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VỀ MỘT PHƯƠNG ÁN DẠY TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH 

 Vũ Thanh Hiếu (Trường Trung học phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên)  

Phạm Thị Nhàn  (Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh) 

Tạ Duy Phượng (Viện Toán học) 
1 Đặt vấn ñề 

Trong Giải tích 12, tích phân xác ñịnh ñược ñịnh nghĩa thông qua nguyên hàm nhờ công thức 

Newton-Leibnitz (xem [1], trang 105). Lịch sử phép tính tích phân ñược ñưa vào mục Bạn có 

biết (xem [1], trang 122). Mục Bài ñọc thêm giới thiệu Tính diện tích hình thang cong bằng giới 

hạn (xem [1], trang 122-126).    

Nhiều giáo viên toán dạy Toán 12 ñánh giá phương án chọn công thức Newton-Leibnitz làm 

ñịnh nghĩa tích phân xác ñịnh là phù hợp với trình ñộ học sinh và dễ dàng cho giáo viên. Các ý 

kiến gần như thống nhất cho rằng phương án dạy khái niệm tích phân thông qua giới hạn của 

tống Riemann như trước ñây là khó khăn cho cả thày và trò. Như vậy, có thể nói phương án chọn 

công thức Newton-Leibnitz làm ñịnh nghĩa tích phân xác ñịnh là có cơ sở thực tế. 

Tuy nhiên, phương án này cũng có, theo chúng tôi, ít nhất là bốn nhược ñiểm: 

1. Không phù hợp với lịch sử hình thành khái niệm tích phân (xem, thí dụ, [3]).  

2. Định nghĩa ñưa ra có tính áp ñặt. Do ñó không giúp học sinh cảm nhận ñược quá trình hình 

thành một khái niệm toán học (tích phân xác ñịnh) và quá trình xây dựng một lí thuyết, một công 

cụ toán học (phép tính tích phân) là xuất phát từ thực tiễn và lại trở về phục vụ thực tiễn. 

3. Nhiều nguyên hàm không biểu diễn ñược qua các hàm cơ bản, vì vậy không tính ñược theo 

công thức Newton- Leibnitz. Học sinh sẽ lúng túng khi phải tính tích phân của những hàm số mà 

nguyên hàm không biểu diễn ñược qua các hàm cơ bản, thí dụ, tính,  
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∫  Do ñó cách ñịnh 

nghĩa này không ñáp ứng với phát triển tư duy toán học của những học sinh giỏi. 

4. Có sự không liên thông giữa cách trình bày ở phổ thông và ñại học.  

Trong bài viết này, với trợ giúp của phần mềm tính toán Maple, chúng tôi muốn làm sáng tỏ hơn 

ưu ñiểm cũng như những ñiểm yếu của hai phương án dạy khái niệm tích phân: theo truyền 

thống và phương án sử dụng công thức Newton-Leipnitz làm ñịnh nghĩa.    

2. Hình thành khái niệm tích phân 

Maple (xem [2]) có thể hỗ trợ ñắc lực trong giảng dạy mục Tính diện tích hình thang cong. 

Thí dụ 1 Tính diện tích tam giác cong giới hạn bởi ñường cong 2,y x=  trục hoành 0y =  và 

ñường thẳng 1.x =  

Chia ñoạn [ ]0;1  thành 10 phần và tính tổng Riemann nhờ các lệnh sau ñây của Maple: 
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Khởi ñộng Maple: > restart;  
Vào gói công cụ  student:  > with (student): 
Vẽ các hình chữ nhật xấp xỉ khi chọn các ñiểm chia là các ñiểm bên phải ñoạn chia 
( 0.1;0.2;...;1.0ix = ):  > rightbox(x^2, x=0..1,10); 

 
Tính tổng diện tích các hình chữ nhật:  >rightsum(x^2, x=0..1,10); 

 

Tính giá trị của tổng trên: > value(%); 
 

Tính giá trị số của tổng trên: > evalf(%);  
0.3850000000 

Tương tự, vẽ các chữ nhật xấp xỉ khi các ñiểm chia là các ñiểm bên trái (hoặc ñiểm giữa): 
> leftbox(x^2, x=0..1,10); hoặc > middlebox(x^2, x=0..1,10); 
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Tính tổng diện tích các hình chữ nhật:  
>leftsum(x^2, x=0..1,10); hoặc  >middlesum(x^2, x=0..1,10); 

     hoặc   
 

Tính giá trị của tổng trên: 
> value(%);   

 
  hoặc  

Giá trị số của tổng trên: 
> evalf(%);  

0.2850000000  hoặc  0.3325000000 

Như vậy, gói công cụ student cho phép tính xấp xỉ diện tích hình thang cong bằng tổng diện tích 
các chữ nhật khi chọn ñiểm chia ở bên phải, bên trái hoặc ñiểm giữa các ñoạn nhỏ; tính tổng diện 
tích các hình chữ nhật xấp xỉ, tính tích phân, giới hạn,… 
Có thể nhận xét thấy xấp xỉ bởi các chữ nhật với ñiểm chia là ñiểm giữa cho giá trị chính xác 
nhất trong ba cách xấp xỉ trên.  

