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Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

Ապրիլի 8, 2017 

Առաջին փուլի խնդիրների լուծումներ 

 

Խնդիր 1. Նավավարը գտնվում է լճի վրա A կետում՝ ափից 4 կմ հեռավորության 
վրա (տես Նկար 1): Նա պետք է հասնի ափի C կետը: Ընդ որում՝ ճանապարհի մի 
մասը կարող է անցնել նաև ափի երկայնքով վազելով: Նավարկելու արագությունը 
հաստատուն է՝ 5 կմ/ժ, իսկ վազքի առավելագույն արագությունը 8կմ/ժ է: Ո՞րն է C 
կետը հասնելու համար պահանջվող նվազագույն ժամանակը: Ցույց տալ այդ 
ժամանակահատվածում A-ից C հասնելու՝ նավավարի անցած ճանապարհի 
հետագիծը: 

 

Նկար 1 

Լուծում. Նախ պարզ է, որ նվազագույն ժամանակ ծախսելու համար թե՛ լճի վրա, 
թե՛ ցամաքում նավավարը պիտի ուղիղ գծով շարժվի, նաև՝ վազելիս պիտի 
առավելագույն արագությամբ վազի: Պարզ է նաև, որ ափին BC հատվածից դուրս 
մոտենալը չի ապահովի մինիմալ ժամանակ: Նշանակենք D-ով ափի այն կետը, 
որտեղ կայանել է նավը, 𝐷𝐷 ∈ 𝐵𝐵𝐵𝐵, իսկ BD հեռավորությունը նշանակենք 𝑥𝑥-ով: Այդ 
դեպքում ADC ճանապարհը նվազագույն ժամանակում անցնելու համար կծախսվի  
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,    𝑥𝑥 ∈ [0,15] 

ժամանակ: Ուրեմն՝ պետք է գտնել այս ֆունկցիայի մինիմումը [0,15] հատվածում: 
Հաշվենք ածանցյալը. 
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,   𝑥𝑥 ∈ (0,15): 



Ածանցյալը (0,15) միջակայքում զրո է դառնում միայն  

𝑥𝑥0 =
20
√39

 

կետում: Դժվար չէ տեսնել, որ  𝑓𝑓՛(𝑥𝑥)-ը բացասական է (0, 𝑥𝑥0)-ում և դրական է 
(𝑥𝑥0, 15)-ում: Այսինքն՝ գտնված 𝑥𝑥0կետը 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ֆունկցիայի մինիմումի կետ է: 
Այսպիսով, նվազագույն ծախսվելիք ժամանակը կլինի 
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իսկ ճանապարհը կլինի՝ A-ից լճով գնալ B-ից 20
√39

 միավոր դեպի C-ն գտնվող կետը, 

ապա ափով գնալ մինչ C-ն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Խնդիր 2.  Շախմատի տախտակի վրա ո՞րն է ամենամեծ շառավղով շրջանագիծը, 
որը չի հատում ոչ մի սպիտակ վանդակ: 

Լուծում. Պարզ է, որ շրջանագիծը պիտի անցնի վանդակների գագաթներով, 
այլապես այն կհատի սպիտակ որևէ վանդակ:  

 

Ենթադրենք, թե շրջանագիծն անցնում է X վանդակի A գագաթով: 
Հնարավոր են հետևյալ երեք դեպքերը. 

ա. այն անցնում է նաև C կետով 

բ. այն անցնում է նաև B կետով 

գ. այն անցնում է այս X վանդակի մյուս գագաթով, որը նշված չէ: Այս վերջին 
տարբերակը նույնն է, ինչ B կետով անցնելու տարբերակը, այդ պատճառով չենք 
քննարկի: 

 

Քննարկենք հնարավոր տարբերակներն առանձին-առանձին: Նշանակենք 𝑎𝑎-ով 
վանդակի կողմը: 

ա. A և C կետերով անցնող շրջանագիծը Y վանդակը կարող է հատել կա՛մ D, և 
կա՛մ F կետում (A, C, E կետերը մի ուղղի վրա են, և դրանցով անցնող շրջանագիծ 
չկա): ACD կետերով անցնում է միակ շրջանագիծ, որի գագաթը Z վանդակի 

կենտրոնն է, շառավիղը 𝑎𝑎��3
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𝑎𝑎 է, և այն չի հատում ոչ մի սպիտակ 

վանդակ: ADF կետերով անցնող շրջանագիծը քննարկվում է նման կերպ, և ունի 
նույն շառավիղը: 



