تکيیکَای اىتگرال گیری -رهش اىتگرال گیری جزء بٌ جزء

اگر  uه  vتُابػی از  xباشيد كاغدً نشتق خاصلظرب نی گُید

با اىتگرال گیری از غرفیو داریم

ایو فرنُل اىتگرال گیری جزء بٌ جزء اشت .غرف چپ اىتگرالی اشت کٌ نی خُاٍید آن را نداشبٌ کيید ه
در غرف راشت ده جزء هجُد دارد کٌ یکی ىیازی بٌ اىتگرال گیری ىدارد )
).

(ه دیگری غبارتصت از(

ایو کار هكتی انکان پذیر اشت کٌ اىتگرال دهم شادً تر از اىتگرال اهل باشد.

در ایيجا نی خُاٍیم اىتگرال گیری جزء بٌ جزء تُشع جدهل را تُطیح دٍیم .ایو کار آشان تر از نداشبٌ
-u

خُاٍد بُد .برای آىکٌ ایو رهش را تُطیح دٍیم از فرنُل زیر شرهع نی کيیم

دهبارً اىتگرال گیری جزء بٌ جزء را بٌ اىتگرال غرف راشت بٌ کار ببرید .ایو بار از
اىتگرال بگیرید

اگر بازٍم اىتگرال گیری جزء بٌ جزء را بٌ اىتگرال غرف راشت بٌ کار ببریم داریم

نشتق ه از v

در ایيجا یک الگُیی هجُد دارد کٌ جدهل زیر بٌ آشاىی آن را ىشان نی دٍد

را نداشبٌ کيید.

نثال .اىتگرال
ه

با تُجٌ بٌ غبارتَای
uه کدام كصهت را
در ایيجا از

در زیر اىتگرال باید تصهیم بگیریم در غبارت

کدام كصهت را

اىتخاب کيیم.
ه

اشتفادً نی کيیم .با تشکیل جدهل ه ىُشتو غالنتَای نتياهب در

شتُن چپ داریم

نشتلات

در یک شتُن ه اىتگرال ٍای

در شتُن دیگر كرار دارد .بٌ ندض ایيکٌ نشتق در شتُن

نشتلات صفر شُد اىتگرال گیری ٍم نتُكف نی شُد.
بيابریو،

غبارت

برابر  0اشت ه داریم

اگر غکس رهىد باال غهل نی کردیم یػيی

را در شتُن اىتگرال گیری ه

را در شتُن نشتق گیری

كرار نی دادیم ببیيید چٌ اتفاكی نی افتاد

یػيی هطػیت رفتٌ رفتٌ پیچیدً تر ه دشُارتر نی شد .شاید یک اىتخاب دیگر بٌ صُرت زیر باشد

کٌ ایو کار ٍم نُفلیتی در بر ىدارد.

__________________________________________________________
_______
برای اىتخاب تُابع برای شتُن نشتق گیری تُصیٌ نی شُد اهلُیت بيدی زیر را رغایت کيیم .البتٌ ایو کار
كػػی ه خلل ىاپذیر ىیصت ه بٌ غُر کلی باید شرایع ٍر نصالٌ را در ىظر گرفت.

تُابع ىهایی  -تُابع نثلثاتی  -تُاىَا  -تُابع نثلثاتی نػکُس  -لگاریتهَا
یا بٌ غُر خالصٌ

برای نثال اگر بخُاٍید ایو رهش را برای اىتگرال

اشتفادً کيید لگاریتم

را در شتُن نشتق گیری ه تُان  xرا در شتُن اىتگرال گیری كرار نی

دٍیم.
یا اىتگرال

را در ىظر نی گیریم .در ایيجا با تُجٌ بٌ الُیت بيدی باال تابع

در شتُن نشتق ه تابع

در

شتُن اىتگرال كرار نی گیرد .تُجٌ کيید کٌ تُابع نثلثاتی ىصبت بٌ تُابع ىهایی اهلُیت دارىد تا در شتُن
نشتق كرار گیرىد.
__________________________________________________________
_______
نثال .الف) اىتگرال

ب) اىتگرال

را نداشبٌ کيید.

را نداشبٌ کيید

نثال .اىتگرال

را نداشبٌ کيید.

ابتدا اىتگرال كصهت تُان را با جاىشاىی نداشبٌ نی کيیم

با ٍهان جاىشاىی داریم

جدهل را تشکیل نی دٍیم

بيابرایو،

تُجٌ کيید کٌ ایو اىتگرال را نی تُان با جاىشاىی

ىیز خل کرد.

نثال .اىتگرال

را نداشبٌ کيید.

اىتگرال گیری جزء بٌ جزء در نُاردی کٌ تابع اىتگران یک تابع تک باشد ىیز نفید اشت .در ایيجا رهش
نياشبی ىهی تُاىید برای اىتگرال گیری

پیدا کيید ،بيابرایو از اىتگرال گیری جزء بٌ جزء اشتفادً

کيید

بيابرایو،

اىتگرال جدید را نی تُاىیم با جاىشاىی

 ،بيابرایو

کيیم

نثال .اىتگرال

را نداشبٌ کيید.

ىخصت پادنشتق را نداشبٌ کيید ه شپس خدهد را كرار دٍید

ه

نداشبٌ

بيابرایو،

نثال .اىتگرال

را نداشبٌ کيید .

در ایيجا بػد از دهبار جزء بٌ جزء بٌ ٍهان اىتگرال اهل نی رشیم .کافی اشت ٍهاىيد یک نػادلٌ شادً نلدار
اىتگرال را بٌ غيُان نجَُل نػادلٌ نداشبٌ کيیم

نثال .اىتگرال

را نداشبٌ کيید.

ایو اىتگرال را با جاىشاىی

ىیز نی تُاىید نداشبٌ کيید.

