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МОЖЛИВОСТІ СКМ MAPLE ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ 

«ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ» 

 

Анотація. В статті досліджено ефективність використання СКМ Maple на уроках 

математики в старшій школі. Визначаються можливості пакету Maple при вивченні 

теми  «Тригонометричні функції».    

Ключові слова: система комп‘ютерної математики Maple, тригонометрична 

функція. 

 

Abstract. In the article are obtained the effectiveness of using SCM Maple on 

mathematics lessons in high school. The possibilities of the Maple package for studying the 

topic "Trigonometric functions" are determined. 

Key words: computer mathematical systems of Maple, trigonometric function. 

 

Вступ. 

В наш час природно було б скористатися можливостями комп‘ютера у 

вивченні математики на уроках математики [1, C.53]. Показником 

інтелектуальної потужності комп‘ютерів стали новітні системи комп‘ютерної 

математики (СКМ). СКМ випускаються різного рівня складності – від гнучкої 

системи Mathcad, зручної для символьних обчислень системи Derive до систем 

Mathematika, Mathlab, Maple із можливістю графічної візуалізації обчислень [2, 

C.52].  

Незалежні дослідження і конкретний досвід застосування комп'ютерної 

математики в закладах вищої освіти і школах дозволяють оцінити пакет 

комп'ютерної математики Maple як найбільш оптимальний для цілей освіти [3, 

C.112-113]. З одного боку, одна з найважливіших особливостей Maple – строга (і 

досить вдала) відповідність структури команд логіці математичного мислення. 

Maple вчить строгому розумінню математичних виразів – як сукупності 

символів, наявність яких обов'язково, а порядок застосування принципово 

важливий. Пакет Maple може виконувати обчислення будь-якого ступеня 

складності й обмежений лише можливостями техніки. Крім чисельних 

розрахунків, Maple може проводити обчислення в аналітичному і символьному 

видах. З іншого боку, пакет Maple має унікальні графічні та анімаційні 

можливості моделювання, а графічна форма   подання інформації – одна з 
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найважливіших для процесу навчання. Все сказане вище є пріоритетним при 

виборі базової програми для навчання, якою ми вважаємо саме СКМ Maple. 

В нашій роботі ми розглянемо основні особливості СКМ Maple, що 

демонструють можливості системи при вивченні теми «Тригонометричні 

функції».  Ми розглянемо основні команди пакету для роботи з 

тригонометричними функціями і виразами, вивчимо можливості системи для 

чисельного і аналітичного розв‘язування тригонометричних рівнянь, для 

графічного відображення інформації. 

 

Основна частина. 

Ядро Maple містить в собі такі тригонометричні функції ([4, C. 9]): 

 sin(x) -  sin(x); 

 cos(x) - cos(x); 

 tg(x) - tan(x); 

 ctg(x) - cot(x); 

 sec(x) - sec(x); 

 cosec(x) - csc(x); 

 arcsin(x) - arcsin(x); 

 arccos(x) - arccos(x); 

 arctg(x) - arctan(x); 

 arcctg(x) - arccot(x). 

Покажемо можливості СКМ Maple для знаходження значень 

тригонометричних виразів: 
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Коли необхідно, можна використати команду evalf(%), що обчислює 

значення функції наближено. Сам символ (%) використовується для виклику 

попередньої функції. Наприклад: 
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СКМ Maple володіє широкими можливостями для проведення 

аналітичних перетворень тригонометричних виразів ([4, C. 10-13]). 

Таку команду як simplify(exp,trig), можна використовувати для спрощення 

тригонометричних виразів. Використання додаткових параметрів набагато 

збільшує ефективність команди simplify. Так, параметр trig буде проводитися 

спрощення для більшої кількості тригонометричних співвідношень. 

 

        (   (  )  (   ( ))      )  

 

(   ( ))  

 

Зведення до тригонометричної функції кута   виконує команда 

expand(exp,trig): 
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Також команда expand може мати додатковий параметр, що дозволяє при 

розкритті дужок залишати певний вираз без змін. 

Для перетворення виразу, що містить sin(x) і cos(x), у вираз, що містить 

тільки tg(x) можна використати команду convert(exp,param), якщо у якості 

параметра вказати tan. Можна і навпаки tg(x), сtg(x) перевести в sin(x) і cos(x), 

якщо в параметрах вказати sincos. 

Наприклад, далі показано перетворення тригонометричного виразу у 

вираз, що містить тільки tg(x). Зведення дробу до нормального виду проводимо 

за допомогою команди normal(eq): 
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За допомогою команди combine(exp,trig) можна понизити степінь 

тригонометричного виразу: 

 

       ( (   ( ))      )  

    (  )      ( ) 

 

Для розв‘язування тригонометричних рівнянь в СКМ Maple 

використовуємо команду solve(eq,x). При цьому ця команда видає тільки головні 

розв‘язки, тобто розв‘язки з інтервалу ,    - ([4, C. 23]): 
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Для того, щоб отримати всі розв‘язки, треба ввести додатковий параметр 

AllSolutions,  що представлено у нас на слайді. В СКМ Maple символ _Z~ 

позначає константу цілого типу, тому розв‘язок даного рівняння в звичній формі 

має вигляд    
 

 
      , де   – цілі числа: 
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Крім того, є можливість виводу тільки тих розв‘язків, які належать 

визначеному проміжку: 
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Багато властивостей тригонометричних функцій можна оцінювати за 

допомогою графіків цих функцій. Для побудови таких графіків можна 

використовувати команду plot(f(x), x=a..b, y=c..d) ([4, C. 27]).  

На одному рисунку можна зображувати зразу кілька графіків різнами 

кольорами. Це може допомогати в порівнянні властивостей різних 

тригонометричних функцій. Наприклад: 
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    (,   ( )     (  )      ( )-                        ,   -)  

 

 
Рис.1 

 

На Рис. 1 можна порівняти графіки функцій  

     ( ),        (  ),          ( ), 

і зробити відповідні висновки по перетворенню графіка функції      ( ). 

Також команду plot(f(x), x=a..b, y=c..d) можна використовувати при 

розв‘язуванні різних тригонометричних рівнянь. Так, на Рис.2 можна побачити 

точки перетину функції у=sin(х) з у=1, що наочно представляє розв‘язки 

рівняння sin(х)=1. 
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Рис.2 

 

Висновки. 

Використання СКМ Maple дає змогу зменшити важкість розрахунків, 

легко побачити альтернативні способи розв‘язування та зменшує витрати часу 

на оволодіння обчислювальними навичками і збільшуються час на вивчення 

фундаментальних концепцій, що є найбільш важливою частиною навчання.  

Процес навчання стає більш наочним і динамічним, розширюються 

горизонти шкільної математики. 
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