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Voorwoord 
 
Centraal in dit profielwerkstuk staan integralen en ‘Python’. Ik ga namelijk proberen om 
allerlei integralen door de computer exact te laten uitrekenen. Python is de programmeertaal 
waarin ik het programma wil implementeren. Ik verwacht veel van deze opdracht te leren, in 
ieder geval wat programmeren betreft. Tot nu toe ben ik met programmeren nog niet veel 
verder gekomen dan een beetje spelen met mijn TI-83 grafische rekenmachine en Superlogo 
Voor Kinderen van de Bruna. 
Aangezien mijn hart bij computers ligt is deze opdracht niet zo’n rare keus, maar zonder het 
enthousiasme van Vincent Royen had ik toch nog niet de stap naar echt programmeren durven 
wagen. Ik wil hem dan ook bedanken dat hij mij heeft gestimuleerd om te programmeren. 
Ook wil ik hem bedanken voor het feit dat hij mij heeft geholpen met het verkrijgen van de 
nodige software om mijn programma mee te kunnen schrijven. Graag wil ik ook W. van der 
Put, docent wiskunde op het Cals College, bedanken voor de ondersteuning van mijn 
profielwerkstuk, vooral wat betreft zaken van organisatorische aard. Daarnaast wil ik ook W. 
Wijnbergen, docent informatica/ICT op het Cals College, bedanken voor de werkruimte 
inclusief computer die hij ter beschikking heeft gesteld, waar ik veel van mijn tussenuren heb 
kunnen werken. 
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Inleiding 
 
Zoals al gezegd laat ik integralen door een Pythonprogramma exact uitrekenen. Het 
programma heb ik pyIntegraal gedoopt, naar een gewoonte in de Python wereld om het 
woordje py aan programma’s en scripts toe te voegen die geschreven zijn in Python. Dit om 
de naamsbekendheid van de programmeertaal te vergroten. pyIntegraal kan je globaal in drie 
fasen opdelen. De eerste is de keus van de gebruiker voor een bepaalde beginfunctie bepalen 
en de variabelen behorend bij die beginfunctie vragen. De tweede fase berekent de bij de 
beginfunctie behorende primitieve en rekent met die primitieve de integraal uit. Het antwoord 
is dan echter nog niet exact, maar een decimaal getal. De derde fase probeert uit de berekende 
integraal een exact antwoord te destilleren, om dat antwoord vervolgens weer te geven.  
 
De ontwikkeling van pyIntegraal zelf kan ook weer in fasen worden opgedeeld. Allereerst 
moeten er handleidingen behorende bij de programmeertaal worden doorgenomen om de 
basis van de programmeertaal te leren. Daarnaast moeten er algemene functies en hun 
bijbehorende primitieven worden bedacht, echter er mogen in die functies geen getallen 
voorkomen, maar alleen variabelen, zodat de primitieve met behulp van die variabelen kan 
worden berekend. Deze eerste twee fasen van het profielwerkstuk kunnen willekeurig 
gebeuren, maar moeten af zijn voor er naar de volgende fase kan worden overgegaan. Die fase 
bestaat uit het daadwerkelijk programmeren van pyIntegraal en waar nodig personen, boeken 
of websites raadplegen om ontbrekende kennis van Python aan te vullen. De derde en laatste 
fase bestaat uit het schrijven van dit verslag en het eventuele verfraaien van de presentatie van 
pyIntegraal, waaronder bijvoorbeeld een installer en een autorun-cdmenu horen. 
 
De theorie die bij dit profielwerkstuk hoort is de wiskundige theorie rondom primitieven en 
integralen. Deze theorie omschrijft hoe men precies het oppervlak onder een functie kan 
berekenen als begin- en eindpunt gegeven zijn. Waar men namelijk met de afgeleide de 
helling in een bepaald punt op een grafiek exact kan uitrekenen, doet men nu het omgekeerde. 
De primitieve van een ‘beginfunctie’, is namelijk gewoon een functie die aan de voorwaarde 
voldoet, dat de afgeleide van deze primitieve weer de bijbehorende beginfunctie oplevert 
(Boer e.a., 2000, bladzijde 312). Met deze primitieve, of kortweg F(x), is dan vervolgens het 
oppervlak tussen de beginfunctie en de x-as op interval [a,b] uit te rekenen, door F(b) – F(a) 
uit te rekenen. Naast deze wiskundige kennis van primitieven en integralen heb ik uiteraard 
ook kennis van de programmeertaal Python nodig. Ik verwacht alle benodigde gegevens via 
de documentatie-afdeling van de officiële website van Python te kunnen bereiken 
(http://python.org/doc/2.4/). 
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Materialen en methoden 
 
Voor deze opdracht waren niet veel materialen nodig, want naast wat kladpapier waren er 
alleen computers nodig, die gelukkig ruimschoots beschikbaar waren. Bij elke werkplek 
moest er een aanwezig zijn. Deze computers moesten echter wel met de noodzakelijke 
software worden uitgerust voor deze opdracht. De besturingssystemen voor de werkplek thuis 
of op school waren respectievelijk Windows 2000 Service Pack 3 of Windows XP Service 
Pack 2. Daarnaast waren op beide werkplekken Microsoft Office 2000 Premium of Microsoft 
Office XP Professional geïnstalleerd, evenals Norton SystemWorks 2004/2005 voor de 
stabiliteit van de computers. Verdere hulpprogramma’s omvatten diverse 
compressieprogramma’s, waaronder onder andere WinZip 8 en WinRar 3.20. Op deze 
werkplekken is ook software specifiek voor deze opdracht geïnstalleerd. Belangrijk was in 
ieder geval het pakket van de programmeertaal, dat onder meer de interpreter (uitvoerder van 
Pythonprogramma’s), libraries (bestanden die standaardfuncties bevatten) en IDLE (een 
interactieve mini-programmeersuite) bevatte. Tijdens het leren van de programmeertaal kwam 
er een nieuwe versie uit, 2.4, en die is gebruikt voor het implementeren van pyIntegraal. Ook 
was PIL (afkorting voor Python Imaging Library, een library van derden die grafische 
capaciteiten aan Python toevoegt) aanwezig. De versie van de gebruikte PIL was 
1.1.5b1.win32-py2.4. Tevens was er ook Apache 2.0.52 (een veelgebruikte webserver) en 
Textpad 4.7.3 (een programmeersuite) aanwezig.  
De werkplek op school zat dicht bij de mediatheek waar computers met internetaansluiting 
aanwezig waren. Deze computers bevatten naast de standaard Windowsprogramma’s ook 
Office XP. Op de thuiswerkplek was ook een tweede pc met Windows 98 aanwezig, waarop 
Office 2000 Premium was geïnstalleerd. Verder dient deze computer als testcomputer, waarop 
getest kan worden of pyIntegraal zodanig is gemaakt dat het op een computer zonder Python-
interpreter draait vanuit zijn eigen bestanden, of dat een eventueel installerpakket in staat is 
alle benodigde software te installeren en later weer te verwijderen. 
 
