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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn ñề tài 

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta ñã xác ñịnh rõ vị trí 

có tính chiến lược của giáo dục.  

Phải ñổi mới mạnh mẽ và cơ bản phương pháp giáo dục nhằm 

khắc phục kiểu truyền thụ một chiều, nặng lý thuyết; bồi dưỡng năng 

lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn ñề của người học ....        

Trong các thành tố của quá trình dạy học, phương pháp, phương 

tiện có vị trí vô cùng quan trọng ảnh hưởng ñến chất lượng giáo dục. 

Đưa công nghệ thông tin vào trong nhà trường như là phương tiện 

dạy học ñược nhiều nhà nghiên cứu giáo dục trong và ngoài nước 

ñánh giá cao.  

Ưu ñiểm ñó làm cho nhiều nước trên thế giới lựa chọn sử dụng 

Maple trước ñòi hỏi của thực tiễn và sự phát triển của giáo dục.     

Với những tính năng của phần mềm Maple, ñược Thầy giáo 

 PGS.TSKH Trần Quốc Chiến gợi ý và bản thân thấy phù hợp với 

khả năng của mình nên tôi lựa chọn ñề tài: "Ứng dụng phần mềm 

Maple vào việc dạy và học hình học giải tích"  ñể nghiên cứu.  

Điều kiện ñảm bảo cho việc hoàn thành ñề tài: Được Thầy giáo 

PGS.TSKH Trần Quốc Chiến hướng dẫn, cung cấp tài liệu và tận 

tình giúp ñỡ, bản thân cố gắng nghiên cứu, sưu tập tài liệu. ñể ñảm 

bảo hoàn thành ñề tài. 

Đề tài phù hợp với sở thích của bản thân, với sự hỗ trợ của phần 

mềm Maple sẽ phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Tìm hiểu thực trạng xây dựng bài toán phát huy tính tích cực, 

sáng tạo  của học sinh ở trường trung học phổ thông, nguyên nhân và 

giải pháp.  

3. Đối tượng nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

     Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy và học hình học giải tích. 

3.2. Khách thể nghiên cứu 

     Là các bài toán về hình học giải tích ñược giải quyết với sự hỗ trợ 

của phần mềm Maple. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

     Phạm vi về quy mô: Nghiên cứu việc xây dựng bài toán về hình 

học giải tích  với sự hỗ trợ của phần mềm toán học Maple. 

     Phạm vi thời gian: Nghiên cứu trong năm học 2009 - 2011. 

4. Giả thuyết khoa học 

     Sử dụng phần mềm Maple vào việc dạy và học hình học giải tích 

giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn, phát huy tính tích cực, sáng tạo cho 

học sinh. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu phần mềm Maple và sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ 

dạy và học hình học giải tích. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Sưu tầm, phân tích và tổng hợp tài liệu mang nội dung, kiến thức 

liên quan ñến nội dung ñề tài nghiên cứu; phần mềm toán học Maple. 
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6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

7. Cấu trúc luận văn 

Nội dung luận văn ngoài phần mở ñầu và phần kết luận gồm có 

bốn chương: 

Chương 1. Cơ sở lý thuyết. 

Chương 2. Giới thiệu về phần mềm Maple. 

Chương 3. Ứng dụng phần mềm Maple vào việc dạy và học hình 

học giải tích. 

Chương 4. Thực nghiệm sư phạm. 
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Chương 1.  CƠ SỞ LÝ THUY ẾT 
 
