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Chủ ñề 0. Download và cài ñặt 

Bạn truy cập vào trang chủ: http://www.scilab.org/ (giao diện như hình ở dưới), click vào Download 
Scilab bạn sẽ download ñược file scilab-5.3.1.exe (tháng 4/2010), cài ñặt như các phần mềm khác. 

 

Sau khi cài ñặt, Shoutcut ñể chạy phần mềm  sẽ xuất hiện trên Desktop, bạn click ñể chạy phần 
mềm. Cửa sổ lệnh của phần mềm sẽ như hình dưới, tại dấu nhắc “-->” bạn có thể gõ câu lệnh và nhấn 

Enter (↵) ñể yêu cầu phần mềm thực hiện câu lệnh.  

 

Ghi chú:Bạn có thể click vào dấu “ ? “ trên menu ñể vào Scilab Help. Trong ñó sẽ liệt kê các chủ ñề của 
Scilab và hướng dẫn của từng chủ ñề. Bạn có thể click vào biểu tượng hình kính lúp ñể tìm kiếm vấn ñề 
cụ thể mình quan tâm (bằng tiếng Anh), ví dụ: matrix. 

 (Tài liệu này tôi viết dựa theo Scilab Help). 



Chủ ñề 1. Tính toán trên trường số thực 

Các phép toán trên trường số thực là: cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), lũy thừa (^) 

Các hàm thông dụng: 

 

(%pi biểu diễn số  ; %e biểu diễn số e) 

VD: -->7/3.5↵ 

(ghi số thập phân: 3.5 ) 

VD: Tính a = (4^5 – 1/6)( ) 

-->a=(4^5-1/6)*(%e^(1/3)+%pi); ↵ 

Ghi chú: Nếu thêm dấu “ ; “ vào cuối câu lệnh thì sẽ không hiển thị kết quả ra màn hình. 

VD: Tính log3(4)  

-->log(4)/log(3) 

(log = ln, ở ñây ta ñã dùng công thức ñổi cơ số) 

VD: Tính arcsin của 1/2 

-->asin(1/2) 

 Ghi chú: ñơn vị là rad; nếu cần phải tính sin(27o) ta ñổi ñộ sang radian 

VD: Cho f(x) = (sin(x) + x2)/(ex + 1), tính f( ) 

-->(sin(%pi/6)+(%pi/6)^2)/(exp(%pi/6)+1) 

 



Chủ ñề 2. Ma trận và ñịnh thức 

1. Khai báo biến ma trận 

VD: Khai báo ma trận cỡ 1x3 (vec tơ dòng): -->a=[1,2,4]↵ 

VD: Khai báo ma trận cỡ 3x3: -->b=[11,4,3;4,9,6;20,8,9]; ↵ 

Ghi chú: Mỗi dòng của ma trận cách nhau bởi dấu ”;” m ỗi phần tử của dòng cách nhau bởi dấu “,”  

2. Các phép toán trên ma trận 

Phần mềm ñang nhớ các biến a và b ñược khai báo ở 2 câu lệnh trên, ta khai báo thêm biến c: 

-->c=[0,-2,3.5;4,5,8;17,8,-9.2] ↵ 

Ta có thể thực hiện các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*), lũy thừa (^) 

VD: Cộng 

-->b+c ↵ hoặc -->d=b+c ↵ 

(ở ñây ta ñã tạo thêm biến d = b+c ) 

VD: -->b*c; -->b^2; -->5*b 

3. Ma trận chuyển vị 

VD: -->b’↵ 

VD: -->[1,2,3;3,5,5]’↵ 

(thêm dấu “ ‘ “ ở cuối ma trận) 

4. Tìm hạng của ma trận 

VD: -->rank(b) 

5. Tìm ma trận nghịch ñảo 

VD: -->inv(b) ↵ 

6. Tính ñịnh thức (của ma trận vuông) 

VD: -->det(b) ↵ 

Ghi chú:Nếu tính ñược ñáp số (chẳng hạn) – 1.954D-14 thì hiểu là -1.954*10-14 ~ 0 (kết quả chắc là 0, 
nhưng có sai số trong tính toán của Scilab) 

. 



