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Ենթինտեգրալային ֆունկցիայի կառուցման և Ենթինտեգրալային ֆունկցիայի կառուցման և Ենթինտեգրալային ֆունկցիայի կառուցման և Ենթինտեգրալային ֆունկցիայի կառուցման և     
որոշյալ ինտեգրալի հաշվման ծրագիրորոշյալ ինտեգրալի հաշվման ծրագիրորոշյալ ինտեգրալի հաշվման ծրագիրորոշյալ ինտեգրալի հաշվման ծրագիր    

ՊՊՊՊոոոողղղղոոոոսյանսյանսյանսյան    ԱնիԱնիԱնիԱնի    
Մազմանյան ՌուզաննաՄազմանյան ՌուզաննաՄազմանյան ՌուզաննաՄազմանյան Ռուզաննա    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... գրաֆիկ, մեթոդ, ծրագրավորման լեզու, 

սահման, պարամետր, միջակայք, ինտեգրալ հաշիվ 
Մաթեմատիկայի կենտրոնական հասկացություններից մեկը 

ինտեգրալի գաղափարն է: Այն սերտորեն կապված է տրված )(xf  
ֆունկցիայի համար bxa ≤≤ հատվածում այդ ֆունկցիայի գրաֆի-
կով և աբսցիսների առանցքով սահմանափակված մակերևույթի 
մակերեսի հաշվման հետ: Մաթեմատիկայի այն բաժինը, որն 
ուսումնասիրում է ինտեգրալի գաղափարը, դրա հատկություն-
ները և հաշվման մեթոդները, կոչվում է «Ինտեգրալ հաշիվ»: Մա-
թեմատիկայում գոյություն ունեն որոշյալ ինտեգրալի մոտավոր 
հաշվման տարբեր մեթոդներ: Այդ մեթոդների մշակման հիմքում 
ընկած է որոշյալ ինտեգրալի երկրաչափական իմաստի գաղա-
փարը, այն է՝ կորագիծ սեղանի մակերեսի հաշվումը: 

Որոշյալ ինտեգրալի հաշվման հայտնի բանաձևերից են 
ուղղանկյունների, սեղանների և Սիմպսոնի բանաձևերը, որոնց 
անվանում են նաև քառակուսացման բանաձևեր: 

Եթե )(xf  ֆունկցիան որոշված է ];[ ba  միջակայքում, ապա 

∫
b

a

dxxf )(  ասելով՝ հասկանում ենք )(xf  ֆունկցիայի գրաֆիկով, 

b x, == ax  ուղիղներով և աբսցիսների առանցքով սահմանա-
փակված մակերևույթի մակերեսը: Այդ է ինտեգրալի երկրաչափա-
կան իմաստը: 

Որոշյալ ինտեգրալի հաշվման ուղղանկյունների, սեղանների 
և Սիմպսոնի բանաձևերը համապատասխանաբար ունեն հետևյալ 
տեսքերը [1, 168-179; 4, 134-148]. 

Միջին ուղղանկյունների բանաձև՝ 
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Սեղանների բանաձև՝ 
 

 
 
 

Սիմպսոնի բանաձև՝ 
 

 
 
 

որտեղ n-ը ];[ ba  միջակայքի տրոհումների քանակն է, իսկ 

n
abh −

= : 

Ֆունկցիայի գաղափարը մաթեմատիկայի հիմնական գաղա-
փարներից մեկն է: Ֆունկցիան երկու բազմությունների միջև գոյու-
թյուն ունեցող այնպիսի մի համապատասխանություն է, որի դեպ-
քում առաջին բազմության յուրաքանչյուր x էլեմենտի համապա-
տասխանում է երկրորդ բազմության միակ y էլեմենտ: Այս 
դեպքում x-ը կոչվում է անկախ փոփոխական կամ արգումենտ, 
իսկ y-ը՝ կախյալ փոփոխական կամ ֆունկցիա, և այդ ֆուկցիոնալ 
կապը հիմնականում գրվում է y=f(x) տեսքով: 

Արժեքների այն D բազմությունը, որ կարող է ընդունել x 
փոփոխականը, կոչվում է ֆունկցիայի որոշման տիրույթ, իսկ 
արժեքների այն E բազմությունը, որ կարող է ընդունել y փոփո-
խականը, կոչվում է ֆունկցիայի արժեքների տիրույթ:  