1.1.  Hình học giải tích trong mặt phẳng 
1.1.1. Tọa ñộ trong mặt phẳng 
1.1.1.1. Hệ tọa ñộ 
1.1.1.2. Tọa ñộ của véctơ 
1.1.1.3. Tọa ñộ của ñiểm ñối với hệ tọa ñộ 
1.1.2. Phương trình ñường thẳng trong mặt phẳng 
1.1.2.1. Véctơ pháp tuyến của ñường thẳng 
1.1.2.2. Phương trình tổng quát của ñường thẳng 
1.1.2.3. Véctơ chỉ phương của ñường thẳng 
1.1.2.4. Phương trình tham số của ñường thẳng 
1.1.2.7. Vị trí tương ñối của hai ñường thẳng 
1.1.2.8.  Góc của hai ñường thẳng 
1.1.2.9.  Khoảng cách từ một ñiểm ñến ñường thẳng 
1.1.3. Đường tròn 
1.1.3.1. Định nghĩa ñường tròn 
1.1.3.2. Phương trình của ñường tròn 
1.1.4. Elip   
1.1.4.1. Định nghĩa Elip 
1.1.4.2. Phương trình của Elip 
1.1.4.3. Tâm sai và bán kính qua tiêu của Elip 
1.1.4.4. Tiếp tuyến của Elip 
1.2. Hình học giải tích trong không gian 
1.2.1. Tọa ñộ trong không gian 
1.2.1.1. Hệ tọa ñộ Đêcac vuông góc trong không gian 
1.2.1.2. Tọa ñộ của vectơ 
1.2.1.3. Định lý 
1.2.1.4. Tọa ñộ của ñiểm ñối với hệ trục 
1.2.1.5. Định lý 
1.2.1.6. Định lý 
1.2.1.7. Khoảng cách giữa hai ñiểm 
1.2.1.8. Góc giữa hai vectơ 
1.2.1.9. Tích có hướng của hai vectơ 
1.2.2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian 
1.2.2.1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
1.2.2.2. Phương trình tổng quát của mặt phẳng 
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1.2.2.3. Vị trí tương ñối giữa hai mặt phẳng 
1.2.2.4. Chùm mặt phẳng 
1.2.2.5. Phương trình tổng quát của ñường thẳng 
1.2.2.6. Phương trình tham số của ñường thẳng  
1.2.2.7. Các vị trí tương ñối 
1.2.2.8. Khoảng cách từ một ñiểm ñến một mặt phẳng 
1.2.2.9. Góc 
1.2.3. Mặt cầu 
1.2.3.1. Phương trình mặt cầu 
1.2.3.2. Giao của mặt cầu và mặt phẳng 
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Chương 2.  GIỚI THI ỆU VỀ PHẦN MỀM MAPLE 

2.1. Giới thi ệu về phần mềm Maple  

2.2. Cấu trúc và giao diện  

2.3. Lưu giữ và trích xuất dữ liệu  

2.4. Các thao tác ñầu tiên 

2.4.1. Nhập biểu thức 

2.4.1.1. Dữ liệu 

2.4.1.2. Thực hiện lệnh 

2.4.1.3. Thông báo lỗi 

2.4.2. Toán tử, hàm và hằng 

2.4.2.1. Toán tử cơ bản 

2.4.2.2. Hàm số cơ bản 

2.4.2.3. Hằng 

2.4.3. Thực hiện các tính toán từ dấu nhắc  

2.4.4. Tìm căn bậc hai của một số  

2.4.5. Tính giá trị gần ñúng của một số 

2.5. Các phép toán cơ bản 

2.5.1. Khai triển một biểu thức 

2.5.2. Phân tích một ña thức thành tích của các biểu thức ñơn giản 

nhất 

2.5.3. Đơn giản một biểu thức 

2.5.4. Tối giản các phân thức hữu tỉ 

2.5.5. Đơn giản căn thức 

2.5.6. Khử căn ở mẫu của một biểu thức vô tỉ 

2.5.7. Phân tích một biểu thức hữu tỉ thành tổng các phân thức 

ñơn giản 

2.6. Maple với số học 
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2.6.1. Số nguyên tố 

2.6.2. Tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất của các số 

nguyên 

2.6.3. Tìm thương và số dư 

2.7. Maple với ñại số  

2.7.1. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình 

2.7.1.1. Giải phương trình, bất phương trình 

2.7.1.2. Giải hệ phương trình 

2.7.1.3. Giải phương trình nghiệm nguyên 

2.7.2. Các hàm liên quan ña thức 

2.8. Maple với giải tích  

2.8.1. Giới hạn 

2.8.2. Đạo hàm 

2.8.3. Tích phân 

2.9. Maple với hàm số và ñồ thị hàm số  

2.9.1. Định nghĩa một hàm số 

2.9.2. Xác ñịnh hàm số f từ một biểu thức p(x) 

2.9.3. Hàm số hợp của hàm số f và hàm số g{f(g(x))} 

2.9.4. Hàm số f n(x), ( f(f(...f(x))..), n chữ f)  

2.9.5. Hàm số cho bởi nhiều công thức 

2.9.6. Đồ thị hàm số 

2.9.6.1. Vẽ ñồ thị hàm số y = f(x) 

2.9.6.2. Vẽ nhiều ñồ thị trên một hệ trục 

2.9.6.3. Vẽ ñồ thị ñộng 

2.10. Các tình huống sử dụng Maple trong dạy học toán ở trường 

phổ thông  

2.10.1. Gói lệnh Student hỗ trợ cho việc dạy và học toán  



10 

     Gói lệnh này ñề cập ñến tất cả các nội dung toán học của ñại học 

và phổ thông, cung cấp nhiều lệnh và thủ tục cho các phép toán và 

algorithm xuất hiện trong chương trình giảng dạy. 