Chủ ñề 3. Giải hệ phương trình tuyến tính 

Scilab giải hệ phương trình tuyến tính dạng: A*x+b=0 (nên ta phải biến ñổi hệ về dạng này). 

VD1: Giải hệ PTTT: ; Khi ñó:   và  

Ta thực hiện như sau: Trên màn hình sẽ xuất hiện kết quả là: 

-->A=[1,1,1;1,-1,0;1,1,2] ↵ 

-->b=[-6;1;-9] ↵ 

-->[x,kerA]=linsolve(A,b) ↵ 

 

kerA  = 

      [] 

 x  = 

     1.   

    2.   

    3. 

Ghi chú: kerA tôi sẽ giải thích ở VD2 & VD3, trong ví dụ này ta ñược nghiệm duy nhất, x=(1, 2, 3)   

VD2: Giải hệ PTTT:  

Ta thực hiện như sau: Trên màn hình sẽ xuất hiện kết quả là: 

-->A=[1,1,-1;3,0,-1] ↵ 

-->b=[0;-3] ↵ 

-->[x,kerA]=linsolve(A,b) ↵ 

 

kerA  =  

    0.2672612   

    0.5345225   

    0.8017837   

 x  =  

    1.0714286   



  - 0.8571429   

    0.2142857   

Ghi chú: Trong ví dụ này hệ có 1 tham số, kerA lưu các hệ số của tham số (trong ví dụ 1, hệ có nghiệm 
duy nhất, không có tham số nên kerA bằng rỗng; ví dụ 3 là trường hợp hệ có nhiều tham số) nghiệm của 
hệ hiểu là: 

 x1 = 1.0714286 + t*0.2672612  ; x2 = - 0.8571429 + t*0.5345225  ; x3 = 0.2142857  + t*0.8017837   

(có lẽ giải thuật tính toán của Scilab không tốt nên cho kết quả không ñược “ñẹp” và không chính xác!!!, 
không biết là xử lí thế nào???) 

VD3: Giải hệ PTTT 

 

Ta thực hiện như sau: Trên màn hình sẽ xuất hiện kết quả là: 

-->A=[1,1,-1] ↵ 

-->b=[-3] ↵ 

-->[x,kerA]=linsolve(A,b) ↵ 

 

kerA  = 

   - 0.5773503    0.5773503   

    0.7886751    0.2113249   

    0.2113249    0.7886751   

 x  = 

     1.   

    1.   

  - 1. 

Ghi chú: Trong ví dụ này hệ có 2 tham số, kerA lưu các hệ số của tham số (ñến ñây bạn tự rút ra y nghĩa 
tổng quát của kerA) nghiệm của hệ hiểu là: 

   x1 = 1  - 0.5773503*t  +   0.5773503*s   

   x2 = 1 + 0.7886751*t  +   0.2113249*s   

   x3 =  -1 + 0.2113249*t +   0.7886751*s   



Chủ ñề 4. Vẽ ñồ thị 

1. Hàm 1 biến (2D) 

VD: Vẽ ñồ thị hàm số: y = x2 + 1 trên ñoạn [-10; 10] 

Cách 1. Thực hiện như sau: 

-->x=[-10:10] ↵ 

-->plot(x^2+1) ↵ hoặc -->plot2d(x^2+1) ↵ 

Phần mềm sẽ xuất ra ñồ thị (trên 1 cửa sổ khác – Graphic window) như hình dưới (bạn có thể vào File -> 
Copy to clipboard và paste vào word) 

 

Cách 1’. Có thể thực hiện như sau: 

-->x=[-10:0.1:10] ↵ 

-->plot(x^2+1) ↵ 

Ghi chú: Số 0.1 là bước nhảy của biến x, bạn thử vẽ cho 2 trường hợp x=[-1:1] và x=[-1:0.1:1] ñể hiểu y 
nghĩa của tham số này (trường hợp không có bước nhảy, bước nhảy ngầm ñịnh là 1). 

Cách 2. Có thể thực hiện như sau: 

-->deff('[y]=ham(x)',['y=x^2+1']); 

 -->x=(-10:0.1:10)'; 

 -->fplot2d(x,ham) 



Ghi chú: Các câu lệnh trong cách 2 phức tạp hơn cách 1 nhưng cho phép vẽ ñược cả dạng hàm kiểu:x^x.   

