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Աշխատանքում դիտարկվում են ռացիոնալ ֆունկցիաների՝ պարզ 

կոտորակների վերլուծման և թվային շարքերի գումարների հաշվման 

խնդիրներֈ Ընդհանուր մոտեցման համար կիրառվում է մնացքների 

տեսությունն ու ըստ դրա՝ համապատասխան մեթոդներըֈ Այս 

խնդիրների լուծման համար կիրառվում են նաև Mathematica փաթեթի 

հնարավորությունները, ինչն առավել դիտարկելի է դարձնում 

խնդիրների լուծումը, այդ միջավայրում կազմվում են խնդիրների 

լուծման հաշվարկային ծրագրերֈ 

Բանալի բառեր. Wolfram Mathematica, ռացիոնալ ֆունկցիա, պարզ 

կոտորակ, թվային շարք, ֆունկցիայի մնացք, եզակի կետ: 
 

1. Ներածություն: Մնացքների տեսությունը տարբեր կիրառութ-

յուններ ունի, որոնք անփոխարինելի են և կազմում են 

մաթեմատիկական, բնագիտական և ինժեներական ուղղություններով 

բարձրագույն կրթության կարևոր բաղադրիչ [1-5]ֈ  

Wolfram Research ընկերության Mathematica փաթեթը լայն 

հնարավորություններ է ընձեռում ինչպես գրաֆիկական վիզուալացման, 

շարժապատկերների ստացման, այնպես էլ հաշվարկային խնդիրների 

լուծման համար առաջարկվող ստանդարտ՝ երկխոսական ռեժիմով 

գործող ֆունկցիաների և օպերատորների կիրառման տեսանկյունից: 

Mathematica փաթեթի արդեն 12-րդ տարբերակում կարևորվել են 

կոմպլեքս անալիզի, այդ թվում՝ մնացքների տեսության էլեմենտները, 

առկա են օպերատորներ և ֆունկցիաներֈ Միաժամանակ հանդիսանում 

է բարձրակարգ ծրագրավորման միաջավայր [6-8]: Mathematica փաթեթը 

կիրառվել է որպես բարձրակարգ ծրագրավորման միջավայր՝ լուծելու 
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համար տարբեր բնույթի խնդիրներ, որոնք կիրառելի են  

մաթեմատիկական, ֆիզիկական և ինժեներական մասնագիտությամբ 

բարձրագույն կրթության իրականացման ժամանակ [9-11]: 

Սույն աշխատանքում դիտարկվում են ռացիոնալ ֆունկցիաների՝ 

պարզ կոտորակների գումարի վերլուծման և թվային շարքերի 

գումարների հաշվման խնդիրներ, որոնց լուծման համար կիրառվում են 

մնացքների տեսության մեթոդներըֈ Սովորողներիի համար մատչելի 

կերպով ներկայացվում են այդ մեթոդները՝ կիրառելով նաև Mathematica 

փաթեթի ինչպես գրաֆիկական վիզուալացման, այնպես էլ հաշվար-

կային հնարավորությունները: Նշված մեթոդներն ալգորիթմացվել և 

կազմվել են հաշվարկային ծրագրեր Mathematica միջավայրում, որոնք 

կիրառելի են նաև ոչ ծրագրավորողի կողմից: 

2. Մնացքների տեսության կիրառումը ռացիոնալ ֆունկցիաների՝ 

պարզ կոտորակների գումարի վերլուծման ժամանակֈ Mathematica 

միջավայրի հնարավորությունների կիրառումըֈ Ցանկացած   

կանոնավոր ռացիոնալ կոտորակ կարելի է վերածել պարզ 

կոտորակների գումարի [1, 2]՝  

  ,          (1) 

որտեղ  

  (2) 

արտահայտությունը  կետի շրջակայքում  ֆունկցիայի Լորանի 

շարքով վերլուծության գլխավոր մասն է, ուստի  գործակիցների 

համար, ակնհայտ է, որ ճշմարիտ է հետևյալը. 