    Gói lệnh Student có 3 gói lệnh con là Calculus1, Linear Algebra 

và Precalculus.  

    Gói lệnh Calculus1 là gói lệnh quan trọng nhất của Student.  

- Sử dụng gói lệnh Student   

Ví dụ 2.1. Tính tích phân  

2.10.2. Sử dụng Maple ñể minh họa các khái niệm toán học   

Ví dụ 2.2.  Minh họa hình ảnh tự nhiên của các ñường conic như 

giao tuyến của một mặt nón và một mặt phẳng cắt nó. 

> restart; with(plots):  

animate(plot3d, [(1/3)*y-10, x = -20 .. t, y = -20 .. t, color = red, 

style = PATCHNOGRID], t = -18 .. 17, axes = framed, background 

= plot3d([z*cos(t), z*sin(t), z], z = -20 .. 0, t = -Pi .. Pi)); 

 

 
Hình 2.2 

Bằng cách thay ñổi phương trình thích hợp của mặt phẳng ta có thiết 

diện là ñường elip hay parabol.  

2.10.3. Sử dụng Maple ñể hình thành khái niệm toán học  

Ví dụ 2.3. Khái niệm tích phân xác ñịnh và ý nghĩa hình học của 

nó. 
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> restart;  

with(plots): with(student):  

f := x->(x^3+1-exp(x));  

display(seq(middlebox(f(x), x = 2 .. 4, SoHinh), SoHinh = 5 .. 60), 

insequence = true); 
 

 
Hình 2.3 

2.10.4. Maple hỗ trợ giáo viên trong các hoạt ñộng giảng dạy khác  

     Maple cho phép biên soạn tài liệu theo cấu trúc, hiển thị theo 

nhiều tầng lớp, phù hợp với giới thiệu tổng quan hoặc tổng kết ôn 

tập. Maple cho phép thay ñổi font chữ, màu sắc, tạo ra các siêu liên 

kết ñể kích hoạt trang làm việc khác, ñể nối với trang web hay phần 

trợ giúp của Maple. Dùng Maple ñể soạn hệ thống bài tập, ñề thi theo 

ý muốn, kiểm tra kết quả các bài toán tính toán ñể dự ñoán các chứng 

minh (ví dụ bài toán giải phương trình, phân tích rút gọn phân thức, 

ña thức...). Với Maple giáo viên có thể soạn giáo án, vẽ các ñồ thị 

chính xác phục vụ giảng dạy hoặc sinh hoạt chuyên môn, viết báo 

cáo khoa học. 
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Chương 3. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPLE VÀO VI ỆC DẠY 

VÀ H ỌC HÌNH H ỌC GIẢI TÍCH 

3.1. Một số bài toán hình học giải tích trong mặt phẳng 

Gói lệnh: > with(geometry); 

3.1.1. Một số hàm chung 

3.1.1.1. Hàm ñặt tên cho các trục tọa ñộ. 

*) Đặt tên cho trục hoành (trục ngang): 

Cú pháp: > _EnvHorizontalName := 'x': 

*) Đặt tên cho trục tung (trục dọc): 

Cú pháp: > _EnvVerticalName := 'y': 

3.1.1.2. Hàm xác ñịnh tọa ñộ của một ñiểm M 

*) Nếu các trục tọa ñộ ñã ñược ñịnh nghĩa (ñặt tên): 

Cú pháp: > coordinates(M); 

*) Nếu  các trục tọa ñộ  chưa ñược ñịnh nghĩa: 

Cú pháp: > coordinates(M,[x,y]); 

3.1.1.3. Hàm tính hoành ñộ và tung ñộ của một ñiểm M. 

*) Hàm tính hoành ñộ: 

Cú pháp: > HorizontalCoord(M); 

*) Hàm tính tung ñộ: 

Cú pháp: > VerticalCoord(M); 

3.1.1.4. Hàm mô tả chi tiết một ñối tượng (obj), một tập hợp(ñiểm), 

hoặc tập hợp các ñối tượng. 

