
Tworzenie i testowanie pochodnych  numerycznych w punkcie w języku C# 
 

1. Do czego służy pochodna i co oznacza? 
 

Rachunek różniczkowy i pochodna funkcji to bardzo ważne pojęcia w analizie matematycznej. Współczesna nauka 

nie mogłaby mieć takiej formy, jaką ma obecnie, gdyby nie były zastosowane pochodne funkcji razem z rachunkiem 

różniczkowym. Pochodna funkcji jednej zmiennej definiowana jest w następujący sposób: 

Definicja 1. Niech 𝑦 =  𝑓(𝑥)  będzie rzeczywistą funkcją zmiennej rzeczywistej 𝑥 oraz  będzie określona w otoczeniu punktu 

𝑥0. Pochodną funkcji w punkcie 𝑥0 nazywamy granicę  (o ile istnieje): 

 

lim
ℎ→0

𝑓(𝑥0 + ℎ) − 𝑓(𝑥0)

ℎ
, (1)  

 

co symbolicznie będziemy zapisywali 
𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥0) lub 𝑓′(𝑥0)  [1].   

We wzorze (1) ℎ jest przyrostem zmiennej niezależnej 𝑥, natomiast wyrażenie 
𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
 nazywamy ilorazem 

różnicowym. 

Definicja 2. Jeżeli funkcja 𝑓 ma pochodną dla każdego punktu ze swojej dziedziny, to mówimy że przekształcenie, które 

przyporządkowuje funkcji pochodną dla każdego punktu nazywamy pochodną funkcji [2]. 

Warunkiem koniecznym istnienia pochodnej w każdym punkcie jest ciągłość tej funkcji w całej dziedzinie (dla 

każdego punktu dziedziny musi być określone jego otoczenie). Pochodna funkcji wykorzystywana jest w fizyce, w takich 

dziedzinach jak: kinematyka, mechanika, elektryczność. Pochodna jest również definiowana dla funkcji wielu zmiennych, 

wtedy mówimy o pochodnych cząstkowych. Wraz z rozwojem różnych gałęzi matematyki pojęcie pochodnej funkcji zostało 

uogólnione np. w analizie funkcjonalnej oraz procesach stochastycznych. Geometrycznie wartość pochodnej funkcji 𝑓 w 

punkcie 𝑥0 wyznacza współczynnik kierunkowy prostej, która jest styczna do funkcji 𝑓  punkcie 𝑥0: 

 

 

Rysunek 1: Geometryczna interpretacja pochodnej (źródło: https://www.matemaks.pl/grafika/g0406.png) 

 

2. Tworzenie pochodnych za pomocą delegatów 
 

W praktyce pochodna funkcji to nic innego niż kolejna funkcja. Inaczej mówiąc, pochodna to funkcja, której wnętrzem 

jest inna funkcja. W takim przypadku z języku C# dobrym narzędziem do definiowania pochodnych będą delegaty.   



Delegat w języku C# jest wskaźnikiem na dowolną funkcję lub metodę. Delegat można utworzyć w języku C# w bardzo 

prosty sposób. Do tego celu należy posłużyć się słowem kluczowym delegate. Aby delegat mógł wskazywać na metodę, 

musi posiadać taki sam typ zwracany oraz takie same argumenty [4]. Przykładowe delegaty mogą wyglądać następująco: 

public delegate double Function(double x); 
 
Mając zadeklarowany delegat, można podpiąć do niego dowolną metodę lub kilka metod. Ważne jest to, aby zgodne były 

argumenty oraz zwracany typ. Aby wyznaczyć pochodne funkcji w punkcie, możemy zdefiniować następujące funkcje: 

public static double FirstDerivativeOneVariable(Function Function, double x, double dx) 
{ 
     // dx to wartość h --> 0 zgodnie z wzorem (1) 
     //funkcja Math.Round zaokrągla wynik, w tym przypadku do 4 miejsc po przecinku 
     // wyrażenie Function(x + dx) - Function(x)) / dx to iloraz różnicowy 
     double y = Math.Round((Function(x + dx) - Function(x)) / dx, 4); 
     return y; 
} 

W naukach ścisłych definiuje się również  pochodne wielokrotne. Nie zawsze wystarczy tylko pierwsza pochodna, tak jak 

pokazuje to wzór (1). Definiowanie pochodnych wyższych rzędów wyjaśnione zostanie w kolejnym rozdziale. 

