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Numerická integrace
V tomto oddíle se pokusíme vyložit podstatu a principy numerických metod pro integrování funkcí a 

jejich jednoduché aplikace.

Problém je, že ze středoškoské matematiky úvod do diferenciálního a integrálního počtu pomalu 

mizí. Často je vynecháván kvůli nedostatečné časové dotaci matematice a také, že není součástí 

“státní maturity”. Některé školy si tuto kapitolu matematiky stále drží, ale je na pokraji zájmu žáků 

pro jejich nízkou motivaci ke studiu a náročnost kapitoly...

Numerická integrace chápe problematiku určitého integrálu poněkud jinak/odlišně než klasický 

Newton/Leibnicův přístup, proto je možné bez předchozích znalostí podat intuitivní definice a kapi-

tolu vyložit. Následující text nevyžaduje znalost pojmů derivace a integrál funkce, je to však 

výhodou.

Definice
Zjednodušeně: Nechť je dána funkce f(x) spojitá na intervalu <a, b>. Určitý integrál je dán vztahem 

A = ∫a
b
f (x)ⅆx = F[b] - F[a], kde F je primitivní funkce k f(x).

Tolik klasická “algebraická” definice. Nezasvědceným mnoho neřekne. Pro numerické výpočty je 

důležitý geometrický význam určitého integrálu: je to PLOCHA ohraničená osou x, mezemi a, b a 

funkcí f(x). Dobře je to vidět na obrázku, viz níže.

Určete plochu určenou mezemi 1 a 4, osou x a funkcí -2 + 14 x - 7 x2 + x3.

In[1]:= f[x_] = (x - 4) x - 1 x - 2 + 6 // Expand

Out[1]= -2 + 14 x - 7 x2 + x3



In[2]:= Plot[f[x], {x, 0, 5}]

Out[2]=
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In[3]:= Show[Plot[f[x], {x, 0, 5}],

Plot[f[x], {x, 1, 4}, Filling → {1 → {0, Lighter[Red, .7]}}]]

Out[3]=
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Naším úkolem je najít obsah červené plochy.

POZN: náš příklad lze algebraicky vyřešit velmi snadno (pokud umíme integrovat), dokonce se nám 

výsledek bude hodit pro srovnávání s numerickými výsledky, ale technická praxe často potřebuje 

integrály funkcí, které nelze najít! Proto numerické postupy integrace mají svůj nezastupitelný 

význam.

In[4]:= 
1

4
x3 - 7 x2 + 14 x - 2 ⅆx

Out[4]=
63

4

In[5]:= % // N

Out[5]= 15.75
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Ukázka změn mezí a absolutního členu

In[6]:= func = 14 x - 7 x2 + x3;

Manipulate[Show[Plot[func + CC, {x, 0, 5}, PlotRange → {-11, 11}],

Plot[func + CC, {x, x1, x2}, Filling → {1 → {0, Lighter[Red, .7]}}]],

{{CC, 2, "abs. clen"}, -12, 3}, {{x1, 1, "a"}, 0, 5},

{{x2, 4, "b"}, 0, 5}, SaveDefinitions -> True]

Out[7]=
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Ukázka neintegrovatelné funkce

Jednoduchý příklad algebraicky neintegrovatelné funkce. Jinými slovy nelze pomocí elementárních 

funkcí najít funkci, jejíž derivace by byla xx. Lze však dokázat, že taková funkce existuje!

POZN: tyto dvě věty nejsou ve sporu! Primitivní funkce k xx existuje (dokonce bude spojitá), ale 

nelze ji zapsat pomocí elementárních funkcí.

In[8]:= Integrate[xx, x]

Out[8]=  xx ⅆx

POZN: takových funkcí je mnoho, najděte nějakou.

Shrnutí
Zavedli jsme pojem (intuitivně) určitého integrálu jako plochu “pod” funkcí f(x). Z této představy 

vyjdeme při hledání metod pro výpočet této plochy.
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Sbírka úloh
1/ Vypočtěte plochu pod sinusoidou v intervalu <0,π>.

2/ Najděte nějakou neintegrovatelnou funkci (experimentujte s odmocninami).

3/ Naše definice říká, že určitý integrál je plocha pod křivkou..., ale co když je křivka pod osou x? 

(odpověď: nevadí to, zdůvodni)

4/ Pokus se pomocí integrálu odvodit vzorec pro obsah pravoúhlého trojůhelníku.

5/ Najdi si na internetu nějaký jednoduchý příklad aplikace určitého integrálu mimo matematiku 

(fyzika, elektrotechnika, ap.).

Zdroje
http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/Integrate.html

http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/NIntegrate.html

http://www.matematika.cz/urcity-integral
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