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Zkou²ková písemná prá e z p°edm¥tu 01MMDS  varianta 01
úterý 4. £ervna 2019, 9:0011:00

➊ (10 bod·)
Pro obe n¥ zadaný model TASEP sestavte p°edpis pro statisti ké rozd¥lení délek mezer mezi £ásti emi v
ustáleném stavu. Vzore poté spe ikujte pro variantu modelu vyhovují í podmín e komutativity a nalezn¥te
jeho asymptoti ké hování pro velký po£et bun¥k. Jaká je v tomto p°ípad¥ st°ední hodnota délky mezery?
Výsledek maximáln¥ zjednodu²te.
➋ (5 bod·)

P°edstavte termodynami ký dopravní plyn (v základním obrysu) a jeho harakteristiky (typy poten iál·, stohasti ká rezistivita). Co se u takového plynu rozumí pod pojmem termální rovnováha?

➌ (10 bod·)
Odvo¤te tvar headway distribu e (rozd¥lení mezer mezi sousedními £ásti emi) a statisti ké rigidity pro termodynami ký dopravní plyn s nulovou hladinou sto hasti ké rezistivity.
➍ (15 bod·)

Na základ¥ znalosti distribu e p(r) prostorový h sv¥tlostí r a uºitím faktu, ºe ry hlosti vozidel v jsou rozd¥leny
gaussovsky odvo¤te statisti ké rozd¥lení £asový h odstup· mezi sousedními vozidly. Výsledek upravte do tvaru
°ady a detekujte v n¥m hlavní £len. Dále dokaºte, ºe zbylé £leny lze v rozvoji hápat jako £leny poru hové,
tj. £leny, jeº se p°i normaliza i neprojevují. Nápov¥da:
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➎ (6 bod·)
Ukaºte, jak lze v Lighthillov¥-Whithamov¥ modelu z po£áte£ní podmínky
̺(x, τ = 0) =: ω(x)

pro hustotní funk i ̺(x, τ ) získat po£áte£ní podmínku η(x) = ϕ(x, τ = 0) pro funk i ϕ(x, τ ), jejíº uºití bylo
p°i °e²ení úlohy vynu eno aplika í Cole-Hopfovy transforma e.

➏ (4 body)
emu se v teorii dopravy °íká fundamentální diagram? A pro£ by se m¥lo spí²e uºívat termínu fundamentální
rela e?