 Analogicznie do pochodnej pierwszego rzędu funkcji jednej zmiennej definiuje się pochodne pierwszego rzędu 

funkcji dwóch lub więcej zmiennych: 

Definicja 3. Załóżmy, że funkcja 𝑓 jest określona w pewnym otoczeniu 𝑈 punktu (𝑥0, 𝑦0) płaszczyzny 𝑋𝑂𝑌. Pochodną 

cząstkową względem 𝑥 funkcji 𝑓 w punkcie (𝑥0, 𝑦0)  nazywamy granicę 

𝑙𝑖𝑚
ℎ→0

𝑓(𝑥0 + ℎ, 𝑦0) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0)

ℎ
    (2) 

o ile istnieje i jest skończona. Podobnie, jeżeli istnieje skończona granica 

𝑙𝑖𝑚
𝑘→0

𝑓(𝑥0, 𝑦0 + 𝑘) − 𝑓(𝑥0, 𝑦0)

𝑘
    (3) 

to granicę tę nazywamy pochodną cząstkową względem 𝑦 funkcji 𝑓 w punkcie (𝑥0, 𝑦0). 

 W języku 𝐶# postać pochodnej funkcji dwóch zmiennych można również napisać za pomocą delegatów: 

public static class Derivates // klasa w której zdefiniowane są pochodne numeryczne funkcji 
{ 
        // zmienne pomocnicze 
        public delegate double Function(double x); 
        public delegate double TwoArgumentsFunction(double x, double y); 
 
        // pierwsza pochodna funkcji jednej zmiennej 

 public static double FirstDerivativeOneVariable(Function Function, double x,    
 double dx) 

       { 
            // dx --> h zgodnie z wzorem (1) 

     //funkcja Math.Round zaokrągla wynik, w tym przypadku do 4 miejsc po przecinku 
            // wyrażenie Function(x + dx) - Function(x)) / dx to iloraz różnicowy 
            double y = Math.Round((Function(x + dx) - Function(x)) / dx, 4); 
            return y; 
       } 

//pierwsza pochodna funkcji dwóch zmiennych po zmiennej x 
public static double FirstDerivativeTwoVariablesOfx(TwoArgumentsFunction 
TwoArgumentsFunction, double x, double y, double dx) 
{ 

double z = Math.Round((TwoArgumentsFunction(x + dx, y) - 
TwoArgumentsFunction(x, y)) / dx, 4); 

      return z; 
} 
 
//pierwsza pochodna funkcji dwóch zmiennych po zmiennej y 



public static double FirstDerivativeTwoVariablesOfy(TwoArgumentsFunction 
TwoArgumentsFunction, double x, double y, double dy) 
{ 

 double z = Math.Round((TwoArgumentsFunction(x, y + dy) -    
 TwoArgumentsFunction(x, y)) / dy, 4); 

      return z; 
} 

} 

Aby sprawdzić działanie zdefiniowanych pochodnych musimy mieć klasę ze zdefiniowanymi funkcjami lub wykorzystać 

klasę Math. Przykładowa taka klasa może mieć postać: 

 

public class Functions 
{ 

     // pierwisatek 
        public static double Sqrt(double x) 
        { 
            return Math.Sqrt(x); 
        } 
        // x kwadrat 
        public static double Square(double x) 
        { 
            return x * x; 
        } 
        //Sinus x 
        public static double Sinx(double x) 
        { 
            return Math.Sin(x); 
        } 
        //funkcja liniowa dwóch ziennych 
        public static double MultipleFunctionOfxy(double x, double y) 
        { 
            return x * y; 
        } 
        // dowolna funkcja dwóch zmiennych 
        public static double FunctiononOfx2y(double x, double y) 
        { 
            return x*x * y; 
        } 

