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Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou řešení různých typů integrálů funkcí jedné a 
více proměnných, přes křivky a různé typy oblastí, pomocí počítačových algebraických 
systémů, speciálně Maple a vybranými aplikacemi integrálního počtu. V příspěvku jsou také 
uvažovány možnosti zařazení do výuky. 
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Integrals and Applications in Computer Algebra Systems 
 
Abstract: The contribution deals with the solution of different types of integrals of functions 
of one and several variables, over curves and different types of areas, using computer algebra 
systems, especially Maple, and selected applications of integral calculus. There are also 
considered options for inclusion in education.  
 
Key words: integral calculus, Maple, computer algebra systems 
 
Úvod 
Tento článek je zaměřen na užití počítačových algebraických systémů (PAS) na vybrané 
partie matematiky. Z programových prostředků, které jsou licencovány na Fakultě stavební 
ČVUT Praha, a to i pro individuální užití pro studenty, je zvolen programový prostředek 
MAPLE a partie integrálního počtu obecně. Z hlediska použití PAS při výuce v základních 
kurzech matematiky v bakalářském studiu, je situace při použití jiného prostředku, například 
MATLAB, na který je také na Fakultě stavební ČVUT Praha k dispozici multilicence, v 
principu zcela analogická. Na programový prostředek MATHEMATICA firmy Wolfram 
Research v současné době na Fakultě stavební licenci nevlastníme.   
Výuce integrálního počtu a jeho aplikacím je v základních kurzech bakalářského studia 
věnována podstatná část semestrálních kurzů. Jedná se o integrální počet funkcí jedné 
proměnné, dále o vícerozměrné integrály a o integrály přes křivky v rovině a v prostoru a to 
z vektorových a skalárních funkcí. Důležitost profesní znalosti těchto partií pro studenta a 
absolventa Fakulty stavební vyplývá zejména ze skutečnosti, že mnoho principiálních pojmů 
je vyjádřeno právě pomocí integrálů. Kromě různých obsahů, objemů, hmotností rovinných a 
prostorových útvarů, jsou to například různé statické momenty, momenty setrvačnosti, těžiště, 
práce/energie při pohybu v silovém poli apod., které patří k základním profesním znalostem 
ve stavební oblasti. Podobná situace z hlediska užití PAS by byla také v jiných partiích 
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matematiky, neméně významných, například partie diferenciálního počtu funkcí jedné a více 
proměnných, lineární algebry apod., ale tato práce je zaměřena na zmíněný integrální počet.       
 
1. Integrály funkcí jedné reálné proměnné 
V partii integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné se v této práci zaměříme zejména na 
výpočty jednorozměrných integrálů, ať jsou dány samostatně k výpočtu studentům nebo 
vznikly na základě nějaké aplikace. Student má znát, podle akreditace předmětu, základní 
techniky v jejich principu a má je umět realizovat. Ke kontrole pak slouží zkouška a úroveň 
znalostí je vyjádřena příslušným hodnocením. Počítačový prostředek je sice významným 
partnerem a prostředkem, který ulehčuje práci, zejména při komplikovaných a zdlouhavých 
výpočtech, ale sám o sobě princip metod neukazuje. Ukážeme, jaké vybrané možnosti 
poskytuje v tomto případě Maple.  
Vybereme jeden typ integrálu, který obvykle vede ke zdlouhavým výpočtům, a to integrál 
z racionálních funkcí. A přitom právě na tento typ integrace vedou různé substituce, které jsou 
jako algoritmické doporučené podle typu integrandu. Zejména pokud příslušná racionální 
funkce nevyjde přímo ryze lomená, je potřeba ji nejprve rozložit na celistvou funkci a 
racionální ryze lomenou, obvykle dělením polynomů. Pracnost výpočtu dále také obvykle 
spočívá v následném rozkladu na parciální zlomky a jejich integraci, a to zvláště v případě, 
kdy jmenovatel má komplexní kořeny a to zejména vyšší násobnosti. 
Jako ukázku uvažujme například následující integrál: 
 

 

                                                  
 
Jde o běžnou racionální funkci, která obsahuje parametr, není ryze lomená a reprezentuje 
ručně poměrně pracný a zdlouhavý algoritmický výpočet. Maple také umožňuje symbolické 
výpočty a vyjde výsledek 
 

 

        

                                                                                 
 Výsledek můžeme dostat také v upraveném tvaru 
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Maple lze snadno použít také k výpočtu určitých integrálů, například: 
 

 

                                                                                        
 
dále nevlastních integrálů, například: 
           

 

                                                            
Je možné určit také numerickou hodnotu výsledku, například: 
 

 
                                                         
 
Příkazy je možné doplnit různými možnostmi, které poskytují parametry z options, případně 
využít různé grafické výstupy, například k vykreslení grafu řešení nebo jeho vybraných částí, 
ale toto zde v úplnosti zařazeno není. 
 