Գոյություն ունեն ֆունկցիայի ներկայացման տարբեր ձևեր. 
▪ Անալիտիկ 

Այս դեպքում ֆունկցիան տրվում է բանաձևի միջոցով, 
որը սահմանում է x-ի նկատմամբ իրականացվող այն գործո-
ղությունների շարքը, որի արդյունքում պետք է ստացվի y-ը: 

∑∫
−

=

++=
1n

1i
i

b

a

f(b)])f(x2[f(a)
2
hf(x)dx
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▪ Գրաֆիկական 
Այս դեպքում կոորդինատական հարթության մեջ y-ի 

կախվածությունը x-ից ցույց է տրվում գրաֆիկորեն: 
▪ Բառացի 

Այս դեպքում x և y փոփոխականների միջև ֆունկցիոնալ 
կապը բացատրվում է բառերի միջոցով: 

▪ Աղյուսակային 
Այս դեպքում x և y փոփոխականների միջև ֆունկցիոնալ 

կապը տրվում է աղյուսակի միջոցով: 

Ֆունկցիայի ներկայացման վերը թվարկած բոլոր ձևերն էլ լայն 
կիրառություն ունեն մաթեմատիկայի, երկրաչափության մեջ և ոչ 
միայն: Ֆունկցիայի ներկայացան ձևի կամ ձևերի ընտրությունը 
կախված է լուծվող խնդրի դրվածքից: Օրինակ, տրված ֆունկցիայի 
էքստրեմումը կարելի է գտնել թե´ անալիտիկ եղանակով և 
թե´գրաֆիկորեն: 

Նախքան որևէ ձևով ներկայացնելը և վերլուծություններ 
կատարելը, պետք է հայտնի լինի ֆունկցիայի տեսքը, այսինքն՝ 
պետք է տրված լինի այն: Ի՞նչ է նշանակում «տալ ֆունկցիան»: 
Ֆունկցիան «տալու» ամենապարզ ձևը բանաձևի միջոցով դրա 
ներկայացումն է, իսկ բանաձևը կանոն է, օրենք, որը ցույց է տալիս 
y-ի կախվածությունը x-ից: Սովորաբար, մաթեմատիկայում դա 
այդպես էլ արվում է, ըստ անհրաժեշտության փոխվում է ֆունկ-
ցիայի տեսքը: 

Գրված է ծրագիր, որը վերը նշված մեթոդներով հաշվում է 
որոշյալ ինտեգրալի արժեքը: Սակայն ծրագրավորման մեջ 
ծրագիրն ունիվերսալ դարձնելու առումով նպատակահարմար չէ 
ծրագրում անընդհատ փոխել ֆունկցիայի տեսքը: Այդ առումով, 
ծրագիրը կլինի ավելի արժեքավոր, եթե ֆունկցիան ծրագրում ոչ 
թե տրվի հստակ տեսքով, այլ՝ կառուցվի, այսինքն, չլինի ծրագրում 
անընդհատ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն: 

Ծրագրավորման առումով ցանկացած ֆունկցիայի կառու-
ցումը բարդ պրոցես է, քանզի ֆունկցիաներն իրենց տեսակներով 
տարբեր են և հետևաբար դրանց բոլորի ճանաչումը բարդ խնդիր է: 

Ծրագիրն ավելի արժեքավոր դարձնելու նպատակով, նախա-
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տեսված է ենթինտեգրալային ֆունկցիան ստանալ ստեղնաշարից 
ներմուծման ճանապարհով, այնուհետև, ճանաչել այդ ֆունկցիան, 
կառուցել դրա գրաֆիկը և նոր միայն կառուցված ֆունկցիայի հա-
մար հաշվել որոշյալ ինտեգրալի արժեքը վերը նշված մեթոդներով: 

Ծրագիրը պահանջում է ֆունկցիայի մուտքագրումը կատարել 
որոշակի կանոններով: Ֆունկցիայի մուտքագրման ժամանակ 
կանոններից յուրաքանչյուր շեղում ուղեկցվում է համապա-
տասխան հաղորդագրությամբ: 

Ծրագրի կոդը գրված է C# ծրագրավորման լեզվով, գրաֆի-
կական ռեժիմում, Microsoft Visual C# 2010 տարբերակով: 

Ծրագիրը կազմված է չորս ձևից (Form): Դրանցից յուրաքան-
չյուը բովանդակային առումով, ունի իր որոշակի իմաստը և 
նշանակությունը: Այդ ձևերը գործում են փոխկապակցված և 
ապահովում են ծրագրի լիարժեք աշխատանքը [3, 249-285, 784-826]: 

