VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 443 (Kì 1 - 12/2018), tr 42-46

PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN GIẢI TÍCH
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG QUA VIỆC GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TIỄN
Nguyễn Thị Dung - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngày nhận bài: 02/10/2018; ngày sửa chữa: 10/10/2018; ngày duyệt đăng: 29/10/2018.
Abstract: The articles points out the necessity of understanding certain concepts in the solutions
of practical problems in Calculuses at Universities. The article provides some suggestions to
analyze definitions and clarify their application in practice with some illustrations, with the aim to
strengthen students’ understanding.
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1. Mở đầu
Giáo dục nước ta trong những năm gần đây đang tập
trung đổi mới nhằm bắt nhịp với xu hướng phát triển giáo
dục của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu
cầu của công cuộc CNH, HĐH đất nước là vấn đề được
Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng. Định hướng này được
cụ thể hóa trong mục tiêu giáo dục đại học, đó là đào tạo
người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức
phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành
nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo, đáp
ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết đưa ra
một số gợi ý khi phân tích các khái niệm trong dạy học
môn Giải tích ở trường đại học theo hướng vận dụng giải
một số bài toán thực tiễn nhằm giúp sinh viên (SV) nắm
vững các khái niệm toán học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Sự cần thiết của việc hiểu rõ các khái niệm trong
dạy học môn Giải tích
Hiện nay, nhiều phần mềm máy tính như Maple,
Mathematica,... đã giúp SV giải được nhiều bài toán: tính
giới hạn, tính đạo hàm, tính vi phân, tính tích phân, giải
phương trình vi phân,... Trong dạy học môn Giải tích, nếu
SV không hiểu rõ ý nghĩa của các khái niệm, các em sẽ gặp
khó khăn khi giải toán. Đối với các bài toán thực tiễn, người
học cần nhận ra kiến thức toán học nào có thể áp dụng vào
giải toán và tại sao lại sử dụng những kiến thức đó.
Giải tích là môn học có nhiều ứng dụng trong thực
tiễn và liên quan đến các môn học khác. Nhiều khái niệm
trong môn Giải tích được trình bày dựa vào việc xét hàm
số trên từng khoảng nhỏ. Việc hiểu rõ những khái niệm
giúp SV nắm vững kiến thức cơ bản, biết vận dụng khái
niệm hoặc ý nghĩa của khái niệm vào việc giải các bài
toán. Chẳng hạn, nếu SV hiểu rõ về định nghĩa tích phân
xác định thì trong nhiều trường hợp, khi không có công
thức xác định hàm f ( x ) trên đoạn [a, b] mà chỉ có giá
trị của hàm tại một số điểm đặc biệt, SV vẫn có thể tính
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được gần đúng giá trị của tích phân trên [a, b] (mặc dù
không dùng công thức Newton-Leibnitz). Chẳng hạn, xét
bài toán sau:
Bài toán 1: Một công ty sản xuất có một thiết bị được
khấu hao với tỉ lệ (liên tục) f  f (t ), trong đó t là thời
gian được tính bằng tháng kể từ lần đại tu sau cùng của
máy. Biết mỗi một lần đại tu máy sẽ mất một khoản chi
phí cố định là A nên công ty muốn xác định thời gian tối
ưu (theo tháng) giữa các lần đại tu.
t

a) Giải thích tại sao giá trị

 f (s)ds

xấp xỉ bằng giá

0

trị giảm đi của máy qua khoảng thời gian t kể từ lần đại
tu gần đây nhất.
t
1

b) Cho C  C (t )   A   f ( s )ds  . C biểu thị cho
t
0

yếu tố nào và tại sao công ty muốn giảm C?
c) Chứng tỏ rằng để tìm giá trị cực tiểu của C, trước tiên
người ta cần xem xét số T mà C (T )  f (T ) [1; tr 320].
Hướng dẫn:
a) Bằng cách tính gần đúng tích phân xác định, có thể
t

coi

 f (s)ds 

f (1)  f (2)...  f (t ) (chia đoạn  0,t 

0

thành t đoạn bằng nhau, mỗi đoạn có độ dài bằng 1).
t

Vậy:  f (s)ds xấp xỉ bằng tổng chi phí khấu hao nên
0

có thể coi đó là sự giảm giá trị của máy thông qua khoảng
thời gian t kể từ lần đại tu gần đây nhất.
b) C biểu thị cho chí phí trung bình mỗi tháng, công
ty muốn giảm chi phí trung bình.

