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Úloha III.1 . . . Firemní problémy 5 bodů; (chybí statistiky)

zásuvka
vánočńı ozdoby

Na obrázku je půdorys rohové místnosti firmy
Přířez. V oknech jsou vánoční ozdoby, které je
třeba připojit k elektrické síti pomocí jediné zá-
suvky v místnosti.

Kabely lze podle firemního nařízení poklá-
dat jen na čáry vyznačené čtvercové sítě nebo
podél stěn. Kabel od vánoční ozdoby má délku
rovnou straně jednoho čtverečku sítě.

Dále máme k dispozici prodlužovací kabely,
které jsou dlouhé 4 strany čtverečku sítě a na
konci mají dvě zásuvky, do kterých se můžou za-
pojovat další prodlužovací kabely nebo vánoční
ozdoby.

Prodlužovacích kabelů ale není nikdy dost, proto pro plný bodový zisk nalezněte řešení,
které jich bude obsahovat co nejméně.

Nejprve si zavedeme, že délka jednoho čtverečku je l = 1 j (jedna jednotka). Můžeme všimnout,
že vždy dvě ozdoby jsou od sebe vzdálené dvě jednotky. Protože přívodní šňůra od ozdob je
dlouhá jednu jednotku, můžeme tyto kabely natáhnout k sobě a zapojit do jedné prodlužovací
šňůry jako na obrázku ??.

Nyní si rozebereme, jak dlouhý kabel potřebujeme, pokud by jsme chtěli spojit dva body.
Velmi jednoduše můžeme nahlédnout, že pokud povedeme kabel od levého horního bodu, který
chceme spojit, vždy jen doprava nebo dolů a spojíme pravý dolní bod, tak je vždy vzdálenost
stejná.

Tuto vlastnost vystihuje obrázek ?? a říká se jí newyorská metrika. Své jméno dostala podle
pravoúhé síti ulic v New Yorku. Stejně tak nám v našem případě nařizuje pokládat kabely na
čtvercovou síť firemní pravidlo.

Označíme-li si dolní shluk ozdob jako A, ozdoby ve výklenku jako B a ozdoby na pravo
jako C. Pak vzdálenosti A i C od zásuvky jsou lA = lC = 12 j a vzdálenost B je lB = 16 j.

Kdybychom každý shluk zapojili samostatně, spotřebovali bychom nejvíce

z = lA + lB + lC

4 j = 10 ,

kde z je počet prodlužovaček.
Poněvadž se snažíme o co nejmenší spotřebu prodlužovaček, musíme využít toho, že jedna

prodlužovačka může napájet i více shluků ozdob. Proto vezmeme všech 10 prodlužovaček, spo-
jíme jima jednotlivé shluky a pokusíme se je položit tak, aby vedli po stejných cestách. Pak
tam, kde vede více prodlužovacích kabelů, položíme pouze jeden kabel.

Nejdříve zkusíme odstranit kabel vedoucí ke shluku C. Potom by jsme do tohoto kabelu
museli zapojit dvě ozdoby a prodlužovačku. Prodlužovačka má ale pouze dvě zástrčky a proto
kabel nemůžeme vyřadit.

Stejná situace by vznikla i kdyby jsme kabel ke shluku B vedli podél kabelu k shluku A.
Pro přehlednost si poslední dva kabely ke shluku B Překreslíme „šikmo“ jako na obrázku ??.

Nakonec se pokusíme odebrat po dvou kabelech hned v prvních dvou úsecích u zásuvky.
Pokud je odebereme, tak v centrálním bodě C musíme zapojit tři prodlužovačky do jedné. To
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ale nelze. Můžeme si ale všimout, že prodlužovačku, kterou už nemůžeme zapojit do bodu C
můžeme zapojit do bodu P jako na obrázku ??. Tímto odebráním by jsme zredukovali počet
prodlužovaček na 6 a ukázali jsme, že více kabelů odebrat nelze.

Minimální počet prodlužovacích kabelů, které musíme použít, je šest.
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