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Աշխատանքում դիտարկվում են տարբեր տիպի ինտեգրալների 

հաշվման խնդիրներ, որոնց լուծման համար կիրառվում է մնացքների 

տեսությունը: Մատչելի կերպով ներկայացվում են կոմպլեքս անալիզի 

մնացքների տեսության կիրառման մեթոդները, դրանք բացահայտվում 

են օրինակներով, այդ նպատակով կիրառվում են նաև Mathematica 

փաթեթի գրաֆիկական և այլ հնարավորություններըֈ Միաժամանակ 

կիրառվող մեթոդներն ալգորիթմացվում և կազմվում են հաշվարկային 

ծրագրեր Mathematica միջավայրում, որոնք կիրառելի են նաև ոչ 

ծրագրավորողի համար: 

Բանալի բառեր. Wolfram Mathematica, որոշյալ ինտեգրալներ, 

անիսկական ինտեգրալներ, կորագիծ ինտեգրալներ, ֆունկցիայի մնացք, 

եզակի կետերֈ 
 

1. Ներածություն: Կոմպլեքս անալիզում իր յուրահատուկ տեղն ու 

կարևորությունն ունի մնացքների տեսությունը, որն ունի մի շարք 

կարևոր կիրառություններ՝ անալիտիկ ֆունկցիաների արժեքների 

հաշվումը կետում, որոշյալ, անիսկական և կորագիծ ինտեգրալների 

հաշվում, մերոմորֆ ֆունկցիաների վերլուծումը պարզագույն 

կոտորակների, թվային շարքերի գումարների հաշվում և այլն [1-6]ֈ 

Wolfram Research ընկերության Mathematica փաթեթը  

ժամանակակից մաթեմատիկական փաթեթներից առաջատարներից է, 

եթե ոչ առաջատարը: Այն լայն հնարավորություններ է ընձեռում ինչպես 

գրաֆիկական վիզուալացման, շարժապատկերների ստացման, այնպես 

էլ հաշվարկային խնդիրների լուծման համար առաջարկվող 

ստանդարտ՝ երկխոսական ռեժիմով գործող ֆունկցիաների և 
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օպերատորների կիրառման տեսանկյունից: Միաժամանակ 

հանդիսանում է բարձրակարգ ծրագրավորման միաջավայր [7-10]: 

Տարբեր աշխատանքներում Mathematica փաթեթը կիրառվել է որպես 

բարձրակարգ ծրագրավորման միջավայր՝ լուծելու համար տարբեր 

բնույթի խնդիրներ [11-13]: 

Սույն աշխատանքում դիտարկվում են տարբեր տիպի 

ինտեգրալների հաշվման խնդիրներ՝ կիրառելով մնացքների 

տեսությունը: Մատչելիորեն ներկայացվում է կոմպլեքս անալիզի 

մնացքների տեսության կիրառման մեթոդները այդ խնդիրների լուծման 

համար, դիտարկվում են մի շարք օրինակներ, ինչի արդյունքում 

մեթոդներն առավել ընկալելի են դառնում սովորողի կողմիցֈ 

Միաժամանակ այդ նպատակի համար կիրառվում են նաև Mathematica 

փաթեթի գրաֆիկական և հաշվարկային հնարավորությունները՝ 

վերոնշյալ մեթոդներն ալգորիթմացնելով և կազմելով հաշվարկային 

ծրագրեր Mathematica միջավայրումֈ Կազմված ծրագրերը կիրառելի են 

նաև ոչ ծրագրավորողի համար: 

2. Մնացքների կիրառումը փակ եզրագծով ինտեգրալների 

հաշվման ժամանակ: Mathematica միջավայրի հնարավորությունների 

կիրառումը: Մնացքների տեսությունում ապացուցվում է հետևյալ 

թեորեմը [1-4]. 

