
CÔNG THỨC HERON VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ 

 Trong chương trình Toán 10, diện tích tam giác là một chủ đề quen thuộc với học 
sinh. Trước nhu cầu từ thực tế như đo diện tích ruộng, nhà ở, hay chia đất sao cho diện 
tích bằng nhau,...; các công thức tính diện tích lần lượt ra đời và ngày càng xây dựng 
được vị trí vững chắc trong nền Toán học cơ bản. 

 Bài viết dưới đây, tập thể Giáo viên Toán trường TH,THCS và THPT Hồng Đức sẽ 
hướng dẫn các em sử dụng một trong những công thức tính diện tích nổi tiếng – công 
thức Heron vào trong bài toán thực tế. 

I. Công thức Heron 

Công thức này mang tên nhà toán học Heron của Alexandria(thành phố lớn thứ hai của Ai 
Cập cổ đại), và cách chứng minh có thể tìm thấy trong cuốn sách của ông: Metrica, được 
viết vào khoảng năm 60 sau công nguyên – Một công thức ra đời từ rất lâu. 

Công thức Heron là công thức tính diện tích của một tam giác theo độ dài ba cạnh: 
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II. Ứng dụng trong thực tế: Đo diện tích dựa trên Google Earth 

Trường TH,THCS và THPT Hồng Đức có dạng tứ giác ABCD  như hình sau: 

Dùng chế độ tính khoảng cách giữa hai điểm của Google Earth, chúng ta xác định được 
các khoảng cách như trong hình vẽ.  



 

Theo số liệu đó và dựa vào công thức Heron, ta tính được diện tích các tam giác ABC , 
tam giác ACD : 
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       2390,5 390,5 206 390,5 345 390,5 230 22938ABCS m       
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       2377,5 377,5 330 377,5 345 377,5 80 13167ACDS m       

Vậy diện tích tứ giác ABCD  là  222938 13167 36105ABC ACDS S S m       

Với cách đo và tính toán như trên, độ chính xác tương đối cao trong điều kiện phép đo 
còn sai số.  

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, việc đo đạc trở nên dễ dàng hơn rất 
nhiều với các dụng cụ có độ chính xác rất cao. Tuy nhiên, vài trò của công thức Heron là 
không thể thay thế trong đời sống cũng như kiến thức của các em học sinh. 
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