De systeemspecificaties zijn niet bijzonder relevant, omdat de door mij gebruikte 
programma’s niet erg zwaar waren. Toch maakt pyIntegraal bij het berekenen van de 
integralen en het plotten van de grafiek een zware aanslag op het systeem, en daarom zal ik 
kort de specificaties – voor zover bekend – vermelden. Tevens is het belangrijk te weten op 
welke computers de opdracht is uitgevoerd, om later deze softwareontwikkeling te kunnen 
reproduceren. De drijvende kracht achter de werkplek op school was een Duron 1,6 GHz met 
256 MB DDR333 werkgeheugen. De computers in de mediatheek bevatten Celerons op 900 
MHz. De werkplek thuis werd aangedreven door een Pentium 4 1,8 GHz met 256 MB DDR 
geheugen en de testmachine met Windows 98 was een Celeron op 333 MHz met 64 MB  
SDRAM werkgeheugen. De verschillen tussen de configuraties zullen duidelijk blijken zodra 
er veelvouden van π moeten worden gevonden. 
 
Er is niet bewust voor een specifieke methode gekozen om deze opdracht te maken. Meer was 
het een methode op de praktijk gebaseerd: voor het uitvoeren van de opdracht waren goed 
uitgeschreven primitieven en kennis van Python vereist, verder was er niets gepland. Van 
tevoren is het voor een eerste keer programmeren toch moeilijk overzien wat er allemaal bij 
komt kijken, wat voor programmeermethodes er nodig zijn, om een dergelijk programma te 
realiseren. 
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Wiskundige verantwoording 
 
De wiskundige aspecten van pyIntegraal vallen in meerdere delen uiteen. Het meest duidelijke 
wiskundige aspect is die van het vinden van primitieven en het daarmee uitrekenen van 
integralen. Ook wiskundig is de herkenning van een exact antwoord uit een decimaal 
antwoord. Het derde, minst wiskundige en ook minst voor de hand liggende onderdeel is het 
analytisch denken om de structuur van het programma zodanig te maken, dat het een logisch 
geheel is dat later makkelijk kan worden aangepast. Het laatste kan alleen begrepen worden 
als men de code van het programma doorleest, inclusief de commentaren. Dan zal men zien 
dat bepaalde functies van pyIntegraal, die heel normaal lijken voor een programma, eigenlijk 
toch nog een bepaalde constructie vereisen om goed te functioneren. Hiervoor wordt u 
nogmaals naar de code van pyIntegraal verwezen. 
 
Primitieven 
pyIntegraal biedt acht standaardfuncties aan waarvan hij de primitieve en daarmee de 
integraal kan uitrekenen. Hieronder zal per standaardfunctie de primitieve worden gegeven 
die pyIntegraal gebruikt en een bewijs dat de primitieve daadwerkelijk correct is. Het getal ℮ 
zal met euler worden aangeduid, omdat e namelijk makkelijk met een variabele kan worden 
verward. 

- : de primitieve is , want als van deze primitieve de afgeleide wordt 

genomen krijg je . 

- : de primitieve is , want als van deze primitieve de afgeleide 

wordt genomen komt daar  uit. 

- : de primitieve is , want de afgeleide van deze primitieve komt 

uit op
 

. 

- : de primitieve is , want als van deze primitieve de afgeleide wordt 

genomen krijgt men . 
- a * ln(bx): de primitieve is ax * ln(bx) – ax, want de afgeleide van deze primitieve 

levert weer . 

- : de primitieve is , want als van deze primitieve de afgeleide 

wordt genomen krijgt men . 

- f + (a * sin(b * (x + e ))): de primitieve is , want de afgeleide 

van deze primitieve is . 

- f + (a * cos(b * (x + e ))): de primitieve is , want de afgeleide 

wordt . 
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Integralen 
Het uitrekenen van de integraal van een functie f(x) gebeurt op de volgende standaardmanier: 

 
Een integraal stelt het oppervlak onder een 
grafiek voor tussen twee waarden van x, 
zoals hier de integraal van f(x) = x2 tussen x 
= -2 en x = 2.  
pyIntegraal rekent integralen op de 
wiskundige manier uit, want het kan 
namelijk eerst de primitieve berekenen en 
daarmee de integraal. Er zijn echter een 
aantal onvolkomenheden in pyIntegraal, die 
ik uitgebreid in de foutendiscussie zal 
beschrijven. In dit geval zou de integraal op 
deze manier worden berekend: 
 

 
 
Breukherkenning 
De breukherkenning probeert uit te zoeken of een gegeven integraal als breuk geschreven kan 

worden. Het eenvoudige model voor een breuk is . Als men dit herschrijft is 
de teller bij een bepaalde noemer te vinden volgens: teller = integraal * noemer. Om nu voor 
zowel de teller als de noemer een integere waarde te vinden waarbij door deling weer het 
getal ‘integraal’ ontstaat, maakt pyIntegraal een rij, noemers, beginnend op 1 en lopend tot 
een instelbaar getal, steeds met stapjes van 1 oplopend. Voor elk getal in de rij noemers wordt 
de berekening volgens bovenstaand model uitgevoerd en er wordt na elke berekening 
gecontroleerd of de uitkomst ‘teller’ van deze berekening een integer getal is. Wanneer dat het 
geval is wordt gestopt met het zoeken naar mogelijk tellers en worden teller, noemer en 
integer getal van de gevonden breuk geretourneerd. Een mogelijk resultaat van de 
breukherkenning is bijvoorbeeld ‘2 + 3/4’.  
 