Առաջին ձևը (Form1) ամփոփ տեղեկություն է տալիս թեմայի և 
ծրագրի հեղինակի մասին (Նկար 1.):  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկարարարար    1. 1. 1. 1. Տեղեկատվական էջՏեղեկատվական էջՏեղեկատվական էջՏեղեկատվական էջ 
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Երկրորդ ձևը (Form2) նախատեսված է կառուցվող ֆունկցիայի 
տեսքը ներմուծելու համար: Այս ձևի վրա տեղադրված է նաև, 
«Կանոններ» կոճակը, որի տակ ներկայացված են կառուցվող 
ֆունկցիայի ներմուծման կանոնները: Ֆունկցիան ներմուծելուց 
հետո պետք է սեղմել «Հաստատել» կոճակը, եթե ներմուծված 
ֆունկցիան համապատասխանում է խնդրում նշված կանոններին, 
ապա ակտիվանում է «Կառուցել գրաֆիկը» կոճակը, հակառակ 
դեպքում ծրագիրը տալիս է հաղորդագրություն այն մասին, որ 
ֆունկցիան ներմուծված է ծրագրում նշված կանոններին ոչ 
համապատասխան: Եթե ֆունկցիայի ներմուծման դաշտում ոչինչ 
գրված չէ, այդ դեպքում նույնպես ծրագիրը տալիս է համապա-
տասխան հաղորդագրություն:  

Նկար 2-ում ցուցադրված է երկրորդ ձևը՝ սխալ ֆունկցիայի 
ներմուծման դեպքում, իսկ նկար 3-ում՝ չորրորդ ձևը, որը բացվում 
է «Կանոններ» կոճակին սեղմելուց հետո: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար Նկար Նկար Նկար 2222. . . . ԷջիԷջիԷջիԷջի    տեսքըտեսքըտեսքըտեսքը՝՝՝՝    ոչոչոչոչ    կանոններովկանոններովկանոններովկանոններով    ներմուծվածներմուծվածներմուծվածներմուծված    
ֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայի    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում 
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Նկար 4-ում բերված է նույն երկրորդ ձևի տեսքը ֆունկցիան՝ 

ըստ բերված կանոնները ներմուծելու դեպքում [2, 97-103, 120-155]: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 3333. . . . ֆունկցիայի ներմուծման կանոնների տֆունկցիայի ներմուծման կանոնների տֆունկցիայի ներմուծման կանոնների տֆունկցիայի ներմուծման կանոնների տեղեկատվական էջեղեկատվական էջեղեկատվական էջեղեկատվական էջ 

ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 4444. . . . ԷջիԷջիԷջիԷջի    տեսքը՝տեսքը՝տեսքը՝տեսքը՝    ըստըստըստըստ    կանոններըկանոններըկանոններըկանոնները    ներմուծվածներմուծվածներմուծվածներմուծված    ֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայի    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում     
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Ֆունկցիան կանոններով ներմուծելուց և «Կառուցել գրաֆիկը» 

կոճակին սեղմելուց հետո, բացվում է երրորդ ձևը և կառուցվում 
ներմուծված ֆունկցիայի գրաֆիկը (Նկար 5.): Գրաֆիկի կառու-
ցումից անմիջապես հետո ծրագիրը InputBox ներմուծման պատու-
հանի միջոցով պահանջում է ներմուծել որոշյալ ինտեգրալի 
հաշվման համար անհրաժեշտ ];[ ba  միջակայքը և այդ միջակայքի 
տրոհումների քանակը՝ n-ը: Համապատասխան տվյալների ներմու-
ծումից հետո ծրագիրը հաշվում է ներմուծված ֆունկցիայի որոշյալ 
ինտեգրալի արժեքը ուղղանկյունների, սեղանների, Սիմպսոնի 
մեթոդներով և արտածում դրանք նույն էջի վրա (Նկար 6.):  

 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 5555. . . . Էջը՝Էջը՝Էջը՝Էջը՝    ներմուծվածներմուծվածներմուծվածներմուծված    ֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայիֆունկցիայի    գրաֆիկիգրաֆիկիգրաֆիկիգրաֆիկի    
կառուցումիցկառուցումիցկառուցումիցկառուցումից        հետոհետոհետոհետո 
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Չնայած ծրագրի բարդ կառուցվածքին՝ այն մատչելի է 

