
 

 

Highway Crossing 
 
Chef phải băng qua đường cao tốc với độ dài vô hạn N làn đường song song. Độ rộng của mỗi 
làn đường là Y. Ở giữa hai làn kề nhau, có một rào chắn có chiều rộng không đáng kể; ở mỗi rào 
chắn và bên lề của đường cao tốc, Chef có thể đợi thời gian dài tùy ý để cho các ô tô đi qua rồi 
sau đó tiếp tục băng qua đường. Bởi Chef lười, anh ta muốn băng qua đường cao tốc với khoảng 
cách đi bộ là ngắn nhất có thể; do đó, anh ta sẽ chỉ di chuyển thành một đường thẳng vuông góc 
với đường cao tốc. Tốc độ đi bộ của Chef là hằng số S. 
 
Chỉ có một chiếc ô tô ở mỗi làn. Mỗi ô tô có chiều rộng bằng cả làn (nên nó phủ kín chiều rộng 
của làn), có chiều dài đã biết và di chuyển với vận tốc cố định theo một trong hai hướng. Với 
mỗi i (1 ≤ i ≤ N), ô tô ở làn thứ i có vận tốc là Vi và chiều dài là Ci. 
 
Cùng đo khoảng cách của đường cao tốc, tức là tất cả các điểm nằm trên cùng một đường vuông 
góc có cùng tọa độ x. Vị trí của Chef là x=0; với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), vị trí ban đầu của ô tô trong 
làn thứ i là Pi và di chuyển theo hướng Di. Nếu Di=1, ô tô di chuyển theo chiều dương (vị trí tăng 
lên) và nếu Di=0, ô tô di chuyển theo chiều âm (vị trí của nó giảm dần). 
 
Các lái xe trên đường cao tốc không nghĩ có người băng qua đường, nên họ lái xe không cẩn 
thận và không dùng phanh ở bất kỳ thời điểm nào. 
  
Tìm thời gian ít nhất Chef cần để băng qua đường mà không bị ô tô đâm. Chef không bị ô tô đâm 
nếu khoảng cách giữa anh ta và bất kỳ cái ô tô nào lớn hơn 10−6 ở mọi thời điểm. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được miêu tả như 
sau 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, S và Y thể hiện số lượng làn đường, 
vận tốc đi bộ của Chef và chiều rộng của mỗi làn. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên V1, V2, …, VN thể hiện vận tốc tuyệt đối của những chiếc 
ô tô. 

• Dòng thứ ba chứa N số nguyên D1, D2, …, DN thể hiện hướng di chuyển của các ô tô. 

• Dòng thứ tư chứa N số nguyên P1, P2, …, PN thể hiện vị trí ban đầu của những chiếc ô tô. 
Vị trí của một chiếc ô tô ở tọa độ x của đầu xe, tức là với chiếc xe di chuyển theo chiều 
dương, nó là tọa độ lớn nhất trong các điểm thuộc ô tô, và với ô tô di chuyển theo chiều 
âm, nó là tọa độ nhỏ nhất trong các điểm của ô tô. 
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• Dòng thứ năm chứa N số nguyên C1, C2, …, CN thể hiện độ dàu của những chiếc ô tô. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên — thời gian nhỏ nhất cần để băng qua 
đường. Câu trả lời của bạn sẽ được cho là đúng nếu sai số không vượt quá 10−3. 

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 100,000  

• 1 ≤ N ≤ 10  

• 1 ≤ S ≤ 10  

• 1 ≤ Y ≤ 1,000  

• 1 ≤ Vi ≤ 200 với mọi i  

• 0 ≤ Di ≤ 1 với mọi i  

• |Pi| ≤ 109 với mọi i  

• 1 ≤ Ci ≤ 1,000 với mọi i 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (25 điểm): N = 1 
• Subtask #2 (75 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
3 
2 6 6 
5 10 
1 0 
-1 23 
4 7 
1 8 177 
190 
0 
4201 
21 
1 1 1000 



100 
1 
-100000 
10 
 
Output: 
4.000000 
44.346053 
2000.100000 

 

Giải thích  

Ví dụ 1: Chef phải đợi ở lề của đường cao tốc và đợi ô tô thứ nhất đi qua. Ngay sau khi ô tô đi 
qua, anh ta có thể đi tới rào chắn đầu tiên. Ở rào chán, anh ta lại đợi cho ô tô thứ hai đi qua. 
Trường hợp của Chef được miêu tả như hình vẽ. 

 

Ví dụ 2: Chúng ta có thể thấy Chef cần thời gian ít nhất là 177/8 = 22.125 để băng qua đường, 
Nhưng những chiếc xe được đi đến vị trí của Chef vào thời điểm 22.1105. Do đó, Chef phải đợi 
cho nó đi qua đã. Tương tự, bởi Chef muốn đợi tới khi ô tô đi qua hẳn, anh ta sẽ phải đợi 
4222/190=22.221053 trước khi đi sang đường. Do đó, tổng thời gian cần mất là 44.346053. 

Ví dụ 3: Chef có thể băng qua đường trong thời gian 1000, nhưng ở thời điểm này, ô tô ở vị trí 
x=0. Do đó, vào thời điểm này, khoảng cách giữa Chef và ô tô sẽ là 0, nhỏ hơn 10−6. Do đó, Chef 
phải đợi ô tô đi qua trước khi băng qua đường. 