Piherkenning 
Vooral bij integralen van sinus- en cosinusfuncties zijn de uitkomst veel meervouden van π. 
Om te kijken of een integraal een meervoud van π is, werkt pyIntegraal volgens het volgende 

model: . Voor elke uitkomst controleert pyIntegraal ook, als het geen 
integer is, of het een breuk kan zijn via bovenstaande methode. Zodra er een breuk of integer 
voor uitkomst wordt gevonden retourneert pyIntegraal die naar de hoofdfunctie. 
 
Eulerherkenning 
De eulerherkennig is in het leven geroepen om machten van ℮ te herkennen. Het gebruikte 

model is . Om nu de macht te kunnen uitrekenen wordt de volgende 
berekening uitgevoerd: ln(integraal) = macht. Als de macht geen integer getal is wordt er 
gekeken of het een breuk is met de methode die hierboven beschreven staat. 
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Programmastructuur  
 
De code van het programma staat niet in dit werkstuk, omdat dat een zeer groot aantal 
bladzijden zou vormen. U kunt echter de bestanden van pyIntegraal in elke teksteditor 
openen, want het zijn namelijk gewone tekstbestanden, alleen de extensie is anders. 
 
Symbooltabel 
Om in pyIntegraal duidelijkheid te houden, is er een symbooltabel ingevoerd. Er zijn 
symbolen voor de beginfunctie en symbolen voor de primitieve. 
 
Voor beginfunctie Voor primitieve  Functie in berekening 
a k Vermenigvuldigen met een bewerking van x 
b l Vermenigvuldigen met x 
c m Macht van x 
d n Grondtal bij machten (dx of nx) 
e o Optellen bij x 
f p Optellen bij bewerking van x 
g q Grondtal bij logaritme (glog(x) of qlog(x)) 
 
Programma Structuur Diagrammen (PSD’s) 
pyIntegraal ziet er in diagramvorm zo uit zoals u hieronder kunt zien. De afhandeling van 
uitzonderingen is hierin echter niet weergegeven, want deze afhandeling is taalspecifiek en 
kan dus niet eenduidig in diagramvorm worden weergegeven. Dit is echter een globale schets, 
waarbij enkele algoritmen niet worden beschreven, want die vindt u verderop. De uitdrukking 
a == 2 betekent als a gelijk is aan twee, wat wat anders is dan de expressie a = 2, waarin a 
gelijk gemaakt wordt aan 2. 
 

Geef het venster weer.   
Geef instructies en menu-items weer.   
Wachten tot er op OK gedrukt word, pas als dat gebeurt verder gaan.   

Is er een keuze ingevuld? 
 

Ja Nee 

  

Wis het keuzemenu. Geef foutmelding weer waarin wordt 
vermeld dat er geen keuze is 
ingevoerd. 

 

Geef het invoermenu, met instructies, 
beginfunctie en nauwkeurigheidsregelaars 
weer. 

Wacht tot er weer op OK wordt 
gedrukt. 

 

Wacht tot er op OK wordt gedrukt, ga pas 
dan verder. 

  

Is plotstap ingevoerd? 
 

Ja Nee 

  

Doe niets Geef waarschuwingsbericht dat 
plotstap niet is ingevoerd. 

 

 Wacht tot er weer op OK wordt 
geklikt. 
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Is begin > eind? 
 

Ja Nee 

  

Geef waarschuwing dat het beginpunt 
groter is dan het eindpunt. 

Plot de grafiek van de beginfunctie 
(M.b.v. plotengine, zie volgende 
bladzijde) 

 

Wacht tot er weer op OK wordt gedrukt. Sla het plaatje van de plot van de 
beginfunctie op. (Gebeurt ook in 
plotengine, zie ook hiervoor de 
volgende bladzijde) 

 

 Bereken de primitieve en de 
integraal. (M.b.v. rekx, zie hiervoor 
volgende blz.) 

 

Geef de integraal bij benadering weer.   
Geef de berekening van de integraal weer.   
Geef het eventuele exacte antwoord van de integraalberekening weer. (Exacte 
antwoord is gevonden m.b.v. herkenengine, zie hiervoor de volgende blz.) 

  

Geef het plaatje van de plot van de beginfunctie weer.   
Wacht tot er op de knop ‘Terug naar hoofdmenu’ wordt gedrukt en ga pas 
dan verder. 

  

Ga terug naar de menu-items.   
 
Na deze globale schets zal hier dieper op bepaalde algoritmen worden ingegaan. pyIntegraal 
is opgebouwd uit losse stukken die elkaar aanroepen. De drie grote stukken zijn de Keuzeapp, 
de Invoerapp en de Antwoordapp, waarbij een kleine superklasse, de Opstarter, het scherm 
creëert en Keuzeapp start.  