 } 

Wynik działania funkcji możemy zobaczyć w konsoli, po wykonaniu fragmentu kodu programu: 

    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            const double dx = 0.00001; // różniczka, h --> 0 

     const double dy = 0.00001; // różniczka, k --> 0 
             
      // Derivates to klasa, która zawiera definicje pochodnych 
            Console.WriteLine("Pierwsza Pochodna funkcji Sin(x) w punkcie 0 to: " 
                + Derivates.FirstDerivativeOneVariable(Functions.Sinx, 0, dx) + "."); 
 

Console.WriteLine("Pierwsza pochodna funkcji x^2*y po x) w punkcie (1,1) 
to: "+ Derivates.FirstDerivativeTwoVariablesOfx(Functions.FunctiononOfx2y, 
1, 1, dx) +"."); 

 
Console.WriteLine("Pierwsza pochodna funkcji x^2*y po y) w punkcie (1,1) 
to: "+ Derivates.FirstDerivativeTwoVariablesOfy(Functions.FunctiononOfx2y, 
1, 1, dy) + "."); 
             

      Console.ReadKey(); 
 



        } 
}  

 
 

 
 
 
 

3. Pochodne wyższych rzędów w C# 
 

W celu ułatwienia zrozumienia niżej przedstawionych wiadomości, podane zostaną następujące definicje: 

Definicja 4. Drugą pochodną funkcji 𝑓 nazywamy pochodną obliczoną z pochodnej tej funkcji. Trzecia pochodna jest pochodną 

drugiej pochodnej itd. Ogólnie, 𝑛-ta pochodna funkcji jest pochodną funkcji stopnia (𝑛 − 1) [5], 

oraz 

Definicja 5. Niech 𝑓: 𝑅𝑛 → 𝑅 będzie ciągłą funkcją wielu zmiennych.  Pochodna cząstkowa funkcji 𝑓 to pochodna względem 

jednej z jej zmiennych przy ustaleniu pozostałych. Inaczej mówiąc  

𝑑𝑓

𝑑𝑥
(𝑎1, … , 𝑥, … , 𝑎𝑛) =  lim

ℎ→0

𝑓(𝑎1, … , 𝑥 + ℎ, … , 𝑎𝑛) − 𝑓(𝑎1, … , 𝑥, … , 𝑎𝑛)

 ℎ
    (4) 

Niech 𝑣 =  (𝑎1, … , 𝑥, 𝑦, … , 𝑎𝑛). Pochodne wyższych rzędów oblicza się różniczkując kolejny raz po dowolnych zmiennych. 

Wyróżnia się pochodne czyste: 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥2
(𝑣) =

𝑑

𝑑𝑥
(

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑣))   (5) 

𝑑2𝑓

𝑑𝑦2
(𝑣) =

𝑑

𝑑𝑦
(

𝑑

𝑑𝑦
𝑓(𝑣))   (6) 

 

oraz pochodne mieszane 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥𝑑𝑦
(𝑣) =

𝑑

𝑑𝑥
(

𝑑

𝑑𝑦
𝑓(𝑣))   (7) 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥𝑑𝑦
(𝑣) =

𝑑

𝑑𝑦
(

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑣))   (8) 

Uogólnione twierdzenie Schwarza mówi, że jeśli wszystkie pochodne mieszane są ciągłe w danym punkcie należącym do 

dziedziny funkcji, to ich wartość zależy wyłącznie od tego, względem których zmiennych różniczkujemy i ile razy, a wcale  nie 

zależy od kolejności w jakiej przeprowadza się różniczkowania [6]. 

