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ĐÔI NÉT VỀ SOLVE VÀ TABLE 

 

Các câu hỏi về Phƣơng trình - Hệ phƣơng trình - Bất phƣơng trình trong đề thi từ lớp 10 với một 

số hệ đơn giản cho tới bài toán phức tạp tích hợp nhiều kiến thức trong kỳ thi THPT Quốc gia 

đòi hỏi các em học sinh không ít phen suy nghĩ "nhức đầu" tìm tòi lời giải. Đa số trong các em, 

chiếc máy tính là ngƣời bạn khởi đầu đồng hành trong suốt quá trình nhẩm nghiệm, và tìm 

nghiệm. 

 

Hiện nay trên các trang mạng có rất nhiều tài liệu viết về việc sử dụng máy tính CASIO giải 

Phƣơng trình - Hệ phƣơng trình - Bất phƣơng trình, cao hơn nữa là Bất đẳng thức của các thầy, 

cô kỳ cựu trong Luyện thi THPT Quốc Gia nói chung tới những em học sinh, sinh viên có sự 

đam mê về chiếc máy tính nói riêng. Tuy nhiên chƣa có tài liệu nào viết về chức năng của 

SOLVE, TABLE để các em có cái nhìn tổng quan về hai phím trên. 

Căn cứ vào điều này, bài viết dƣới đây sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về chức năng cơ bản của 

SOLVE, TABLE và sử khai thác, sử dụng chúng để giải quyết một số bài toán mà có thể các em 

chƣa biết tới. 
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A. PHÍM SOLVE 

I. Thông tin chung 

- Thuật toán đƣợc sử dụng: Phƣơng pháp Newton – Rapson hay còn gọi là phƣơng pháp tiếp 

tuyến, điều này đƣợc ghi trong cuốn Hƣớng dẫn sử dụng - Use Guide. 

- Chức năng: Xấp xỉ nghiệm phƣơng trình ẩn X với giá trị ban đầu 0X  mà ta muốn tìm nghiệm 

gần đó. 

- Thao tác: Nhập một phƣơng trình ẩn X, bấm SHIFT + CALC (SOLVE), nhập một điểm ban 

đầu, bấm bằng “=” và đợi máy giải ra nghiệm. 

- Ý nghĩa của L-R: Trong trƣờng hợp bạn nhập một phƣơng trình có chứa dấu bằng “=” (phím 

bằng đƣợc bấm bởi ALPHA + CALC) thì bạn đã tạo ra hai vế, Vế trái và Vế phải của phƣơng 

trình. Hai vế này tƣơng ứng với Left và Right. Vì vậy L – R ở đây chính là sai số của Vế trái so 

với Vế phải. 

- Một số điều bạn có thể chưa biết: 

1) THAM SỐ: SOLVE cho dòng máy hiện tại là CASIO fx-570VN PLUS chỉ giải phƣơng trình 

cho ẩn X, mọi “ẩn” khác X khi nhập lên phƣơng trình đều đƣợc coi là tham số, và tham số này 

máy sẽ đòi hỏi bạn nhập trƣớc khi “SOLVE for X”. 

Ví dụ: 

Giải phƣơng trình: 

 

2y x x 1    cho x khi y 3;7;13    

QnQrQ 
)dpQ)+1 

 

 

qr 

 

 
3= 
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1= 

 

 
qr=7== 

 

qr=13== 

 
 

Vì vậy ta đƣợc bảng đối với phƣơng trình 
2y x x 1   : 

y   3 7 13 

x   2 3 4 

 

Điều này rất hữu dụng khi giải Hệ phƣơng trình hai ẩn mà một trong hai phƣơng trình trong hệ 

đƣợc đƣa về dạng tích P(x, y).Q(x, y) 0 . 

2) GIẢI PHƢƠNG TRÌNH ẨN Y: Solve có thể giải một phƣơng trình ẩn khác X. 

 

3) LƢU NGHIỆM: Trƣờng hợp máy giải ra nghiệm là số lẻ, số thập phân, số vô tỷ. Ta muốn 

tìm lại chính xác nghiệm dƣới dạng phân số hay căn thức. Ta cần phải lƣu nghiệm. Để thực hiện 

đƣợc điều này, bạn phải có trên tay chiếc máy fx-570VN PLUS: 

 

Giải phƣơng trình 2 26 208
x x 3x 0

9 729

 
    

 
 

   

Q)(Q)dp3 
Q)+a26R9 
$)pa208R 
729$$ 

 

 

qr 
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qJz 

 

 
 

 

4) MẤT PHƢƠNG TRÌNH: Khi muốn thao tác lại với phƣơng trình, ta không thể trở về đƣợc 

khi đã thực hiện thao tác LƢU NGHIỆM bên trên. Vì vậy bạn cần lƣu phƣơng trình bằng cách 

bấm bằng “=” khi nhập phƣơng trình ban đầu vào máy. 

Lưu ý: Bạn cần phải tránh cho ô nhớ X ban đầu làm mẫu bằng 0. Lúc này phải nhớ một giá 

trị khác vào ô nhớ X trước khi nhập phương trình! 