Cú pháp: > detail(obj); 

3.1.1.5. Hàm xác ñịnh tọa ñộ ñiểm A(a;b) 

Cú pháp: > point(A, a, b); 

3.1.2. Đường thẳng 

3.1.2.1. Xác ñịnh ñường thẳng 

Cú pháp:  > line(l,[A,B]); 
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>line(l,eq,name); 

3.1.2.2. Một số hàm liên quan ñến ñường thẳng 

*) Hàm kiểm tra tính chất song song của 2 ñường thẳng l1 và l2 

Cú pháp:  > AreParallel(l1,l2, ‘cond’); 

*) Hàm kiểm tra tính chất vuông góc của 2 ñường thẳng l1 và l2 

Cú pháp: > ArePerpendicular(l1,l2, ‘cond’); 

*) Hàm kiểm tra tính chất tiếp xúc của ñường thẳng l và ñường tròn c 

Cú pháp: > AreTangent(l,c); 

*) Hàm kiểm tra 3 ñường thẳng ñồng quy 

Cú pháp: > AreConcurrent(l1,l2,l3, ‘cond’); 

*) Hàm xác ñịnh ñường thẳng (d) ñi qua ñiểm A cho trước và song 

song với ñường thẳng (l) cho trước 

Cú pháp: > ParallelLine(d, A, l); 

*) Hàm xác ñịnh ñường thẳng (d) ñi qua ñiểm A cho trước và vuông 

góc với ñường thẳng (l) cho trước. 

Cú pháp: > PerpendicularLine(d, A, l); 

*) Hàm xác ñịnh ñường trung trực (d) của ñoạn thẳng AB 

Cú pháp: > ParallelLine(d, A, B); 

*) Hàm xác ñịnh hệ số góc của ñường thẳng ñi qua 2 ñiểm A, B  

Cú pháp: > slop(A, B); 

*) Hàm xác ñịnh  hệ số góc của ñường thẳng (l) cho trước 

Cú pháp: > slop(l); 

*) Hàm xác ñịnh giao ñiểm M của 2 ñường thẳng (l1) và (l2). 

Cú pháp: > intersection(M, l1, l2); 

*) Hàm kiểm tra xem ñiểm M có nằm trên ñường thẳng (l) không. 

Cú pháp: > IsOnLine(M, l, ‘cond’);  
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3.1.3. Đường tròn 

3.1.3.1. Xác ñịnh ñường tròn 

*) Đường tròn (c) ñi qua 3 ñiểm A, B, C không thẳng hàng 

Cú pháp: > circle(c,[A,B,C],[name],`centername`=m); 

*) Đường tròn (c) có ñường kính AB 

Cú pháp: > circle(c,[A,B],[name],’centername’=m); 

*) Đường tròn (c) xác ñịnh bởi tâm A và bán kính r 

Cú pháp: > circle(c,[A,r],[name],’centername’=m); 

*) Đường tròn (c) xác ñịnh bởi một phương trình bậc hai, hai ẩn equ. 

Cú pháp: > circle(c, equ,[name],’centername’=m); 

3.1.3.2. Một số hàm liên quan ñến ñường tròn 

*) Hàm tính phương tích của một ñiểm M  ñối với một ñường tròn c 

Cú pháp: > powerpc(M, c); 

*) Hàm xác ñịnh trục ñẳng phương  (d) của hai ñường tròn c1, c2 

Cú pháp: > RadiclAxis(d,c1,c2); 

*) Hàm xác ñịnh tâm ñẳng phương U của 3 ñường tròn c1, c2, c3 

Cú pháp: > RadiclCenter(U,c1,c2,c3) 

*) Hàm kiểm tra xem ñiểm M có nằm trên ñường tròn (c) hay không 

Cú pháp: > IsOnCircle(M,c, ‘cond’); 

*) Hàm kiểm tra xem một tập hợp các ñiểm có nằm trên ñường tròn 

(c) hay không 

Cú pháp: > IsOnCircle([list],c, ‘cond’); 

*) Hàm xác ñịnh tâm vị tự (trong và ngoài) của hai ñường tròn c1, c2 

Cú pháp: > similitude(obj,c1, c2); 

*) Xác ñịnh tâm vị tự M, N  của 2 ñường tròn không ñồng tâm c1, c2 

Cú pháp: > similitude(obj,c1, c2,[M,N]); 

*) Hàm xác ñịnh ñường thẳng (l) là tiếp tuyến của ñường tròn (c) tại 

ñiểm M 
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Cú pháp: > tangentpc(l, M, c); 