Thao khảo Chủ ñề 1 khi cần vẽ các hàm phức tạp.  

2. Hàm 2 biến (3D) 

VD: Vẽ ñồ thị hàm z=sin(x)*y với x ∈ [0; 2π], y ∈ [0; 5] 

-->x=[0:%pi/16:2*%pi]'↵ 

(có dấu “ ‘ “ ñể chuyển vị x thành cột) 

-->y=[0:0.5:5]; ↵ 

-->z=sin(x)*y;↵ 

-->plot3d(x, y, z) ↵ 

 

Ghi chú: Trong cửa sổ Graphic, bạn vào Edit ---> Axes properties ñể ghi chú cho hình.



 

Chủ ñề 5. Tích phân 

1. Tích phân hàm 1 biến (1 lớp) 

VD: Tính 
⌡
⌠

9

   10

  x*ex
 dx 

-->function y=f(x),y=x*(%e^x),endfunction↵ 

 -->I=intg(9,10,f) ↵             

(dòng trên là khai báo hàm số f(x), dòng dưới tính tích phân với cận từ 9 -> 10) 

Ghi chú: Tham khảo Chủ ñề 1 khi phải làm việc với các hàm phức tạp.  

2. Tích phân mặt (2 lớp) 

VD: Tính tích phân 2 lớp của hàm z = cos(x+y) trên miền [0 1]x[0 1] 

-->X=[0,0;1,1;1,0]; 

-->Y=[0,0;0,1;1,1]; 

-->deff('z=f(x,y)','z=cos(x+y)') 

-->[I,err]=int2d(X,Y,f) 

 err  = 

     3.569D-11   

 I  = 

     0.4967514   

Ghi chú: Miền lấy tích phân ñược chia thành 2 tam giác. Biến X lưu hoành ñộ các ñỉnh của 2 tam giác 
(tam giác thứ nhất là: 0; 1 ; 1 – tô ñậm) ; biến Y lưu tung ñộ của 2 tam giác. Như vậy, ñể tính tích phân 
mặt, bạn phải chia miền lấy tích phân thành các tham giác.  

err là sai số: err =  3.569D-11  ~  3.569*10-11~ 0. 



 

Chủ ñề 6. Đạo hàm 

1. Đạo hàm của hàm (giá trị thực) 1 biến số 

VD: Tính ñạo hàm của hàm số y = x^3 + 1 tại x = 2 

Ta thực hiện như sau: 

-->function y=F(x) 

--> y=x^3 + 1; 

-->endfunction 

-->x=[2]; 

-->derivative(F,x) 

ans = 

12. 

Ghi chú: Tham khảo Chủ ñề 1 khi phải làm việc với các hàm phức tạp. 

2. Đạo hàm của hàm (giá trị thực) nhiều biến số 

Ghi chú: 

Cho hàm thực nhiều biến y = f(x1, x2,....xn) 

Ma trận Jacobian (các ñạo hàm riêng cấp 1):J = (  ;...; )  

Ma trận Hessian (các ñạo hàm riêng cấp 2):  

 



 

 

VD: Tính các ñạo hàm riêng cấp 1 (ma trận J) và các ñạo hàm riêng cấp 2 (ma trận H) của hàm số: 

y =  

tại ñiểm (1; 2) 

Ta thực hiện như sau: 

-->function y=F(x) 

-->  y=[x(1)^2 +  x(2)^2]; 

-->endfunction 

-->x=[1;2]; 

-->[J,H]=derivative(F,x,H_form='hypermat') 

 H  = 

     2.    0.   

    0.    2.   

 J  = 

     2.    4.   



Chủ ñề 7. Phương trình vi phân 

1. Phương trình vi phân cấp 1 

Ghi chú: Xét PTVP: dy/dx = f(x,y)  

Giả sử ta cần giải PTVP: dy/dx = x2. Phương trình này có nghiệm tổng quát là: y = x3/3 + C. Với ñiều 
kiện y(0) = 1 ta ñược nghiệm riêng: y = x3/3 + 1, ta sẽ vẽ ñồ thị của nghiệm riêng này. 