Թեորեմ: Դիցուք  ֆունկցիան անալիտիկ է  կտոր առ կտոր 

ողորկ գծերով սահմանափակված  փակ տիրույթում, բացառությամբ 

 վերջավոր թվով մեկուսացված եզակի կետերից, որոնք չեն 

գտնվում  եզրագծի վրա: Այդ դեպքում՝ 

:
 

Այժմ կիրառենք այս թեորեմը  կտոր առ կտոր ողորկ կորերով 

սահմանափակված ինտեգրալների հաշվման համարֈ 

Օրինակ 1: Հաշվել   

ինտեգրալը, որտեղ  -ն  

շրջանագիծն է: 

Լուծում: Ենթինտեգրալային 

արտահայտության հայտարարը 

հավասարեցնելով 0-ի՝ կգտնենք նրա 

եզակի կետերը` 

 :  
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Ինտեգրման  կորով սահմանափակված տիրույթին պատկանում 

են  և  կետերը (նկ.1): Ուստի՝ 

ֈ 

Նշենք, որ նկ. 1-ը և այդուհետ բոլոր գրաֆիկները կառուցված են 

Mathematica միջավայրումֈ                                      

 և   կետերը պարզ բևեռներ են, ուստի մնացքն այդ 

կետերում կարելի է հաշվել հետևալ կերպ. 

 

 

 
Ինտեգրալի հաշվումը մնացքի միջոցով իրականացնելու համար 

կազմենք հաշվարկային ծրագիր. 

 
Ծրագրի առաջին տողում տրվում են մուտքային տվյալները, և 

ապահովվում է ենթինտեգրալ ֆունկցիայի տվյալ տիրույթին 

պատկանող եզակի կետերի որոշումն առանց պատիկություններիֈ 

Երկրորդ տողով որոշվում է դրանց քանակը, և պարամետրից կախված 

ցիկլով ապահովվում է այդ եզակի կետերի պահպանումըֈ Վերջին 

տողով արդեն իրականացվում է ինտեգրալի արժեքի հաշվումը՝ ըստ 

համապատասխան բանաձևի, և արտածումըֈ  

Երբեմն ինտեգրման  եզրագծի ներքին տիրույթում  կարող են 

գտնվել  ինտեգրվող ֆունկցիայի բավականին շատ եզակի կետեր, 

մինչդեռ դրանից դուրս՝ զգալիորեն քիչ լինել: Այս դեպքում նախընտրելի 

է հաշվել  եզրագծից դուրս գտնվող եզակի կետերում (ներառյալ -ը) 

մնացքների գումարը: Նմանատիպ մոտեցման հնարավորությունը բխում 

է հետևյալ փաստից. եթե անալիտիկ ֆունկցիան ընդլայնված 

հարթության մեջ ունի միայն մեկուսացված եզակի կետեր, ապա բոլոր 
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եզակի կետերում (ներառյալ -ը) մնացքների գումարը հավասար է 0-ի 

[1-4]: Սրանից պարզ է դառնում, որ  ֆունկցիայի  եզրագծից դուրս 

ընկած եզակի կետերի նկատմամբ մնացքների գումարը՝ 

բազմապատկած  -ով և վերցված բացասական նշանով, նույնպես 

տալիս է   եզրագծով  ֆունկցիայի ինտեգրալը: 

Օրինակ 2: Հաշվել  ինտեգրալը,  որտեղ -ն    

շրջանագիծն է: 

Լուծում: Ինտեգրման  կորով սահմանափակված տիրույթում 

ընկած են 2-րդ կարգի 8 բևեռներ, իսկ նրանից  դուրս՝  և  : 

Այդ դեպքում օգտվելով վերը նշված պնդումից՝ ենթինտեգրալ 

ֆունկցիայի մնացքը հաշվենք նախ  կետում, ապա՝  (նկ.2): 

 
-ում  ֆունկցիայի 

մնացքը գտնելու համար գտնենք 

Լորանի շարքի մի քանի անդամ: 

Դիցուք , այդ դեպքում՝ 

: 

-ն անալիտիկ է  

շրջանում, հետևաբար այդ շրջանում 

այն կարելի է վերլուծել աստիճանային 

շարքիֈ 

 

 

 
Ինչպես նկատում ենք վերլուծությունից,  –ի գործակիցը 0 է, 

ուստի՝ : Ստացված արդյունքների հիման վրա կարելի է 

գտնել ելակետային ինտեգրալի արժեքը՝  

Խնդրի լուծումը Mathematica միջավայրում իրականացնենք 

հետևյալ կերպ՝ 
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Օրինակ 3: Հաշվել  որտեղ -ն  շրջանագիծն է : 

Լուծում: Նախ լուծենք  հավասարումը, որի համար 

կստանանք հետևյալ արմատները (նկ.3). , ,  

,      , , 

 ,    , : 

 

 

 

1.  

2.  
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Ինչպես նկատում ենք ՝ : 

Քանի որ արմատները հանդես են գալիս հակադիրներով, ուստի 

նրանց մնացքների գումարը հավասար է 0-ի՝  

 
-ն   ֆունկցիայի համար 3-րդ կարգի բևեռ է, ուստի 

մնացքն այդ կետում կհաշվվի հետևյալ կերպ.  

