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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
 Ο υπολογισμός ενός ολοκληρώματος δεν είναι τόσο απλός όσο ο υπολογισμός 
μιας παραγώγου για δύο λόγους: (α) Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ολοκλήρωση 
δεν είναι μια πράξη που οδηγεί απευθείας στο αποτέλεσμα και (β) συχνά είναι πολύ 
δύσκολο ή και αδύνατο να βρεθεί ένα αόριστο ή ορισμένο ολοκλήρωμα.

Αόριστα ολοκληρώματα

 Στην πράξη, ο υπολογισμός αόριστων ολοκληρωμάτων βασίζεται κυρίως στα 
ολοκληρώματα στοιχειωδών συναρτήσεων, τα οποία γνωρίζουμε από λεπτομερείς 
μελέτες αυτών των συναρτήσεων. Ένας μικρός κατάλογος τέτοιων ολοκληρωμά-
των δίνεται στις σελ. 83-84 του ΑΜ και ο φοιτητής πρέπει να τα αποστηθίσει, εκτός 
ίσως από αυτά που περιέχουν secu, cscu, sechu, cscu.

 Πέρα από αυτούς τους τύπους, για να υπολογίσουμε αόριστα ολοκληρώματα 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξής μεθόδους:

(α) Γενικοί κανόνες. Αυτοί περιλαμβάνουν ολοκλήρωση ενός πολλαπλάσιου μιας 
συνάρτησης, ενός αθροίσματος, ενός λόγου, μιας σύνθετης συνάρτησης, κτλ. Με-
ρικοί σχετικοί τύποι δίνονται στις σελ. 63-64 του ΜΗ.

(β) Ολοκλήρωση κατά παράγοντες. Αυτή η μέθοδος περιγράφεται στη σελ. 84 
του ΑΜ, όπου εκφράζεται με τύπους. Επίσης μπορούμε να γράψουμε
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(γ) Ανάπτυγμα σε απλά κλάσματα. Αυτή η μέθοδος αντικαθιστά μια ρητή συνάρ-
τηση με ένα άθροισμα απλών κλασμάτων, όπως περιγράφεται στη σελ. 84 του ΑΜ 
και λεπτομερέστερα στις σελ. 14-15 του ΜΗ.

(δ) Αντικατάσταση ή αλλαγή της μεταβλητής ολοκλήρωσης. Οι γενικοί τύποι 
δίνονται στη σελ. 83 του ΑΜ, αλλά η ουσιαστική ερώτηση του ποια αντικατάσταση 
είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε απαντάται στις σελ. 64-65 του ΜΗ.

(ε) Πίνακες αόριστων ολοκληρωμάτων. Για να διευκολύνουμε την εύρεση ενός 
αόριστου ολοκληρώματος (ειδικά για δύσκολα ολοκληρώματα) έχουμε φτιάξει μα-
κριούς πίνακες αόριστων ολοκληρωμάτων. Το ΜΗ δίνει ένα μεγάλο αριθμό αόρι-
στων ολοκληρωμάτων στις σελ. 64-126, ταξινομημένα με βάση τη συνάρτηση που 
περιέχουν, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να βρει εύκολα το ολοκλήρωμα που 
θέλει. Για πολλά από αυτά τα ολοκληρώματα το ΜΗ δίνει επίσης τους λεπτομερείς 
υπολογισμούς στο Part C του ΜΗ.
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(στ) Μαθηματικό λογισμικό. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει λογισμικό που 
μπορεί να υπολογίσει αόριστα ολοκληρώματα αλγεβρικά. Ο φοιτητής μπορεί βέ-
βαια να χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικός 
και να ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει, για να αποφύγει λάθη που οφείλονται σε 
λανθασμένες εντολές και άλλους λόγους.

 Ανεξάρτητα από τη μέθοδο υπολογισμού, ένα αόριστο ολοκλήρωμα μπορεί και 
ενδεχομένως επιβάλλεται να ελέγχεται με παραγώγιση.

