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Стаття присвячена вивченню систем комп�ютерної математики Maple на основі задач з 
аналітичної геометрії. У статті описано два геометричні пакети geometry та geom3d та 
дано характеристику деяким командам з цих пакетів. 

 
 
В останні десятиріччя сформувався 

та розвивається науковий напрям на 
межі математики та інформатики � 
комп�ютерна математика [1], основними 
засобами якої є системи комп�ютерної 
математики (СКМ). 
На сьогодні існує досить багато 

СКМ, за допомогою яких можна роз-
в�язувати складні математичні задачі за 
невеликий проміжок часу. Проте слід 
пам�ятати, що застосування СКМ при 
розв�язуванні задач повинно бути гра-
мотним, що в свою чергу передбачає: 

- знання математичної термінології; 
- знання методів і засобів розв�язу-

вання задач; 
- вміння правильно сформулювати 

задачу, яку повинен виконати комп�ю-
тер; 

- здатність передбачити результат; 
- вміння контролювати правиль-

ність розв�язування задачі на проміжних 
етапах; 

- вміння аналізувати і досліджува-
ти отриманий результат. 
Розглянемо використання системи 

комп�ютерної математики Maple[2] для 
розв�язування деяких задач аналітичної 
геометрії. Maple � універсальний мате-
матичний пакет, в якому передбачені 
засоби для аналітичних перетворень, 
чисельних методів розв�язування задач, 
комп�ютерної графіки. 

Система Maple містить два геомет-
ричні пакети: geometry � для задач 
планіметрії, geom3d � для задач стерео-
метрії. Перед зверненням до їх команд 
пакети потрібно під�єднати за допомо-
гою команди with. У кожному пакеті, 
крім команд задання геометричних 
об�єктів (відрізку, прямої, площини, 
кола, сфери і т.д.), є команди для обчис-
лення деяких характерних величин 
(площі, об�єму та ін.), а також структу-
ри дещо менш стандартних величин 
(наприклад, лінії Ейлера). Всі геомет-
ричні об�єкти, що визначаються за до-
помогою одного з цих пакетів, можуть 
використовуватися тільки в межах робо-
ти з даним пакетом. Для всіх геометрич-
них пакетів характерний наступний спо-
сіб визначення об�єктів: перший пара-
метр команди задає ім�я об�єкта, далі � 
власне відомості про об�єкт. Цим гео-
метричні пакети відрізняються від звич-
ного при роботі з Maple визначення 
змінної або структури за допомогою 
операції надання значення. Для перегля-
ду полів структури, за допомогою якої 
описується геометричний об�єкт, вико-
ристовується команда detail(). Для 
графічного подання геометричних 
об�єктів використовується команда 
draw(). При побудові на одному ри-
сунку кількох геометричних об�єктів 
можна вказувати параметри графічного 
зображення (наприклад, колір) кожного 
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об�єкта. Результатом виконання коман-
ди є структури дво- або тривимірної 
графіки, тому при зверненні до команди 
використовуються параметри, аналогіч-
ні до параметрів графічних об�єктів. 
Роботу з командами Maple проілю-

струємо на прикладах зі збірника задач з 
аналітичної геометрії Д.В.Клетеника [3]. 
Розглянемо кілька задач з аналітич-

ної геометрії на площині. 
Задача 1. Дано рівняння двох сторін 

прямокутника 5 2 7 0,x y+ − =  5 2 7 0x y+ − =  
та рівняння його діагоналі 

01073 =−+ yx . Скласти рівняння інших 
сторін та другої діагоналі [2, с.44]. 
Розв�язання. Нехай  

0725:,0725: =−+=−+ yxBCyxAD  
та 01073: =−+ yxAC . 
Складемо схему розв�язування даної 

задачі. 
1. Побудуємо схематично рисунок 

до задачі (рис.1): 

 
Рис. 1 

 
2. Знайдемо координати точок 

перетину діагоналі AC  зі сторонами 
прямокутника AD  та BC  (відповідно 
точки A  та C ). 

3. Знайдемо рівняння сторін AB  та CD . 
4. Знайдемо координати точок B  та D . 
5. Знайдемо рівняння діагоналі BD . 
Перш за все під�єднаємо пакет 

geometry та задамо імена горизон-
тальної та вертикальної координат: 

> with(geometry): 
_EnvHorizontalName := x: 

_EnvVerticalName := y: 
Задамо дві сторони та діагональ 

прямокутника: 
> line(AD,5*x+2*y-7=0): 
line(BC,5*x+2*y-36=0): 
line(AC,3*x+7*y-10=0): 

Координати т. A  знаходимо як точку 
перетину прямих AD  та AC , тобто 

ACADA ∩= . Аналогічно знаходимо 
координати т. C  як координати точки 
перетину прямих BC  та AC , тобто 