: 

Ինտեգրալի համար կստանանք՝ 

 

 
Խնդրի լուծումը Mathematica միջավայրում իրականացնենք 

հետևյալ կերպ՝ 

 
3. Մնացքների կիրառումը իրական տիրույթի ինտեգրալներ 

հաշվելիսֈ Mathematica միջավայրի հնարավորությունների կիրառումըֈ 

Մնացքների տեսությունը հաճախ կիրառվում է իրական տիրույթում 

որոշ ինտեգրալներ հաշվելիս [5]ֈ 

Օրինակ 1ֈ Հաշվել՝  ինտեգրալը: 

Լուծումֈ Անցնենք  կոմպլեքս փոփոխականին  բանաձևի 

միջոցովֈ 
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 տիրույթում ինտեգրումը հանգեցվում է C:  

շրջանագծով ինտեգրմանֈ Ենթինտեգրալային արտահայտությունում 

կատարելով համապատասխան տեղադրումները՝ կստանանք. 

: 

Ենթինտեգրալային արտահայտության եզակի կետերն են՝ ` 

երկրորդ կարգի բևեռ, ՝ պարզ բևեռներֈ -ով 

սահմանափակված տիրույթում գտնվում են՝  և  կետերը 

(նկ. 4), հետևաբար՝  

 
Mathematica միջավայրում խնդրի լուծման համար կազմենք 

հաշվարկային ծրագիր. 

 
Ծրագրի առաջին տողն ապահովում է մուտքային տվյալները և 

ենթինտեգրալ ֆունկցիայի տվյալ տիրույթին պատկանող եզակի կետերի 

որոշումն առանց պատիկությունների, երկրորդ տողը՝ դրանց քանակը և 

կետերի պահպանումը, վերջին տողը արդեն՝ ենթինտեգրալ f(z) 

ֆունկցիայի համար ինտեգրալի արժեքի հաշվումը՝ ըստ 

համապատասխան բանաձևիֈ Ծրագրի գործարկման արդյունքում 

արտածվել է ինտեգրալի արժեքը: 
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Միաժամանակ Mathematica միջավայրում կարելի է հաշվել 

սկզբնական ինտեգրալը երկխոսական ռեժիմում՝ կիրառելով նրանում 

առկա Integrate  օպերատորը [9]՝ 

 
Օրինակ 2ֈ Հաշվել՝  ինտեգրալը: 

Լուծումֈ Օգտվելով  և  առնչություններից՝ անցնենք  

կոմպլեքս փոփոխականինֈ  տիրույթում ինտեգրումը բերվում 

է   շրջանագծով ինտեգրմանֈ Ենթինտեգրալային 

արտահայտությունում կատարելով համապատասխան փոխարինում-

ները՝ կստանանք. ֈ  

Այժմ գտնենք ենթինտեգրալային ֆունկցիայի եզակի կետերըֈ Դրա 

համար հայտարարը հավասարեցնենք զրոյի՝ : 

 
Խնդրի լուծումը Mathematica միջավայրում կրկին կատարենք երկու 

եղանակով՝ մնացքների տեսության թեորեմի կիրառմամբ հաշվարկային 

ծրագրով և ինտեգրալի անմիջական հաշվմամբֈ 
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4. Մնացքների կիրառումը իրական տիրույթի անիսկական 

ինտեգրալներ հաշվելիսֈ Mathematica միջավայրի 

հնարավորությունների կիրառումըֈ Մնացքների տեսությունը մեծապես 

կիրառվում է նաև իրական տիրույթում անիսկական ինտեգրալներ 

հաշվելիս [5]ֈ Դիցուք  

 
 

կոտորակագծային ֆունկցիա է, որը իրական առանցքի վրա 

ընդունում է իրական արժեքներ, իրական առանցքի վրա չունի բևեռներ 

և այնպիսին է, որ  հայտարարի  աստիճանը առնվազն 2-ով մեծ է 

 համարիչի  աստիճանիցֈ 

 
 

որտեղ  -ի   վերին կիսահարթությունում ընկած 

բևեռներն էֈ Դիցուք  ֆունկցիան անալիտիկ է  վերին 

կիսահարթությունում, բացառությամբ մի քանի բևեռների, որոնք չեն 

գտնվում իրական առանցքի վրաֈ Եթե  ֆունկցիան իրական 

առանցքի վրա ընդունում է իրական արժեքներ և վերին 

կիսահարթությունում ձգտում է 0-ի, երբ  , ապա  

,
 

 

