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• Տևողությունը՝ 3 ժամ, 14:00 - 17:00: 
• Հարցաթերթիկը պարունակում է 1 խնդիր՝ 3 հարցերով: 
• Հարցերի ամփոփ անգլերեն պատասխանները խնդրում ենք զետեղել ձեզ 

տրամադրված էլեկտրոնային ձևանմուշում (OPTIMATH Surveillance Problem 
Template.pptx): 

Սահմանային անցակետում (ՍԱ) հայտնի է դարձել հետախուզվող անձի՝ սահմանը 
հատելու մտադրության մասին: Սահմանապահները պիտի փորձեն հայտնաբերել 
նրան և կանխել սահմանը հատելու նրա փորձը: Ստորև բերված է ՍԱ-ի ուղեցանցը. 

 

Հետախուզվողը կարող է ՍԱ-ի տարածք մուտք գործել E1, E2 կամ E3 մուտքերից և 
տարածքից դուրս գալ D1, D2 կամ D3 ելքերից: Տարածք մուտք գործելուց հետո 
այնտեղից դուրս գալու համար հնարավոր են 5 տարբեր ուղիներ: Անվտանգության 
աշխատակիցը, որը ճանաչում է հետախուզվողին, կարող է տեղեկացնել, թե երբ է 
նա մուտք գործելու տարածք, սակայն չի կարող իմանալ, թե հատկապես ո՛ր ուղին 
կընտրի: Սահմանապահները գիտեն յուրաքանչյուր ուղեհատվածն (A1 – A9) 
անցնելու համար պահանջվող ժամանակը (ժամերով), ինչպես նաև այն, որ 
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տարածք մուտք գործելուց հետո հետախուզվողը ոչ մի տեղ չի կանգնելու: 
Հետևաբար, եթե հայտնի է վերջինիս ընտրած ուղին, ապա կարելի է հաշվարկել, թե 
ո՛ր ուղեհատվածում է նա գտնվում ժամանակի որոշակի պահին:  
ՍԱ-ում կա միայն մեկ անօդաչու թռչող սարք (ԱԹՍ), որը կարելի է օգտագործել 
հետախուզվողին հայտնաբերելու և նրան հետևելու համար: ԱԹՍ-ը պետք է 
անընդհատ կապի մեջ գտնվի կառավարման կայանի (ԿԿ) հետ, որը հնարավոր է 
տեղակայել նշված 4 կետերից (1-4) յուրաքանչյուրում: ԿԿ-ից, սակայն, ոչ բոլոր 
ուղեհատվածներն է հնարավոր վերահսկել՝ տեսանելիության գծի ընդհատումների 
(lign-of-sight problem) պատճառով: Ու քանի որ ԱԹՍ-ը մեկնարկում է 1-4 կետերից 
մեկում նախօրոք տեղակայված ԿԿ-ից, որոշակի տարանցման ժամանակ է 
անհրաժեշտ, որպեսզի ԱԹՍ-ը հասնի իր տեսադաշտում գտնվող առաջին 
ուղեհատվածներից մեկը: Բացի այդ, եթե ԱԹՍ-ի տարանցման ժամանակը 
գերազանցի անվտանգության աշխատակցի զգուշացնելու պահից մինչև 
հետախուզվողի՝ տարածք մուտք գործելու պահն ընկած ժամանակահատվածը, 
ապա հնարավոր է, որ հետախուզվողն իր տեղաշարժի առաջին ժամվա ընթացքում 
չհայտնաբերվի: 
ԱԹՍ-ը ուղեհատվածը պարեկում է մեկ ժամվա ընթացքում, ինչից հետո կա՛մ մնում 
է նույն ուղեհատվածում, կա՛մ էլ անցնում է հարևան ուղեհատվածը պարեկելու: 
Օրինակ` եթե ԱԹՍ-ը պարեկում է A3 ուղեհատվածն առաջին ժամվա ընթացքում, 
ապա երկրորդ ժամում այն կարող է կա՛մ մնալ նույն A3-ում, կա՛մ տեղափոխվել A1, 
A2, A5 և A6 ուղեհատվածներից յուրաքանչյուրը: ԱԹՍ-ի անընդհատ աշխատանքի 
տևողությունը բավարար է հետախուզվողի ընտրած հնարավոր ամենաերկար 
ուղին դիտարկելու համար: 
Ստորև բերված աղյուսակը յուրաքանչյուր ուղեհատվածի համար տրամադրում է 
հետևյալ տվյալները. 