 Analogicznie do pochodnych pierwszego rzędu można napisać w 𝐶# funkcje za pomocą delegatów, które 

numerycznie będą mogły obliczyć wartość pochodnych wyższych rzędów funkcji wielu zmiennych. Jednak utworzenie takiej 

funkcji wymaga pewnych obliczeń od osoby piszącej kod. Załóżmy, że chcemy otrzymać za pomocą definicji wzory dla 

pochodnej drugiego rzędu funkcji jednej zmiennej oraz funkcji dwóch zmiennych. Zgodnie ze wzorami (4), (5), (6), (7) mamy: 

 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥2
(𝑥, 𝑦) =

𝑑

𝑑𝑥
(lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)

ℎ
) =   lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ + ℎ, 𝑦) − 𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − [𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)]

ℎ2
= 

= lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + 2ℎ, 𝑦) − 2𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) + 𝑓(𝑥, 𝑦)

ℎ2 ,       (9) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Schwarza


𝑑2𝑓

𝑑𝑦2
(𝑥, 𝑦) =

𝑑

𝑑𝑦
(lim

ℎ→0

𝑓(𝑥, 𝑦 + ℎ) − 𝑓(𝑥, 𝑦)

ℎ
) =   lim

ℎ→0

𝑓(𝑥, 𝑦 + ℎ + ℎ) − 𝑓(𝑥, 𝑦 + ℎ) − [𝑓(𝑥, 𝑦 + ℎ) − 𝑓(𝑥, 𝑦)]

ℎ2
= 

= lim
ℎ→0

𝑓(𝑥, 𝑦 + 2ℎ) − 2𝑓(𝑥, 𝑦 + ℎ) + 𝑓(𝑥, 𝑦)

ℎ2 , (10) 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥𝑑𝑦
(𝑥, 𝑦) =

𝑑

𝑑𝑥
(lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)

ℎ
) =   lim

ℎ→0,𝑔→0

𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦 + 𝑔) − 𝑓(𝑥, 𝑦 + 𝑔) − [𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)]

ℎ ∗ 𝑔
= 

= lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦 + 𝑔) − 𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦 + 𝑔) + 𝑓(𝑥, 𝑦)

ℎ ∗ 𝑔
.  (11) 

 

Po wyprowadzeniu wzorów należy zaimplementować odpowiednie metody w klasie Derivates: 

//druga  pochodna funkcji dwóch zmiennych po zmiennej x oraz po zmiennej y 

public static double SecondDerivativeTwoVariablesOfxy(TwoArgumentsFunction  
TwoArgumentsFunction, double x, double y, double dx, double dy) 
{ 
       double z = Math.Round((TwoArgumentsFunction(x + dx, y + dy) – TwoArgumentsFunction(x 
 + dx, y) - TwoArgumentsFunction(x, y + dy) + TwoArgumentsFunction(x, y)) / (dx * 
 dy), 4); 
       return z; 
} 
 
//druga  pochodna funkcji dwóch zmiennych po zmiennej x  
public static double SecondDerivativeTwoVariablesOfx(TwoArgumentsFunction 
TwoArgumentsFunction, double x, double y, double dx) 
{ 
       double z = Math.Round((TwoArgumentsFunction(x + 2*dx, y) - 2 * 
 TwoArgumentsFunction(x + dx, y) + TwoArgumentsFunction(x, y))/ (dx * dx), 4); 
       return z; 
} 
        
//druga  pochodna funkcji dwóch zmiennych po zmiennej y  
public static double SecondDerivativeTwoVariablesOfy(TwoArgumentsFunction 
TwoArgumentsFunction, double x, double y, double dy) 
{ 
       double z = Math.Round((TwoArgumentsFunction(x , y + 2*dy) - 2 * 
 TwoArgumentsFunction(x, y + dy) + TwoArgumentsFunction(x, y)) / (dy * dy), 4); 
       return z; 
} 

