SỬ DỤNG MAPLE TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP
Phan Đức Châu
Nói chung MAPLE không thể dùng làm công cụ để chứng minh trong Hình học, bởi vì khi gắn
các tọa độ tổng quát cho các điểm, ta có quá nhiều tham số cần đặt điều kiện. MAPLE chỉ dùng
để chứng minh trong các trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, trong một một số bài toán ta cũng có thể
sử dụng MAPLE để chứng minh tổng quát được.
I. Sử dụng MAPLE chứng minh định lý trong trường hợp cụ thể
1. Ví dụ 1
Định lý (Đường tròn Euler)
Trong một tam giác bất kỳ, chín điểm sau nằm trên một đường tròn: 3 chân đường cao, 3 trung
điểm các cạnh, 3 trung điểm đoạn thẳng nối đỉnh với trực tâm.
Đường tròn này có tên Đường tròn Euler.
Chọn một tam giác ABC có tọa độ cụ thể, chẳng hạn A(2,4), B(0,0), C(7,0). Vẽ đường tròn (c) đi
qua chân 3 đường cao. Sau đó chứng minh 6 điểm còn lại nằm trên (c). Định lý được chứng
minh. Các tọa độ đỉnh được chọn tùy ý, sao cho 3 điểm đó không thẳng hàang.
Bổ sung thêm bằng hình vẽ minh họa.
Gõ các lệnh sau (Nhấn Enter sau các lênh):
>

1

2. Ví dụ 2
Định lý FEUERBACH:
Đường tròn Euler tiếp xúc với các đường tròn nội tiếp và bàng tiếp
Đoạn lệnh đầu:
Cho tam giác ABC, vẽ đường tròn nội tiếp tâm H, các đường tròn bàng tiếp tâm I1, I2, I3 và
đường tròn Euler tâm X. Kiểm tra sự tiếp xúc của đường tròn Euler với các đường tròn trên.
MAPLE khẳng định các điều nêu trong Định lý.
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>

Đoạn lệnh tiếp mô tả bằng Hình vẽ.
>

Đường tròn Euler (mầu đỏ) tiếp xúc với đường tròn nội tiếp (mầu xanh) và các đường tròn bàng
tiếp (mầu đen).
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II. Sử dụng MAPLE chứng minh định lý trong trường hợp tổng quát
1. Phần mềm MAPLE tính toán được trên số, đặc biệt trên các ký tự (symbolic). Vì vậy có thể sử
dụng MAPLE để chứng minh một số bài toán Hình học.
Muốn vậy cần phải xét trong một hệ tọa độ.
Chẳng hạn: Cho tam giác ABC,… cần chứng minh một điều gì đó.
Ta chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy và phải cho các tọa độ tổng quát của 3 đỉnh A(x1, y1),
B(x2,y2), C(x3, y3), kèm theo các điều kiện để A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng.
Dựa trên các tham số này ta tiến hành giải quyết bài toán đặt ra.
Xét một trường hợp để xem MAPLE đã làm gì.
Cho 2 điểm A, B. Kiểm tra xem một điểm thứ 3 có nằm trên đường thẳng qua A, B không?
Gõ các lệnh sau:
>

>
Ta giả định các điểm được cho như sau: A(a, c), B(b, d) trong đó giả thiết a ≠ b và c ≠ d.
Xây dựng đường thẳng (l) đi qua A và B. MAPLE thiết lập phương trình đường thẳng này theo
công thức:
𝑥−𝑎
𝑏−𝑎

𝑦−𝑐

= 𝑑−𝑐

(*)

Khi cho điểm một điểm thứ 3, MAPLE sẽ thay tọa độ của điểm đó vào (*) và cho kết quả true
hoặc false
Chẳng hạn:
>

Trường hợp này: M nằm trên (l)
Cho điểm P(a,d)
>

Trường hợp này P không nằm trên (l).
Cho điểm N
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>

IsOnLine: hint: unable to determine if (-d+c)*(1/3*a+1/3*b)+(b-a)*(1/3*c+1/3*d)+d*a-c*b is
zero
FAIL
MAPLE trà lời FAIL vì không xác định được biểu thức nêu trên có bằng 0 hay không.
Biểu thức trên là gì?
MAPLE lấy vế phải trừ đi vế trái của phương trình (*) và thay tọa độ của điểm N vào. Khi đó
𝑐 𝑑
3 3

𝑎 𝑏
3 3

( + )−𝑐 ( + )−𝑎
𝑑−𝑐

-

𝑏−𝑎

=

𝑐 𝑑
3 3

𝑎 𝑏
3 3

( + )(𝑏−𝑎)−( + )(𝑑−𝑐)−𝑐(𝑏−𝑎)+𝑎(𝑑−𝑐)
(𝑏−𝑎)(𝑑−𝑐)

=

𝑎 𝑏
3 3

𝑐 𝑑
3 3

( + )(−𝑑+𝑐)+( + )(𝑏−𝑎)+𝑎𝑑−𝑐𝑏
(𝑏−𝑎)(𝑑−𝑐)

Biểu thức trên chính là tử số và MAPLE không biết biểu thức đó có triệt tiêu hay không.
Có quá nhiều điều kiện đặt ra cho các tham số cần xét đến.
Tương tự khi cho 3 điểm không thẳng hàng, có các tọa độ tổng quát. Ta vẽ được một đường tròn
đi qua 3 điểm đó. MAPLE lập phương trình đường tròn theo các tham số trên.
Cho một điểm thứ 4, MAPLE thay tọa độ của điểm đó vào phương trình đường tròn để biết
điểm này có nằm trên đường tròn hay không…..
2. Tuy nhiên với số tham số ít, ta có thể dùng MAPLE để chứng minh tổng quát được.
Sau đây, ta sử dụng MAPLE để chứng minh định lý sau:
Định lý:
Trong một tam giác ba điểm: trực tâm, trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp thẳng hàng.
Chứng minh:
Như cách thường nói “Không làm giảm tổng quát, ta giả sử tam giác ABC có đỉnh A(a,b) với
b>0, đỉnh B(0,0), đỉnh C(c,0) với c>0”.
Kết quả này có được nhờ thực hiện các phép biến đối: tịnh tiến, quay và lấy đối xứng.
Tam giác được xét có đỉnh B là gốc hệ tọa độ, canh BC nằm trên Ox và đỉnh A nằm phia trên
trục hoành. Việc này làm giảm bớt các tham số khi xét.
Gõ đoạn lệnh sau: (Đó là toàn bộ bài Chứng minh)

Tam giác ABC có trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp O1, trọng tâm G.
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MAPLE xác định các tọa độ của H, O1, G theo các tham số a, b, c.
Nhấn Enter liên tiếp.
Lệnh cuối MAPLE khẳng định G, H, O1 thẳng hàng.

Định lý được chứng minh.
Muốn có một hình vẽ minh họa, cần cho a, b, c các giá trị cụ thể.
Thực ra 4 điểm: tâm đường tròn Euler, G, H, O1 cùng nằm trên một đường thẳng.
Gõ đoạn lênh sau (Cho a = 2, b = 4, c = 7).
>

Đoạn lệnh tiếp sau kiểm tra tâm đường tròn Euler nằm trên O1H, sau đó cho Hình vẽ minh họa
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