
 

 

Car-pal Tunnel 
 

Có một đường thẳng đi qua N đường hầm ngắn. Tại lối vào của đường hầm đầu tiên, có C chiếc 
xe đang xếp hàng chờ để vào hầm. Khoảng cách giữa mỗi đường hầm liên tiếp là D mét (chiều 
dài của mỗi đường hầm và chiều dài mỗi xe là không đáng kể) và vận tốc của mỗi chiếc xe là S 
m/s. 

 

Mỗi đường hầm đều có một trạm thu phí. Trong đường hầm thứ i (1 ≤ i ≤ N), việc thu phí một 
chiếc xe tại trạm tốn Ai giây. Trong một thời gian chỉ có thể thu phí được 1 xe. Nếu có nhiều xe 
trong hầm thì họ phải đợi để xe đầu tiên trả phí, sau đó xe thứ nhất đi qua và xe thứ hai bắt đầu 
vào thu phí còn các xe khác tiếp tục đợi, … Bất cứ khi nào có xe đến hầm thì xe đó phải chờ tại 
trạm thu phí, chờ tất cả xe phía trước trả phí xong rồi mới đến lượt xe đó.  

 
Con đường vào hầm rất chật hẹp, do đó xe không thể vượt nhau tại bất cứ thời gian nào của 
chuyến hành trình. 
 
Chef lại ở sau Reziba một lần nữa. Xe của Reziba tiến vào đường hầm đầu tên, còn xe của Chef 
ở cuối hàng. 
 
Hãy tính thời gian phải chờ đợi (tính theo giây) giữa xe đầu tiên của Reziba và xe cuối hàng của 
Chef ngay sau khi xe của Chef ra khỏi đường hầm, tức là thời gian để tất cả các xe qua đường 
hầm. Thời gian này bằng với khoảng cách giữa xe đầu tiên và xe cuối cùng chia cho vận tốc của 
các xe đó hoặc tương đương với thời gian giữa xe đầu tiên và xe cuối cùng ra khỏi hầm cuối. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N – số đường hầm.  

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN là khoảng thời gian để thu phí mỗi xe tại 
trạm. 

• Dòng thứ ba chứa ba số nguyên C, D và S.  
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Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa một số - thời gian chờ đợi giữa xe đầu và xe cuối cùng đi 
qua đường hầm. Đáp án của bạn được công nhận nếu sai số nhỏ hơn 10-6. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ Ai ≤ 109 với mỗi giá trị i hợp lệ.  
• 2 ≤ C ≤ 106 
• 1 ≤ D, S ≤ 109 

 

Subtasks 

Subtask #1: 
• 1 ≤ N ≤ 1,000 
• C = 2 

Subtask #2: Các ràng buộc gốc. 
 

Ví dụ 

Input: 
2 
3 
2 2 2 
3 5 5 
2 
3 2 
2 1 1 
 
Output: 
4.000000000 
3.000000000 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Mỗi xe mất 5/5 = 1 giây để đi từ đường hầm này sang đường hầm khác. 
Do mỗi xe phải chờ đợi 2 giây trong mỗi đường hầm, do đó thời gian chờ giữa hai xe liên tiếp là 
2 giây. 
Do có 3 xe nên tổng thời gian chờ giữa xe đầu và xe cuối là 4 giây.  
 