ACBCC ∩= : 
> intersection(A,AD,AC): 
intersection(C,BC,AC): 
Знайдемо рівняння сторін AB  як 

перпендикулярної прямої до AD , що 
проходить через точку B : 

> 
PerpendicularLine(AB,A,AD): 
Аналогічно шукаємо рівняння 

сторони CD : 
> PerpendicularLine(CD,C,AD): 
Маючи рівняння всіх сторін прямо-

кутника, знайдемо координати т. B  як 
перетин сторін AB  та BC  та координати 
т. D  як перетин сторін AD  та CD : 

> intersection(B,AB,BC): 
intersection(D,AD,CD): 
За двома точками B  та D  знахо-

димо рівняння діагоналі BD : 
> line(BD,[B,D]): 
Залишилось тільки вивести рівняння 

сторін AB , CD  та діагоналі BD : 
> Equation(AB); 

= + − 3 2 x 5 y 0  
> Equation(CD); 

= − + − 26 2 x 5 y 0  
> Equation(BD); 

= − + − 33 7 x 3 y 0  
Для візуалізації розв�язку побудуємо 

прямокутник: 
> 

draw([AD,BC,CD,AB,AC,BD],printt
ext=true,view=[-2..10,-8..6]); 
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Розглянемо наступну задачу. 
Задача 2. Точка Е(1;-1) є центром 

квадрата, одна зі сторін якого лежить на 
прямій 0122 =+− yx . Скласти рівнян-
ня прямих, на яких лежать інші сторони 
цього квадрата [2, с.45]. 
Розв�язання. Зазначимо, що центр 

квадрату � це точка перетину його 
діагоналей. 
Задамо т. E  та пряму (a1), яка 

містить сторону квадрата: 
> point(E,1,-1): 
line(a1,x-2*y+12=0): 
Спроектуємо точку перетину діаго-

налей (т. E ) квадрата на пряму a1 та 
знайдемо відстань від т. E  до прямої a1, 
що дорівнює половині довжини сторони 
квадрата: 

> projection(F,E,a1): 
coordinates(F); 
d:=distance(E,a1); 
[ ],-2 5  

 := d 3 5  
Побудуємо дві вершини квадрата 

(точки A  та B ), які належать прямій a1 
та розміщені по різні сторони від точки 
проекції центра квадрата (т. F ) на 
відстані d від неї: 

> point(A,[HorizontalCoord(F)-
d*2/sqrt(5), 

VerticalCoord(F)-d/sqrt(5)]): 
point(B,[HorizontalCoord(F)+d

*2/sqrt(5), 
VerticalCoord(F)+d/sqrt(5)]): 

Побудуємо перпендикуляри з вер-
шин A  та B  квадрата до прямої a1: 

> PerpendicularLine(AD,A,a1): 
PerpendicularLine(BC,B,a1): 
Проведемо діагоналі квадрата, які 

проходять через точки  A  та B : 
> line(AC,[A,E]): 
line(BD,[B,E]): 
Знайдемо точки перетину з 

відповідними сторонами квадрата: 
> intersection(D,AD,BD): 
intersection(C,AC,BC): 
Знайдемо рівняння прямої, на якій 

лежить сторона CD : 
> line(CD,[C,D]): 
Виведемо рівняння прямих, на яких 

лежать сторони квадрата: 
> Equation(a1); 

= + − 12 x 2 y 0  
> Equation(BC); 

= − − 16 2 x y 0  
> Equation(CD); 

= − + − 108 6 x 12 y 0  
> Equation(AD); 

= − − − 14 2 x y 0  
Для візуалізації задачі можна 

побудувати рисунок: 
> 

draw({square(sq,[A,B,C,D]),F,
segment(v1,[E,B]), 
segment(v2,[E,A]), 
segment(v3,[E,F])} union 
{a1,AD,BC,CD},view=[-11..11,-
11..9],printtext=true); 

 
Розглянемо розв�язування задач ана-

літичної геометрії у просторі. 
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Задача 3. Скласти рівняння площин, 
паралельних площині 0322 =−−− zyx  
і віддалених від неї на відстань 5=d  [2, 
с.159]. 
Розв�язання. Перш за все підклю-

чимо пакет geom3d: 
> with(geom3d): 
Побудуємо задану площину (a1), а 

паралельну площину (a2) задамо як рів-
няння з одним невідомим � вільним членом 
D, а всі коефіцієнти при незалежних змін-
них будуть дорівнювати відповідним кое-
фіцієнтам заданої площини: 

plane(a1,2*x-2*y-
z=0,[x,y,z]); 

plane(a2,2*x-
2*y+D=0,[x,y,z]); 
Знайдемо коефіцієнт D з умови, що 

відстань d  між цими площинами 
дорівнює 5: 

> r:=distance(a1,a2); 

 := r 1
3  + 3 D  

> solve(r=5,D); 
,12 -18  

Знайдемо рівняння площин, 
паралельних площині 0322 =−−− zyx  
і віддалених від неї на відстань 5=d : 

> 
subs(D=d1[1],Equation(a2)); 
subs(D=d1[2],Equation(a2)); 

 =  −  −  + 2 x 2 y z 12 0  
 =  −  −  − 2 x 2 y z 18 0  

Задача 4. Знайти точку Q, симет-
ричну до точки )6;4;3( −−P  відносно 
площини, що проходить через точки 

)5;1;6(1 −−M , )1;2;7(2 −−M  та 
)1;7;10(3 −M  [2,с.173]. 