*) Hàm xác ñịnh các ñường thẳng (obj) là tiếp tuyến với ñường tròn 

(c) ñi qua ñiểm A ở ngoài (c) 

Cú pháp: > TangentLine(obj, A, c, [l1, l2]); 

*) Hàm xác ñịnh giao ñiểm của ñường thẳng (l) với ñường tròn (c)  

Cú pháp: > intersection(obj, l, c); 

               >intersection(obj, l, c, [M,N]); 

*) Hàm xác ñịnh  giao ñiểm của 2 ñường tròn (c1), (c2) 

Cú pháp: > intersection(obj, c1, c2); 

               >intersection(obj, c1, c2,[M,N]); 

3.1.4. Đường Elip 

+) Một số từ khóa liên quan ñến các yếu tố của elip(p):      

*) form(p): cho biết thể loại của elip(p). Kết quả là ellipse2d. 

*) center(p): cho biết tâm của elip(p). 

*) foci(p): cho biết các tiêu ñiểm của elip(p). 

*) MajorAxis(p): cho biết ñộ dài trục lớn của elip(p). 

*) MinorAxis(p): cho biết ñộ dài trục nhỏ của elip(p). 

*)  detail(p): xem chi tiết các yếu tố của elip(p). 

+) Xác ñịnh elip: 

*) Elip p ñi qua 5 ñiểm A, B, C, E, F  cho trước 

Cú pháp: > ellipse(p, [A, B, C, E, F],[name]); 

*) Elip p xác ñịnh khi biết ñường chuẩn d, một tiêu ñiểm F và tâm sai 

ecc 

Cú pháp: > ellipse(p,[‘directrix’=d, ‘focus’=F,‘eccentricity’ =ecc], 

[name]); 

*)  Elip p xác ñịnh khi biết 2 tiêu ñiểm [F1, F2] và ñộ dài trục lớn 

lma. 

Cú pháp: > ellipse(p,[‘foci’=[F1, F2], ‘MajorAxis’=lma], [na me]); 
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*) Elip p xác ñịnh khi biết 2 tiêu ñiểm [F1, F2] và ñộ dài trục nhỏ lmi 

Cú pháp: > ellipse(p,[‘foci’=[F1, F2], ‘MinorAxis’=lmi], [na me]); 

*) Elip p xác ñịnh khi biết 2 tiêu ñiểm [F1, F2] và tổng khoảng cách  

dis  từ một ñiểm bất kì trên elip p ñến 2 tiêu ñiểm 

Cú pháp: > ellipse(p,[‘foci’=[F1, F2], ‘distance’=dis], [name]); 

*) Elip p xác ñịnh khi biết 2 ñỉnh [A, B] của trục lớn và 2 ñỉnh [C, E] 

của trục nhỏ 

Cú pháp: > ellipse(p,[MajorAxis’=[A,B],‘MinorAxis’=[C,E]], 

[name]); 

*) Elip p xác ñịnh khi biết một phương trình equ của nó 

Cú pháp: > ellipse(p, equ,[name]); 

3.2. Hình học giải tích trong không gian 

Với gói lệnh: > with(geom3d): 

3.2.1. Điểm 

*) Điểm A có tọa ñộ Px, Py, Pz . 

Cú pháp: > point(A,Px,Py,Pz); 

               > point(A,[Px,Py,Pz]); 

*) Điểm có tọa ñộ ñược chọn ngẫu nhiên: 

Cú pháp :> randpoint(name, range1, range2, range3); 

               > randpoint(name, obj,range1, range2, range3); 

Chú ý: Lệnh thứ 2 ñể chọn ñiểm ngẫu nhiên trên ñường thẳng, mặt 

phẳng hoặc mặt cầu  

3.2.2. Đoạn thẳng 

*) Xác ñịnh ñoạn thẳng. 

Cú pháp:>segment(seg,[P1,P2]); 

              >segment(seg, P1,P2); 

*) Đoạn thẳng có ñịnh hướng. 

Cú pháp: >dsegment(dseg,[P1,P2]); 
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               >dsegment(dseg, P1,P2); 

*) Trung ñiểm M của ñoạn thẳng AB: 

Cú pháp:>midpoint(M,A,B); 

              >midpoint(M,seg); 

3.2.3. Đường thẳng trong không gian 

*) Đường thẳng ñi qua hai ñiểm A và B cho trước. 

