
 

 

Vision 
 

Bạn được cho hai điểm P và Q và một quả cầu đục trong không gian ba chiều. Điểm P đang không 
di chuyển, còn điểm Q đang di chuyển trên một đường thẳng với vận tốc cố định. Bạn cũng được 
cho một vector có hướng d được xác định như sau: vị trí của Q ở thời điểm t là Q(t) = Q(0) + d⋅t, 
Với Q(0) là vị trí ban đầu của Q.  

Dữ liệu đảm bảo Q không được nhìn thấy từ P lúc ban đầu (tại t = 0). Nó cũng đảm bảo rằng P và 
Q không chạm vào quả cầu bao giờ.  

Tìm thời gian dương nhỏ nhất tv khi Q nhìn thấy được từ P. Tức là đường thẳng nối giữa điểm P 
và Q không giao với quả cầu. 

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa 13 số nguyên: 

o Ba số nguyên đầu tiên Px, Py, Pz thể hiện tọa độ điểm P. 

o Ba số nguyên tiếp theo Qx, Qy, Qz thể hiện vị trí đầu tiên của Q.  

o Ba số nguyên tiếp theo dx, dy, dz thể hiện các thành phần hướng của vector d.  

o Bốn số nguyên cuối cx, cy, cz, r thể hiện tọa độ của tâm hình cầu và bán kính của 
nó. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số thực – thời gian tv. Câu trả lời của bạn được cho 
là đúng nếu chênh lệch với đáp án không quá 10−6. Dữ liệu đảm bảo rằng tv không vượt 
quá 109. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 105  

• Giá trị tuyệt đối tọa độ của tất cả các điểm không vượt quá 2 * 109  
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• 1 ≤ r ≤ 109  

 

Subtasks 

Subtask #1 (25 điểm): Pz = Qz = dz = cz = 0  

Subtask #2 (75 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
3 0 0 -10 -10 0 0 10 0 0 -3 0 3 
 
Output: 
1.0000000000 
 


