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I. ÐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT 

1.Ðịnh nghĩa 

Cho hàm f(x) trên ðoạn [a.b]. Chia ðoạn [a.b] một cách tùy ý thành n ðoạn nhỏ bởi 

các ðiểm a = xo < x1 < ��  < xn = b. Ðặt  xi = xi � xi-1 và trên  

[ xi-1, xi ] lấy một ðiểm ti tùy ý, i = 1, 2 , �  , n. Lập tổng  

 

Và gọi Sn là tổng tích phân của hàm f(x) trên ðoạn [a,b] . Nếu Sn có giới hạn hữu hạn 

I khi n   sao cho max{  xi }  0 và I không phụ thuộc vào cách chia ðoạn [a,b] 

và cách chọn các ti, thì I ðýợc gọi là tích phân xác ðịnh của f(x) trên ðoạn [a,b] và 

ðýợc ký hiệu là:  

 

Vậy: 

   

Khi ðó ta nói f(x) là khả tích trên [a,b]; [a,b] là khoảng lấy tích phân, a là cận dýới, b 

là cận trên , f là hàm dýới dấu tích phân và x là biến tích phân. 

    Chú ý : 

(i) chỉ phụ thuộc f và các cận a, b mà không phụ thuộc vào biến tích phân, tức 

là: 

  

(ii) Trýờng hợp a > b , ta ðịnh nghĩa : 
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(iii) Trýờng hợp a = b, ðịnh nghĩa  

 

(iv) Từ ðịnh nghĩa, ta thấy ngay hàm f(x) bị chặn trên [a,b] nếu f(x) khả tích trên [a,b]. 

    Ý nghĩa hình học: 

Nếu f(x)  0 trên [a,b] và f(x) khả tích trên [a,b] thì chính là diện tích S của 

hình thang cong giới hạn bởi các ðýờng : 

x = a; x = b; y = f(x) và trục hoành y=0. 

 

2.Các tính chất 

(1)  

(2)  

(3) Nếu  

 

Hệ quả:  

(4) Với c [a,b] ta có: 

 

(5) Giả sử f(x) khả tích trên [-a, a]. Khi ðó:  
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nếu f(x) là hàm số chẵn 

  nếu f (x) là hàm số lẻ 

3.Tổng Darboux & ðiều kiện khả tích 

Do hàm khả tích thì bị chặn nên ta chỉ xét các hàm bị chặn trên [a, b]. Mỗi phép chia 

nhỏ ðoạn [a,b] bởi các ðiểm a = xo < x1 < ��  < xn ðýợc gọi là một phân hoạch 
của[a,b] , ký hiệu P = { xo, x1�� . xn }. Ðặt: 

         

(cận trên ðúng cuả f(x) trên [ xi-1, xi ] )  

         

(cận dýới ðúng cuả f(x) trên [ xi-1, xi ] )  

         

Ta gọi U(f,P) và L(f,P) là các tổng (Darboux) trên và dýới của f ứng với phân hoạch 

P. Ngýời ta ðã chứng minh ðýợc một ðiều kiện khả tích ðýợc phát biểu trong ðịnh lý 

sau ðây : 

    Ðịnh lý 1: Ðiều kiện cần và ðủ ðể f khả tích là:  

 

Từ ðịnh lý này ta có thể chứng minh một số lớp hàm khả tích ðýợc phát biểu trong 

các ðịnh lý dýới ðây. 

    Ðịnh lý 2: Hàm f(x) liên tục trên [a,b] thì khả tích trên [a,b]. 

    Ðịnh nghĩa:  

Nếu hàm số f(x) xác ðịnh tại xo và không liên tục tại xo nhýng có giới hạn 2 phía tại xo 
thì ta nói xo là ðiểm gián ðoạn loại 1 tại xo. 

    Ðịnh lý 3:  

Nếu f chỉ có hữu hạn ðiểm gián ðoạn loại 1 trên [a,b] thì f khả tích trên [a,b]. 
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    Ðịnh lý 4: Hàm bị chặn và ðõn ðiệu trên [a,b] thì khả tích trên [a,b]. 