Opstarter  
  
 Keuzeapp 
 Invoerapp 
 Antwoordapp 

Hierdoor kunnen er later makkelijk stukjes code worden aangepast of worden toegevoegd. 
Tevens zijn de functies voor het plotten van de beginfunctie, voor het berekenen van de 
primitieve, voor het uitrekenen van de integralen en voor het herkennen van exacte 
antwoorden in externe modules ondergebracht. Dit zijn de laatste stukjes code die in hier in 
diagramvorm zullen worden weergegeven. Deze hierboven afgebeelde modulestructuur stelt 
programmeurs in staat om in geval van bugs, snel de plek te vinden waar de bug zich 
vermoedelijk zal bevinden. De afhandeling van uitzonderingen is ook hier niet vermeld. Elke 
herkenning geeft altijd drie waarden terug, dus met overige waarden worden de nog niet 
geadresseerde waarden bedoeld. Voor nog gedetailleerdere informatie over pyIntegraal wordt 
verwezen naar de code van het programma.  
 
Primlib  
Primlib is een verzameling functies, waarin de rekx-functies de belangrijke zijn. Vanuit deze 
functies worden de andere functies aangeroepen. Welke rekx-functie wordt aangeroepen, 
hangt af van de keuze voor een bepaalde basisfunctie door de gebruiker. Daarom zullen hier 
de acht rekx-functies als drie aparte algoritmen worden weergegeven, waarin de overige 
kleine functies dan ook in diagramvorm zijn opgenomen. 
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Rek1       Rek2 

 
 
Rek3        Rek4 
K = a/b 
L = b 
Beginwaarde = K * (euler tot de macht (L* beginx)) 
Eindwaarde =  K * (euler tot de macht (L * eindx)) 
Integraal = Eindwaarde – Beginwaarde 
Geef Integraal terug aan de oproeper 
 
 
Rek5         Rek6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rek7       Rek8 
P = f 
K = a/b 
L = b 
O = e 
Beginwaarde = (P*beginx) – K * 
cos(L*(beginx + O)) 
Eindwaarde = (P*eindx) – K * cos(L*(eindx 
+ O)) 
Integraal = Eindwaarde – Beginwaarde 
Geef Integraal terug aan de oproeper 
 
Plotengine 
Plotengine wordt altijd aangeroepen met een veelheid aan argumenten. Een daarvan is de lijst 
vars, waarin de lettervariabelen voor de beginfunctie zijn opgeslagen. Er wordt dan ook 
begonnen die lijst uit te pakken, waarna op basis van de keuze voor de beginfunctie de goede 
plotx-functie wordt aangeroepen. Als dit gebeurd is start de juist plotx-functie, waar hier dan 
ook het diagram zal beginnen, omdat het met de eerder genoemde stappen onnodig 
ingewikkeld zou worden, terwijl het niet veel extra duidelijkheid verschaft. Wilt u precies 
weten hoe dit gebeurt, dan wordt u naar de code van pyIntegraal verwezen. 

L = b/(c+1) 
M = c+1 
Beginwaarde = L * (beginx tot de macht M) 
Eindwaarde = L * (eindx tot de macht M) 
Integraal = Eindwaarde – Beginwaarde 
Geef Integraal terug aan de oproeper 

K = a / (a * ln(d)) 
N = d 
L = b 
Beginwaarde  = K * (n tot de macht (l *  beginx)) 
Eindwaarde = K*(n tot de macht (l*eindx)) 
Integraal = Eindwaarde – Beginwaarde 
Geef Integraal terug aan de oproeper 

K = a/b 
L = b 
O = e 
Beginwaarde = K * ln(abs(l*beginx) + O) 
Eindwaarde = K * ln(abs(l*beginx) + O) 
Integraal = Eindwaarde – Beginwaarde 
Geef Integraal terug aan de oproeper 

K = a 
L = b 
Beginwaarde = ((K*beginx)*ln(L*beginx)) 
– (K*beginx) 
Eindwaarde = ((K*beginx)*ln(L*beginx)) – 
(K*beginx) 
Integraal = Eindwaarde – Beginwaarde 
Geef Integraal terug aan de oproeper 

Q = g 
L = b 
Beginwaarde = (beginx*ln(L*beginx) 
– beginx) / ln(Q) 
Eindwaarde = (eindx*ln(L*eindx) – 
eindx) / ln(Q) 
Integraal = Eindwaarde – 
Beginwaarde 
Geef Integraal terug aan de oproeper 

P = f 
K = a/b 
L = b 
O = e 
Beginwaarde = (P*beginx) + K * sin(L*(beginx + 
O)) 
Eindwaarde = (P*eindx) + K * sin(L*(eindx + O)) 
Integraal = Eindwaarde – Beginwaarde 
Geef Integraal terug aan de oproeper 
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Plotengine met keuze == 1:    Plotengine met keuze == 2: 
Eind = Eind + 1 
Zolang Begin < Eind 
 Voeg (B * (begin tot de macht C)) 

toe aan de lijst yvars. 
 Voeg begin + stapgrootte toe aan de 

lijst xvars. 
Geef de lijsten yvars en xvars terug aan 
de oproeper. 

 

 
Plotengine met keuze == 3:    Plotengine met keuze == 4: 
Eind = Eind + 1 
Zolang Begin < Eind 
 Voeg (a * (euler tot de macht (b * 

begin))) toe aan de lijst yvars. 
 Voeg begin + stapgrootte toe aan de lijst 

xvars. 
Geef de lijsten yvars en xvars terug aan de 
oproeper. 

 

 
Plotengine 5 met keuze == 5:    Plotengine 6 met keuze == 6: 
Eind = Eind + 1 
Zolang Begin < Eind 
 Voeg (a * ln(b * begin)) toe aan de lijst 

yvars. 
 Voeg begin + stapgrootte toe aan de lijst 

xvars. 
Geef de lijsten yvars en xvars terug aan de 
oproeper. 

 

 
Plotengine met keuze == 7:    Plotengine met keuze == 8: 
Eind = Eind + 1 
Zolang Begin < Eind 
 Voeg (f + (a * sin(b*(begin + e)))) toe 

aan de lijst yvars. 
 Voeg begin + stapgrootte toe aan de lijst 

xvars. 
Geef de lijsten yvars en xvars terug aan de 
oproeper. 