Wynik działania naszych metod można sprawdzić dodając odpowiednie instrukcje w klasie Program: 

 

Console.WriteLine("Druga pochodna funkcji x^2*y po zmiennej x w punkcie (1,1) to: " 
+ Derivates.SecondDerivativeTwoVariablesOfx(Functions.FunctiononOfx2y, 1, 1, dx) + "."); 
 
Console.WriteLine("Druga pochodna funkcji x^2*y po  zmiennej y w punkcie (1,1) to: " 
+ Derivates.SecondDerivativeTwoVariablesOfy(Functions.FunctiononOfx2y, 1, 1, dy) + "."); 
 
Console.WriteLine("Druga pochodna po zmiennej x i po zmiennej y funkcji x^2*y po y w 
punkcie (1,1) to: "+ Derivates.SecondDerivativeTwoVariablesOfxy(Functions.FunctiononOfx2y, 
1, 1, dx, dy) + "."); 
 

 

 



4. Pochodne numeryczne kombinacji funkcji 
 

 Pochodne funkcji mogą być liczone nie tylko dla pojedynczych funkcji, lecz także dla ich różnych kombinacji np.: 

iloczyn funkcji, iloraz funkcji, złożenie funkcji itd. Do tego celu można wykorzystać metody zdefiniowane w poprzednich 

rozdziałach.   

 Niech dane będą funkcje 𝑔: 𝑅 −>  𝑅 oraz 𝑓: 𝑅 −>  𝑅. Załóżmy, że mamy utworzoną funkcję ℎ: 𝑅 −> 𝑅, gdzie 

ℎ(𝑥)  =  𝑓(𝑔(𝑥)). Funkcja ℎ to złożenie funkcji 𝑔 oraz 𝑓. Z analizy matematycznej wiadomo, że  

[𝑓(𝑔(𝑥))]
′

=  𝑓′(𝑔(𝑥)) ∗ 𝑔′(𝑥)   (12) 

Funkcja 𝑓 jest funkcją zewnętrzną, natomiast funkcja 𝑔 funkcją wewnętrzną. Metoda, która umożliwi obliczenie pochodnej 
numerycznej funkcji ℎ w przypadku jednej zmiennej ma postać: 
 
// pochodna funkcji złożonej jednej zmiennej f(g(x))' = f'(g(x))*f'(x)  
public static double CompoundDerivateOnevariable(Function OutsideFunction,  
 Function InsideFunction, double x, double dx) 
{ 
      return Math.Round(FirstDerivativeOneVariable(OutsideFunction, InsideFunction(x), dx)  
 * FirstDerivativeOneVariable(InsideFunction, x, dx), 4); 
} 

Chcąc obliczyć pochodną funkcji 𝑠𝑖𝑛2(𝑥) w punkcie  
𝜋

2
 należy wywołać instrukcję: 

Console.WriteLine("Pochodna funcji sin^2(x)) w punkcie PI/2 to: "+ 
 Derivates.CompoundDerivateOnevariable(Functions.Square, Functions.Sinx,  
 (Math.PI)/2.0, dx) + "."); 
 
Console.ReadKey(); 

Po uruchomieniu tej funkcji, w konsoli otrzymamy treść: 

 

 Pochodne funkcji złożonych wielu zmiennych tworzy się analogicznie jak w przypadku jednej zmiennej. Załóżmy, że 

dana jest funkcja 

𝑠𝑖𝑛2(𝑥 + 𝑦). 