Vẽ các hình chữ nhật xấp xỉ khi chọn 100 hoặc 1000 ñiểm chia và ñiểm chia là các ñiểm giữa: 
> middlebox(x^2, x=0..1,100);  hoặc   > middlebox(x^2, x=0..1,1000); 

   
Tính tổng diện tích các hình chữ nhật:  
>middlesum(x^2, x=0..1,100);  hoặc   >middlesum(x^2, x=0..1,1000); 

        hoặc   
 

Giá trị của tổng trên: 
> value(%); 

             hoặc    
Giá trị số của tổng trên: 
> evalf(%);  

0.3333250000    hoặc            0.3333332500 
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Và cuối cùng, ta có thể dễ dàng tính tích phân 
1

2

0

x dx∫  nhờ lệnh int   (integral) của Maple: 

> int(x^2, x=0..1);   

 

Như vậy, khi chia ñoạn [ ]0;1  thành các ñoạn có ñộ dài càng nhỏ, ta càng ñược nhiều chữ nhật 

xấp xỉ và tổng diện tích các chữ nhật càng xấp xỉ tốt hơn diện tích hình thang cong.  
Maple minh họa khá trực quan khái niệm tích phân (qua giới hạn của tổng Riemann).  
Hoàn toàn có thể thay hàm số 2y x=  bằng hàm số ( )y f x=  bất kì và lặp lại các lệnh trên của 

Maple ñể minh họa khái niệm và tính tích phân xác ñịnh 
0

( ) .
x

x

f t dt∫  

3. Nguyên hàm không tính ñược qua các hàm cơ bản 

Nhiều nguyên hàm của các hàm số không tính ñược qua các hàm cơ bản. Tuy nhiên, nó vẫn tồn 

tại và vẫn có những tính chất tốt. Vẫn có thể nghiên cứu nó một cách bình thường nhờ Maple. 

Thí dụ 2 Hàm 
0

sin
( ) : .

x t
Si x dt

t
= ∫  

Tích phân 
0

sinx t
dt

t∫   tồn tại vì hàm số 
sint

y
t

=  khi 0t ≠  và 1y =  khi 0t =  liên tục trên toàn 

trục số. Do ñó tích phân 
0

sinx t
dt

t∫  tồn tại nhưng không biểu diễn ñược qua các hàm cơ bản. 

Người ta ñặt cho nó một cái tên là ( ),Si x  
0

sin
( ) : .

x t
Si x dt

t
= ∫   

Có thể nghiên cứu các tính chất của hàm ( ).Si x   Thí dụ, Ta cã thÓ: 

Tính ñạo hàm của ( )Si x  (tất nhiên sẽ ñược  
sinx

x
 ):  

> diff(int(sin(t)/t,t=0..x),x);      

Tính giá trị của ( )Si x  tại một số ñiểm: 
> evalf(Si(1));   > evalf(Si(Pi)); > evalf(Si(100000000)); 

0.9460830704   1.851937052  1.570796330 

Tính giới hạn của Si(x) tại tại vô cùng: 
> limit(Si(x),x=infinity);   

Vẽ ñồ thị của ( )Si x  trong một khoảng  nào ñó:    

> plot(Si(x), x=-10..10);  > plot(Si(x), x=-100..100); 
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Quan sát ñồ thị ta có thể nhận biết các tính chất của hàm ( )y Si x= . Thí dụ, ( )y Si x=  là hàm lẻ,  

lim ( ) ,...
2x

Si x
π

→∞
=  Và bây giờ ta có thể nói rằng ta hiểu về Si(x) chẳng kém sin(x) bao nhiêu!  

Kết luận Thông qua hai ví dụ trên, chúng tôi minh họa khả năng sử dụng Maple trong hình 

thành khái niệm tích phân cũng như trong nghiên cứu các nguyên hàm không có công thức biểu 

diễn qua các hàm cơ bản. Tất nhiên trong thiết kế bài giảng, có thể dễ dàng thay ñổi dữ liệu (thay 

hàm số, lần lượt tăng số ñiểm chia,...) ñể ñược số các chữ nhật ngày càng tăng lên, xấp xỉ ngày 

càng mịn dần ñể minh họa xấp xỉ diện tích hình thang cong bởi các hình chữ nhật càng ñược rõ 

nét hơn. Và sau ñó, khái niệm tích phân ñược hình thành một cách tự nhiên. Tính tích phân trở 

nên ñơn giản (chỉ cần một lệnh > int(f(x), x=a..b);). Maple cũng trợ giúp minh họa nhiều vấn ñề 

khác của tính toán tích phân (các phương pháp tính xấp xỉ tích phân (phương pháp hình thang, 
công thức Simpson,..) và ñể tính tích phân xác ñịnh của hàm ( )y f x=  trên ñoạn [ ]; .a b  

Hy vọng những minh họa như trên (có thể thực hiện trong các giờ chính khóa hoặc ngoại khóa) 

sẽ giúp việc tiếp thu khái niệm tích phân trở nên dễ dàng và bản chất hơn.  
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