Integralberäkning med
programmering

Så här ser programmet ut:

I denna aktivitet som visar vi hur man med ett ganska
enkelt program numeriskt kan beräkna areor under
kurvor Vi använder här den s.k. mittpunktsmetoden
som oftast ger mycket bra resultat.
Vi visar också hur man med några inbyggda verktyg
hos TI-Nspire kan göra beräkningar av areor under
kurvor.
På sid 2 förklarar vi For .. EndFor-satsen och formeln

d

m := m + f  a + d ⋅ i +  för m.
2


Vid programkörning för funktionen f (x) = x 2 , nedre
gräns 0, övre gräns 4 och 4 delintervall får vi följande
resultat

Man kan läsa mer For … EndFor och loopar i kapitel 4
Övning 1 bland ”10 minutes of Code”-övningarna.

Med 8 delintervall får vi följande resultat:
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Låt eleverna gärna pröva med många delintervall och
jämför med det exakta resultatet.

På sid 6 och 7 visas hur man kan göra beräkningarna
på annat sätt. Vi använder här funktionen Seq som är
en förkortning av Sequence som här står för talföljd. Vi
kan sedan summera de 4 termerna i talföljden med
funktionen sum.

Här är arean av alla rektanglar i ett kalkylark. Vi har
sedan summerat i cell b1.

I problem 2 gör vi sedan en areaberäkning på en halv
ellips. Man kan plotta ellipsen med två funktioner
Med 100 delintervall får vi här ett mycket bra resultat.

y=
+ 1−

I nästa spalt visas nu hur man kan använda seqfunktionen i några enkla beräkningar.
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x2
x2
resp. y =
− 1− .
4
4

Avslutningsvis skulle man kunna säga att numeriska
metoder för beräkning av integraler understryker
integralens karaktär som summa. Det är lätt att eleverna tappar bort detta när de bara tar fram exakta
svar med hjälp av primitiva funktioner.
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