Tôi không biết cách hiển thị nghiệm tổng quát của PTVP bằng Scilab, tôi ñoán là Scilab không làm ñược 
– Scilab không sinh ra ñể làm việc ñó, và có lẽ Matlab cũng vậy, ñây là những phần mềm tính toán số; 
Maple và Mathematica thì ñược, ñó là những phần mềm tính toán trên biểu tượng. 

Bạn lưu y là Scilab (và có lẽ cả Matlab) lưu mọi thứ của nó trong ma trận, số thực 5 cũng ñược lưu trong 
ma trận [5], hàm số cũng lưu trong ma trận nên công thức của nó không hiển thị ra ñược nhưng vẫn vẽ 
ñược ñồ thị (ñấy là nói về nguyên tắc, vì có thể có nhưng gói công cụ nào ñó mà tôi không biết – cho 
phép các phần mềm này hiển thị ra công thức của hàm số). 

VD1: Vẽ ñồ thị nghiệm riêng của phương trình vi phân dy/dx = x2 với ñiều kiện ban ñầu y(0) = 5 trên 
miền [0, 10]. 

Ta thực hiện như sau: 

-->function ydot=f(x,y),ydot=x^2,endfunction 

 -->y0=5;x0=0;x=0:0.1:10; 

 -->y=ode(y0,x0,x,f) 

-->plot(x,y) 

 

Ghi chú: Tham khảo Chủ ñề 1 khi phải làm việc với các hàm phức tạp. 



Trong cửa sổ Graphic, bạn vào Edit ---> Axes properties ñể ghi chú cho hình. 

VD2: Vẽ ñồ thị nghiệm riêng của phương trình vi phân 

 

với ñiều kiện ban ñầu y(4) = 2 trên miền [4, 10]. 

Ta làm như sau: 

-->function ydot=f(x,y),ydot=-x/(1-x^2)*y+x*y^(1/2),endfunction 

 -->y0=2;x0=4;x=4:0.1:10; 

 -->y=ode(y0,x0,x,f) 

-->plot(x,y) 

 



Chủ ñề 8. Phương trình sai phân 

1. Phương trình sai phân cấp 1 

Ghi chú: Xét PTSP: y(k+1) = f(k, y(k)) 

Ta sẽ vẽ ñồ thị nghiệm riêng của phương trình này trên 1 miền rời rạc nào ñó (xem thêm phần lí giải ở 
Chủ ñề 7). 

VD1: Vẽ ñồ thị nghiệm riêng của phương trình sai phân: y(n+1) + 2y(n) = 0 với ñiều kiện ban ñầu y(2) = 
3 trên dãy các số nguyên [2, 20] 

Ta thực hiện như sau: 

-->function z=f(k,y),z=-2*y,endfunction 

 -->kvect=2:20; 

 -->y=ode("discrete",3,2,kvect,f); 

 -->plot2d2(kvect,y) 

 

Ghi chú:Vì nghiệm của PTSP là hàm rời rạc nên ta dùng hàm plot2d2() ñể vẽ ñồ thị. 

Để hiển thị các giá trị của y bạn gõ tiếp: 

-->y↵ (không có dấu “ ; “) 



Lưu  y ham y là dãy y(2), y(3), ...., y(20). 

Để hiển thị y(2) (là số ñầu tiên) bạn gõ: 

-->y(1)↵ 

Để hiển thị y(20) (là số thứ 19) bạn gõ: 

-->y(19)↵ 

Ghi chú:Để tính y(30) chẳng hạn, bạn mở rộng miền kvect lên quá 30. 

Tham khảo Chủ ñề 1 khi phải làm việc với các hàm phức tạp. 

Trong cửa sổ Graphic, bạn vào Edit ---> Axes properties ñể ghi chú cho hình. 

VD2: Vẽ ñồ thị nghiệm riêng của phương trình sai phân: y(n+1) - 2y(n) = 2n - 3 với ñiều kiện ban ñầu 
y(0) = 1 trên dãy các số nguyên [0, 5] 

Ta thực hiện như sau: 

--> function z=f(k,y),z=2*y+(2*k-3),endfunction  

-->kvect=0:5; 

 -->y=ode("discrete",1,0,kvect,f); 

 -->plot2d2(kvect,y) 

 

----------&&--------- 


