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Лекция №8.  MathCad тілінде программалау. 
ШАРТТЫ ОПЕРАТОРЫ (IF, OTHERWISE) 

MathCad-та енгізілген программалау тілі бар. Ол программалау тілі  Бейсик пен 

Паскаль тіліндеріне қарағанда жоғарғы деңгейдегі тіл болып табылады және объектілі-

бағытталған программалауды жүргізуге береді.  

MathCad-та программалаған кезде барлық құжатта емес, тек програманың ішінде 

ғана әсері болатын жергілікті (локалды) айнымалы қолдануға болады. Барлық құжат 

бойынша қолданылатын айнымалы ауқымды (глобалды) болып табылады.  

MathCad тілінде программаны құру үшін арнайы Programmіng (Программалау) 

панелін қолданамыз, ол Math (Математи матиқалық) панелінде орналасады. 

Программалау тілінде аз ғана операторларды қолданамыз (Сурет 1, а). Программа 

жазу үшін алдымен блок құруымыз керек. 

         
                                  а)                                                       б) 

Сурет 1. Программалау панелі 

 Бірлік элементті құру үшін программалық блок   қажет, 
Ол үшін командалық кнопка Add Line (Түзу сызық қосу) Programming 

(Программирование) панелі. Курсордың аймағында келесі объект пайда болады: , бұл 
жерде екі қатар программа енгізуге болады. Көп санды қатар программа енгізу үшін 
бірнеше рет Programming батырмасын басу қажет . 

Ауыспалы функцияның мәнін қосу үшін MathCadта арнайы  оператор 

қолданылады:  (Local Defіnіtіon - Локалды қосылу), ол Programmіng (Программалау) 
панелінде орналасқан.  

Кез-келген программалау тілінде өзінің арнайы операторлары болады,мысалға 
циклды оператор for, шартты оператор іf.   

Операторды дұрыс қолдану үшін оларды Programmіng (Программирование) 
панелін алған жөн. іf, for, whіle операторлары кодты активтендіреді, ол жоғарғы сол 
жақтың  маркерінде орналасқан. Шарттарды шешу үшін Boolean (Логическалық) панелі 
қолданылады.  

Шартты операторы (IF, OTHERWISE) 
Шартты IF (Егер) операторы программалау кезіндегі барлық  алгоритмдерде 

қолданылады. Шартты іf (Егер) операторы екі маркерден тұрады: Оң жақ маркерде шарт 
шығарылады, ал сол жақта – операция. Маркер операторында бірнеше шарт болуы 
мүмкін. 

IF  шартты операторының іс- әрекеті екі бөліктен тұрады: 
1.  Алдымен логикалық  өрнек тексеріледі. Ол ақиқат болса, онда IF  

операторының сол жағында тұрған оператор орындалады.  
2. Егер шарт жалған болса,  ештеңе болмайды, программаның орындалуы 

келесі жолға беріледі.  
Otherwіse  операторы істелінетін іс қимылды анықтайды, мысалы егер шартты 

оператор қате болған жағдайда. Бір уақытта бірнеше шартты іf (Егер)  операторды 
қолдануға болады. Жасап отырған программамыз өшіп қалса return (Қайтару) 
операторымен қалпына келтіре аламыз.  
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Мысалы,   өрнегі   егер С > 0, онда  A–ға В-ның мәні меншіктеледі 

дегенді білдіреді, ал  

                                   
өрнегі егер A>B , онда  D –ға С -ның мәні меншіктеледі, әйтпесе  E –ге  F–                         

тың мәні меншіктеледі дегенді білдіреді. 

Мысал 1. х мәні берілген. х-тің мәніне байланысты z мәні 0 немесе 3 мәнін 

қабылдайды. х өзгерген кезде z-тің мәні де өзгереді.  

x 1

z 0 x 0if

3 otherwise



z 3  
Мысал 2. х мәні берілген. у  мәні х-ке тәуелді,  бірақ бұл жерде үш вариант бар. 

x 11

y x x 0if

x
2

0 x 10if

e
x

otherwise

y 5.987 10
4


 

A B C 0if

C D A Bif

E F otherwise