 հետախուզվողից որքան ժամանակ է պահանջվում տվյալ ուղեհատվածն 
անցնելու համար, 

 որ ԿԿ-երից է տվյալ ուղեհատվածը «տեսանելի» (գտնվում է տեսադաշտում),   
 որ ԿԿ-երից է հնարավոր տվյալ ուղեհատվածի պարեկումը առաջին ժամվա 

ընթացքում: 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
Ուղեհատվածն 
անցնելու 
ժամանակը 

3 4 3 2 4 4 4 5 3 

Առաջին ժամը 
դիտարկող 
ԿԿ-երը 

1,2,4 1,2,4 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 3,4 1,3,4 

Ուղեհատվածը 
«տեսնող» ԿԿ-
երը 

1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3,4 
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Հետախուզվողի՝ նախկինում կատարած տեղաշարժերի ուսումնասիրությունը 
բացահայտում է, թե քանի անգամ է նա ընտրել այս կամ այն ուղին: Ահա այդ 
վիճակագրությունը. 

 
Ուղին Նախկինում քանի անգամ է հետախուզվողն ընտրել ուղին  
A1 – A2 5 
A1 – A3 – A6 2 
A4 – A5 – A6 3 
A4 – A7 – A9 1 
0A8 – A9 4 

 
Տվյալ ԱԹՍ-ով այս կարգի տեղանքի պարեկության փորձը ցույց է տալիս, որ եթե 
ԱԹՍ-ը պարեկում է այն ուղեհատվածը, որում գտնվում է հետախուզվողը, ապա 
նրան հայտնաբերելու հավանականությունը հավասար է 0.7-ի: 

ՀԱՐՑԵՐ  

ՍԱ ղեկավարությունը ցանկանում է 

 իմանալ` որ կետում տեղակայել ԿԿ-ը, 
 ունենալ ԱԹՍ պարեկության ժամ առ ժամ գրաֆիկը (ուղեհատվածները, որ 

պետք է պարեկել 1-ին, 2-րդ …. ժամերին), 
 ունենալ հետախուզվողին հայտնաբերելու հավանականության 

գնահատականը: 
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OPTIMATH: The First Math. Modeling and Optimization Olympiad  

in 

American University of Armenia 

April 8, 2017 

Second Round 

• Duration: 3 hours, 14:00 - 17:00 
• The test consists of 1 problem with 3 questions 
• Show your calculations on the attached blank pages and summarize them in the 

solution template provided to you (OPTIMATH Surveillance Problem 
Template.pptx).   

SCENARIO 

 A suspicious person is entering a border area, and authorities are trying to track and 
intercept him before he crosses that area. The road network is shown in the figure below. 
 

 
 

The suspect will enter the area at either E1, E2, or E3, and exit at either D1, D2, or D3. 
Consequently, the suspect can take one of five possible routes. An intelligence source close 
to the suspect can identify when the suspect will begin to cross, but not what route he will 
take. We also know the transit times in hours on each road segment (A1 – A9), and we know 
the suspect doesn’t stop once he starts crossing this area. Consequently, if the suspect 
chooses a route, we know what road segment he is on at any particular time. 

We have one unmanned aerial vehicle (UAV) that we can use to locate and track the 
suspect. The UAV must maintain contact with its control station (CS) at all times. We can 
place the CS at one of four possible locations (1-4). However, not all road segments can be 
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seen from all CSs due to line-of-sight problems. And, since we launch the UAV from the 
chosen CS, there is a transit time to the first road segment in its patrol. If the transit time is 
greater than the warning time provided by the intelligence source, then the suspicious 
person may be undetected in the first hour of his movement. 

The UAV patrols road segments for an hour, and then either stays on that road 
segment or moves to an adjacent road segment. For example, if the UAV is patrolling A3 in 
hour 1, it can either stay on A3 or move to A1, A2, A5, or A6 in hour 2. The UAV has 
sufficient endurance that it can cover the time of the longest possible route the suspicious 
person might take. 

The table below shows the transit times for the suspicious person on each road 
segment, which CS’s can maintain line-of-sight with that road segment, and which CS’s 
would allow that road segment to be patrolled in the first hour. 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Transit 
time 3 4 3 2 4 4 4 5 3 

CS’s for 
first 
hour 

1,2,4 1,2,4 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 3,4 1,3,4 

CS’s 
that can 
see this 
segment 

1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3,4 

Prior reporting on the suspect’s movements shows the number of times he has chosen 
a particular route when he crosses this area. Those data are below: 

Route Observed number of times taken 

A1 – A2 5 

A1 – A3 – A6 2 

A4 – A5 – A6 3 

A4 – A7 – A9 1 

A8 – A9 4 

Experience with this UAV in this type of terrain has shown that the probability of detecting the 
suspicious person’s vehicle, given it is on the road segment that the UAV is patrolling, is 0.7 for all 
road segments. 

QUESTIONS 

The authorities need to: 

 know where to locate the CS, 
 know what the hourly patrol schedule should be (that is, which road segment should be 

patrolled in hour 1, hour 2, …), 
 have an estimate of the probability the suspicious person will be detected. 


