
Lista 18. Zastosowanie całek do liczenia pól i bryły obrotowe

1. Uzasadnij, że definicja całki nieoznaczonej (na poprzedniej liście) jest dobra, tzn: jeśli dwie
funkcje F1 i F2 (określone na przedziale (a, b)) mają tę samą pochodną, to w każdym punkcie
x ∈ (a, b) różnica F1(x)− F2(x) = C dla pewnej liczby C.

Całki oznaczone

Definicja 0.1 Całką oznaczoną w granicach a < b funkcji f (określonej na przedziale [a, b])
nazywamy liczbę, którą oznaczamy

∫ b
a
f(x) dx i liczymy ze wzoru:∫ b

a

f(x) dx = F (b)− F (a), (1)

gdzie F (x) jest dowolną funkcją pierwotną (patrz: def. całki nieoznaczonej).

Uwaga 0.1 (a) Jest jasne, że każda funkcja pierwotna użyta we wzorze (1) da taką samą
liczbę.

(b) Taka całka liczy pole pod wykresem funkcji f nad przedziałem (a, b) na osi odciętych.

(c) Jeśli funkcja jest dodatnia, to pole zlicza się "na plus", a jak jest pod osią, to "na minus".
Tak więc całka

∫ 1
−1 x dx = 0, bo 1/2− 1/2 = 0.

(d) Zrozumienie dlaczego liczenie pól i operacja odwrotna do pochodnej mają ze sobą tyle
wspólnego wymaga dokładnych definicji pola (czyli całki oznaczonej) i jest to oparte, na
dzieleniu pola na wąskie, pionowe prawie-prostokąty. Niemniej na przykładzie funkcji,
które są łamanymi można dość łatwo zobaczyć, że całkowanie liczy pole pod wykresem
(a przecież łamane powinny dobrze "przybliżać" inne funkcje).

2. Policz poniższe całki oznaczone i powiedz jakie pola zostały w ten sposób policzone.

(a)
∫ 3
1 2x+ 3 dx,

(b)
∫ 3
1 −2x+ 3 dx,

(c)
∫ 1
0 x
2 dx,

(d)
∫ π
0 sin(x) dx,

(e)
∫√π
0 x · cos(x2) dx,

(f)
∫ 8
0 x
2/3 dx,

(g)
∫ 1
−1 sin(x

3)2cos(x
3−2x) dx,

(h)
∫ −1
−3 (x

3 + x2 − 3x) dx.

Powstaje pytanie: co jeśli chcemy policzyć pole, które nie jest ograniczone? Na przykład:
czy pole pod wykresem funkcji 1x jest ograniczone (nad odcinkiem [1,∞))? W tego typu
sytuacjach działamy naturalnie: liczymy pole nad odcinkiem [1, N ] i patrzymy, co się dzieje
przy N →∞. Podobnie, jeśli chcemy policzyć pole tej samej funkcji 1x nad odcinkiem (0, 1],
to liczymy pole nad odcinkiem (ε, 1] i liczymy granicę przy ε→ 0.

3. Dane są funkcje f(x) = 1
x , g(x) =

1√
x
, h(x) = 1

x3 , j(x) =
1
2x . Powiedz które pola nad

odcinkami (0, 1] i [1,∞) tych funkcji są skończone (i ile wynoszą), a które nieskończone.
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Załóżmy, że mamy funkcję f(x) na odcinku (a, b). Formalnie i precyzyjnie całkę oznaczoną∫ b
a
f(x) dx liczy się tak:

• dzielimy przedział (a, b) na małe przedziały o długości mniejszej niż ε,

• liczymy pole nad każdym przedziale tak, jakby funkcja tam była stała (czyli pole pro-
stokąta),

• sumujemy takie pola,

• bierzemy coraz mniejsze podziały, tzn. takie że ε→ 0.

Uwaga 0.2 Powyższa konstrukcja mówi, że:

(a) całkę oznaczoną rozumiemy jako granicę coraz dłuższych sum, które przybliżają pole,

(b) idea polega na dzieleniu odcinka na małe przedziały i zakładaniu, że nad każdym odcin-
kiem jest stała wysokość (czyli powstaje prostokąt),

(c) można formalnie zdefiniować, które zbiory (figury) mają pole: takie, dla których ta gra-
nica istnieje i nie zależy od dzielenia i wyboru wysokości nad przedzialikami po drodze.
Np. pola pod wykresami funkcji ciągłych są dobrze określone, a pole pod wykresem funkcji
χ(x) = 0 dla x niewymiernych i χ(x) = 1 dla x wymiernych nie jest dobrze określone.

Bryły obrotowe - pola i objętości

Załóżmy, że dana jest funkcja f(x)  0 określona na odcinku (a, b). Obracamy funkcję (lub
jej pole pod wykresem) wookół osi Ox. Dla przykładu: jeśli f jest liniowa, to wychodzi stożek
lub ścięty stożek.

Pola powierzchni bocznej

Gdybyśmy mieli odcinek o stałej wysokości, to pole powierzchni bocznej liczymy jak dla
walca: 2πr · h, gdzie r jest promieniem, a h wysokością. Jak to zatem zrobić dla dowolnej
funkcji obróconej wookół osi Ox? Tak jak w uwadze poniżej: dzielimy odcinek (a, b) na małe
części. Nad każdą z nich (o długości dx) wysokość jest f(x), więc pole powierzchni bocznej
nad tą maleńką częścią wynosi 2πf(x)dx. Teraz sumujemy (w granicy całkujemy) i dostajemy
wzór:

Pp.b. = 2π
∫ b

a

f(x)dx.

4. Policz pole powierzchni bocznej dowolnego stożka.

5. Policz pole powierzczni bocznej nad odcinkiem [0, 1] figur powstałych przez obroty podanych
funkcji:

(a) f(x) = x2,

(b) g(x) = 1x ,

(c) h(x) = 1
3√x ,

(d) j(x) = 1
x5 .

6. Rozumując podobnie jak dla pola powierzchni bocznej powyżej podaj całkę, która będzie
liczyła objętość pola pod wykresem funkcji f nad odcinkiem (a, b) wookół osi Ox.
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