II- LIÊN HỆ GIỮA TÍCH PHÂN XÁC ÐỊNH VÀ NGUYÊN HÀM 

1.Tích phân xác ðịnh nhý hàm của cận trên 

Cho f là một hàm khả tích trên [a ,b ]với x  [ a , b ], 

         

Xác ðịnh và là một hàm số theo biến x. Hàm số này ðã ðýợc chứng minh là có những 

tính chất phát biểu trong mệnh ðề sau ðây: 

    Mệnh ðề: 

(i) Nếu f khả tích trên [a,b] thì F(x)=  là hàm liên tục trên [a,b].  

(ii) Nếu f(t) liên tục tại t = xo  (a,b), thì F(x) có ðạo hàm tại xo và F�(xo)=f(xo). 

    Nhận xét :  

Nếu f liên tục trên [a,b] thì hàm số là nguyên hàm của f trên [a,b]. 

2.Ðịnh lý cõ bản 

    Ðịnh lý : Giả sử f liên tục trên [ a,b]. Khi ðó : 

(i) là một nguyên hàm của f(x) trên [a,b]. 

(ii) Nếu G(x) là một nguyên hàm bất kỳ của f(x) trên [a,b] thì: 

 

(Công thức này ðýợc gọi là công thức Newton-Leibnitz) 

Chứng minh: Ta chỉ cần chứng minh phần (ii). 

Do F(x) và G(x) là các nguyên hàm của f(x) trên [a,b] nên ta có hằng số C sao cho 

F(x) = G(x) + C,  x  [a,b]. Cho x = a ta ðýợc 0 = G(a) + C, suy ra:  

G(a) = - C 

Vậy F(b) = G(b) - G(a), tức là: 
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Hiệu số G(b) - G(a) trong công thức Newton-Leibnitz của ðịnh lý trên thýờng ðýợc 

viết dýới các ký hiệu sau:  

, hay vắn tắt là  

hay vắn tắt là  

    Ví dụ:Tính tích phân xác ðịnh : 

1)  

                 

                 

2)  

             

  

3)  
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III- ÐỔI BIẾN VÀ TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN ÐỐI VỚI TÍCH PHÂN XÁC 

ÐỊNH 

    Týõng tự nhý ðối với tích phân bất ðịnh, trong tích phân xác ðịnh ta cũng có thể 

ðổi biến hoặc dùng phýõng pháp tích phân từng phần. 

1.Phýõng pháp ðổi biến 

    Dạng 1: 

Ðặt x =  (t) thỏa các ðiều kiện: 

a)  (t) và  �(t) liên tục trên [ ,  ] 

b)  ( ) =a và  ( ) = b 

c) Khi t biến thiên trong [ ,  ] thì x biến thiên trong [a.,b] 

Khi ðó: 

 

    Dạng 2: 

Giả sử hàm u = u(x) khả vi liên tục trên [ a,b ] và hàm số g liên tục trên miền giá trị 

của u. Khi ðó:  

 

    Ví dụ: 

    1) Tính:  

Ðặt u = sinx ta có du = cosx dx và: 

 

    2)  
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Ðặt  

 

    3)  

Ðặt  

Ta có và khi  

Thì 0  x  1. Vậy: 

 

    4) Chứng minh rằng:  

 

Ðặt  

Ta có du = - du 

 

2. Phýõng pháp tích phân từng phần 
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Giả sử các hàm số u = u(x) và v = v(x) có các ðạo hàm theo biến x: u� = u�(x) và v� = 

v�(x) có các ðạo hàm theo biến x: u� = u�(x) và v� = v�(x) liên tục trên [a,b]. Khi ðó ta 

có công thức tích phân từng phần sau ðây: 

 

Trong ðó : 

 

    Ví dụ: Tính tích phân xác ðịnh: 

    1)  

Ðặt:  

Suy ra: 

 

    2)  

Ðặt:  

Suy ra: 