Розв�язання. Визначимо точки 
)6;4;3( −−P , )5;1;6(1 −−M , )1;2;7(2 −−M , 
)1;7;10(3 −M : 

> point(P,[3,-4,-6]); 
point(M1,[-6,1,-5]); 
point(M2,[7,-2,-1]); 
point(M3,[10,-7,1]); 
P  
M1  

M2  
M3  
Знайдемо рівняння площини a1, що 

проходить через точки 1M , 2M  та 3M : 
> 

plane(a1,[M1,M2,M3],[x,y,z]); 
Equation(a1); 
a1  

 = − + −  − 182 14 x 14 y 56 z 0  
Знайдемо нормальний вектор пло-

щини a1, який буде напрямним для 
прямої l , яка проходить через точку 

)6;4;3( −−P . Запишемо рівняння прямої 
l  у параметричному вигляді: 

> n := NormalVector(a1); 
line(l,[n,P]); 
riv:=Equation(l1,'t'); 

:= n [ ], ,14 -14 -56  
l  

:= riv [ ], ,+ 3 14 t −  − 4 14 t −  − 6 56 t  
Знайдемо координати точки O  

перетину прямої l  з площиною a1: 
> 

solve({x=riv[1],y=riv[2],z=riv
[3],a11},{x,y,z,t});assign(%); 

{ }, , , = t -1
14  = y -3  = x 2  = z -2  

Слід зазначити, якщо при розв�язу-
ванні рівнянь або систем рівнянь відпо-
відь отримується у вигляді множини 
рівнянь, в яких ліва частина є невідо-
мою змінною, то для того щоб надати 
значення змінним, відносно яких розв�я-
зувалось рівняння або система рівнянь, 
потрібно застосувати команду 
assign(). За цією командою надають-
ся значення змінним в лівій частині 
рівнянь з множини розв�язків, значення, 
які дорівнюють правим частинам. 
Символ % означає посилання на резуль-
тат виконання попередньої операції. 
Визначимо т. O : 
> point(O,[x,y,z]); 
O  
Задамо т. ),,( 000 zyxQ : 
> point(Q,[x0,y0,z0]); 
Q  
Визначимо середину відрізка PQ : 
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> midpoint(M,P,Q); 
M  
Координати точок M  та O  рівні. 

Тому для знаходження координат точки 
Q  прирівняємо відповідні координати 
точок M  та O : 

> z1:=coordinates(M); 
CP:=coordinates(O); 

 := z1 





, , + 

3
2

1
2 x0 −  + 2

1
2 y0 −  + 3

1
2 z0  

 := CP [ ], ,2 -3 -2  
> 

solve({z1[1]=CP[1],z1[2]=CP[2
],z1[3]=CP[3]},{x0,y0,z0}); 

{ }, , = z0 2  = x0 1 = y0 -2  
Точка )2;2;1( −Q  є симетричною до 

точки )6;4;3( −−P  відносно площини a1. 
Система Maple має потужні засоби 

для розв�язування задач з аналітичної 
геометрії. Вивчення СКМ дозволить 
істотно розширити коло навчальних, 
математичних та науково-дослідних 
задач, зокрема на побудову та дослід-
ження математичних моделей за допо-
могою СКМ, підвищити математичну та 
інформаційну культуру студентів, як-
найкраще підготувати молодь до профе-
сійної діяльності в умовах інформацій-
ного суспільства. Застосування СКМ в 

освіті позбавляє студентів від виконан-
ня рутинних обчислень, вивільняє час, 
обмірковування алгоритмів розв�язуван-
ня задач, постановки задач і побудови 
відповідних математичних моделей, по-
дання результатів у найбільш зручній 
формі. Вивільнений час можна викорис-
тати для більш глибокого вивчення 
математичної сутності задач і методів їх 
розв�язання. При цьому відкриваються 
нові можливості щодо гуманізації нав-
чального процесу та гуманітаризації 
освіти, диференціації навчання відпо-
відно до запитів, нахилів і здібностей 
студентів. Використання СКМ не тільки 
не позбавляє студентів вмінь розв�язу-
вати математичні задачі, а навпаки, 
здатне суттєво їх поглибити. 
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