 

 
Hierna wordt het plaatje aan de hand van de lijsten yvars en xvars gerenderd, worden er 
stapjes en markering toegevoegd en wordt de plot opgeslagen. Dit stuk code is echter niet van 
mij, deze code kwam met de module en heb ik gekopieerd. 
 
Herkenengine 
Herkenengine is een koppelmechanisme dat de functies aanroept om de berekening van de 
integraal op het scherm te tonen en om de functies aan te roepen die breuken, meervouden van 
π en machten van ℮ herkennen. 
 

Eind = Eind + 1 
Zolang Begin < Eind 
 Voeg (a * (d tot de macht (b * begin))) 

toe aan de lijst yvars. 
 Voeg begin + stapgrootte toe aan de lijst 

xvars. 
Geef de lijsten yvars en xvars terug aan de 
oproeper. 

 

Eind = Eind + 1 
Zolang Begin < Eind 
 Voeg (a / ((b * begin) + e)) toe aan de 

lijst yvars. 
 Voeg begin + stapgrootte toe aan de lijst 

xvars. 
Geef de lijsten yvars en xvars terug aan de 
oproeper. 

 

Eind = Eind + 1 
Zolang Begin < Eind 
 Voeg (ln(b * begin) / ln(g)) toe aan de 

lijst yvars. 
 Voeg begin + stapgrootte toe aan de lijst 

xvars. 
Geef de lijsten yvars en xvars terug aan de 
oproeper. 

 

Eind = Eind + 1 
Zolang Begin < Eind 
 Voeg (f + (a * cos(b*(begin + e)))) toe 

aan de lijst yvars. 
 Voeg begin + stapgrootte toe aan de lijst 

xvars. 
Geef de lijsten yvars en xvars terug aan de 
oproeper. 
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Kommagetal = int(integraal) – integraal  
Maak een lijst met mogelijke noemers  
Voor elke noemer  in de lijst met noemers:  
 Teller = kommagetal * noemer 
 Geldt teller == int(teller) 

 
Ja Nee 

 Klaar. Geef de waarden voor de teller 
en noemer en integer terug aan de 
oproeper van de functie. 

Volgende noemer maar weer proberen. 

   
Als de hele lijst met noemers gebruikt is, dan moet je stoppen.   
Ga door met de volgende.   
Integraal = integraal / π  

Geldt integraal == int(integraal) 
 

Ja Nee 

 

Klaar. Geef de waarden van de integer en 
voor de andere twee “ok” terug aan de 
oproeper. 

Laat de breukherkenning kijken of er een 
breuk te halen is uit integraal. 

 Geldt teller == “niks”? 
 

Ja Nee 
 Ga door met de 

volgende. 
Geef de waarden 
van de integer, teller 
en noemer terug aan 
de oproeper. 

Emacht = ln(integraal) 
 

 

Geldt emacht == int(emacht)? 
 

Ja Nee 

 

Klaar. Geef de waarde van emacht terug, en 
“ok” voor de andere waarden aan de oproeper. 

Kijk of de breukherkenning een breuk in 
de emacht kan herkennen. 

 

 Geldt teller == “niks”? 
 

Ja Nee 

 

 Geef de integraal 
terug aan de oproeper, 
en voor de overige 
waarden “niks”. 

Geef  de integer, 
teller en noemer 
terug aan de 
oproeper. 
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Foutendiscussie 
 
Helaas werkt pyIntegraal niet geheel exact, wat door een aantal factoren komt. Hieronder 
zullen ze worden toegelicht. 
 
Bij benadering exact 
Zoals bij de wiskundige verantwoording geschreven, rekent het pyIntegraal een integraal via 
wiskundige methoden uit om er vervolgens een exact antwoord uit te destilleren. Een 
probleem dat hier naar voren komt, is dat de computer een beperkt aantal opslagplaatsen 
heeft, terwijl getallen als π en ℮ in principe oneindig zijn. Logisch gevolg hiervan is dat de 
computer deze getallen, en dus ook meervouden van deze getallen, moet afronden. Als de 
computer uiteindelijk een meervoud van bijvoorbeeld π deelt door π om er een exact 
antwoord uit te krijgen, zou er wiskundig gezien een meervoud van π uit moeten komen. Door 
de onexactheid van de computerd door het afronden is dit echter niet het geval en komt er een 
vreselijk lang kommagetal uit de deling. Deze fout zal hier met een voorbeeld verder 
verduidelijkt worden. Wiskunde gezien moet er uit de deling (2π) / π het antwoord 2 volgen. 
Een computer echter rondt de waarden van 2π en π af, waardoor er uit de deling het antwoord 
2.000012.. kan komen, afhankelijk van op hoeveel getallen de computer afrondt. Deze 
afrondingsfout treedt ook op bij de eulerherkenning, aangezien daar het logaritme van de 
integraal met een afgerond grondgetal ℮ wordt genomen, zodat ook daar geen geheel exact 
antwoord uit komt. Probleem nu echter is dat in het geval van de deling met π, dat afgerond 
het antwoord in dit voorbeeld wel klopt, maar in een ander voorbeeld niet. De computer weet 
gewoon simpel weg niet wanneer en hoe hij moet afronden. Daarom produceert de π- en ℮ 
herkenning in de meeste gevallen geen exact antwoord. Als ze deze wel produceert, kan dit 
omgekeerd dus ook door de afrondingsfout niet correct. 
 