Chcąc obliczyć pierwszą pochodną po zmiennej 𝑥 oraz po zmienej 𝑦 wystarczy skorzystać z pochodnych zdefiniowanych w 

klasie Derivates. Kod takich metod ma postać: 

 

// pierwsza pochodna funkcji złożonej po x, wewnętrzna ma dwie zmienne, zewnętrzna jest 

elementarna 

Public static double CompoundDerivateTwovariablesOfx(Function OutsideFunction, 
 TwoArgumentsFunction InsideFunction, double x, double y, double dx, double dy) 
{ 
       return Math.Round(FirstDerivativeOneVariable(OutsideFunction, InsideFunction(x, y), 
 dx) * FirstDerivativeTwoVariablesOfx(InsideFunction, x, y, dx), 4); 
} 
 
// pierwsza pochodna funkcji złożonej po y, wewnętrzna ma dwie zmienne, zewnętrzna jest 
elementarna 
public static double CompoundDerivateTwovariablesOfy(Function OutsideFunction, 
TwoArgumentsFunction InsideFunction, double x, double y, double dx, double dy) 
{ 
       return Math.Round(FirstDerivativeOneVariable(OutsideFunction, InsideFunction(x, y), 
 dy) * FirstDerivativeTwoVariablesOfx(InsideFunction, x, y, dy), 4); 
} 



Zaletą wyżej zaproponowanego podejścia (definiowania pochodnych elementarnych) jest to, że mając pochodne funkcji 

elementarnych jednej lub wielu zmiennych można ich użyć w celu definiowania pochodnych kombinacji funkcji. Wystarczy 

tylko znać wzór pochodnej kombinacji funkcji z analizy matematycznej. 

 

5. Testowanie  metod liczących pochodne 
 

 Na temat testów jednostkowych mówi się wiele.  Jedni mówią że nie opłaca się testować kodu, który sami piszemy, 

inni twierdzą inaczej.  Zaletą testów jednostkowych jest pisanie dobrego i testowalnego kodu. Oznacza to, że wszystkie 

fragmenty kodu da się pokryć testami.  Aby dało się napisać test jednostkowy, kod programu musi być testowalny [7]. 

Podejście do testów jednostkowych powinno być ściśle związane z problemem, który może powstać podczas wykonywania 

kodu napisanego programu. W takim przypadku potrzebne jest jasne sformułowanie celów tych testów. Kształt i 

przeznaczenie testów jednostkowych powinno ściśle zależeć od tego, co twórca oprogramowania, albo tester chce 

sprawdzać. 

 Wynik pochodnych zdefiniowanych w poprzednich rozdziałach jest zaokrąglany do kilku miejsc po przecinku. Dobrze 

by było wiedzieć, czy to zaokrąglenie nie spowoduje zwrócenia błędnego wyniku i czy jest poprawnie zaimplementowane, 

chociaż sama instrukcja jest prosta. Dobrą praktyką w każdym rodzaju testów jest stosowanie analizy wartości brzegowych. 

Tylko należy się zastanowić, co w takim przypadku oznacza brzeg i jak do niego podejść. W przypadku funkcji i ich pochodnych 

wartościami brzegowymi mogą być np.: 

 funkcja stała, ponieważ pochodna dla funkcji stałej zawsze jest równa 0, 

 funkcja 𝑓(𝑥)  = 𝑒𝑥, ponieważ 𝑓′(𝑥) =  𝑒𝑥, 

 funkcja 𝑓(𝑥, 𝑦)  = 𝑒𝑥+𝑦, ponieważ  
𝑑𝑓

𝑑𝑥
𝑓(𝑥, 𝑦) =  𝑒𝑥+𝑦 ,

𝑑𝑓

𝑑𝑦
𝑓(𝑥, 𝑦) =  𝑒𝑥+𝑦 ,

𝑑𝑓

𝑑𝑦
(

𝑑𝑓

𝑑𝑥
𝑓(𝑥, 𝑦)) =  𝑒𝑥+𝑦 . 