C (t )  
c)

t
1
 1
A   f ( s)ds   . f (t )
2 
t 
0
 t

t
1
1
 1
  f (t )   A   f (s)ds    f (t )  C (t )
t
t
0
 t
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Để tìm điểm cực tiểu, trước tiên cần tìm điểm tới hạn
của hàm số, ở đây C (t ) xác định với mọi t  0 nên cần
tìm điểm dừng của hàm C (t ) . Do vậy, cần xem xét các
điểm T mà f (T )  C (T ).
Nhận xét: Đối với bài toán 1, không có công thức cụ
thể cho hàm f (t ) , cũng không có giá trị cụ thể của hàm
tại một số điểm đặc biệt. Như vậy, nếu không hiểu rõ
định nghĩa tích phân xác định thì SV không thể nhận ra
mối liên hệ giữa giá trị giảm đi của máy và

t

 f (s)ds , do
0

đó sẽ không giải được phần a và kéo theo là các phần b,
c. Bài toán này cho thấy SV cần hiểu rõ khái niệm tích
phân, ý nghĩa của giới hạn, sau đó là cách tính gần đúng
tích phân xác định. Ở đây, cần tính tích phân bằng định
nghĩa: vì hàm f ( s ) liên tục nên khả tích trên [0,t ] , do
t

đó  f (s)ds không phụ thuộc phép chia [0, t ] và phép
0

chọn các điểm ti . Chia [0, t ] thành t đoạn bằng nhau bởi
Đặt
t0  0, t1  1,..., tt  t .
i  ti  ti 1  1. Trên mỗi đoạn [ti 1 , ti ] , chọn một điểm
điểm

các

chia
t

t

i  ti , tìm maxlim
 f (i )i  maxlim
 f (ti )i . Giới
 0
 0
i

i 1

i

i 1

t

hạn này chính là tích phân

 f (s)ds.
0

Dựa vào ý nghĩa giới hạn, tích phân

t

 f (s)ds

xấp xỉ

0

t

bằng

 f (t )
i 1

i

i

khi  i rất bé. Ở đây (trong nhiều bài

x  x0

toán kinh tế), i  1 được coi là rất bé, vậy
t

 f (s)ds 

một cách trọn vẹn các sự vật và hiện tượng” [3; tr 88].
Sacđacôp cũng cho rằng, trước khi phân tích, cần chú ý
đến tính toàn thể của hệ thống. Chẳng hạn, khi cho người
học mô tả một bức tranh, nếu không biết tiêu đề của bức
tranh thì họ có thể chỉ mô tả các chi tiết một cách rời rạc,
nhưng nếu biết tiêu đề của bức tranh đó thì người học sẽ
miêu tả được mối liên hệ giữa các chi tiết và làm nổi bật
được nội dung thể hiện trong tranh.
Theo Hoàng Chúng: Phân tích là dùng trí óc chia cái
toàn thể thành từng phần, hoặc tách ra từng thuộc tính
hay khía cạnh riêng biệt nằm trong cái tổng thể đó [4].
Phân tích và tổng hợp là hai mặt của một quá trình thống
nhất. “Khi học khái niệm, người học cần phân tích các
dấu hiệu bản chất của khái niệm, nhìn thấy mối liên hệ
(tổng hợp) giữa khái niệm đó với các khái niệm khác”
[4; tr 16-17].
Như vậy, có thể thấy việc phân tích các khái niệm
nhằm giúp người học hiểu khái niệm rõ, sâu sắc hơn. Khi
phân tích các khái niệm theo hướng vận dụng vào giải
bài toán, trước hết cần tìm được ý nghĩa ứng dụng của
khái niệm, sau đó giải thích, trình bày chi tiết về khái
niệm theo cách làm nổi bật ý nghĩa ứng dụng, trả lời các
câu hỏi như: “nghĩa là gì?”, “có ý nghĩa gì?”, cuối cùng
đưa ra nhận xét, kết luận (liên quan đến vấn đề thực tiễn).
Có thể kết hợp sử dụng các bài toán dẫn đến khái niệm
(nếu có) và ví dụ cụ thể (minh họa ý nghĩa này) sau khi
phân tích khái niệm.
Ví dụ 1: Phân tích khái niệm giới hạn hàm số.
- Tìm ý nghĩa ứng dụng của khái niệm giới hạn: Một
ý nghĩa ứng dụng của khái niệm giới hạn hàm số là: giới
hạn lim f ( x) xấp xỉ bằng (hoặc có thể bằng) các giá trị

f (1)  f (2)  ...  f (t ).

