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Enkelvoudige integralen

Kernbegrippen

Onbepaalde integralen
Primitieve functie
Als f : R --> R continu is op een interval, dan noemt men F : R --> R een primiteive functie of 

stamfunctie van f op dit interval als in dit interval.
 
Primitiveren is inverse van afleiden.
Als je bij een primitieve functie een constante waarde bijtelt, verandert er niets aan de afgeleide 
ervan. 
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Onbepaalde integraal
Als f : R --> R continu is op een interval, dan noemt men de verzameling van alle primiteive 

functies van f op dit interval de onbepaalde integraal, of in dit 
interval, met F een primitieve functie van f op dit interval

= integraalteken, f(x) = integrandum, x(veranderlijke) = integratieveranderlijke, C (constante) 
= integraalconstante of arbitraire constante.
 
Basiseigenschappen onbepaalde integraal
Als f : R --> R en g : R --> R continu zijn, en k  R, dan geldt

●

●

●
!!! 

● (kF(x))’ = k F’(x)
● (F(x) + G(x)) = F’(x) + G’(x)
●

MAAR: (F(x)G(x))  F’(x) G’(x)
 
Onbepaalde integraal en afgeleide gecombineerd

Als f : R --> R continu is, dan geldt 

Als F : R --> R afleidbaar is, dan geldt 
●

●

Van onbepaalde naar bepaalde integraal
Meetkundige betekenis onbepaalde integraal
Als f : R --> R continu is op een interval dat x0 bevat, als S(x) de oppervlakte is tussen de curve 
van f en de X-as van het vaste punt x0 tot aan het punt x in het interval, dan geldt S’(x) = f(x)
We veronderstellen dat f een stijgende functie is (voor andere situaties is het bewijs analoog).
 

 Als S(x) de oppervlakte is tussen de curve van f en de X-as van het 
vaste punt x0 tot aan een punt x in het interval, en als S de 
oppervlakte is tussen de curve van f en de X-as tussen het punt x 

en het punt x + x, dan is 



Omdat f stijgend is, weten we dat 
De oppervlakte  wordt ingesloten tussen een kleine en een grote rechthoek (zie figuur) 
met breedte  en met hoogtes f(x) en f(x + x), of opp kleine rechthoek S opp grote 
rechthoek. 
of f(x) x S (x+ x) - S(x) f(x + x) x.

x > 0 als we delen door x --> f(x) f(x + x)

Neem de limiet naar 0 voor x --> f(x)  OF f(x)
S’(x)  f(x) DUS S’(x) = f(x)
S is dus de primitieve functie van f
 
Oppervlakte tussen een curve en de X-as
Als f : R --> R continu is op een interval dat X0, a en b bevat, als F : R --> R een primitieve 
functie is van f, dan geldt voor de oppervlakte Sab tussen de curve van f en de X-as tussen de 
punten a en b dat Sab = F(b) - F(a) 
S’(x) = f(x) --> S is net als F de primitieve functie van f, of S(x) = F(x) + C
Hieruit volgt:
Sab = S(b) - S(a) = F(b) + C - F(a) - C = F(b) - F(a)
 
Wanneer de curve van f boven de X-as ligt, zal Sab een positieve waarde hebben.
Wanneer de curve van f onder de X-as ligt, zal Sab een negatieve waarde hebben.

Bepaalde integralen
Bepaalde integraal
Als f : R --> R continu is op een interval dat a en b bevat, dan wordt de bepaalde integraal van 

f over het interval [a,b] gedefinieerd worden als: = F(b) - F(a) met F een 
primitieve functie van f op [a,b].
a en b zijn integratiegrenzen, a is benedengrens en b is de bovengrens.
 
Bepaalde integraal
Als f : R --> R continu is op een interval dat a en b bevat, en Sab is de oppevlakte tussen de 

curve van f en de X-as tussen de punten a en b, dan geldt = Sab

 
Basiseigenschappen bepaalde integraal
Als f : R --> R continu is op een interval dat a, b en c bevat en k R, dan geldt:



●

●

●

●

Met behulp van de definitie:
Als F een primitieve functie is van f, dan hebben we:

●

●

●

●

 
Bepaalde integraal en afgeleide gecombineerd
Als f : R --> R continu is op een interval dat a en b bevat, dan geldt voor t tussen a en b 

●

●

Volgt ui de definitie van de bepaalde integraal
Als F een primitieve functie is van f, dan hebben we

●

●

Integratiemethoden



Standaardintegralen
Standaardintegralen: zie p 11
zie p 12

Integratie door splitsing
Integratie door splitsing
Als f : R --> R en g : R --> R continu zijn, en R dan gelt: 

Volgt onmiddelijk uit de basiseigenschappen onbepaalde integralen
 
Regel: Integratie door splitsing
Gebruik een integratie door splitsing wanneer je het integrandum kan schrijven als een som of 
een verschil van een eenvoudigere en integreerbare functies.
 