Klasa, która testuje wartości wyżej zaprezentowanych funkcji ze względu na ich brzegowe przypadki może mieć postać: 
 
using System; 
using NUnit.Framework; 
using FluentAssertions; 
 
 
namespace Derivates 
{ 
    [TestFixure] 
    class UnitTests 
    { 
        // funkcja stała 
        private double test_function_1(double x) 
        { 
            return 3; 
        } 
 
        // funkcja stała dla dwóch zmiennych 
        private double test_function_1(double x, double y) 
        { 
            return 2; 
        } 
 
        // funkcja e^x jednej zmiennej 
        private double test_function_2(double x) 
        { 
            return Math.Exp(x); 
        } 
 
        // funkcja stała e^x dla dwóch zmiennych 
        private double test_function_2(double x, double y) 
        { 
            return Math.Exp(x+y); 
        } 
 



        // test wartości pochodnych dla funkcji stałych 
        [TestCase(Math.PI/4, 0)] 
        [TestCase(43429, 0)] 
        [TestCase(-34737, 0)] 
        public void check_first_derivate_for_one_varable_constant_fucntion(double  
      testValue, double expectedValue, double dx = 0.0001) 
        { 
            Derivates.FirstDerivativeOneVariable(test_function_1, testValue, dx) 
                .Should().Be(expectedValue);   
        } 
 
        // test wartości pochodnych dla funkcji stałych dwóch zmiennych po x 
        [TestCase(4,5,0)] 
        public void check_first_derivate_for_two_varables_constant_fucntion_for_x(double x, 
      double y, double expectedValue, double dx = 0.0001) 
        { 
            Derivates.FirstDerivativeTwoVariablesOfx(test_function_1, x,y,   
  dx).Should().Be(expectedValue); 
        } 
 
        // test wartości pochodnych dla funkcji stałych dwóch zmiennych po y 
        [TestCase(6, 8, 0)] 
        public void check_first_derivate_for_two_varables_constant_fucntion_for_y(double x, 
      double y, double expectedValue, double dy = 0.0001) 
        { 
            Derivates.FirstDerivativeTwoVariablesOfx(test_function_1, x, y,   
  dy).Should().Be(expectedValue); 
        } 
 
        // test wartości pochodnych dla funkcji stałych dwóch zmiennych po x oraz po y 
        [TestCase(11, 28, 0)] 
        public void check_first_derivate_for_two_varables_constant_fucntion_for_xy 
  (double x, double y, double expectedValue, double dx = 0.0001, double dy = 
  0.0001) 
        { 
            Derivates.SecondDerivativeTwoVariablesOfxy(test_function_1, x, y, dx, dy) 
                .Should().Be(expectedValue); 
        } 
 
        // test wartości pochodnych dla funkcji e^x 
        [TestCase(1, Math.E)] 
        [TestCase(0, 1)] 
        public void check_first_derivate_for_one_varable_for_Exp(double testValue,  
            double expectedValue, double dx = 0.0001) 
        { 
            Derivates.FirstDerivativeOneVariable(test_function_2, testValue, dx) 
                .Should().Be(expectedValue); 
        } 
 
        // test wartości drugich pochodnych dla funkcji e^(x+y) po obu zmiennych 
        [TestCase(0, 0, 1)] 
        [TestCase(1, 0, Math.E)] 
        [TestCase(0, 1, Math.E)] 
        [TestCase(0.7, 0.3, Math.E)] 
        public void check_second_derivate_for_xy(double x, double y, double expectedValue,  
            double dx = 0.0001, double dy = 0.0001) 
        { 
            Derivates.SecondDerivativeTwoVariablesOfxy(test_function_2, x, y, dx, dy) 
                .Should().Be(expectedValue); 
        } 
    } 
} 

 



Po uruchomieniu testów otrzymujemy wynik: 

 

 

 

To oznacza, że nie wszystkie metody zachowały się tak, jak oczekujemy.  Analizując wyniki od góry otrzymujemy takie 

komunikaty : 

 

1. Expected value to be 1.0, but found 1.0001. 

2. Expected value to be 2.7182818284590451, but found 2.7184. 
3. Expected value to be 1.0, but found 1.0001. 

4. Expected value to be 2.7182818284590451, but found 2.7186. 
5. Expected value to be 2.7182818284590451, but found 2.7186. 
6. Expected value to be 2.7182818284590451, but found 2.7186 

 

 Wyżej zaprezentowane komunikaty pokazują to, że pomysł z zaokrąglaniem do 4 miejsc po przecinku może 

powodować nieścisłości podczas obliczania wartości pochodnych numerycznych w punkcie. Istnieją wobec tego dwie 

możliwości do zmiany w kodzie: 

 Zmiana wartości różniczek 𝑑𝑥 oraz 𝑑𝑦, 

 Zmiana wartości oczekiwanych w testach tak, aby uwzględniały zaokrąglenie. 