Cú pháp: > line(l, [A, B]); 

*) Đường thẳng ñi qua một ñiểm A và vuông góc với mặt phẳng (p). 

Cú pháp: > line(l, [A, p]);  

*) Đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng (p1) và (p2). 

Cú pháp: > line(l, [p1, p2]); 

*) Đường thẳng ñi qua một ñiểm A và có vectơ chỉ phương v. 

Cú pháp: > line(l, [A, v]);  

*) Đường thẳng cho bởi phương trình tham số. 

Cú pháp: > line(l, [x0+a*t,y0+b*t,z0+c*t],t); 

3.2.4. Mặt phẳng 

*) Dựng mặt phẳng ñi qua một ñiểm A và có vectơ pháp tuyến v
r

 

cho trước. 

Cú pháp:  > plane(p, [A, v]); 

*) Dựng mặt phẳng ñi qua ba ñiểm không thẳng hàng A, B, C. 

Cú pháp:  > plane(p, [A,B,C]); 

*) Dựng mặt phẳng chứa ñường thẳng l1 và song song với ñường 

thẳng l2 chéo nhau. 

Cú pháp:  > plane(p, [l1, l2]); 

3.2.5. Mặt cầu 

3.2.5.1. Xác ñịnh mặt cầu. 

*) Mặt cầu ñi qua bốn ñiểm không ñồng phẳng A, B, C, D. 

Cú pháp: > sphere(s, [A, B, C, D], n, 'centername'=m); 
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*) Mặt cầu có ñường kính AB, A, B là 2 ñiểm phân biệt. 

Cú pháp: > sphere(s, [A, B], n, 'centername'=m); 

*) Mặt cầu có tâm A và bán kính bằng rad . 

Cú pháp: >sphere(s, [A, rad], n, 'centername'=m); 

*) Mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (p) . 

Cú pháp: >sphere(s, [A, p], n, 'centername'=m); 

*) Mặt cầu xác ñịnh bởi phương trình . 

Cú pháp: >sphere(s, eqn, n, 'centername'=m); 

3.2.5.2. Các yếu tố khác liên quan ñến mặt cầu. 

*) Di ện tích của mặt cầu s. 

Cú pháp: > area(s); 

*) M ặt phẳng tiếp diện  p của mặt cầu s tại ñiểm A. 

Cú pháp: >TangentPlane(p,A,s); 

*) Thể tích của mặt cầu s. 

Cú pháp: >volume(s); 

*) Phương tích của một ñiểm M ñối với mặt cầu s. 

Cú pháp: >powerps(M,s); 

*) Mặt phẳng ñẳng phương (p) của hai mặt cầu (s1) và (s2). 

Cú pháp: >RadicalPlane(p, s1 ,s2); 

*) Ki ểm tra xem mặt phẳng (p) có tiếp xúc với mặt cầu (s) hay không 

Cú pháp: >IsTangent(p,s); 

Trường hợp PT mặt phẳng (p) có chứa tham số, ta dùng lệnh sau ñể 

tìm ñiều kiện của tham số ñể mặt phẳng (p) tiếp xúc với mặt cầu (s):  

    >IsTangent(p,s,’condition’):condition; 

*) Tính bán kính của mặt cầu s. 

Cú pháp: >radius(s); 
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*) Tìm tâm của mặt cầu s. 

Cú pháp: >center(s); 

3.3. Lập thủ tục trong Maple ñể giải các bài toán về hình học giải 

tích  

3.3.1. Lệnh nhập, xuất dữ liệu 

- Hàm readstat: hiện cửa sổ nhập dữ liệu từ bàn phím. 

- Hàm print(data1, data2, ...): hiển thị dữ liệu ra màn hình. 

Lưu ý: xâu ký tự ñặt trong dấu `...`. 

3.3.2. Xây dựng thủ tục trong Maple 

3.3.2.1. Khai báo thủ tục 

procedure_name:=proc(parameter_sequence) 

[local local_sequence] 

[global global_sequence] 

[optios options_sequence] 

statements_sequence 

end; 

Trong ñó     

- procedure_name là tên thủ tục. 

- parameter_sequence là dãy các tham số truyền cho thủ tục. 

- local local_sequence là dãy các biến cục bộ, chỉ có giá trị sử                        

dụng trong phạm vi thủ tục. 

- global global_sequence là dãy các biến toàn cục, có giá trị sử                       

dụng trong và ngoài phạm vi thủ tục. 

- optios options_sequence là dãy các tuỳ chọn cho thủ tục. 