Ορισμένα ολοκληρώματα

 Ο υπολογισμός ενός ορισμένου ολοκληρώματος από τον ορισμό προϋποθέτει  ότι 
γνωρίζουμε ήδη το L και είναι αρκετά πολύπλοκος. Όμως, μπορεί να γίνει για απλές 
συνεχείς συναρτήσεις (π.χ. πολυώνυμα). Μετά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
θεωρήματα και ιδιότητες (σελ. 81 του ΑΜ και 128 του ΜΗ) για να υπολογίσουμε 
ολοκληρώματα πιο πολύπλοκων συναρτήσεων.

 Η κύρια μέθοδος υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων βασίζεται στο Θε-
μελιώδες Θεώρημα, σύμφωνα με το οποίο, αν F'(x) = f (x), τότε κάτω από ορισμένες 
συνθήκες
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Για να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο πρέπει να γνωρίζουμε ένα αόριστο ολοκλήρωμα 
της ολοκληρωτέας συνάρτησης f (x), που μπορεί να βρεθεί με διάφορες μεθόδους.

 Μερικά πρόσθετα εργαλεία για τον υπολογισμό ορισμένων ολοκληρωμάτων 
είναι τα εξής:

(α) Γενικοί κανόνες και ιδιότητες. Αυτοί περιλαμβάνουν τα ορισμένα ολοκλη-
ρώματα αθροισμάτων συναρτήσεων, πολλαπλασίων, σε διαδοχικά διαστήματα, το 
θεώρημα της μέσης τιμής και μερικές ιδιότητες που είναι χρήσιμες σε ειδικές πε-
ριπτώσεις. Μια περίληψη όλων αυτών δίνεται στη σελ. 128 του ΜΗ.

(β) Ανώτερες μέθοδοι. Υπάρχουν μερικές άλλες μέθοδοι από άλλους κλάδους 
των μαθηματικών, π.χ. τη θεωρία μιγαδικών συναρτήσεων, που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για να υπολογισθούν ορισμένα ολοκληρώματα. Αυτές οι μέθοδοι 
απαιτούν ανώτερα μαθηματικά, πέρα από το Λογισμό.

(γ) Πίνακες ορισμένων ολοκληρωμάτων. Μερικά από τα συχνότερα απαντώμενα 
ή πιο δύσκολα ορισμένα ολοκληρώματα δίνονται σε πίνακες, ταξινομημένα με βάση 
τη συνάρτηση που περιέχουν. Στο ΜΗ δίνονται στις σελ. 129-144. Επίσης, για πολλά 
από αυτά δίνονται οι λεπτομερείς υπολογισμοί στο Part C του ΜΗ. 
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(δ) Αριθμητικές μέθοδοι. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να υπολογίσουμε 
αναλυτικά το ορισμένο ολοκλήρωμα ή ενδιαφερόμαστε μόνο για την αριθμητική 
τιμή του. Τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία αριθμητικών μεθόδων 
για να βρούμε την αριθμητική τιμή του. Το ΑΜ δίνει μερικές στοιχειώδεις μεθόδους 
αριθμητικής ολοκλήρωσης στη σελ. 85. Περισσότερες μέθοδοι δίνονται στις σελ. 
287-288 του ΜΗ ή σε συγγράμματα Αριθμητικής Ανάλυσης

(ε) Μαθηματικό λογισμικό. Το μαθηματικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επίσης για τον αναλυτικό ή αριθμητικό υπολογισμό ορισμένων ολοκληρωμάτων. 
Ο φοιτητής μπορεί να το χρησιμοποιεί, αλλά πρέπει να προσέχει να αποφεύγει 
σφάλματα που μπορεί να οφείλονται σε λανθασμένες εντολές ή άλλους λόγους 
(π.χ. ατέλειες του λογισμικού). Ιδιαίτερα όταν παίρνουμε απευθείας ένα τελικό 
αριθμητικό αποτέλεσμα, πρέπει να το ελέγχουμε με κάποια άλλη μέθοδο ή πηγή.