2. Aplikace vícerozměrných integrálů 
V případě vícerozměrných integrálů a jejich aplikací je využití nějakého počítačového 
prostředku efektivnější, zvláště pro možnosti využití grafických výstupů. Uvedeme na ukázku 
několik typických příkladů, které v principu studenti řeší. Jde například o objemy/povrchy 
těles v 3D-prostoru ohraničených danými plochami.     
Jedna ze standardních úloh je určit například objem tělesa ohraničeného plochami, například  
                                                 
 
Je užitečné využít možnosti grafického výstupu a těleso zobrazit: 
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Různé doplňkové vlastnosti grafiky, volbu osového souřadného systému, mřížek, volby barev 
apod., lze samozřejmě užít jinak, podle představ a potřeb uživatele. Plochy si lze zobrazit také 
jednotlivě, jako na Obr. 1, 
 

 

         
                                                                     Obr. 1 
 
a zobrazení celého tělesa je na Obr. 2 
 

  

                                                       
                                                                     Obr. 2 
 
Objem daného tělesa je vyjádřen následujícím integrálem, v tomto případě je užita klasická 
metoda podle Fubiniovy věty a jsou využity příslušné symetrie 
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Hodnota integrálu je pak určena: 

 
 

                                                                     
      
Následující úloha je principiálně stejná: objem tělesa ohraničeného plochami, v tomto případě 
plochami 
                                                    
 
Jedná se o rotační paraboloid, válcovou plochu s osou rovnoběžnou s osou z a procházející 
osou x mimo počátek; ohraničující plochy jsou doplněny o uvedenou souřadnou rovinu.  
 
Plochy je možno si opět zobrazit a to analogickými příkazy jako v předcházejícím příkladu, 
například plochy jednotlivě a pak společně, jak je uvedeno na Obr. 3 a 4. 
 

            
     

Obr. 3 
      
Opět je možno zobrazení ploch optimalizovat volbami různých parametrů, které například 
poskytují options, volit různé úhly pohledů, dále případně různě otáčet obrázek, což vše 
umožňuje prohlédnout si těleso ve všech detailech.  
K výpočtu obecně obrázky samozřejmě nutné nejsou, ale pokud jsou příslušné obrázky, a to 
jak v prostoru, tak v rovinném případě, zobrazeny správně, mohou velmi účinně poskytnout 
návod k volbě metody řešení, k určení příslušných integračních mezí apod. A naopak, pokud 
je obrázek chybný, může být zavádějící a může vést následně k chybnému řešení. Tato 
skutečnost je všeobecně známá a mnohokrát, bohužel, studenty empiricky ověřená. Zde se 
opět ukazuje významnost počítače jako účinného podpůrného prostředku. 
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Obr. 4 
 
V tomto příkladě je vhodné použít substituční metodu, a to substituci do polárních souřadnic  
a Maple substituce také umožňuje. Zvolíme a realizujeme substituci: 
 
   
                 

                                                       

 

                                                      
Objem příslušného tělesa je vyjádřen integrálem: 
 

 

                                       
Hodnota daného integrálu je: 

      

                                                             
Následující příklad reprezentuje úlohy, kdy integrand má speciální tvar a je třeba jej určit. 
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Jedná se například o třídu úloh, které jsou založeny na vzorci k určení velikosti grafu funkce 
dvou proměnných, nebo jeho části, obecně k určení velikosti plochy v 3D-prostoru.  
 
Jedna ze standardních úloh je určení velikosti plochy, například části plochy z2 = x2  + y2 , 
vyříznuté plochou, například 2z y  . Vyříznutá plocha, která je předmětem výpočtu, je 
zobrazena (pomocí Maple analogickými příkazy grafiky) na Obr. 5. 
 

                                   
 

Obr. 5 
 

Pomocí příkazů Maple vypočteme integrand: 
 

  
 

                                                                      
Užijeme substituci do polárních souřadnic: 
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Velikost příslušné plochy je vyjádřena integrálem: 
 

 

                                                 
Výsledná velikost vyříznuté části plochy je: 
 

 
                                                         
 
3. Aplikace křivkových integrálů 
Jednou z obvyklých aplikací křivkového integrálu, kdy integrand je vektor-funkce (II. druhu), 
je práce/energie vykonaná/získaná při pohybu po nějaké křivce v silovém poli. Uvažujme, 
například, křivku C v rovině, která je obvodem trojúhelníka ABC, s vrcholy na souřadných 
osách v bodech o souřadnici 1 a jedním vrcholem v počátku, jak je zobrazeno na Obr. 6. 
Práce/energie záleží na orientaci křivky, zvolme například orientaci v záporném smyslu, tedy 
ve směru pohybu hodinových ručiček, viz Obr. 6.  

                                      
Obr. 6 

 

Uvažujme, například, silové pole  F(x,y)=(P(x,y), Q(x,y))=(1,1)  a počítejme integrál                                                       

                                   
              

          d d
C

P x Q y   
 

pro P=1 a Q=1. Křivku C je nutno nějak vyjádřit, aby byla zachována požadovaná orientace. 
Obvod trojúhelníka sestává ze tří na sebe navazujících úseček, použijeme například 
parametrické vyjádření. Křivku lze parametrizovat mnoha způsoby, zvolme parametrické 
vyjádření, které zachovává zápornou orientaci, například takto: 
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I.: x(t)=0, y(t)=t, t od 0 do 1 

II.: x(t)=t, y(t)=1- t, t od 0 do 1                                                                                            (1) 

III.: x(t)=t, y(t)=0, t od 1 do 0 

Výpočet integrálů pomocí příkazů Maple je následující: 

  

                                                                                            
Vyjde výsledná hodnota:                                                         

                                                                        
Vzhledem k vlastnostem křivky a konstantnímu silovému poli odpovídá výsledek skutečnosti. 