0

2.2. Phân tích các khái niệm trong dạy học môn Giải
tích ở trường đại học thông qua việc giải một số bài
toán thực tiễn
“Phân tích” là một trong những cấp độ nhận thức
được đưa ra trong phân loại mục tiêu giáo dục của
Bloom. Theo Bloom, phân tích là chia thông tin thành
các bộ phận cấu thành của nó để hiểu rõ về các bộ phận,
mối liên hệ, cách tổ chức các bộ phận. Sự phân tích giúp
truyền tải nghĩa hoặc rút ra kết luận về thông tin [2].
Theo M. N. Sacđacôp: “Phân tích là một quá trình
nhằm tách các bộ phận của những sự vật hoặc hiện
tượng của hiện thực với dấu hiệu và thuộc tính của
chúng, cũng như các mối liên hệ và quan hệ giữa chúng
theo một hướng nhất định. Quá trình đó nhằm nghiên
cứu đầy đủ và sâu sắc hơn, như vậy mới nhận thức được
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của hàm f ( x ) với x rất gần x0 ( x  x0 ) . Việc biết giới
hạn của hàm số giúp chúng ta ước lượng giá trị của hàm
số trong khoảng nào đó. Điều này cũng liên quan đến
việc nắm vững các khái niệm đạo hàm, tích phân.
- Phân tích khái niệm giới hạn hàm số: Từ định
nghĩa: “Cho hàm số f ( x ) xác định trên X = (a,b)\{x0},
x0 ∈ (a,b). Hàm số f được gọi là có giới hạn l khi

x  x0 nếu với mỗi   0, tồn tại   0 sao cho với
x  X : 0  x  x0    f ( x)  l   . Kí hiệu:
lim f ( x)  l ”, giảng viên có thể giao cho SV làm các
x  x0

bài tập mở như sau:
+ f ( x)  x là...
+ Dù  bé đến đâu ( dương), vẫn tồn tại

x  ( x0   , x0   ) \  x0  để f ( x)  l   , như vậy...
+ Cần rút ra nhận xét gì về ý nghĩa ứng dụng của khái
niệm giới hạn hàm số?
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+ SV so sánh để nhận ra mối liên hệ giữa f ( x0 ) và
tốc độ biến thiên của hàm số f ( x ) tương ứng với x tại

+ Ví dụ cụ thể nào minh họa nhận xét này?
Khi trả lời các câu hỏi trên, SV sẽ nhận ra f ( x)  l
chính là khoảng cách giữa f ( x ) và l. Dù   0 vô cùng
bé thì vẫn tồn tại   0 sao cho khoảng cách giữa f ( x )
và l còn bé hơn  , với mọi x thuộc
( x0   , x0   ) \  x0  , như vậy f ( x ) rất gần l khi x đủ
gần x0 ( x  x0 ) . Điều này giúp người học hình dung
được rằng, giới hạn của hàm số f ( x ) chính là giá trị xấp
xỉ của hàm số f ( x ) khi x rất gần x0 ( x  x0 ).
Ngoài ra, cần đưa ra ví dụ cụ thể để thấy rõ điều này.
x10  x  2
Chẳng hạn, xét hàm số f ( x) 
, lập bảng giá
x 1
trị tương ứng của x và f ( x ) với x rất gần 1.
x

0

0,999

0,9999

x0 , từ đó nhận thấy ý nghĩa ứng dụng của khái niệm đạo
hàm trong việc giải một số bài toán thực tiễn.
+ SV so sánh khái niệm tốc độ biến thiên và khái
niệm vận tốc để dễ dàng hình dung tốc độ biến thiên của
hàm số tại một điểm cho biết tại điểm đó hàm số đang
tăng (hoặc giảm) nhanh hay chậm.
+ SV giải bài toán thực tiễn liên quan đến ý nghĩa của
đạo hàm. Chẳng hạn, xét bài toán sau:
Bài toán 1 [1; tr 138]: Lốp xe hơi cần được bơm hơi
vừa phải vì bơm quá căng hoặc quá non đều có thể khiến
cho gân lốp bị mòn sớm (trước thời gian dự kiến). Dữ
liệu trong bảng cho thấy tuổi thọ lốp xe L (đơn vị tính:

0,99999

1
1,00001
1,0001
1,001
2
Không
f ( x)
2
10,955
10,9955
10,9996
11,0004
11,0045
11,045
1024
xác định
Với những giá trị x rất gần 1 ( x  1) , f ( x ) rất gần nghìn mile) đối với một loại lốp cụ thể nào đó tại các áp
2
11 nên bước đầu có thể dự đoán rằng suất P khác nhau (tính bằng lb/in ):
P
26
28
31
35
38
42
45
x10  x  2
lim f ( x) 
 11.
x 1
L
50
66
78
81
74
70
59
x 1
a) Sử dụng máy tính để dự đoán và vẽ mô hình tuổi
Ví dụ 2: Phân tích khái niệm đạo hàm
thọ
lốp xe với hàm L = L(P).
- Tìm ý nghĩa ứng dụng của khái niệm đạo hàm. Một
b)
Sử dụng mô hình để ước tính dL / dP khi P  30
ý nghĩa ứng dụng của khái niệm đạo hàm trong việc giải
và
P

40. Ý nghĩa của đạo hàm là gì? Đơn vị tính của
một số bài toán thực tiễn là: Đạo hàm f ( x0 ) biểu thị tốc
nó là gì? Ý nghĩa của các kí hiệu của đạo hàm là gì?
độ biến thiên của hàm số f ( x ) tương ứng với x tại x0 .
Hướng dẫn:
- Phân tích khái niệm đạo hàm theo cách làm nổi bật
a) Sử dụng phần mềm Maple, gõ lệnh:
ý nghĩa:
plot([[26, 50], [28, 66], [31, 78], [35, 81], [38, 74],
+ Trước khi đưa ra khái niệm đạo hàm, nên xét bài [42, 70], [45, 59]], style = point)
toán tìm vận tốc tức thời của chuyển động.
Ta có biểu đồ phân tán như sau (xem hình 1):
+ Nêu khái niệm đạo hàm dưới dạng giới hạn:
f ( x0  x)  f ( x0 )
f ( x0 )  lim
.
x x
x  x0
0

+ Giải thích về khái niệm tốc độ biến thiên: Cho hàm
y
số  f ( x ), xét x  x  x0 , y  f ( x)  f ( x0 ) , tỉ số
y
được gọi là tốc độ biến thiên trung bình của y
x
tương ứng với x trên đoạn [x0 , x] .

Xét các giá trị

y
khi cho x rất gần x0 , nói cách
x

y
, giới hạn này được gọi là tốc độ biến
x
thiên (tức thời) của hàm số f ( x ) tương ứng với x tại x0 .

khác là xét lim
x0

Hình 1. Biểu đồ phân tán biểu diễn tuổi thọ của lốp xe
tương ứng với áp suất
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Dựa vào biểu đồ này, có thể dự đoán một mô hình
hàm số L( P)  aP2  bP  c . Để tìm hàm số, ta gõ lệnh:
with(CurveFitting):
LeastSquares([[26, 50], [28, 66], [31, 78], [35, 81],
[38, 74], [42, 70], [45, 59]], P, curve=a*P^2 + b*P + c).
Máy tính sẽ cho kết quả là:

dL
(40)  2,3 cho biết tại áp suất bằng 40, nếu áp
dP
suất tăng thêm P (lb/in2 ) thì tuổi thọ của lốp xe tăng
thêm L  2,3.P (nghìn mile).

Như vậy, với mức áp suất 30 lb/in2 thì lốp non hơi,
với mức áp suất 40 (lb/in2) thì lốp căng hơi. Vậy, nên
bơm ở mức áp suất nào trong khoảng 30 (lb/in2) đến 40
(lb/in2) ( 1mile  1609,344 m, 1lb/in 2  6894,76 N/m2).

.
Như vậy:
1218757 2 87386464
403486139
L( P )  
P 
P
.
4424961
4424961
1474987
Trong Maple, tại vị trí kết quả hàm vừa tìm được,
bấm chuột phải, chọn Plots, chọn Plot Builder, điền giá
trị của P từ 26 đến 45, chọn Plot.
Ta có hình vẽ sau (xem hình 2):