- statements_sequence là dãy các câu lệnh của thủ tục. 

3.3.2.2. Lưu và nạp thủ tục 

+ Lưu các thủ tục 

> save proc_name, \\thu_tuc.m 
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3.3.2.3. Xây dựng thủ tục 

- Thủ tục viết phương trình tham số của ñường thẳng: 

+ Đi qua 2 ñiểm  

+ Đi qua một ñiểm và có một vectơ chỉ phương.  

+ Đi qua một ñiểm và có một vectơ pháp tuyến.  

+ Đi qua một ñiểm và biết hệ số góc.  

+ Khi biết phương trình tổng quát của ñường thẳng.  

- Thủ tục viết phương trình tổng quát của ñường thẳng:  

+ Đi qua 2 ñiểm.  

+ Đi qua một ñiểm và có một vectơ chỉ phương. 

+ Đi qua một ñiểm và có một vectơ pháp tuyến. 

+ Đi qua một ñiểm và biết hệ số góc.  

+ Khi biết phương trình tham số của ñường thẳng.  

- Thủ tục xét vị trí tương ñối của hai ñường thẳng d1 và d2:  

+ d1,d2 cho bởi phương trình tổng quát. 

+ d1 cho bởi phương trình tổng quát, d2 cho bởi phương trình tham 

số.  

+ d1, d2 cho bởi phương trình tham số.  

- Thủ tục tính góc giữa hai ñường thẳng d1 và d2:  

+ d1,d2 cho bởi phương trình tổng quát.   

+ d1 cho bởi phương trình tổng quát, d2 cho bởi phương trình tham 

số.  

+ d1,d2 cho bởi phương trình tham số.  

- Thủ tục tính khoảng cách từ ñiểm M ñến ñường thẳng d1:  

+ d1 cho bởi phương trình tổng quát.   

+ d1 cho bởi phương trình tham số.  

- Lập phương trình ñường tròn:  

+ Khi biết tâm và bán kính.   
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+ Khi biết tọa ñộ hai ñầu ñường kính.   

+ Đi qua ba ñiểm.    

- Xác ñịnh tâm và bán kính của ñường tròn:  

- Elip và các yếu tố của Elip:  
- Thủ tục viết phương trình tham số của mặt phẳng: 

+ Biết một ñiểm và cặp vectơ chỉ phương. 

+ Đi qua ba ñiểm.  

+ Khi biết phương trình tổng quát.  

- Thủ tục viết phương trình tổng quát của mặt phẳng:  

+ Biết một ñiểm và  vectơ pháp tuyến.  

+ Biết một ñiểm và cặp vectơ chỉ phương.  

+ Đi qua ba ñiểm.   

- Thủ tục tính khoảng cách từ ñiểm M ñến mặt phẳng (P):  

+ (P) cho bởi phương trình tổng quát.   

- Thủ tục tính góc giữa hai mặt phẳng:  

+ Tính góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q). Trong ñó (P) và (Q) cho 

bởi phương trình tổng quát.   

- Thủ tục viết phương trình tham số của ñường thẳng trong không 

gian:  

+ Đường thẳng ñi qua 2 ñiểm trong không gian.  

+ Khi biết phương trình tổng quát của ñường thẳng  

- Lập phương trình mặt cầu:  

+ Khi biết tâm và bán kính.   

+ Khi biết tọa ñộ hai ñầu ñường kính.   

+ Đi qua bốn ñiểm không ñồng phẳng.    

- Xác ñịnh tâm và bán kính của mặt cầu: 

3.3.2.4. Sử dụng chương trình 
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Chương 4. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

4.1. Mục ñích và ý nghĩa của thực nghiệm sư phạm 

4.1.1. Mục ñích 

Tiến hành thực nghiệm ñể kiểm ñịnh tính hiệu quả của việc sử 

dụng phần mềm Maple vào việc dạy và học hình học giải tích 

4.1.2. Ý nghĩa 

4.2. Nội dung thực nghiệm 

4.3. Tổ chức thực nghiệm 

4.3.1. Đối tượng thực nghiệm 

4.3.2. Quá trình thực nghiệm 

4.4. Tiến hành thực nghiệm 
Bài: ÔN TẬP HỌC KỲ II 

Vấn ñề 15. Elip 

A. Kiểm tra bài cũ: 

Gv: Nêu phương trình chính tắc của elip. Từ ñó xác ñịnh trục lớn, 

trục nhỏ, tiêu cự, tiêu ñiểm của elip? 

