
 

The Frictionless Bisected 2-Dimensional World 
 

Colonel và Erfan đang đi bộ trong thế giới hai chiều không có ma sát, nói chuyện về bài tập khó 
nhất cuộc thi này. Đúng như tên gọi, thế giới này là một mặt phẳng (hệ tọa độ Descartes có trục x, 
y) được chia bởi một bức tường thẳng vô hạn không thể vượt qua. Bức tường vô cùng mỏng, không 
thể di chuyển và tất cả các va chạm với nó hoàn toàn là va chạm đàn hồi. 

 

Colonel và Erfan đang cầm những quả bóng tennis. Họ quyết định ném bóng và tự hỏi liệu chúng 
sẽ va chạm một lúc nào đó không. Sau khi ném, mỗi quả bóng di chuyển trong thế giới hai chiều 
với tốc độ là một hằng số. Một quả bóng có bán kính r va chạm với tường nếu khoảng cách từ tâm 
của nó tới tường là r. Trong một va chạm đàn hồi với tường, thành phần vận tốc của quả bóng 
vuông góc với tường đổi dấu, quả bóng tiếp tục di chuyển với vận tốc cố định sau đó. 

 

Bởi việc tìm ra các quả bóng có va chạm với nhau hay không rất nhàm chán, hãy xác định độ giao 
nhau tối đa giữa các quả bóng theo cách sau: giả sử rằng các quả bóng có thể đi qua nhau mà 
không ảnh hưởng đến quỹ đạo. Tại mỗi thời điểm (không nhất thiết phải là số nguyên) sau khi 
những quả bóng được ném, tính diện tích giao, độ giao nhau tối đa là diện tích lớn nhất của vùng 
này. Chúng tôi nhờ bạn nói cho Colonel và Erfan độ giao lớn nhất giữa các quả bóng. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số test 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên s1,x và s1,y thể hiện tọa độ ban đầu của 
tâm của bóng đầu tiên 

 Dòng thứ hai chứa hai số nguyên v1,x và v1,y thể hiện thành phần vector vận tốc của quả 
bóng đầu tiên 

 Dòng thứ ba chứa một số nguyên r1 thể hiện bán kính của quả bóng đầu tiên 

 Theo sau là 3 dòng thể hiện quả bóng thứ hai theo định dạng tương tự - dòng đầu tiên 
chứa hai số nguyên s2,x và s2,y, dòng thứ hai chứa hai số nguyên v2,x và v2,y, dòng thứ ba 
chứa một số nguyên r2. 

 Hai dòng cuối cùng thể hiện bức tường bằng một đường thẳng đi qua hai điểm. Mỗi dòng 
chứa hai số nguyên wx và wy thể hiện một điểm trên tường. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số thực – độ giao nhau lớn nhất giữa những quả 
bóng. Đáp án của bạn được tính là đúng nếu có độ chênh lệch không vượt quá 10-6. 
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100  

 |si,x|, |si,y|, |vi,x|, |vi,y| ≤ 104 với mọi i  

 |wx|, |wy| ≤ 104  

 1 ≤ ri ≤ 104 với mọi i  

 Vận tốc của những quả bóng đều khác 0  

 Ban đầu, tất cả những quả bóng không giao hoặc chạm vào tường 

 Ban đầu, những quả bóng không giao hoặc chạm vào nhau 

 Ban đầu, các quả bóng được đặt ở cùng một bên so với tường 

 Hai điểm nằm trên tường không trùng nhau 

 

Ví dụ 

Input 

2 
0 -100 
0 1 
10 
180 -100 
-1 0 
5 
1 0 
0 0 
0 -100 
0 1 
10 
180 -100 
1 0 
10 
1 0 
0 0 

Output 

78.539816339745 
0.000000000000 
 