 

II. Ví dụ 

1. Giải hệ phƣơng trình sau: 

 

3 2 3

2 3

x 12y x 2 8y 8y (1)

x 8y 2y 5x (2)

     


  

  

Phƣơng trình (1) không chứa căn thức nên ta dựa vài đây để tìm phƣơng trình tuyến tính x  thao 

y  hoặc ngƣợc lại: 

3 2 3x 12y x 2 8y 8y      cho x khi y 1;2;3  

y 1   

 
y 2  

 
y 3   

 
 

Từ đây, ta đƣợc bảng sau: 

y   1 2 3 

x   1 3 5 
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Đối với trƣờng hợp khó tìm ra mối liên hệ giữa x và y : Ta coi các giá trị trên nhƣ các điểm 

thuộc đƣờng thẳng y ax b  , nên ta đi giải hệ phƣơng trình sau: 

a b 1

3a 2b 2

 


 
 

 

Vậy mối liên hệ giữa x  và y  là:  x 2y 1  . 

Thực hiện phép chia (1) cho biểu thức liên hệ trên, coi y là tham số, ta đƣợc:  

 

   

2 2

2 2 2

(1) x 2y 1 x (2y 1)x 4y 4y 2 0

(2y 1) 4 4y 4y 2 12y 12y 7 0

         
 

          
  

Vậy nên 
2 2x (2y 1)x 4y 4y 2 0        

Do đó: (1) x 2y 1 0     , ta tìm đƣợc y 6;y 1  . 

Vậy nghiệm của phƣơng trình là 1 1 2 2(x ;y ) (11;6);(x ;y ) (1;1)  . 

 

5) DẤU BẰNG TRONG SOLVE: Thao tác bấm: ALPHA CALC. 

Khi nhập hàm số cần tìm nghiệm, sự khác nhau giữa việc bấm dấu bằng và không bấm dấu bằng 

là gì? 

Nhƣ phần 3 đầu đã chỉ rõ, lƣu phƣơng trình là một điều cực kỳ quan trọng, nó hỗ trợ cho việc 

sửa lại phƣơng trình, hay quét hết tất cả các nghiệm. Tuy nhiên, lƣu phƣơng trình chỉ xảy ra khi 

ta không nhập dấu bằng trên, nghĩa là máy đi tính giá trị của hàm số tại X=0 (hoặc dữ liệu sẵn có 

trong ô nhớ X). 

Vậy không nhập dấu bằng mà vừa LƢU PHƢƠNG TRÌNH, vừa GIẢI PHƢƠNG TRÌNH bằng 

cách nào? Rất đơn giản, chỉ cần biến đổi phƣơng trình tƣơng đƣơng bằng cách chuyển hết vế 

phải qua vế trái, không cần nhập “= 0” nữa mà máy sẽ tự hiểu bạn đang muốn giải f (x) 0  nhƣ 

ví dụ sau: 
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Giải phƣơng trình:  

 x x
2 2 x

1
log 4 15.2 27 2.log 0

4.2 3
  

 

Nhập phƣơng trình không có dấu “=”:  

 x x
2 2 x

1
log 4 15.2 27 2.log

4.2 3
  

 

Bấm phím: i2$4^Q)$+15O2^Q)$+ 

27$+2i2$a1R4O2^Q)$p3= 

 

Giải phƣơng trình trên: 

   

 

Ghi chú: Trƣờng hợp bấm dấu “=”, màn hình máy hiện ra “Math ERROR”, có nghĩa là hàm số 

không xác định tại dữ liệu trong ô nhớ X. Lúc này bạn khắc phục bằng cách bấm CALC, nhập X 

sao cho hàm số xác định, vậy là đã lƣu đƣợc phƣơng trình. 
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ĐÔI NÉT VỀ TABLE 

 

B. PHÍM TABLE 

- Chức năng: Tính giá trị hàm số tại một vài điểm. Ta có thể sử dụng chức năng tính giá trị  của 

hai hàm số f (x)  và g(x) . 

- Thao tác:  

+ Để tính giá trị của một hàm số tại một số điểm: Cài đặt bằng cách bấm SHIFT MODE (SET 

UP), tiếp theo bấm Replay xuống, chọn 5 (TABLE). Máy hỏi Select Type, các bạn chọn 1 tƣơng 

ứng với yêu cầu chỉ cần tính giá trị của một hàm số tại một điểm. 

Tƣơng ứng với 2 là tính giá trị của đồng thời hai hàm số tại một số điểm. 

Sau khi cài đặt xong, bạn vào chế độ tính bằng cách bấm:  

+ Bƣớc 1: MODE 7 , nhập hàm số cần tính. 

+ Bƣớc 2: Start: Nhập mốc x bắt đầu từ đâu? 

+ Bƣớc 3: End: Nhập mốc x  kết thúc từ đâu? 

+ Bƣớc 4: Step: Bƣớc nhảy là khoảng cách giữa các điểm đầu mút. 

Bấm = ta đƣợc bảng giá trị mong muốn. 

- Tối đa: Bạn chỉ có thể tính tối đa đƣợc 20 giá trị cho một hàm số. 

