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Abstrakt: V rámci řešení projektu Inovace bakalářského studia – Počítačová podpora
výuky předmětu Matematika II na FAST VUT v Brně se snažíme prohloubit znalosti
problematiky předmětu modelováním úloh pomocí programového systému MAPLE. Pří-
spěvek se zabývá v českém prostředí nepříliš propracovanou oblastí výpočtů a aplikací
křivkových integrálů v systému MAPLE. Předností systému MAPLE jsou bohaté mož-
nosti popisu a vizualizace integračních oborů a funkcí. Dále lze při výpočtu řešení úloh
použít několik postupů. To je v příspěvku ilustrováno ukázkovými příklady.
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Curvilinear Integral in the System MAPLE

Abstract: The project Innovation in bachelor study programmes at Brno University of
Technology – Computer support in teaching the subject Mathematics II is devoted to
improving the student skills and knowledge by means of the complex software system
MAPLE. The contribution presents several illustrative examples of line integrals.

Key words: line integral in a scalar field, line integral in a vector field, system MAPLE,
system Moodle.

Úvod

Kvalitní zvládnutí matematických předmětů je předpokladem dalšího úspěšného studia
odborných předmětů na technických vysokých školách. Proto byla do projektu Inovace
bakalářského studia na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně jako jeho
součást zařazena Počítačová podpora výuky předmětu Matematika II. V rámci tohoto
projektu vytváříme speciální kurz ve fakultním e-learningovém systému Moodle. Budeme
pracovat v prostředí programového systému MAPLE. Moodle (zkratka z anglického Mo-
dular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je softwarový balík pro tvorbu
výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Srovnej [1]. Systém MAPLE je
komplexní interaktivní programové prostředí modelující matematické operace se symbo-
lickými výrazy, provádějící numerické výpočty s vysokou přesností, vizualizace funkcí,
umožňující i programovat. Srovnej [2], [3].

Vytvářený kurz obsahuje stručný popis základů práce v matematickém aplikačním
systému MAPLE a podrobněji ty partie, které jsou probírány v předmětu Matematika II.
Kromě toho jsou součástí kurzu i interaktivní materiály k procvičování látky předmětu
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Matematika II. Srovnej [4]. Ty uvádějí stručné shrnutí nejdůležitějších pojmů a vzorců,
dále několik podrobně vyřešených úloh ilustrovaných 3D grafikou a testy.

Předmět Matematika II se vyučuje ve 3. semestru na všech oborech studia stavební
fakulty. Program předmětu Matematika II se skládá z tématických celků Integrální počet
II a Obyčejné diferenciální rovnice. V rámci integrálního počtu funkcí více proměnných
se ukázalo jako nejméně zpracované téma problematika křivkových integrálů v systému
MAPLE. Pokud je mi známo, tak česky psaným veřejně dostupným materiálem je pouze
kapitola práce Ing. Vladimíra Žáka: Matematické výpočty se systémem Maple, viz [5].

V následujících kapitolách příspěvku se ukazují možnosti systému MAPLE na poli
křivkových integrálů, které prezentujeme v kurzu Matematika II pro posluchače stavební
fakulty.

Křivkový integrál 1. druhu

Je dáno skalární pole spojitou funkci f : u = f(x, y, z) a v něm oblouk γ daný paramet-
rickými rovnicemi x = ϕ(t), y = ψ(t), z = χ(t), t ∈ 〈a, b〉.∫

γ

f(x, y, z) ds

představuje zápis křivkového integrálu ve skalárním poli (ze skalární funkce, I. druhu).
Výpočet křivkového integrálu provádíme převodem na jednoduchý určitý integrál podle

vztahu ∫
γ

f(x, y, z) ds =
∫ b

a

f [ϕ(t), ψ(t), χ(t)]
√

[ϕ′(t)]2 + [ψ′(t)]2 + [χ′(t)]2 dt.

Příklad 1.
Vypočteme plošný obsah části válcové plochy x2 + y2 = 1

4 ohraničené rovinami z = 0
zdola a z = 3y shora.

Zobrazení zadání v MAPLE
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Obsah válcové stěny s řídící křivkou γ ⊂ E2 v rovině z = 0 a tvořícími přímkami
rovnoběžnými s osou z, ohraničené plochami g(x, y) ≤ f(x, y), je

P =
∫
γ

[f(x, y)− g(x, y)] ds.

V našem případě f(x, y) = 3y, g(x, y) = 0, takže

P =
∫
γ

3y ds.

γ je půlkružnice x2+y2 = 1
4 , y ≥ 0, parametricky γ : x = 1

2 cos t, y = 1
2 sin t, t ∈ 〈0, π〉.