 

Ðể tính: ta lại ðặt: 
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Suy ra: 

 

Vậy: 

 

    3)  

Ðặt:  

 

Ðể tính ta lại ðặt: 

 

 

Vậy: 
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IV. TÍCH PHÂN SUY RỘNG 

1. Tích phân suy rộng có cận vô tận 

    Ðịnh nghĩa:  

a) Giả sử f(x) xác ðịnh trên [a,+ ] và khả tích trên[a,b] với mọi b  [a, ]. Nếu tồn 

tại giới hạn là hữu hạn hoặc vô cùng thì giới hạn này ðýợc gọi là tích 

phân suy rộng của f(x) trên [a, ] ký hiệu là  

Vậy: 

 

Khi tích phân suy rộng là hữu hạn thì ta nói là tích phân suy rộng hội tụ, ngýợc lại, 

nếu tích phân suy rộng không tồn tại hoặc là vô cùng thì ta nói tích phân suy rộng là 

phân kỳ. 

b) Hoàn toàn týõng tự, ðối với các hàm số f(x) xác ðịnh trên (- ,a] và khả tích trên 

[c,a] với mọi c (- ,a] ta ðịnh nghĩa tích phân suy rộng của f(x) trên (- ,a] bởi: 

 

c) Ðối với hàm số f(x) xác ðịnh trên (- ,+ ) ta ðịnh nghĩa tích phân suy rộng bởi: 

 

và tích phân này hội tụ khi các tích phân suy rộng:  và là hội tụ. 

    Ví dụ: 

    1)Tính  
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    2) Tính  

Cho b  [o+ ), ta tính bằng phýõng pháp tích phân từng phần. Ðặt: 

 

Suy ra:  

 

Vậy  

Do ðó tích phân suy rộng là phân kỳ 

    3) Tính  

Ta có:  

 

Suy ra 

 

mà   

(áp dụng quy tắc l' hospitale) 
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Vậy:  

    4) Xét sự hội tụ của phân tích suy rộng: 

 

Tích phân này ðýợc tính theo 3 trýờng hợp của  nhý sau: 

=1 

khi b  +  

Vậy là phân kỳ 

>1 

 

do  

nên  

Vậy tích phân hội tụ với  >1 

<1 

Trong trýờng hợp này ta có  

Suy ra tích phân là phân kỳ 

2.Tích phân của hàm số không bị chặn 

    Ðịnh nghĩa:  

Giả sử f(x) khả tích trên [a.c],  c  [a,b] và không bị chặn tại b (nghĩa là 

). Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn hay vô cùng) 
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thì giói hạn này sẽ ðýợc gọi là tích phân suy rộng của f(x) trên [a,b], ký hiệu là: 

 

Nếu giới hạn là hữu hạn thì ta nói tích phân suy rộng hội tụ, nếu giới hạn 

không tồn tại hoặc là vô cùng thì ta nói tích phân suy rộng này là phân kỳ. 

Vậy: 

 

Hoàn toàn týõng tự, nếu hàm số f(x) khả tích trên [c,b] với mọi c  (a,b] và f không 

bị chặn tại a thì ta ðịnh nghĩa tích phân suy rộng của f(x) trên [a.b] bởi: 

 

Trýờng hợp f(x) không bị chặn tại một ðiểm c  (a,b), ta ðịnh nghĩa tích phân suy 

rộng của f trên [a,b] bởi: 

 

Khi ðó tích phân suy rộng ðýợc xem là hội tụ .Khi cả hai tích phân 

và ðều hội tụ . 

    Ví dụ: Khảo sát tính hội tụ của các tích phân suy rộng sau và tính giá trị týõng 

ứng trong trýờng hợp tích phân hội tụ  

    1)  

Ta có:  

Ðặt:  và: 
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Suy ra:  

    2)  

Ta có:  

Xét tích phân suy rộng:  

Ta có:  

 

 J1 Phân kỳ và do ðó I2 cũng phân kỳ. 