որտեղ -ը զույգ ֆունկցիա է, և 
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,
 

 

որտեղ  ֆունկցիան կենտ ֆունկցիա էֈ  և  բանաձևերում  

և -ն -ի բևեռներն են՝ ընկած վերին 

կիսահարթությունումֈ 

Օրինակ 1ֈ Հաշվել՝  ինտեգրալը: 

Լուծումֈ Ենթինտեգրալ արտահայտությունը վերը նշված բոլոր 

պայմաններին բավարարող կոտորակագծային ֆունկցիա է, որի 

դեպքում կարելի է օգտվել (4) բանաձևիցֈ Գտնենք ենթինտեգրալային 

ֆունկցիայի բևեռներըֈ 

: Այսինքն՝ 

: 

Նշված կետերից վերին կիսահարթությանը պատկանում են միայն 

3-ը՝  

 

 

 
Քանի որ , ուստի՝ 
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Խնդիրը լուծենք Mathematica միջավայրում՝ կազմելով վերոնշյալ 

մոտեցմանը համապատասխան հաշվարային ծագիր՝ 

 
Միաժամանակ Mathematica միջավայրում կարելի է հաշվել 

սկզբնական ինտեգրալը երկխոսական ռեժիմում՝ կիրառելով նրանում 

առկա Integrate  օպերատորը [9]՝ 

 
Օրինակ 2ֈ Հաշվել  ինտեգրալը: 

 
Խնդիրը լուծենք Mathematica միջավայրում կազմված ծրագրով՝  
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Նկատենք, որ  անորոշ ինտեգրալը չի արտահայտվում 

տարրական ֆունկցիաների միջոցով, այնպես որ մաթեմատիկական 

անալիզի ստանդարտ մեթոդներով ինտեգրալը որոշել հնարավոր չէ, 

սակայն վերջինս հնարավոր է հաշվել Mathematica փաթեթի ստանդարտ 

միջոցների կիրառմամբ՝ 

 

Օրինակ 5ֈ Հաշվել  ինտեգրալը: 

Լուծումֈ Որոշենք ենթինտեգրալ արտահայտության եզակի 

կետերըֈ , : Հետևաբար 

: Նշված եզակի կետերից վերին 

կիսահարթությունում ընկած են միայն -ն և -ը (նկ. 8)ֈ  
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Քանի որ , ինչպես նաև, օգտվելով կոմպլեքս թվի 

ցուցչային և եռանկյունաչափական ներկայացումներից, եզակի կետերի 

համապատասխան արժեքների համար  ստանում ենք՝ 

  

: 

Mathematica միջավայրում կազմենք հաշվարկային ծրագիր՝ 

 

 ինտեգրալը ևս չի արտահայտվում տարրական 

ֆունկցիաների միջոցով, ուստի մաթեմատիկական անալիզի 

ստանդարտ մեթոդներով ինտեգրալի հաշվումը  հնարավոր չէ: Սակայն 

այն հնարավոր է հաշվել Mathematica փաթեթի ստանդարտ միջոցների 

կիրառմամբ՝ 

 

5. Մնացքների կիրառումը  տեսքի ինտեգրալներ 

հաշվելիսֈ Ֆունկցիայի լոգարիթմական մնացքֈ Mathematica միջավայրի 

հնարավորությունների կիրառումը: Դիցուք  ֆունկցիան  

տիրույթում անալիտիկ է և նրանում չունի եզակի կետեր՝ բացի 

հնարավոր բևեռներիցֈ -ը -ում ամենուրեք անալիտիկ ֆունկցիա է 

և -ն ուղղելի փակ կոր է՝ ընկած -ում և չի անցնում  -ի ո՛չ 

զրոներով, ո՛չ էլ բևեռներովֈ Եթե մնացքների տեսության միջոցով 

հաշվենք  
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ինտեգրալը, ապա կստացվի հետևյալը. ինտեգրալը հավասար է 

այն արժեքների գումարին, որոնք -ն ընդունում է -ի ներքին 

տիրույթում ընկած -ի զրոներում, և այն արժեքների գումարի 

տարբերությանը, որոնք նույն ֆունկցիան ընդունում է -ի 

բևեռներում՝ ընկած -ի ներքին տիրույթումֈ Այդ դեպքում զրոների և 

բևեռների յուրաքանչյուր կետ հաշվվում է նրա պատիկության քանակովֈ 

Այսպիսով՝  

 
 