Wobec tego spróbujemy zmniejszyć wartość różniczek do 0.000001 oraz zastosujemy zaokrąglenie za pomocą funkcji. 

Zamiast wartości oczekiwanej Math.E wprowadzimy wartość 2.7183. Po takich zmianach testy wyglądają już o wiele lepiej: 

 



 

 

 

Problem stanowi tylko jeden testowy przypadek  [TestCase(0, 0, 1)] dla funkcji 𝑓(𝑥, 𝑦)  = 𝑒𝑥+𝑦. Jeśli tak jest, to 

należy przyjrzeć się metodzie SecondDerivativeTwoVariablesOfx. Osoba, która utworzyła pochodne powinna 

zdecydować, czy: 

 zmienić liczbę zwracanych miejsc po przecinku, 

 brać mniej miejsc po przecinku niż zwraca metoda przy walidacji, 

 zrobić doświadczenia z wartościami 𝑑𝑥 oraz 𝑑𝑦. 

 W klasie z testami brakuje jeszcze przypadków dla funkcji złożonej. Ciekawą z punktu widzenia swoich własności 

jest tutaj funkcja złożona sin2(𝑥). Sinus to funkcja wewnętrzna, natomiast podniesienie do kwadratu to funkcja zewnętrzna.  

W celu napisania testów należy zdefiniować metody pomocnicze: 

// funkcja sinus 
private double test_function_3(double x) 
{ 
      return Math.Sin(x); 
} 
// funkcja kwadratowa 
private double test_function_4(double x) 
{ 
      return x * x; 
} 

oraz metodę testującą: 

// test wartości pierwszej pochodnej dla funkcji sin^2(x) po zmiennej x 
[TestCase(0, 0)] 
[TestCase(Math.PI, 0)] 
[TestCase(Math.PI / 2, 0)] 
[TestCase(Math.PI / 4, 1 )] 
[TestCase(- Math.PI / 4, -1)] 
public void check_compound_derivate_one_variable_of_x(double x, double expectedValue, 
double dx = 0.00001) 
{ 
      Derivates.CompoundDerivateOnevariable(test_function_4 ,test_function_3, x, dx) 



           .Should().Be(expectedValue); 
} 

Wynik testów dla metody liczącej wartości pochodnej funkcji złożonej jest pozytywny w każdym przypadku: 

 

 

Takich przypadków można tutaj wymyślić mnóstwo. Najważniejsze jest jednak to, aby testy weryfikowały cel, dla którego został napisany 

program. 

 

6. Podsumowanie 
 

 Celem napisania artykułu było pokazanie, w jaki sposób za pomocą delegatów można liczyć pochodne numeryczne 

w punkcie w języku 𝐶#. Przedstawione w artykule podejście ma tę zaletę, że za pomocą podstawowych definicji pochodnych 

jednej lub wielu zmiennych możemy w prosty i szybki sposób tworzyć metody, które mogą obliczyć wartość pochodnych 

funkcji powstałych w wyniku różnych ich kombinacji.   

 Artykuł prezentuje także testy jednostkowe, które są skierowane na testowanie wartości  brzegowych dla funkcji, 

które dodatkowo posiadają pewną osobliwość. W przypadku wcześniej przyjętego podejścia niezbędne jest testowanie 

precyzji zaokrągleń oraz określenie poziomu tej precyzji. 
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