
ՕՊՏԻՄԱԹ. Մաթ. մոդելավորման և օպտիմալացման առաջին օլիմպիադան 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում 
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Առաջին փուլ 

• Աշխատաժամանակը՝ 2 ժամ, 11:00 - 13:00: 
• Հարցաթերթը բաղկացած է 2 էջից, 4 խնդրից: 
• Յուրաքանչյուր խնդրի լիարժեք (հիմնավորված և բացատրություններով) 

լուծումը գնահատվում է 10 միավոր:  

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 

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

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: 

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: 

 

Նկար 3 



OPTIMATH: The First Math. Modeling and Optimization Olympiad  

in 

American University of Armenia 

April 8, 2017 

First Round 

• Duration: 2 hours, 11:00 - 13:00 
• The test paper has 2 pages and 4 problems 
• A correct and complete (with explanations) solution to each problem, with each 

worth 10 points.  

Problem 1.  A boatman is at Point A in a lake at a distance of 4 km from the shore. His goal 
is to reach point C on the shore, through a combination of sailing the boat or running on 
foot along the shore. The distance from A to the shore is 4 km. The sailing speed of the boat 
is 5 km/h, and the maximum running speed is 8 km/h. What is the minimum time for the 
boatman to reach point C. Show the trajectory corresponding to the found time. 

Figure 1 

Problem 2. What is the largest radius of a circle that you can draw on the chess board 
without crossing any white square? 

Problem 3. A 2-dimensional light source illuminates a 900 infinite circular sector located at 
the vertex of that sector. The boundaries of the sector are not illuminated. Find the 
minimum number of such light sources to illuminate the entire plane. Explain your answer 
and show one possible arrangement of the light sources on the plane (in Figure 2 two light 
sources are shown).   



 

Figure 2: Two light sources located at arbitrary points are shown as an example. 

Problem 4.  Line α and a perpendicular line segment AB are shown in Figure 3. Find the 
point(s) on the line α where the angle of view at AB (angle APB) will have the maximal 
value. Describe the location(s) of P geometrically. 

Figure 3 

 