որտեղ -ը -ի ներքին տիրույթում -ի զրոներն են, 

-ը՝ դրանց պատիկությունները, -ը -ում -ի 

բևեռներն են, իսկ -ը՝ պատիկությունները [5]ֈ 

Օրինակ 1: Հաշվել  ինտեգրալը, որտեղ -ն               

  շրջանագիծն էֈ 

Լուծումֈ Տրված ինտեգրալը ձևափոխությունների միջոցով բերենք 

 տեսքի. : 

 
Խնդիրը լուծենք Mathematica միջավայրում՝  
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Ծրագրի առաջին տողում տրվում է մուտքային ֆունկցիան, և 

ապահովվում ենթինտեգրալ ֆունկցիայի տվյալ տիրույթին պատկանող 

եզակի կետերի որոշումն առանց պատիկությունների, երկրորդ տողը՝ 

դրանց քանակը և պարամետրից կախված ցիկլով ապահովում է այդ 

եզակի կետերի պահպանումը, իսկ վերջին տողը ապահովում է 

ինտեգրալի արժեքի հաշվումը՝ ըստ համապատասխան բանաձևիֈ  

Եթե  բանաձևում որպես  վերցնենք  ֆունկցիան, 

ապա կստացվի  ինտեգրալը, որն անվանում են  

ֆունկցիայի լոգարիթմական մնացք  եզրագծի նկատմամբֈ Այդ 

դեպքում   բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը. 

 
 

որտեղ -ը  ֆունկցիայի զրոների քանակն է, իսկ -ն  

ֆունկցիայի բևեռների քանակն է -ի ներսումֈ 

Օրինակ 2ֈ Գտնել  ֆունկցիայի լոգարիթմական 

մնացքը  եզրագծի դեպքումֈ 

Լուծումֈ Տրված շրջանագծի ներսում -ն ունի երեք զրոներ ( -ի 

արժեքները)՝ յուրաքանչյուրը երկու պատիկությամբ, և երեք բևեռ          

( -ի արժեքները) երրորդ կարգի և չորս ,                 

 բևեռներֈ Սրանք պարզ բևեռներ են, քանի որ  

կետերը -ի միապատիկ զրոներն են (նկ. 10)ֈ  Այստեղ ներկայացնենք 

նաև նկ. 10-ի արտածման կոդը Mathematica միջավայրում որպես 

այդպիսի գրաֆիկների կառուցման օրինակ, քանի որ դա ևս 

հետաքրքրություն է ներկայացնում Mathematica փաթեթի 

դասավանդման գործընթացի համարֈ 
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Ծրագրի առաջին տողում տրվում է մուտքային ֆունկցիան և 

ապահովվում է ենթինտեգրալ ֆունկցիայի տվյալ տիրույթին 

պատկանող զրոների և եզակի կետերի որոշումը պատիկություններով, 

երկրորդ տողն ապահովում է զրոների և եզակի կետերի քանակների 

որոշումը, ինչպես նաև այդ կետերի պահպանումը, իսկ վերջին տողով՝ 

արդեն ենթինտեգրալ  ֆունկցիայի համար ինտեգրալի արժեքի 

հաշվումը՝ ըստ համապատասխան բանաձևիֈ  

Օրինակ 3ֈ Գտնել  ֆունկցիայի լոգարիթմական մնացքը, 

երբ  եզրագիծը -ն էֈ 
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Լուծումֈ Նախ նկատենք, որ  ֆունկցիայի 

լոգարիթմական մնացքը գտնելու համար պետք է իմանալ ֆունկցիայի 

զրոների և եզակի կետերի քանակներըֈ  

1) Նախ որոշենք ֆունկցիայի զրոները.  

 Քանի որ , 

ուստի -ի արժեքները որոշելու համար օգտվենք հետևյալ կրկնակի 

անհավասարումից՝ 

 :  

 
Համապատասխան փոխարինումները կատարելու և -ի 

նկատմամբ կրկնակի անհավասարումները լուծելու արդյունքում -ի 

համար ստանում ենք հետևյալ արժեքները՝ 

 , ուրեմն՝  (նկ. 11): 

2) Այժմ որոշենք ֆունկցիայի եզակի կետերը.  

