km
2

3,5 km 

0,036 5 km
2

0,036 5 km
2

3,518 25 km

a obsahu

polkruhu

3, 48175 km, pretože polovica šírky diaľnice je

0,018 25 km a polomer oblúka sa počíta práve od stredu diaľnice. Dos-

π
2
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3  ¨  3,518 25 km   3,481 75 km ¸ 0,383 25π km 2 .
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Ako vidíme, je to presne taká istá plocha ako v prípade priamej diaľnice. Preto je
rozdiel 0 km2.

távame, že platí S z

Martin Hriňák
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