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Numerická integrace
Nyní můžeme přistoupit k vlastnímu výpočtu plochy pod křivkou. Nejjednodušší na pochopení i 

naprogramování je tzv. obdélníková metoda. Také je nutno zdůraznit, že se v praxi moc nepoužívá, 

protože je relativně nepřesná.

Obdélníková metoda
Obdélníková metoda vychází z myšlenky rozdělit interval <a, b> na dílky (obdélníky) a jejich plochy 

sečíst. Viz následující obrázek:



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

body = Table1 + nn * 3  20, f1 + nn * 3  20, {nn, 0, 20 - 1};

gr = GraphicsEdgeForm[Black], Red, TableRectangle1 + nn * 3  20, 0,

1 + nn + 1 * 3  20, f1 + nn * 3  20, {nn, 0, 19};

ShowPlotf[x], x, 2  3, 4 + 1  4, AxesOrigin → 1  2, 0,

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

gr, ListPlot[body, PlotStyle → PointSize[.01]],

Plot[f[x], {x, 0, 5}], ImageSize → Large
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Je však několik něcí, které je potřeba prodiskutovat! Budou položeny i otázky na které neexistuje 

jednoznačná-obecná odpověď...

(numerická matematika posuzuje každý řešený příklad zvlášť a podle zadaných podmínek volí 

příslušnou metodu a její parametry).

1/ jaká je výška obdélníků? pro jednoduchost a pro rychlost výpočtu volíme vždy (v tomto případě) 

levou funkční hodnotu, tedy délku levé strany obdélníku, viz obrázek. Obecně lze zvolit jakýkoliv 

bod ze šířky obdélníku a vypočítat funkční hodnotu a tu použít jako výšku obdélníku, avšak pro to 

musí být dobrý důvod, protože jakýkoliv další výpočet navíc prodlužuje dobu bědu celé integrace.

1a/ porovnejte tento přístup s pojmy dolní a horní integrální soušet, proveďte diskusi.

Obrázek, který popisuje experiment s volbou, jak bod z šířky obdélníku ovlivňuje jeho výšku, pozice 

bodu je z intervalu <0,1>, nula je vlevo, jedna je v pravo.
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In[5]:= f[x_] = (x - 4) x - 1 x - 2 + 6 // Expand;

Manipulateposun =
3

20
* posunRel;

body = Table1 + nn * 3  20 + posun, f1 + nn * 3  20 + posun, {nn, 0, 20 - 1};

gr = GraphicsEdgeForm[Black], Red, TableRectangle1 + nn * 3  20, 0,

1 + nn + 1 * 3  20, f1 + nn * 3  20 + posun, {nn, 0, 19};

ColumnShowPlotf[x], x, 2  3, 4 + 1  4, AxesOrigin → 1  2, 0,

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

ListPlot[body, PlotStyle → PointSize[.01]], Plot[f[x], {x, 0, 5}],

ImageSize → Large, ((# // Last) & /@ body) * 3  20 // Total // N,

{{posunRel, .3, "posun"}, 0, 1, .05}, SaveDefinitions → True
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15.749

Další experiment: zaveďme součet obsahů obdelníků vzhledem k pozici bodu jeho výšky jako funkci 

a sledujme ji na intervalu <0,1>. Jinde to nemá smysl!

In[7]:= fposun[x_] :=

(# // Last) & /@ Table1 + nn * 3  20 + 3 x  20, f1 + nn * 3  20 + 3 x  20,

{nn, 0, 20 - 1} * 3  20 // Total // N

In[8]:= fposun[0.3]

Out[8]= 15.749
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In[9]:= Plot[{fposun[x], 15.75}, {x, 0, 1}]

Out[9]=
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Úkol: interpretujte graf znázorněné funkce s tím, že číslo 15.75 je správné řešení našeho úkolu – 

našeho integrálu na zadané funkci (viz předešlý soubor).

2/ jakou volit šířku obdélníků?  respektive jejich počet na daném intervalu? Tady odpověď není 

úplně jednoznačná, protože ji ovlivňuje náš požadavek na maximální povolenou chybu, které se 

chceme dopustit při výpočtu.

Lze odvodit vzorec pro chybu ze kterého pak lze vypočítat počet dílků-obdelníků pro výpočet plochy 

s danou přesností. Vzorec zde neuvedeme jelikož vyžaduje znalosti derivací vyšších řádů. Obecně 

však platí, čím více dílků tím vyšší přesnost. POZOR: tolik teorie! Realita bývá složitější. Při realizaci 

na počítači je náš výpočet omezen přesností datových typů a operacemi na nich a jejich zaokrouhlo-

vacími chybami!!! Od určité hranice zvyšování počtu dílků nemá smysl a naopak vede k nepřesným 

výsledkům, nehledě na délku výpočtu – je neúměrně dlouhá.

Je těžké uvádět nějaká absolutní čísla, vždy je potřeba případ od případu posuzovat zvlášť a opa-

trně, lze jen doporučit: 103 až 105 dílků, ve vetšině případů dostačuje k uspokojivým výsledkům 

integrace.

Shrnutí
V této kapitole byla diskutována nejjednodušší numerická integrační metoda – obdélníková. Vzhle-

dem k přesnosti výpočtu je nutné zvážit jak bude počítána výška obdélníčku vzhledem k jeho šířce. 

Typicky se volí levý, pravý nebo prostřední bod. Z výše uvedeného příkladu je však vidět, že se 

jedná o nejméně vhodné body. Proto dochází k chybám, které lze eliminovat zvýšením počtu dílků 

(avšak jen do určité meze).

Sbírka úloh
1/ Sestav program v jazyce Java pro obdélníkovou metodu.

2/ Integruj funkce nad intervalem <0, 1> : x , x2, x3, sin(x), cos(x), log(x), 10x. Experimentuj s 

počtem dílků při integraci. Porovnej výsledky z Java programu s výsledky Wolfram Mathamatici.

3/ Experimentuj s vysokým počtem dílků v jazyce Java na intervalem <a, b>. Prvně nech výpočty 

bězět v datovém typu float a pak v double. Sleduj přesnost výpočtu a jeho délku/čas.

4/ Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb: rychlost je integrálem zrychlení, dráha je je integrálem 

rychlosti. 
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5/ Nastuduj si co je to aditivní integrační konstanta a promysli jak souvisí s numerickou integrací, 

vysvětli její geometrický význam.

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

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

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

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%BD_pohyb

http://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/numet/_numet.html#_Toc501178914
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