: Քանի որ , ուստի -ի արժեքները որոշելու 

համար օգտվենք հետևյալ կրկնակի անհավասարումից՝ 

:  

Համապատասխան փոխարինումները կատարելուց և -ի 

նկատմամբ կրկնակի անհավասարումները լուծելու արդյունքում -ի 

համար ստանում ենք հետևյալ արժեքները՝ , 

ուրեմն՝ , որոնց դեպքում ստացվածները առաջին կարգի 

բևեռներ են (նկ. 12)ֈ  

Ուրեմն՝  Տրված  ֆունկցիայի 

լոգարիթմական մնացքը ստացվեց 0ֈ 

Հաշվարկային ծրագրի կիրառմամբ խնդրի լուծումը կլինի.  
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4. Եզրակացություն:  Մնացքների տեսությունը կոմպլեքս անալիզի 

կարևոր բաղադրիչ է, և վերջինիս կիրառությունները մեծ 

հետաքրքրություն են ներկայացնում: Աշխատանքում դիտարկված են 

մնացքների տեսության կիրառությունները փակ եզրագծով, իրական 

տիրույթի, անիսկական և  տեսքի ինտեգրալների հաշվման 

խնդիրներում: Ներկայացված կիրառությունները կարևոր են 

մաթեմատիկական մասնագիտությամբ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև 

հետազոտական աշխատանքների իրականացման գործընթացում,  

ուստի սույն աշխատանքը կարող է կիրառվել համապատասխան 

դասընթացների ուսումնառության ժամանակ: Ներակայացված 

կիրառությունները հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև այն 

դպրոցականների համար, որոնք պատրաստվում են օլիմպիադաների 

մասնակցել, ինչպես նաև նրանց նախապատրաստող մանկավարժների 

համար: Աշխատանքում ներկայացված են այդ կիրառությունների, 

մեթոդների տեսական հիմքերը, պարզաբանված են կոնկրետ 

օրինակներով: Օրինակներով պարզաբանումը ներկայացված է 

մեթոդապես մատչելի եղանակով՝ կիրառելով նաև գրաֆիկական 

վիզուալացման հնարավորությունները: 

Միաժամանակ աշխատանքում ներկայացված են այդ մեթոդներին 

համապատասխան հաշվարկային ծրագրերը Mathematica միջավայրում, 

ինչը թույլ է տալիս, որ սովորողը ընկալի մեթոդների ալգորիթմացումը, 

դրանով իսկ՝ առավել խորապես ընկալելու մեթոդը: Բացի այդ, սրանով 

իսկ աշխատանքը արժեքավոր է դառնում Wolfram Research 

ընկերության Mathematica փաթեթի դասավանդման և ուսումնառության 

գործընթացների համար, քանի որ ոչ միայն բացահայտում է մի շարք 

ուղղություններով փաթեթի երկխոսական ռեժիմում ունեցած 

հնարավորությունները, այլև վերջինիս՝ որպես բարձրակարգ 

ծրագրավորման միջավայրի հնարավորությունները: 

Կազմված հաշվարկային ծրագրերը մատչելի են նաև ոչ 

ծրագրավորողի համար: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЫЧЕТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ИНТЕГРАЛОВ 

РАЗНЫХ ТИПОВ. ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА MATHEMATICA 

Саргсян А. А., Костанян Н. К. 

В статье рассматриваются задачи вычисления интегралов разных 

типов, для решения которых используется теория вычетов. Доступно 

изложены применения методов теории вычетов комплексного анализа. 

При этом используемые методы алгоритмизированы и составлены 

вычислительные программы в среде Mathematica, которые также 

применимы для непрограммистов. 

Ключевые слова: Wolfram Mathematica, определенные интегралы, 

несобственные интегралы, криволинейные интегралы, вычет функции, 

особые точки. 
 

APPLICATION OF THE RESIDUES THEORY IN THE CALCULATION OF 

DIFFERENT TYPES OF INTEGRALS. USING OF THE MATHEMATICA 

PACKAGE 

Sargsyan A. H., Kostanyan N. K. 

In this paper problems of the calculation of the different types integrals 

are considered, for the solution of which the theory of residues is used. The 

application of the methods of the residues theory of complex analysis is easily 

described. At the same time, the using methods are algorithmized and 

computational programs are constructed in the Mathematica area, which are 

also applicable for non-programmers. 

Keywords: Wolfram Mathematica, definite integrals, improper integrals, 

curvilinear integrals, residue of function, singular points. 
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