 

Một số điều bạn có thể chưa biết: 

 

1) “BỐN MƢƠI GIÁ TRỊ”: Trong khi chỉ tính đƣợc 20 giá trị cho một hàm số thì có một “mẹo 

để tính đƣợc 40 giá trị của một hàm số dựa trên sự tịnh tiến của hàm số theo trục hoành nhƣ sau: 

Bài toán: Giả sử bạn muốn tính giá trị của f (x) x  tại x  chạy từ 1 tới 40 thì bạn nhập hàm số 

nhƣ sau: 

+ 3f (X) X   

+ 
3

g(X) X 20   

+ Bấm máy: 

w7sQ)qd=s(Q)+20)qd==20

=1= 
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2) KHỞI ĐẦU CỦA SOLVE: Việc nhập giá trị ban đầu cho SOLVE luôn khiến chúng ta “đau 

đầu”. Nhƣng TABLE có thể làm việc đó giản đơn hơn bằng cách đoán khoảng rơi của nghiệm. 

 

Ngoài việc phân tích đa thức thành nhân tử một các tổng quát thì có thể nhập giá trị ban đầu để 

máy tìm nghiệm gần đó, ta sử dụng lợi thế máy có thể tính đƣợc 40 giá trị ở bên trên: 

Bài toán: Tìm nghiệm phƣơng trình sau: 

4 2x 27x 14x 120 0   

Phƣơng trình bậc 4 có tối đa 4 nghiệm. Dùng TABLE để đoán khoảng rơi của nghiệm nhƣ sau: 

+ Bƣớc 1: Vào chế độ TABLE bằng cách bấm MODE 7. 

+ Bƣớc 2: Nhập hàm số và Start, End, Step tƣơng ứng với hai hàm số  

4 2

4 2

f(x)=x 27x 14x 120

g(x)= x 10 27 x 10 14(x 10) 120
 

   

 

Start: -9 

 End: 0 

 Step: 0.5 
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Ta đƣợc bảng sau: 

 X   f (X)   g(X)   

1 -9 4620 80 

2 -8.5 3508.3 43.321 

3 -8 2600 0 

4 -7.5 1870.3 -44.68 

5 -7 1296 -84 

6 -6.5 855.31 -109.6 

7 -6 528 -112 

8 -5.5 295.31 -79.68 

9 -5 140 0 

10 -4.5 46.312 141.31 

11 -4 0 360 

12 -3.5 -11.68 673.31 

13 -3 0 1100 

14 -2.5 25.312 1660.3 

15 -2 56 2376 

16 -1.5 85.312 3270.3 

17 -1 108 4368 

18 -0.5 120 7280 

 

Vậy ta đƣợc nghiệm: x 4;x 3;x 2;x 5. 

3) VẤN ĐỀ NGHIỆM KÉP:  

Bài toán: 

 
2 2x 3 x 3x 1 2x 2 x x  

Điều kiện: x 0   

+ Bƣớc 1: Tìm nghiệm: 

Nhập phƣơng trình vào máy và SHIFT CALC (SOLVE) với 0X 0 . 

   

+ Bƣớc 2: Kiểm tra còn nghiệm nào khác x 1 hay không, chia phƣơng trình ban đầu cho x 1 

và quét nghiệm, nhập vài 0X  khác nhau ta vẫn thấy hiện “Can’t Solve”: 
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+ Bƣớc 3: Kiểm tra xem x 1 có phải nghiệm kép hay không bằng TABLE: Xét giá trị của hàm 

số tại lân cận x 1,  

 Start: 0 

 End: 1,5 

 Step: 0.075 

Ta đƣợc 

 X   F(X)   

1 0 2.73205   

2 0.075 2.02003   

3 0.15 1.62612   

4 0.225 1.30807   

5 0.3 1.04023   

6 0.375 0.81202   

7 0.45 0.61766   

8 0.525 0.45354   

9 0.6 0.31719   

10 0.675 0.20679   

11 0.75 0.12098   

12 0.825 0.05866   

13 0.9 0.01897   

14 0.975 31.175 10   

15 1.05 34.661 10   

16 1.125 0.02891   

17 1.2 0.07346   

18 1.275 0.13793   

19 1.35 0.22195   

20 1.425 0.32523   
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Để ý lân cận X 1 hàm số tuy không đổi dấu nhƣng giảm dần về 0 và tăng dần, vậy có thể hàm 

số có nghiệm kép tại x 1. 

 

Trình bày: 

Bài toán: 

 
2 2x 3 x 3x 1 2x 2 x x  

Điều kiện: x 0   

Với điều kiện trên thì hàm số đã cho tƣơng đƣơng với: 

2

2

2
2

2

2

2

2x x 3 x 1 x 2x 1 0

2x x 3 x 1 x 1 0

4x x 3 x 1
. x 1 0

2x+ x 3 x 1

4x 3 x 1 x 1
. x 1 0

2x+ x 3 x 1

1
x 1 1 0

2x+ x 3 x 1

x 1 .A 0

 

Nhận thấy khi x 0  thì 
1

A= 1>0
2x+ x 3 x 1

  

Nên phƣơng trình có nghiệm duy nhất x 1. 