Onder 0 
Sommige functies hebben een stuk onder de x-as. Als men de integraal van zo’n functie wil 
uitrekenen, moet men de stukken boven en onder de x-as absoluut en apart uitrekenen en later 
bij elkaar optellen. Het programma houdt hier totaal geen rekening mee en doet alsof  de hele 
integraal in één keer kan worden uitgerekend. Met meer tijd had het programma kunnen 
worden aangepast, zodat het met behulp van afgeleiden wel geheel automatisch hiermee 
rekening zou kunnen houden. Nu zal de gebruiker echter eerst de functie moeten laten 
uitrekenen op het hele interval, en in de plot de nulpunten vinden of deze eerst met de hand 
uitrekenen. 
 
 
 
 
 
 
Bitrepresentatie 
Gewone getallen, floats in programmeerjargon, worden normaal gesproken door bits 
vertegenwoordigd. Nadeel hiervan is dat deze methode niet geheel exact is, want het getal 0,1 
wordt door bits eigenlijk opgeslagen als 0.10000000000000001. Hierdoor beginnen al niet 
exact en wordt de fout door foutief afronden alleen maar erger. Gelukkig bood Python 2.4 hier 
uitkomst door het datatype Decimal, dat deze fout niet kent. Echter bij machten, logaritmen en 
sinusoïden kan dit datatype niet gebruikt worden en blijft er dus een verkeerd getal ontstaan.  
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Nawoord 
 
Dit profielwerkstuk is voor mij heel erg leerzaam geweest. Ik heb heel degelijk leren 
programmeren. In dat opzicht is voor mij het werkstuk erg geslaagd. Jammer vind ik wel, dat 
ik pas achter de ‘onder 0’ fout kwam toen het te laat was en ik het niet meer kon veranderen. 
Ook vond ik dat het werkstuk uiteindelijk wel erg veel tijd heeft gekost. 
 
Daarnaast heb ik ook de pech gehad dat Word af en toe afsloot of kleine stukjes was vergeten 
op te slaan. Daardoor heb ik af en toe dingen dubbel moeten doen, wat weer extra tijd kostte. 
Ook het in symbooltaal opschrijven van primitieven het bewijs daarvan heeft veel tijd gekost, 
aangezien het allemaal in Paint moest. 
 
Het logboek bijhouden ging eigenlijk heel simpel, omdat ik van tevoren een tabel had 
aangemaakt, die ik op mijn USB-stick heb gezet, zodat ik snel mijn logboek kon bijwerken. 
Bijkomend voordeel was dat ik met de autosommatie snel kon zien hoeveel uren er in totaal in 
het werkstuk zitten. 
Aan het eind was ik het schrijven van het verslag wel zat, en alles zat toen natuurlijk tegen, 
zoals je altijd zal zien. Maar goed, uiteindelijk heb ik wel een programma afgeleverd, waar ik 
best trots op ben. 
 
Ik zou hier tevens de programma’s willen vermelden die niet in het eindresultaat zijn 
opgenomen. Allereerst heb ik tijd gestoken in het bestuderen van een sinusscript dat ik van 
Vincent Royen heb gekregen, omdat ik eerst de grafische interface via html wilde regelen en 
dan mijn programma de variabelen doorgeven door de cgi-techniek. Maar zoals in het 
logboek is te zien ben ik uiteindelijk op TkInter overgestapt. Ook heb ik even EasyGUI 
overwogen, maar toen bleek dat ik mijn profielwerkstuk later kon inleveren heb ik deze 
module snel laten varen, omdat die geen ‘echt’ programma aflevert. U moet hem maar 
gewoon eens opstarten. Ook heb ik py2exe geprobeert, want die zou een exe bestand moeten 
afleveren waaruit mijn programma draait zonder verder iets nodig te hebben. Dat lukte wel, 
alleen hij kon om de een of andere reden de fonts niet meekopiëren.  
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Bijlage A: Op de cd-rom 
 
Op de cd-rom vindt u het bestand pyIntegraal installer, dat alle benodigde software op uw 
computer zal installeren. Alle bestanden zijn in pc-formaat opgeslagen en voor 
Windowscomputers bedoeld. Verder vindt u dit werkstuk, mijn logboek, gebruikte 
programma’s en dergelijk op de cd-rom, de mapnamen wijzen eigenlijk voor zich. 
 
Installeren 
Er zal een directory voor pyIntegraal worden gemaakt. Daarnaast zal Python 2.4 worden 
geinstalleert, samen met PIL. Snelkoppelingen naar pyIntegraal blijken het soms om vreemde 
redenen niet te doen of vreemde fouten in het programma te veroorzaken, daarom kunt u 
pyIntegraal het beste starten met het bestand Venster.py. Main.py moet u niet gebruiken, want 
dit bestand valt onder de categorie probeersels en is dan ook niet helemaal af, maar gebruikt 
veel bestanden uit de hoofddirectory. 
 
Verwijderen  
Als u pyIntegraal weer wilt verwijderen, kan het zijn dat enkele bestanden blijven staan. 
pyIntegraal gebruikt niet het register, alleen bestanden. Die kunt u dan ook zonder problemen 
van uw computer verwijderen. Eerst kunt u het beste de deïnstallatie van pyIntegraal draaien, 
daarna die van Python 2.4, als die mislukte, daarn die van PIL (vindt u in software in 
configuratiescherm) en daarna kan u losse bestanden verwijderen. 
 

Bijlage B: Het logboek 
Datum Tijd 

uren 
Plaats Verrichte 

werkzaamheden 
Opmerkingen Afspraken 

29 sept 
2004 

4 Cals 
College 

PC geïnstalleerd om op 
school te gebruiken. 

Het lukt nog niet 
helemaal, want de 
harde schijf is niet 
bereikbaar. 

Morgen ga ik verder 
en Meneer 
Wijnbergen gaat thuis 
proberen de harde 
schijf te converteren. 

30 sept 
2004 

2 Cals 
College 

PC is nu goed geïnstalleerd, 
want Meneer Wijnbergen 
heeft een andere harde schijf 
meegenomen. Ik kan de pc nu 
gebruiken. 

Nu is hij klaar. Ik kan op zoek gaan 
naar goede 
documentatie over de 
programmeertaal. 