    3)  

Ta có  
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Vậy I3 hội tụ và  

    4) b > a và  là tham số . 

Với  = 1, ta có:  

  

Vậy tích phân I4 phân kỳ khi  =1 

Với   1, ta có: 

 

 

Suy ra: 

+ Nếu  < 1 thì tích phân I4 hội tụ và 

 

+ Nếu  > 1 thì tích phân I4 phân kỳ . Vì I4 = +   

3.Một số tiêu chuẩn hội tụ 

    Trong phần này ta sẽ phát biểu một số tiêu chuẩn hội tụ của tích suy rộng 

    Ðịnh lý 1: 

(i) Cho f(x)  0 trên [ a,+  ). Khi ðó tích phân hội tụ khi và chỉ khi có M > 0 

sao cho: 
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(ii) Cho f(x)  0 trên [a,b] và . Khi ðó tích phân hội tụ khi và 

chỉ khi có M > 0 sao cho:  

 

    Ðịnh lý 2:  

Giả sử f(x) và g(x) không âm và khả tích trên [a,b] với mọi b  [a,+ ) và f(x)  g(x) 
với x ðủ lớn. Khi ðó: 

(i) Nếu hội tụ thì hội tụ 

(ii) Nếu phân kỳ thì phân kỳ  

    Ðịnh lý 3:  

Giả sử f(x) và g(x) không âm và khả tích trên [a,b] với mọi b  [a, + ) và: 

 

(i) Nếu l = 0 ta có hội tụ  hội tụ, và: 

Phân kỳ  phân kỳ 

(ii) Nếu l = +  ta có: 

hội tụ  hội tụ ,và 

phân kỳ  phân kỳ 

(iii) Nếu l  (0 ,+  ) ta có hai tích phân suy rộng và cùng hội tụ 

hoặc cùng phân kỳ . 
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    Ðịnh lý 4: 

Cho f(x) và g(x) không âm và khả tích trên [a,c] với mọi c  [a,b) . Giả sử f (x)  g(x) 
ở một lân cận trái của b . Khi ðó ta có: 

(i) Nếu hội tụ thì hội tụ 

(ii) Nếu phân kỳ thì phân kỳ 

    Ðịnh lý 5: 

Giả sử f(x) và g(x) không âm và khả tích trên [a,c] với mọi c [a,b), và: 

(i) Nếu l= 0 ta có:  

hội tụ  hôi tụ 

phân kỳ  phân kỳ 

(ii)  Nếu l=+  ta có: 

hội tụ  hội tụ 

phân kỳ  phân kỳ 

(iii) Nếu l  (0, + ) Thì hai tích phân suy rộng và cùng hội tụ hoặc 

cùng phân kỳ 

    Ví dụ: 

    1) Xét sự hội tụ của  

Với x > 1 ta có: 
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Vì 2/3 < 1 nên phân ky ø  

Suy ra: cũng là phân kỳ 

    2) Xét sự hội tụ của  

Khi x  +  ta có: 

 

mà hội tụ  

Vậy cũng hội tụ 

    3) Xét sự hội tụ của  

Khi x  0, ta có: 

 

 

  

mà hội tụ nên tích phân suy rộng I cũng hội tụ 
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V. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN XÁC ÐỊNH 

1. Tính diện tích 

    Diện tích hình thang cũng giới hạn bởi các ðýờng  

y= 0 ,y = f (x)  0 ,x = a , x = b  

ðýợc tính bởi công thức:  

 
  

    Hình thang cong giới hạn bởi các ðýờng : 

y = f (x), y = g (x), x = a, x = b với f (x)  g (x) trên [a ,b ] 

có diện tích ðýợc tính bởi công thức : 

         

    Ví dụ: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các ðýờng sau: 

    1) y = -x2 và y = - x - 2 

Hoành ðộ giao ðiểm của 2 ðýờng y = - x2 và y = - x - 2 là nghiệm cuả phýõng trình. 

- x2 = - x - 2  x = - 1 , x = 2 .  