  (3) 

Մասնավորապես՝ 

  (4) 

Այս կերպ կոմպլեքս անալիզում ոչ միայն հեշտ է ռացիոնալ 

կոտորակների՝ պարզ կոտորակների վերածման հնարավորությունը, 

այլև հենց վերլուծումը մնացքների տեսության միջոցով հաճախ ավելի 

հեշտ է ստացվում, քան նույն վերլուծության համար իրական անալիզում 

անորոշ գործակիցների մեթոդի կիրառումը: 

Օրինակ 1: Ռացիոնալ կոտորակը վերլուծել պարզ կոտորակների 

գումարի՝ : 
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Լուծում: Քանի որ -ը հայտարարի պարզ 

զրոներն են և համարիչի զրոներ չեն, ապա դրանք տրված ֆունկցիայի 

համար պարզ բևեռներ են, հետևաբար, ըստ (1) բանաձևի, -ը կարելի 

է
 
ներկայացնել՝

   

 
տեսքով:

 
Ըստ (3)-ի՝ 

ֈ 

Անալոգ կերպով հաշվենք -ն և -նֈ 

, 

ֈ 

Այսպիսով՝ որոնելի վերլուծությունը կլինի՝ 

ֈ 

 
Նկ. 1. 
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Հաշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում ներկայացված է 

նկ. 1-ումֈ Ծրագրի առաջին և երկրորդ տողերում տրվում են մուտքային 

տվյալները, երրորդ տողն ապահովում է հակադարձ ֆունկցիայի 

հատուկ կետերի որոշումը պատիկություններով, չորրորդ տողը՝ այդ 

հատուկ կետերի քանակը: Հինգերորդ տողը պարամետրից կախված 

ցիկլով ապահովում է զրոների պահպանումը , վեցերորդ 

տողը պարամետրից կախված ցիկլով ապահովում է հատուկ կետերում 

ընդինտեգրալ ֆունկցիայի ածանցյալի որոշումը, քանի դեռ զրո չի 

դարձել, իսկ վերջին երկու տողերով արդեն ընդինտեգրալ  

ֆունկցիայի համար ինտեգրալի արժեքի հաշվումը՝ ըստ 

համապատասխան բանաձևերի:  
Օրինակ 2: Ռացիոնալ կոտորակը վերլուծել պարզ կոտորակների 

գումարի՝  

: 

Լուծում: Նախ որոշենք հայտարարի հատուկ կետերը՝ 

 
Ինչպես նկատում ենք, ունի 4 արմատ՝ , 

ուստի որոնելի վերլուծությունն անհայտ գործակիցների միջոցով 

կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝  

: 

Այժմ մնացքների կիրառմամբ գտնենք վերլուծության անհայտ 

գործակիցները: 

  

  

  

  

Ստացված արժեքները տեղադրենք վերլուծության տեսքի մեջ՝ 

, 

որն էլ իրենից ներկայացնում է ելակետային ռացիոնալ կոտորակի 

վերլուծությունը պարզ կոտորակների գումարի: 

Հաշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում ներկայացված է 

նկ. 2-ումֈ 
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Նկ. 2. 

 

Օրինակ 3: Ռացիոնալ կոտորակը վերլուծել պարզ կոտորակների 

գումարի՝ : 

Լուծում: Նախ որոշենք հայտարարի հատուկ կետերը՝ 

 
Ինչպես նկատում ենք, ունի 3 արմատ՝ , ուստի 

որոնելի վերլուծությունն անհայտ գործակիցների միջոցով կարելի է 

ներկայացնել հետևյալ կերպ՝
  

Այժմ մնացքների կիրառմամբ գտնենք վերլուծության անհայտ 

գործակիցները: 

  

  

ֈ 
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Ստացված արժեքները տեղադրենք վերլուծության տեսքի մեջ՝ 

 , 

որն էլ իրենից ներկայացնում է ելակետային ռացիոնալ կոտորակի 

վերլուծությունը պարզ կոտորակների գումարի: 

 
Նկ. 3. 

Հաշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում ներկայացված է 

նկ. 3-ումֈ 

Օրինակ 4: Ռացիոնալ կոտորակը վերլուծել պարզ կոտորակների 

գումարի՝  

ֈ 

Լուծում: Ռացիոնալ կոտորակը ձևափոխենք հետևյալ 

արտահայտության՝  

ֈ 
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 Որոշենք հայտարարի հատուկ կետերը՝ , 

ուստի որոնելի վերլուծությունն անհայտ գործակիցների միջոցով 

կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝  

ֈ 

Այժմ մնացքների կիրառմամբ գտնենք վերլուծության անհայտ 

գործակիցները: 

  

  

 

 
Նկ. 4. 

Ստացված արժեքները տեղադրենք վերլուծության տեսքի մեջ՝ 

, որն էլ իրենից ներկայացնում է ելակետային 

ռացիոնալ կոտորակի վերլուծությունը պարզ կոտորակների գումարի: 
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Հաշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում ներկայացված է 

նկ. 4-ումֈ 

3. Մնացքների կիրառումը թվային շարքերի գումարների հաշվման 

ժամանակֈ Mathematica միջավայրի հնարավորությունների կիրառումըֈ 

Մնացքների տեսությունը կարող է կիրառվել թվային շարքերի 

գումարները հաշվելիս [1, 2]: Դիտարկենք օրինակ, որը կիրառվում է այդ 

նպատակով: 

Դիցուք -ը ռացիոնալ ֆունկցիա է  բևեռներով, որոնց 

մեջ չկան իրական ամբողջ թվեր և  ֆունկցիայի համարիչի 

աստիճանը առավելագույնը 2 միավոր ցածր է հայտարարի աստիճանից: 

Ապացուցենք, որ այդ դեպքում տեղի ունի հետևյալը՝ 

  (5) 

Ապացույց: Դիտարկենք հետևյալ ինտեգրալը. 

 , որտեղ -ը   շրջանագիծն է: 

-ը գնահատենք  շրջանագծի վրա: 

 , 

որտեղ , : 

Քանի որ  և , -ը անվերջության ձգտելիս, ապա  

 
բավականին մեծ -ի դեպքում: Եթե  ապա -ի վրա 

բավականաչափ մեծ -ի դեպքում ֈ Նշանակենք  

կստանանք, որ -ի շրջանագծի վրա տեղի ունի հետևյալ 

անհավասարությունը՝ 

  (6) 

 ֆունկցիան D տիրույթում, որն ամբողջ հարթությունն է, որից 

հեռացված են  շրջակայքերը , որոշակի M 

հաստատունով ըստ մոդուլի սահմանափակ է:  

Վերցնելով ՝ նկատում ենք, որ  շրջանագծերն ընկած են D 

տիրույթում և դրա համար նրանցում  

  (7) 

Օգտվելով հայտնի գնահատականից՝ 

  (8) 

որտեղ , -ը  -ի երկարությունն է: 
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(6) և (7) առնչությունների օգնությամբ կստանանք. 

 

անհավասարությունը, որը ճշմարիտ է  բոլոր բավականաչափ մեծ -երի 

դեպքում: Այս անհավասարությունից բխում է, որ  

 : (9) 

Մյուս կողմից  ինտեգրալը կարելի է հաշվել մնացքների 

տեսության կիրառմամբ: Բավականին մեծ -երի դեպքում  

շրջանում ընկած են  ֆունկցիայի բոլոր բևեռները և  

ֆունկցիայի  ( ) բևեռները: 

Քանի որ , ապա 

ֈ 

Այս նույնությունում, եթե  դեպքում անցնենք սահմանի և 

հաշվի առնենք (9)-ը, ապա կստանանք (5) բանաձևը, որն էլ անհրաժեշտ 

էր ապացուցել: 

Օրինակ 5: Գտնել գումարը՝ : 

Լուծում: Դիտարկենք   ֆունկցիան: Այդ դեպքում՝  

ֈ 

Նկատենք, որ 

, , …,  :  

Իրոք, , 

ուստի՝ 

  (10) 

բայց ձախ մասը կարող ենք գտնել ըստ (5) բանաձևի 

  (11) 

–ը  ֆունկցիայի համար երկրորդ կարգի բևեռ է: 

Գտնենք մնացքն այդ կետում: 

 
(10) և (11) բանաձևերից կստանանք՝ 
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 ֈ 

Վերջինս ելակետային շարքի գումարն է, որի հաշվարկը կատարեցինք 

մնացքների տեսության կիրառմամբ: 

Հաշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում ներկայացված է 

նկ. 5-ումֈ 

 
Նկ. 5. 