Určení délky křivky, rovinné nebo prostorové, je jednou ze základních aplikací křivkového 
integrálu ze skalární funkce (I. druhu). Tato úloha je založena obecně na křivkovém integrálu 

                                                                   
s volbou skalární funkce f(x,y)=1. Je známá skutečnost, a odpovídá realitě, že křivkový 
integrál I. druhu nezáleží na orientaci křivky, tedy má stejnou hodnotu, když zaměníme 
počáteční bod a koncový bod křivky. Jako příklad můžeme vypočítat délku obvodu 
trojúhelníka ABC z Obr. 6 a použijeme stejné parametrické vyjádření (1).  

Délka obvodu daného trojúhelníka je dána jako součet: 

 

                                                                             
 Výsledná hodnota vyjde:                                                           

                                                                      
Tato hodnota je překvapující a je vidět na první pohled, že je chybná. Obvod daného 
trojúhelníka se skládá ze dvou úseček délek 1 a přepona je úhlopříčka čtverce o straně 1 a má 
velikost odmocnina ze dvou. Správnou hodnotu délky obvodu dostaneme jako součet délek 
jeho stran. V této úloze je student-řešitel ve výhodě, že může zjistit chybu jiným alternativním 
výpočtem. Je zřejmé, že pro jiné a mnohem komplikovanější křivky, kde by se právě mohly 
uplatnit výhody počítačových prostředků, je taková šance minimální.  

Evidentní chyba ve výsledku vždy upozorní na jistou chybu kdesi ve výpočtu. Na tomto místě 
je vhodný okamžik upozornit na důležitost a nezastupitelnost teoretického základu. V tomto 
příkladu je chyba průhledná a snadno se odstraní. I když řešitel ví, že pro délku křivky není 
podstatné, který z koncových bodů užije jako počáteční a druhý jako koncový, což odpovídá 
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realitě a praktické zkušenosti, ale musí také dostatečně docenit význam teorie a požadavku 
rostoucího parametru při parametrickém vyjádření. 

Tato situace se netýká samozřejmě jen křivkového integrálu, ale může nastat principiálně také 
v dalších matematických partiích. Jedna věc je zřetelná s jistotou, že bez teoretického 
podkladu se při výuce neobejdeme. 

 

Závěr 
Cílem tohoto článku nebyl detailní výklad použití podpůrného počítačového prostředku, 
v tomto případě Maple, ale námět k tomu, jak a co by bylo možné a efektivní k případnému 
zařazení do výuky, zejména cvičení v základních kurzech bakalářského studia, jako alternace 
k ručnímu počítání. V přednáškách se různé výstupy z počítačů, zejména grafické, používají, 
ale jiná je efektivita výukového procesu pro studenta, když sám něco řeší. Problematikou 
zařazení počítačů do výuky matematiky se na Katedře matematiky Fakulty stavební ČVUT 
Praha zabýváme průběžně dlouhou dobu, ale efektivní způsob použití počítačů ve cvičeních 
v základních bakalářských kurzech nalezen nebyl. Ukázal se také problém organizační, kdy, 
vzhledem k vysokému počtu studentů, více cvičení probíhá paralelně nebo se částečně 
překrývají a převyšuje to počet počítačových učeben. Experimentálně jsme v minulosti zkusili 
použití počítačů na jednom menším oboru, kdy část cvičení probíhala v počítačových 
učebnách, ale celkový výsledný efekt nenaplnil očekávání. Počítače používáme nezastupitelně 
k průběžnému počítačovému testování během semestru, které probíhá ve všech základních 
kurzech a ve všech studijních programech. Jsou realizovány tři povinné testy za semestr pro 
každého studenta, přihlašování probíhá přes internet; o testování na počítačích například 
publikace [1]. Ve cvičeních a při předmětových zkouškách se průběžně užívá ruční počítání. 
Použití počítačů v základních kurzech je založeno na bázi dobrovolnosti a to tak, že cvičení 
od druhé matematiky v letním semestru 1. ročníku je nabízeno pro zájemce také alternativně 
jako model, kdy cvičení probíhá částečně v počítačové učebně s užitím licencovaného 
profesionálního softwaru a s tím máme zkušenosti pozitivní. 

 

Literatura 
[1] Bubeník F.: Analýza testování v matematice s podporou počítačů, Sborník příspěvků 5. 
konference Užití počítačů ve výuce matematiky, str. 25 – 28, České Budějovice, 2011. 

 

 

Doc. RNDr. František Bubeník, CSc. 
České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební, katedra matematiky 
Thákurova 7 
166 29 Praha 6 
Czech Republic 

e-mail: bubenik@fsv.cvut.cz 

57