Hs: Phương trình chính tắc của elip có dạng 

                             1
b

y

a

x
2

2

2

2

=+  (với a2 = b2 + c2 ) 

          A1A2 = 2a : ñộ dài trục lớn của Elip  

          B1B2 = 2b : ñộ dài trục nhỏ của Elip  

          Tiêu cự c2 = a2 - b2  

          Tiêu ñiểm F1(–c ; 0) , F2(c ; 0). 

Gv: Nhận xét và cho ñiểm học sinh. 

B. Bài mới: 
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Bài 1: Cho elip 
2 2x y

1
64 4

+ = . Xác ñịnh các yếu tố của elip. 

Gv: Dựa vào bài ñã học và phần kiểm tra bài cũ, học sinh suy nghĩ 
ñể làm bài 1? 

 
Hình 4.1 

Hs: Lên bảng trình bày lời giải. Các bạn khác chú ý theo dõi bài làm 

của bạn. 

Gv: Kiểm tra mức ñộ hiểu bài của học sinh và yêu cầu các em khác 

nhận xét bài làm của bạn. 

 

Hình 4.2 

Gv: Sử dụng Maple ñể hiển thị lời giải. 

Hs: Chú ý lắng nghe và quan sát. 

 

Hình 4.3 

Gv: Sửa bài của học sinh.  
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Hình 4.4 

 

Hình 4.5 

Hs: Chú ý lắng nghe, quan sát và ghi chép. 

Gv: Như vậy khi biết phương trình chính tắc của một elip thì ta sẽ 

xác ñịnh ñược hình dạng của elip ñó và ngược lại. (Gv dùng Maple 

giải thêm vài bài với các giá trị a, b khác ñể học sinh theo dõi). 

Gv: Kiểm tra, giúp ñỡ các em trong việc trình bày. 

Gv: Sử dụng Maple ñể mở rộng bài toán: (giao tuyến của mặt phẳng 

và mặt nón có thể là ñường elip) 

 
Hình 4.6 

4.5. Kết quả thực nghiệm 

     Đối với học sinh: 
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+ Khắc phục ñược tình trạng sai sót trong quá trình tính toán. 

+ Với ñồ dùng dạy học ảo sinh ñộng, trực quan học sinh thích thú 

và tiếp thu bài tốt hơn. 

Đối với giáo viên: Đa số giáo viên cho rằng, phương pháp này 

phù hợp với tâm lý nhận thức của học sinh, hiệu quả dạy học cao 

hơn. Khắc phục ñược những khó khăn trong quá trình xây dựng các 

ñồ dùng dạy học. Đồng thời họ cũng cho rằng cơ sở vật chất hiện nay 

khó ñáp ứng các phương tiện ñể thực hiện phương pháp dạy học mới. 

4.6. Kết luận thực nghiệm 

Thực nghiệm sử dụng phần mềm Maple vào việc dạy và học hình 

học giải tích, khắc phục ñược các sai lầm mà học sinh thường mắc 

phải, ñồng thời giúp giáo viên giải quyết ñược một số khó khăn khi 

giảng dạy phần này. 
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KẾT LUẬN 

 Luận văn với ñề tài "Ứng dụng phần mềm Maple vào việc dạy và 

học hình học giải tích" ñược thực hiện từ tháng 06 năm 2010. Qua 

quá trình nghiên cứu ñề tài và thực nghiệm sư phạm, chúng tôi rút ra 

ñược một số kết luận sau: 

- Luận văn ñã sử dụng phần mềm Maple vào việc dạy và học hình 

học giải tích một cách hiệu quả. 

- Luận văn ñã xây dựng ñược mô hình dạy học phù hợp với tâm 

lý, nhận thức của học sinh. Học sinh phát hiện, giải quyết vấn ñề một 

cách nhanh chóng và chính xác. 

- Luận văn ñã phân tích ñược vai trò của công nghệ thông tin, mà 

ñặc biệt là các phần mềm máy tính trong dạy học toán. 

Hướng mở rộng của ñề tài. 

Đưa công nghệ thông tin vào nhà trường như là phương tiện dạy 

học là một hướng ñược nhiều người chấp nhận. Vì vậy, hướng mở 

rộng của ñề tài là vận dụng linh hoạt phần mềm Maple ñể chuyển ñổi 

ngôn ngữ bài toán Đại số, Hình học, Giải tích. 

 

 

 

 

 