Trên [-1,2] ta có - x - 2  - x2 nên diện tích cần tính là : 

 

    2) và  

Hai ðýờng cong cắt nhau tại A(-2a, a) và B(2a, a). 
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Hõn nữa ta có trên [-2a,2a]. 

Suy ra:  

 

2.Tính thể tích 

    Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các ðuờng : 

y = f(x),  

trục Ox 

x = a, x = b 

quay xung quanh trục Ox ðuợc cho bởi công thức : 

 

    Týõng tự, thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các ðuờng : 

x = g(y), trục Oy 

y = c, y = d 

quay xung quanh trục Oy ðýợc cho bởi công thức : 

 

    Ví dụ: Tính thể tích khối tròn xoay  

    1) Cho miền phẳng giới hạn bởi các ðuờng : 

, trục Ox , x= 0 ,  

quay xung quanh trục Ox. 

Ta có :  
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ð.v.t.t 

    2) Do miền phẳng giới hạn bởi các ðýờng y
2 = x - 4 và x = 0 quay quanh Oy. 

Ta có tọa ðộ giao ðiểm của ðýờng cong y
2 = x � 4 với trục Oy là nghiệm của hệ: 

 

Suy ra : 

 

3.Tính ðộ dài cung 

Ðộ dài cung AB của ðýờng cong y=f(x) với A(a,f(a)), B(b,f(b)) và a<b ðýợc tính theo 

công thức :  

 

 
  

    Ví dụ:  
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Tính ðộ dài cung của ðýờng cong giữa hai giao ðiểm của ðýờng cong với 

trục hoành. 

Ðýờng cong cắt trục hoành tại 2 ðiểm và . Suy ra ðộ dài cung AB 

của ðýờng cong là: 

 

 

      Lýu ý: 

(1) Nếu ðýờng cong cho bởi phýõng trình : 

x = g (y) với c  y  d 

    thì ðộ dài của ðýờng cong là:  

(2) Trýờng hợp ðýờng cong có phýõng trình tham số: 

 

    thì ðộ dài của ðýờng cong ðýợc tính bởi: 

 

(3) Trýờng hợp ðýờng cong trong tọa ðộ cực có phýõng trình  

r = r ( ) ,      

    thì ta có : 

(     ) 

    Do ðó ðộ dài ðýờng cong là:  
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4.Diện tích mặt tròn xoay  

Cho ðýờng cong y=f(x) , khi ðýờng cong này quay 

quang trục Ox trong không gian sẽ tạo ra một mặt tròn xoay. Diện 

tích của mặt tròn xoay này ðýợc tính theo công thức. 

 

    Ví dụ: Tính diện tích của vòng xuyến sinh bởi ðýờng tròn : 

 

quay quanh trục Ox. 

Diện tích S của vòng xuyến bằng tổng hai diện tích của hai mặt tròn xoay sinh bởi nửa 

ðýờng tròn trên có phýõng trình 

 

và nửa ðýờng tròn dýới có phýõng trình  

Khi chúng quay quanh trục Ox. Với cả 2 phýõng trình trên  

ta có :  

do ðó: 

  

  

  

  

  

    Lýu ý : 

Khi ðýờng cong ðýợc cho bởi phýõng trình tham số  
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thì diện tích mặt tròn xoay sinh ra bởi ðýờng cong quay quanh Ox ðýợc tính bởi : 

 

Nếu ðýờng cong quay quanh Oy thì diện tích mặt tròn xoay là: 
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BÀI TẬP CHÝÕNG 4 

1.Tính các tích phân : 

         

         

2/ Tính các tích phân : 

         

3. Tính tích phân suy rộng: 

         

4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các ðýờng 

         

5. Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi: 
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6. Một hình cầu bán kính R và một nón tròn xoay có bán kính ðáy r và ðýờng cao h > 

R sao cho ðỉnh nón trùng với tâm cầu. Tìm thể tích phần giao của hai hình. 

7. Tính ðộ dài ðýờng cong: 

         

8. tính diện tích mặt tròn xoay: 
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