Hình 2. Phần đồ thị hàm số L( P) đi qua điểm đầu
và điểm cuối trong bảng dữ liệu
b) Từ hàm số L( P) ở trên, ta tính được:
dL
dL
(30)  3, 2 và
(40)  2,3 .
dP
dP
Ý nghĩa của đạo hàm: đạo hàm L ( P ) là tốc độ biến
thiên của L( P) tương ứng với P , nghĩa là L ( P ) là tốc
độ biến thiên của tuổi thọ lốp xe tương ứng với áp suất lốp.
L
Vì L( P )  lim
, nên L ( P ) có cùng đơn vị tính
 P  0 P
L
. Do L được tính bằng nghìn mile, P được
với
P
tính bằng lb / in 2 nên đơn vị tính của đạo hàm ở đây là:
nghìn mile trên lb/in2.
dL
(30)  3, 2 cho biết tại áp suất bằng 30, nếu áp
dP
suất tăng thêm P (lb/in2 ) thì tuổi thọ của lốp xe tăng
thêm L  3, 2.P (nghìn mile).
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Thông qua bài toán này, SV cần nhận thấy rằng, dựa
trên ý nghĩa của giới hạn hàm số và đạo hàm của hàm số,
kết hợp với những số liệu thu được từ thực tế, người ta
có thể rút ra một số nhận xét giúp ích cho việc đưa ra các
quyết định phù hợp. Chẳng hạn, kết quả thu được từ bài
toán trên cho thấy lốp xe hơi chỉ nên bơm trong khoảng
từ 30 (lb/in2) đến 40 (lb/in2) là tốt nhất.
Ngoài ra, có nhiều dạng toán khác trong thực tế liên
quan đến tốc độ biến thiên và giới hạn, chẳng hạn xét các
bài toán sau:
Bài toán 2: Một máy quay truyền hình được đặt cách
bệ phóng tên lửa 4000ft. Góc nâng của camera phải biến
thiên với tốc độ chính xác để giữ tên lửa trong tầm quay.
Ngoài ra, cơ chế điều chỉnh hội tụ máy quay cần tính đến
tình huống khoảng cách ngày càng tăng lên từ máy quay
đến tên lửa đang phóng lên. Giả sử tên lửa bay thẳng
đứng và vận tốc là 600ft/giây khi nó bay lên độ cao
3000ft (1ft  0,3048m) .
Khoảng cách từ máy quay truyền hình đến tên lửa
biến thiên với tốc độ bao nhiêu vào thời điểm đó?
Nếu máy quay truyền hình luôn được giữ nhằm đến
tên lửa thì góc nâng biến thiên với tốc độ là bao nhiêu
cùng thời điểm đó?
Bài toán 3: Không khí trong một căn phòng có thể tích
là 180m3, ban đầu chứa 0,15% lượng cacbon điôxit. Người
ta đưa luồng không khí sạch chỉ chứa 0,05% cacbon điôxit
vào phòng với tốc độ 2m3/phút và lượng không khí hòa
tan được hút ra ngoài với cùng tốc độ đưa vào.
a) Tìm phần trăm lượng cacbon điôxit trong phòng
dưới dạng hàm số theo thời gian. Điều gì xảy ra sau một
thời gian dài?
b) Khi giải bài toán này, bạn An đưa ra kết quả phần
trăm lượng cacbon điôxit trong phòng dưới dạng hàm số
17973  90t
theo thời gian là p(t )  
e  2. Theo em, kết
180
quả của bạn An có đúng không? Tại sao?
Nhận xét: Các bài toán 2, 3 đều liên quan đến tốc độ
biến thiên.
SV có thể giải được bài toán 3 sau khi học đạo hàm. Ở
bước mô hình hóa toán học, SV cần coi khoảng cách từ
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máy quay truyền hình đến tên lửa là một hàm của biến thời
gian và hiểu rằng tốc độ biến thiên của hàm số này tại một
thời điểm chính là đạo hàm của hàm số tại thời điểm đó.
Với bài toán 3, SV sẽ giải được sau khi học về phương
trình vi phân cấp một. Khi tính được
 17973  90t

lim p(t )  lim  
e  2   2 và hiểu ý nghĩa
t 
t 
 180

giới hạn sẽ giúp SV xác định được phần trăm lượng
cacbon điôxit trong phòng sau một thời gian dài sẽ là
khoảng 2%. Đây là điều vô lí vì trong thực tế không khí
đưa vào phòng chứa tỉ lệ phần trăm cacbon điôxit thấp hơn
so với không khí lúc đầu. Do đó, sau một thời gian dài, tỉ
lệ phần trăm cacbon điôxit trong không khí càng phải giảm
đi (nhỏ hơn 0,15%). Như vậy, kết quả của An là sai.
3. Kết luận
Việc phân tích các khái niệm có thể giúp SV liên hệ
giữa các nội dung kiến thức, chuyển một bài toán thực
tiễn về mô hình toán học được dễ dàng hơn. Ngoài ra,
SV cần tìm hiểu thêm về kiến thức thực tế, một số
phương pháp thực hiện mô hình hóa toán học, phần mềm
hỗ trợ dự đoán và xác định hàm số,... Qua đó, giúp SV
nắm vững các kiến thức toán học và biết vận dụng vào
giải một số bài toán thực tiễn.
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