Օրինակ 6: Գտնել գումարը՝ : 

Լուծում: Դիտարկենք   ֆունկցիան: Այդ դեպքում՝ 

: Աջ մասը կարող ենք գտնել ըստ (5) 

բանաձևի՝ : 

–ը  ֆունկցիայի համար երկրորդ կարգի բևեռ է: 

Գտնենք մնացքն այդ կետում: 
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Վերջինս իրենից ներկայացնում է ելակետային շարքի գումարը, 

որի հաշվարկը կատարեցինք մնացքների տեսության կիրառմամբ: 

Հաշվարկային ծրագիրն ունի նկ. 6-ում ներկայացված տեսքըֈ 

 
Նկ. 6. 

 

4. Եզրակացություն:  Աշխատանքում դիտարկված են մնացքների 

տեսության կիրառությունները ռացիոնալ ֆունկցիաների՝ պարզ 

կոտորակների գումարի վերլուծման և թվային շարքերի գումարների 

հաշվման խնդիրներում: Այդ խնդիրները կարևոր են մաթեմատիկական 

մասնագիտությամբ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև հետազոտական աշխատանքների 

իրականացման գործընթացում, ուստի այդ տեսանկյունից սույն 

աշխատանքը կիրառելի է համապատասխան դասընթացների 

իրականացման ժամանակ: Վերջինս հետաքրքրություն է ներկայացնում 

նաև հանրակրթության ոլորտում մաթեմատիկայի օլիմպիադաների 

նախապատրաստման գործընթացում դպրոցականների և 

մանկավարժների համար:  

Աշխատանքում ներկայացված են վերոնշյալ խնդիրների լուծման 

հաշվարկային ծրագրեր Mathematica միջավայրում, որոնք մնացքների 

տեսության համապատասխան մեթոդներն առավել ընկալելի են 

դարձնում սովորողների համարֈ Այս տեսանկյունից աշխատանքը 
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արժեքավոր է Wolfram Research ընկերության Mathematica փաթեթի 

դասավանդման և ուսումնառության գործընթացների համարֈ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЫЧЕТОВ В ЗАДАЧАХ РАЗЛОЖЕНИЯ В 

СУММЫ ПРОСТЫХ ДРОБЕЙ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И 

ВЫЧИСЛЕНИЯ СУММ ЧИСЛОВЫХ РЯДОВ. ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА 

MATHEMATICA. 

Саргсян А. А., Костанян Н. К. 
 

В работе рассматриваются задачи разложения в суммы простых 

дробей рациональных функций и вычисление сумм числовых рядов. Для 

общего подхода применяется теория вычетов и ее соответствующие 

методы. Для решения этих задач также используются возможности пакета 

Mathematica, что делает решение задач более наглядным, в этой среде 

составлены расчетные программы для решения задач. 

Ключевые слова: Wolfram Mathematica, рациональная функция, 

простая дробь, числовой ряд, остаток функции, особая точка. 
 

APPLICATION OF THE RESIDUES THEORY TO THE PROBLEMS OF 

EXPANSION OF RATIONAL FUNCTION INTO SUMS OF SIMPLE 

FRACTIONS AND CALCULATION OF SUMS OF NUMERICAl SERIES. 

APPLICATION OF THE MATHEMATICA PACKAGE. 

Sargsyan A. H., Kostanyan N. K. 
 

In this paper the problems of expansion into sums of simple fractions into 

sums of simple fractions and the calculation of sums of numerical series are 

considered. For a general approach, residue theory and its corresponding 

methods are applied. For solving these problems, the capabilities of the 

Mathematica package are also used, which makes the solution of problems 

more visual; in this environment, calculation programs for solving problems 

are compiled. 

Keywords: Wolfram Mathematica, rational function, simple fraction, 

numerical series, function remainder, singular point. 
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