Výpočet v MAPLE

Křivkový integrál 2. druhu

Je dáno vektorové pole ~f , jehož složky P (x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) jsou spojité funkce
na oblouku ~γ : x = ϕ(t), y = ψ(t), z = χ(t), t ∈ 〈a, b〉 orientovaném souhlasně s parame-
trickým vyjádřením.
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∫
~γ

~f · ~dr

představuje zápis křivkového integrálu ve vektorovém poli (z vektorové funkce, II. druhu).
Výpočet opět provádíme převodem na jednoduchý určitý integrál podle vztahu∫

~γ

~f · ~dr =
∫
~γ

P (x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz =

=
∫ b

a

{P [ϕ(t), ψ(t), χ(t)] · ϕ′(t)+Q[ϕ(t), ψ(t), χ(t)] · ψ′(t)+R[ϕ(t), ψ(t), χ(t)] · χ′(t)} dt.

Příklad 2.
Vypočteme cirkulaci vektorového pole ~f = (−x2y, xy2) podél kladně orientované kružnice
se středem v počátku a poloměrem a.

Zobrazení zadání v MAPLE

Integrál po uzavřené křivce se nazývá cirkulace vektoru ~f podél křivky ~γ a značí∮
~γ

~f · ~dr.

Parametrické rovnice zadané kružnice jsou ~γ : x = a cos t, y = a sin t, t ∈ 〈0, 2π〉,
takže derivace jsou x′ = −a sin t, y′ = a cos t.∮

~γ

~f · ~dr =
∮
~γ

−x2y dx + xy2 dy =
∫ 2π

0
(a4 cos2 t sin2 t+ a4 cos2 t sin2 t) dt

Výpočet v MAPLE

277



Jiný postup výpočtu vychází z Greenovy věty, která popisuje vztah mezi křivkovým
integrálem v rovinném vektorovém poli a integrálem dvojným.

Je dána kladně orientovaná jednoduchá uzavřená křivka ~γ, která ohraničuje rovinnou
oblast Ω, a vektorové pole ~f , jehož složky P,Q jsou na Ω spojité a mají tam spojité
parciální derivace. Pak platí∮

~γ

~f · ~dr =
∮
~γ

P (x, y) dx + Q(x, y) dy =
∫∫

Ω

(
∂Q

∂x
− ∂P

∂y

)
dxdy.

V našem případě P = −x2y, Py = −x2, Q = xy2, Qx = y2, Qx − Py = y2 + x2, takže∮
~γ

~f · ~dr =
∫∫

Ω

(
x2 + y2

)
dxdy.

Dvojný integrál na kruhu Ω můžeme vypočítat transformací do polárních souřadnic.
Pro ni platí vztahy

x = r cos θ, y = r sin θ, J = r,

kde r je průvodič bodů z Ω, θ úhel průvodičů měřený od kladné části osy x a J jakobián
transformace.

Při výpočtu touto transformací postupujeme podle vztahu∫∫
Ω

f(x, y) dxdy =
∫∫

Φ

f(r cos θ, r sin θ) · |J | drdθ.

Zobrazení integračních oborů v MAPLE

Popis integračního oboru v kartézských souřadnicích

278



Popis integračního oboru v polárních souřadnicích

Výpočet v MAPLE

Oba postupy výpočtu vedou samozřejmě na stejný výsledek.

Závěr

Ukazuje se, že použitý systém MAPLE disponuje bohatými možnostmi popisu a vizua-
lizace integračních oborů a funkcí. Dále s jeho pomocí můžeme při výpočtu řešení úloh
použít několik postupů. To jsou všechno vlastnosti potvrzující vhodnost jeho využívání
ve výuce.

Tento příspěvek je podporován projektem „Posílení kvality studia bakalářského stu-
dijního programu Stavební inženýrstvíÿ, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0426, Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

279



Reference

[1] http://moodle.cz, moodle.org.

[2] Shingareva, I., Lizarraga-Celaya, C.: Maple and Mathematica, Springer-Verlag Wien,
2007.

[3] Hřebíček, J., Pospíšil, Z., Urbánek, J.: Úvod do matematického modelování s využitím
Maple, CERM Brno, 2010.

[4] Plch, R., Šarmanová, P.: Multimediální sbírka řešených úloh a testů z integrálního
počtu funkcí více proměnných, Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning
2009, Hradec Králové 2009, 67–71.

[5] Žák, V.: Matematické výpočty se systémem Maple, http://maple.vladimirzak.com.

Doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie,
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Veveří 95, 602 00, Brno, ČR
E-mail: novotny.j@fce.vutbr.cz

280