6 okt 
2004 

2 Cals 
College 

Naar de bibliotheek centrum 
geweest en mezelf ingelezen 
in de taal. 

Er valt nog veel te 
lezen voordat ik diep in 
de taal kan duiken. 

 

6 okt 
2004 

1 Thuis Gesproken met Vincent over 
opzet programma. 

Al pratende adviseerde 
hij mij op eerst eens 
iets algemeens te lezen 
over object-
geörienteerd 
programmeren. Als ik 
namelijk dit leer aan de 
hand van één bepaalde 
programmeertaal, leer 
ik het principe niet. 

Ik ga eerst een 
algemeen artikel 
zoeken en lezen over 
object-geörienteerd 
programmeren. (Het 
boek 
Objectgeoriënteerde 
softwareontwikkeling 
in C++) 

7 okt 
2004  

1,7 Cals 
College 

Een stuk gelezen over 
objectgeoriënteerde 
programmeren. 

http://en.wikipedia.org/
wiki/Object-
oriented_programming  

Ik moet nog verder 
lezen. 
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18 okt 
2004 

3 Thuis Boek ‘Objectgeoriënteerde 
softwareontwikkeling in 
C++’ geleend en het 
algemene deel gelezen over 
objectgeoriënteerd 
programmeren. 

Zoiets ingewikkelds 
begrijp je toch het 
makkelijkst in het 
Nederlands. 

Ik ben klaar om aan 
de taal te beginnen. 

22 okt 
2004 

2 Thuis De Crash Course gelezen en 
m’n eerste stukje code 
geschreven 

Eerst lukte het niet, 
maar later ging het 
goed. Eindelijk 
programmeren! 

Wanneer ik weer tijd 
heb ga ik verder. 

28 okt 
2004 

1 Thuis Verder gegaan met de Crash 
Course. 

 Ik ga morgenochtend 
weer verder. 

29 okt 
2004 

1,5 Thuis  Verder gegaan met de Crash 
Course. 

 Ik ga weer verder 
wanneer ik tijd heb. 

1 nov 
2004 

0,25 Cals 
College 

De Crash Course afgemaakt.  Ik ga verder met de 
online documentatie 
over Python op 
www.python.org.  

5 nov 
2004 

1,5 Thuis Ik ga verder met de online 
docs. 

Ik heb gebruikt: 
http://hkn.eecs.berkeley
.edu/~dyoo/python/idle
_intro/IDLE-
vertaling.html en 
http://en.wikipedia.org/
wiki/Remainder en 
http://www.honors.mon
tana.edu/~jjc/easytut/ea
sytut/node4.html#SEC
TION00410000000000
000000 en 
http://www.math.toront
o.edu/mathnet/answers/
imagexist.html  

Ik weet nu wat een 
zogenaamde 
‘remainder’ is. Ook 
kwam ik ‘imaginary 
numbers’ tegen. Ik 
heb uitgezocht wat 
het zijn en kwam 
erachter dat ik dat 
niet hoef te 
beheersen. 

10 nov 
2004 

2 Cals 
College 

Ik heb Python en alle 
hulpprogramma’s op de 
schoolpc geïnstalleerd en heb 
gewerkt aan de tutorial van 
python.org 

Geen opmerkingen Ik ga weer verder 
wanneer ik tijd heb 
en (op school) het 
hok vrij is. 

12 nov 
2004 

1,5 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

15 nov 
2004 

1,7 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

17 nov 
2004 

1,7 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

22 nov 
2004 

1,7 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 

  

24 nov 
2004 

0,8 Cals 
College 

Ik heb de tussenrapportage 
gemaakt en ben verder 
gegaan met de tutorial van 
python.org 

Ik moet de 
tussenrapportage nu 
vast maken omdat ik op 
de inleverdatum 
daarvan niet op school 
ben. 

 

29 nov 
2004 

1,7 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
tutorial van python.org 
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1 dec 
2004 

2,8 Cals 
College 

Ik heb de tutorial van 
python.org uit. 

Vandaag lever ik de 
tussenrapportage in ga 
ik de verdere voortgang 
bespreken. 

Ik ga nu eerst enkele 
primitieven 
wiskundig 
uitschrijven en PSD’s 
maken. 

3 dec 
2004 

1 Thuis Primitieven bedenken en 
uitschrijven 

  

10 dec 
2004 

1,5 Thuis Primitieven bedenken en 
uitschrijven 

  

29 dec 
2004 

1,5 Thuis Algemeen PSD van het 
programma gemaakt en ook 
vast gedeelten van het 
programma in woorden op 
papier gezet. 

 Ik ga verder wanneer 
de pc vrij is, want dan 
kan ik gelijk bugs 
eruit halen. 

3 jan 
2005 

1,5 Thuis Begin gemaakt met het 
schrijven van het programma 

  

3 jan 
2005 

1     

5 jan 
2005 

5 Thuis Geprobeerd om het 
plotgedeelte onder de knie te 
krijgen. 

 Ik heb nu even 
gekeken hoe het plot 
en cgi-gedeelte in 
principe werkt, maar 
de volgende keer ga 
ik eerst het deel dat 
de variabelen voor de 
primitieven uitrekent 
afmaken. 

6 jan 
2005 

3 Thuis   Ik kan nu de 
variabelen laten 
uitrekenen, de 
volgende stap is een 
exact antwoord 
herkennen. 

7 jan 
2005 

1 Thuis Het boek Programming 
Python doorgebladerd, met 
name het stuk over GUI. 

  

8 jan 
2005 

1,5 Thuis Het boek Programming 
Python doorgebladerd, met 
name het stuk over GUI, en er 
vast een beetje mee 
geëxperimenteerd. 

  

10 jan 
2005 

1,7 Cals 
College 

De breukherkenning 
geprobeerd werkend te 
krijgen. 