օգտվողի համար:  
Ծրագրում օգտագործված են C# լեզվի հարուստ գրաֆիկական 

միջոցները, որոնց շնորհիվ էլ ծրագիրն ունի համապատասխան 
գրաֆիկական ձևավորում:     

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
1. Гутер Р. С., Резниковский П. Т. Программирование и вычис-

лительная математика, М., Наука, 1974, 262 с.    
2. Культин Н. Б. Misrosoft Visual C# в задачах и примерах, БХВ-

Петербург, 2009, 320 с.    
3. Шилдт Г. C# 4.0 полное руководство, М., Вильямс, 2011, 1056 с.    
4. Формалев В. Ф., Ревизников Д. Л. Численные методы, М., 

ФИЗМАТЛИТ, 2004, 400 с. 
        

ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 6666. . . . Էջը՝ որոշյալ ինտեգրալի հաշվարկմանԷջը՝ որոշյալ ինտեգրալի հաշվարկմանԷջը՝ որոշյալ ինտեգրալի հաշվարկմանԷջը՝ որոշյալ ինտեգրալի հաշվարկման    
արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    տպելուց հետոտպելուց հետոտպելուց հետոտպելուց հետո 
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Программа построения подинтегральной функции иПрограмма построения подинтегральной функции иПрограмма построения подинтегральной функции иПрограмма построения подинтегральной функции и    
вычисления определенного интегралавычисления определенного интегралавычисления определенного интегралавычисления определенного интеграла    

Погосян АниПогосян АниПогосян АниПогосян Ани    
Мазманян РузаннаМазманян РузаннаМазманян РузаннаМазманян Рузанна    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: график, метод, язык программирования, предел, 

параметр, диапазон, интегральное исчисление 
В статье разобран один из основных методов вычислительной 

математики – интегральное исчисление. В ней рассматривается прог-
раммная реализация вычисления определенного интеграла различными 
численными методами. 

Перед тем, как вычислить значение определенного интеграла любым 
методом, должен быть известен внешний вид подинтегральной функции, 
т.е. он должен быть задан. Самый естественный способ «задать» функцию – 
это представить ее через формулу, а формула – это правило, закон, который 
показывает зависимость y от x. Обычно в математике это так и делается и 
внешний вид функции изменяется по мере необходимости. 

Программа, реализующая вычисление определенного интеграла, 
формирует подинтегральную функцию с помощью ввода с клавиатуры, 
затем распознает эту функцию, строит ее график и вычисляет значение 
определенного интеграла для созданной функции по формулам прямо-
угольников, трапеций и Симпсона. 

Программа требует ввода функции в соответствии с определенными 
правилами. Каждое отклонение от предопределенных правил сопровож-
дается соответствующим сообщением. 

С точки зрения программирования, создание любой функции 
является сложной задачей, а распознавание их всех – тем более. 

Программа составлена на обьектно-ориентированном языке програм-
мирования C#, созданным корпорацией Microsoft(Microsoft Visual C# 2010). 
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A A A A PPPProgram for rogram for rogram for rogram for CCCConstructing a onstructing a onstructing a onstructing a SSSSubintegral ubintegral ubintegral ubintegral FFFFunction and unction and unction and unction and     
CCCCalculating a alculating a alculating a alculating a DDDDefinite efinite efinite efinite IIIIntegralntegralntegralntegral    
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Mazmanyan RuzannaMazmanyan RuzannaMazmanyan RuzannaMazmanyan Ruzanna    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: graph, method, programming language, boundary, parameter, 

range, integral calculus 
This article is about one of the main branches of Computational 

Mathematics – integral calculus. This is about the software implementation of 
the value of a definite integral with various computational methods.  

Before calculating the value of a definite integral by any method, the 
appearance of the subintegral function must be known, it means it must be set. 
The most natural way to define a function is to represent it through a formula, 
and a formula is a rule, a law that shows the dependence of y from x. Usually in 
Mathematics it is done so, and native type of functions are modified by measure 
of necessity. 

The program intends to obtain a subintegral function by importing it from 
the keyboard, then recognize that function, build its graph and calculate the 
value of a definite integral using the rectangles, tables, and Simpson formulas. 

The program requires you to enter a function in accordance with certain 
rules. Each deviation from the predefined rules when entering the function is 
accompanied by a corresponding message. 

From a programming point of view, creating any function is a complex 
task, and recognizing all of them is even more complex. 

The program is written with the object-oriented programming language   
C # (Microsoft Visual C # 2010), created by Microsoft. It works in graphical 
mode. 
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