բ. Այս դեպքում շրջանագիծը կանցնի Z վանդակի կա՛մ G գագաթով, և այդ դեպքում 
այն կլինի ABG գագաթներով սպիտակ վանդակին արտագծած շրջանագիծը, որի 
շառավիղն է 𝑎𝑎

2
, կա՛մ էլ այն կանցնի H գագաթով: Պարզ է, որ ABH գագաթներով 

անցնող միակ շրջանագիծ կա, և այն չի հատի ոչ մի սպիտակ գագաթ, ընդ որում՝ 

դրա շառավիղը կլինի √10
2
𝑎𝑎, վերը քննարկված դեպքի նման: 

Այսպիսով, պահանջվող շրջանագծի կենտրոնը սև վանդակի կենտրոնն է, 

շառավիղը՝ √10
2
𝑎𝑎: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Խնդիր 3. Երկչափ լույսի աղբյուրը լուսավորում է 90օ անկյունով անվերջ աղեղային 
սեկտոր՝ գտնվելով այդ սեկտորի գագաթին: Սեկտորի եզրագծերը չեն 
լուսավորվում: Նվազագույնը լույսի քանի՞ աղբյուր է պետք տեղադրել 
հարթության վրա՝ այն ամբողջությամբ լուսավորելու համար: Հիմնավորել 
պատասխանը՝ ցույց տալով նաև աղբյուրների հնարավոր տեղադրման մեկ 
օրինակ: 

 

Նկար 2. Որպես օրինակ բերված են կամայական կետերում տեղադրված 2 
աղբյուրներ: 

 

 

Լուծում. Նախ ապացուցենք, որ 4-ից պակաս լույսի աղբյուրները բավարար չեն 
ողջ հարթությունը լուսավորելու համար: Իրոք, ենթադրենք, թե ունենք 3 կամ քիչ 
լույսի աղբյուրներ հարթության վրա: Դրանք զուգահեռ (այսինքն՝ այնպես, որ 
անկյան կողմերը մնան զուգահեռ սկզբնական դիրքին) տեղափոխենք մի որևէ O 
կետ: Այդ դեպքում կունենանք O կետից դուրս եկող երեք կամ պակաս քանակով 
90o անկյուններ: Ուրեմն, գոյություն ունի O գագաթով ճառագայթ, որը այս 
զուգահեռ տեղափոխումից հետո լուսավորված չէ: Այստեղից դժվար չէ հետևեցնել, 
որ այդ ճառագայթի միայն վերջավոր հատված կարող է լուսավորվել լույսի 
աղբյուրների սկզբնական դիրքերով: Օրինակ, ստորև բերված նկարում երեք լույսի 
աղբյուրները զուգահեռ տեղաշարժվել են O կետը, իսկ բաց գույնով նշված է 
աղբյուրներից մեկի սկզբնական դիրքը: 

 



 

 

Ինչ վերաբերում է 4 աղբյուրներով ողջ հարթությունը լուսավորելու 
հնարավորությանը, ապա հետևյալ կերպ տեղադրված լույսի աղբյուրները 
կլուսավորեն ողջ հարթությունը. 

 

 



Խնդիր 4. Նկար 3-ում պատկերված է α ուղիղը և դրան ուղղահայաց AB հատվածը: 
α ուղղի ո՞ր P կետ(եր)ից նայելիս AB-ն կերևա ամենամեծ անկյան տակ, այսինքն՝ 
APB անկյունը կլինի ամենամեծը: Նկարագրել P կետ(եր)ի դիրքը երկրաչափորեն: 

Լուծում. Պարզ է, որ եթե խնդիրն ունի ինչ-որ P լուծում, ապա P կետի՝ AB ուղղի 
նկատմամբ սիմետրիկը α ուղղի վրա ևս կլինի լուծում: Այսպիսով, կարող ենք 
դիտարկել միայն նկարում պատկերված դեպքը (երբ P կետը AB և α  ուղիղների 
հատման կետից ձախ է): Հեշտ է տեսնել, որ գոյություն ունի միակ շրջանագիծ, որն 
անցնում է A և B կետերով և շոշափում է α ուղիղը AB-ի ձախ կողմում: Այդ 
շրջանագծի և α ուղղի շոշափման կետը նշանակենք P-ով և ցույց տանք, որ այն 
որոնելին է: Այդ շրջանագծի կամայական կետից AB հատվածը երևում է միևնույն 
անկյան տակ, իսկ շրջանից դուրս գտնվող կամայական կետից AB հատվածը 
կերևա ավելի փոքր անկյան տակ: Ուրեմն՝ α ուղղի վրա P կետը միակն է (AB-ից 
ձախ), որից AB հատվածն երևում է ամենամեծ անկյան տակ: 

  

Նկար 3 




