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TRÖÔØNG ÑHSPKT TP.HCM 

KHOA : Kâoa âouc Cô baûn 

Boä moân : Toaùn 

ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT HOÏC PHAÀN 

TEÂNHOÏC PHAÀN: TOAÙN CAO CAGP 4 

TEÂN TIEÁNG ANH: Advanced Matâematãcí 4 

SOÁ TÍN CHÆ : 02     CAGU TRUÙC: LT 18 BT 12 

TRÌNH ÑOÄ : Ñauã âouc 

1. Muïc tieâu hoïc phaàn 

      Sau åâã âouc òoná âouc êâaàn naøó, íãnâ vãeân coù åâaû naêná: 

1.1. Biết được khái niệm hàm vectơ và làm các bài toán của hình học vi phân  

1.2. Làm được các bài toán về tích phân đường và tích phân mặt. 

1.3.  Hiểu được lý thuyết trường và biết khai triển một hàm thành chuỗi Fourier  

2. Moâ taû vaén taét noäi dung hoïc phaàn. 

Học phần này bao gồm các kiến thức về hình học vi phân, tích phân đường, tích 
phân mặt, lý thuyết trường và chuỗi Fourier. 

3. Ñieàu kieän tieân quyeát 

3.1. Caùc moân tãeân ëuóeát : Toaùn cao caáê 1 , 3. 

3.2. Caùc moân âouc tìö ôùc:............................................................................. 

4. Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh 

 Dö u  lôùê : 80% 

 Baøã taäê, baùo caùo, tâu âouacâ,.....70% 

5. Thang ñieåm vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù 

5.1. Tâaná ñãeåm: 10 

5.2. Tãeâu câuaån ñaùnâ áãaù: Tâeo ëuã câeá âãeän âaønâ. 

6. Noäi dung chi tieát hoïc phaàn 

Chöông 1: HÌNH HOÏC VI PHAÂN 
1.1 Gãaûã tícâ vectô 

1.1.1 Haøm vectô tâeo ñoáã voâ âö ôùná 

1.1.2 Gãôùã âaun vaø lãeân tuuc.  

1.1.3 Ñauo âaøm vectô. 

1.1.4 YÙ náâóa cuûa ñauo âaøm vectô. 

1.1.5 Caùc tìö ôøná âôuê ìãeâná cuûa ñauo âaøm vectô. 

1.1.6 Ñauo âaøm vectô caáê 2. 

1.2  Hìnâ bao cuûa âou ñö ôøná coná êâaúná 

1.3  Hìnâ âouc vã êâaân tìoná åâoâná áãan 

1.3.1 Tãeáê tuóeán vaø êâaùê dãeän cuûa moät ñö ôøná coná 

1.3.2 Tãeáê dãeän vaø êâaùê tuóeán cuûa moät maët coná 
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Chương 2 : TÍCH PHÂN ĐƯỜNG  

2.1. Tícâ êâaân ñö ôøná louaã moät  

2.1.1. Ñònâ náâóa, tínâ câaát 

2.1.2. Caùcâ tínâ 

2.1.3. Ö Ùná duuná tínâ ñoä daøã cuná. 

2.2. Tícâ êâaân ñö ôøná louaã âaã  

2.2.1. Ñònâ náâóa, tínâ câaát 

2.2.2. Caùcâ tínâ 

2.2.3. Coâná tâö ùc Gìeen 

2.2.4. Ñãeàu åãeän ñeå tícâ êâaân ñö ôøná åâoâná êâuu tâuoäc ñö ôøná laáó tícâ êâaân 

Chương 3 : TÍCH PHÂN MẶT 

3.1. Tícâ êâaân maët louaã moät  

3.1.1. Ñònâ náâóa, tínâ câaát 

3.1.2. Caùcâ tínâ 

3.1.3. Ö Ùná duuná tínâ dãeän tícâ maët coná. 

3.2. Tícâ êâaân maët louaã âaã  

3.2.1. Maët ñònâ âö ôùná 

3.2.2. Ñònâ náâóa, tínâ câaát 

3.2.3. Caùcâ tínâ 

3.2.4. Coâná tâö ùc Gauíí – Oítìoáìatíåã 

3.2.5. Coâná tâö ùc Stoåeí 

Chöông 4: LYÙ THUYEÁT TRÖÔØNG- CHUOÃI FOURIER 

4.1 Tìö ôøná voâ âö ôùná 

4.1.1 Ñònâ náâóa tìö ôøná voâ âö ôùná 

4.1.2 Ñauo âaøm tâeo âö ôùná 

4.1.3 Vectô áìadãent 

4.2  Tìö ôøná vectô 

4.2.1 Tìö ôøná vectô 

4.2.2 Tâoâná lö ôuná vaø ñoä êâaân åóø, tìö ôøná oáná. Coâná tâö ùc Oítìoáìatíåã dö ôùã 

dauná vectô 

4.2.3 Hoaøn lö u vaø vectô òoaùó, tìö ôøná tâeá. Coâná tâö ùc Stoåeí dauná vectô. 

4.2.4 Toaùn tö û Hamãlton. Toaùn tö û Laêlace. Tìö ôøná ñãeàu âoøa. 

4.3 Câuoãã Fouìãeì  
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4.3. 1 Câuoãã lö ôuná áãaùc. Câuoãã Fouìãeì. 

4.3. 2 Ñãeàu åãeän ñuû ñeå âaøm íoá åâaã tìãeån tâaønâ câuoãã Fouìãeì 

4.3. 3 Kâaã tìãeån Fouìãeì cuûa âaøm câaün vaø âaøm leû. 

4.3. 4 Kâaã tìãeån Fouìãeì cuûa âaøm tuaàn âoaøn vôùã câu åóø tuøó óù. 

4.3. 5 Kâaã tìãeån Fouìãeì cuûa âaøm baát åóø. 

7. Tài liệu học tập cho sinh viên 

7.1. Tài liệu học tập chính: Nguyễn Đình Trí (chủ biên). Toán học cao cấp , tập 

3-NXB giáo dục 2000. 

7.2. Tài liệu tham khảo 

Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ, 

Toán cao cấp 3, NXBGD 1999. 

Náö ôøã bãeân íoaun : Taäê tâeå áãaùo vãeân boä moân Toaùn               Kóù teân: ................. 

Náö ôøã êâaûn bãeän : Taäê tâeå áãaùo vãeân boä moân Toaùn              Kóù teân: ................. 

Câuû nâãeäm boä moân:  Tìö ôná Vónâ An                                   Kóù teân: ................. 

 

 

 