 Dit is me nog niet 
helemaal gelukt, ik ga 
er een andere keer 
aan verder. 

12 jan 
2005 

3,2 Cals 
College 

De breukherkenning werkt, 
evenals de decimal-module. 

 Ik moet de 
piherkenning nog 
exacter zien te 
krijgen. 

14 jan 
2005 

1,2 Thuis De herkenning van breuken 
na de pi- of 
eulerherkenningsfunctie 
werkt helaas nog niet correct. 
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16 jan 
2005 

0,75 Thuis Nog wat gelezen in 
‘Programming Python’. 

  

17 jan 
2005 

0,5 Cals 
College 

Vast een deel van de 
wiskundige verantwoording 
geschreven. 

  

17 jan 
2005 

1,7 Cals 
College 

Ik heb een alternatief voor de 
‘bij benadering exact’-
methode bedacht, namelijk de 
integraal gewoon printen als 
berekening. Ik ben die nu aan 
het ontwikkelen. 

Ik steek voorlopig geen 
tijd meer in de 
piherkenning en de 
eulerherkenning, want 
die blijven onexact 
aangezien je altijd een 
deel van de integraal 
weggooit voordat deze 
herkenningen in actie 
treden. 

Zodra ik over een 
paar dagen klaar ben, 
ga ik de GUI maken. 

19 jan 
2005 

1,7 Cals 
College 

Ik heb een stukje gelezen 
over EasyGUI, aangezien ik 
nog maar heel weinig tijd 
over heb. 

  

19 jan 
2005 

2 Cals 
College 

Ik heb van de website van 
EasyGUI een mooie tutorial 
over TkInter gehaald. 
(http://www.ferg.org/thinking
_in_tkinter/index.html)  

Ik ben bij mevrouw 
Methorst geweest en 
verwacht dat ik wat 
uitstel kan krijgen, 
daarom probeer ik toch 
nog TkInter onder de 
knie te krijgen, omdat 
die meer opties biedt. 

 

19 jan 
2005 

1,5 Thuis Ik heb een heel groot stuk 
gelezen over TkInter. 

  

21 jan 
2005 

2 Thuis Ik heb een stuk van de GUI 
werkend gekregen. De 
volgende stap is om op basis 
van de uitvoer van de 
radiobuttons een beslissing te 
nemen. 

  

21 jan 
2005 

0,6 Cals 
College 

Ik heb een stukje van de 
wiskundige verantwoording 
geschreven. 

  

24 jan 
2005 

1,5 Cals 
College 

Ik ben verder gegaan met de 
GUI. 

  

27 jan 
2005 

1,25 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI. 

  

28 jan 
2005 

1 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en heb nu het gedeelte 
dat gegevens van de 
gebruiker vraagt klaar. 

  

31 jan 
2005 

0,5 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI. 

  

2 feb 
2005 

2,5 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en heb de rekenfuncties 
aan de GUI gekoppeld. 

  

3 feb 
2005 

1,75 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en ben bezig met het 
antwoord weergeven. 
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9 feb 
2005 

4 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en met het verslag. 

  

10 feb 
2005 

1,5 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en het verslag. 

  

11 feb 
2005 

4 Thuis Ik ben verder gegaan met de 
GUI en het verslag. 

  

12 feb 
2005 

3 Thuis  Ik ben verder gegaan met de 
GUI. 

  

13 feb 
2005 

1,5 Thuis Stukje aan het verslag 
gewerkt. 

  

14 feb 
2005 

0,5 Thuis  Heb de exactlib verder 
aangesloten. 

  

14 feb 
2005 

0,5 Cals 
College 

Verder aan de wiskundige 
verantwoording gewerkt. 

  

14 feb 
2005 

1,75 Cals 
College 

De exactlib verder 
aangesloten. 

  

14 feb 
2005 

0,5 Thuis Verder aan het verslag 
gewerkt. 

  

15 feb 
2005 

0,5 Cals 
College 

Verder aan het verslag 
gewerkt. 

  

15 feb 
2005 

0,5 Thuis Verder aan het verslag 
gewerkt. 

  

16 feb 
2005 

3 Thuis De exactlib verder 
aangesloten. 

  

16 feb 
2005 

0,5 Thuis Verder aan het verslag 
gewerkt. 

  

17 feb 
2005 

1 Thuis De exact is nu aangesloten. Nu is het een kwestie 
van de onderdelen goed 
op het scherm 
projecteren. Daarna 
regelaars voor precisie 
aanbrengen en 
uitzondering opsporen 
en verhandelen. 

 

20 feb 
2005 

3,65 Thuis Alles lijkt nu goed te werken, 
behalve de wiskundige 
uitzonderingen. Eerst wil ik 
de nauwkeurigheidsbalken 
plaatsen. Hiervoor gebruik ik 
onderdelen uit een 
voorbeeldscript van 
http://bembry.org/tech/python
/notes/tkinter_5.php  

  

21 feb 
2005 

0,8 Cals 
College 

Verder gewerkt aan het 
verslag. 

  

21 feb 
2005 

0,8 Thuis Verder gewerkt aan het 
verslag. 

  

22 feb 
2005 

4 Thuis Verder gewerkt aan het 
verslag. 

Leuk dat Word er 
tenminste nog om kan 
lachen als ‘ie plots 
afsluit en je werk niet 
bewaart. 
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23 feb 
2005 

3 Thuis Verder gewerkt aan het 
verslag en geprobeert om een 
standalone programma te 
maken, maar ik blijf de 
foutmelding krijgen dat het 
font-file niet gevonden wordt. 

  

24 feb 
2005 

3,8 Thuis Het verslag afgemaakt en de 
installer voor pyIntegraal 
gemaakt. 

  

25 feb 
2005 

2 Thuis De puntjes op de i gezet, 
eindelijk ben ik klaar. 

  

Totaal: 117     
 
 
 
 
 
 