Integratie door splitising - bis
Als f : R --> R en g : R --> R continu zijn op een interval dat a en b bevat, en R dan geldt 

Integratie door substitutie
Integratie door substitutie
Als f : R --> R is continu, en g : R --> R is continu en afleidbaar, dan geldt 

 met u = g(x)
Als u = g(x) dan is du = g’(x)dx (definitie differentiaal) waaruit onmiddellijk volgt dat 

 
Vbn p 14-15
 
Regel: Integratie door substitutie
Gebruik een integratie door substitutie wanneer het integrandum functievormen bevat waarvoor 
niet onmiddellijk een primitieve functie bekend is, maar wel kan herleid worden naar een 
standaardintegraal:

● Het integrandum is een standaardintegraal maar bevat ipv x een minder eenvoudige 
vorm g(x):

○ kies voor een nieuwe integratieveranderlijke u deze vorm g(x)
○ een substitutie zal de integraal omzetten in een standaardintegraal

● Het integrandum bevat een transformatie g(x) van x en ook de afgeleide daarvan:



○ kies voor de nieuwe integratieveranderlijke u deze transformatie g(x)
○ een substitutie zal de vorm g(x) en g’(x) wegwerken

Vbn p 16
 
Integratie door substitutie - bis
Als f : R --> R is continu op een interval dat g(a) en g(b) bevat, en g : R --> R is continu en 

afleidbaar op een interval dat a en b bevat, dan geldt  
met u = g(x)
Vb p 17

Partiële integratie
Partiële integratie
Als f : R --> R en g : R -- > R afleidbaar zijn, dan geldt 

Uit de eigenschappen van afgeleiden weten we dan (f(x)g(x))’ = f(x)g’(x) + g(x)

f’(x) waaruit  

of  en dus 

Vb p18
 
Regel partiële integratie
Gebruik een partiële integratie wanneer het integrandum exponentiële vormen, goniometrische 
vormen en veeltermen onderling worden gecombineerd.
Kies altijd voor f(x) die factor die eenvoudiger wordt wanneer je de afgeleide neemt, bv:

● Een exponentiële factor en een veelterm.
○ Kies voor f(x) de veelterm
○ Kies voor g’(x) de exponentiële vorm
○ Een partiële integratie zal een integraal opleveren met opnieuw een exponentiële 

vorm en een veelterm van een lagere graad
● Een goniometrische vorm en een veelterm.

○ Kies voor f(x) de veelterm
○ Kies voor g’(x) de goniometrische vorm (cosinus en sinus)
○ Een partiële integratie zal een integraal opleveren met opnieuw een 

goniometrische vorm en een veelterm van een lagere graad
Pas je deze methode verschillende keren na elkaar toe, dan kan je de graad van de veelterm 
herleiden naar nul.

● Een exponentiële factor en een goniometrische vorm.



○ Kies voor f(x) de exponentële vorm
○ Kies voor g’(x) de goniometrische vorm (cosinus en sinus)
○ Een partiële integratie zal een integraal opleveren met opnieuw een exponentiële 

vorm en de andere goniometrische vorm (sinus of cosinus).
Vbn p 19-20
 
Partiële integratie - bis
Als f : R --> R en g : R --> R continu en afleidbaar zijn op een interval dat a en b bevat, dan 

geldt 

Goniometrische functies
Herhaling goniometrie
Voor willekeurige hoeken x R geldt

● cos2x + sin2x = 1
● sin(2x) = 2 sin(x) cos(x)
● cos(2x) = 2 cos2x - 1 ==> cos2x = ½ (1 + cos(2x))
● cos(2x) = 1 - 2 sin2x ==> sin2x = ½ (1 - cos(2x))

 
Vb p 21-23

Gecombineerde voorbeelden
Vaak moeten verschillende methoden na elkaar gebruikt worden om tot een standaardintegraal 
te komen. Vbn p 23-26. Controle van een onbepaalde integraal kan altijd: als 

dan moet F’(x)+C = f(x)

Gebruik van bepaalde integralen

Middelwaardestelling
Middelwaardestelling integraal
Als f : R --> R continu is op een interval dat a en b bevat, dan bestaat er minstens 1 punt c in 

het open interval ]a,b[ zodat 
De illustratie van deze eigenschap vind je op p 27
De functiewaarde f(c) uit de middelwaardestelling noemt men de gemiddelde waarde van de 
functie over het interval [a,b] of
Gemiddelde waarde van een functie over een interval
Als f : R --> R continu is op een interval dat a en b bevat, dan wordt de gemiddelde waarde van 



f over het interval [a,b] gedefinieerd als 
Deze gemiddelde waarde kan negatief zijn als de functie niet overal positief is en de ‘negatieve’ 
oppervlakte meer doorweegt dan de ‘positieve’ oppervlakte.
Vb p 28

Riemann-sommen
Riemann-som
als f : R --> R continu is op een interval dat a en b bevat, als het interval [a,b] wordt verdeeld in 
n kleinere deelintervallen met breedte ∆x = (b-a):n, en als c1,c2,c3 …, cn willekeurige punten zijn 

in elk van deze deelintervallen, dan noemt men f(c1)∆x + f(c2)∆x + … + f(cn)∆x =  
een Riemann-som voor de functie f op het interval [a,b].
Illustratie op p 29
 
Riemann-som
Als f : R --> R continu is op een interval dat a en b bevat, als het interval [a,b] 
wordt verdeeld in n kleinere deelintervallen met breedt ∆x = (b-a):n, en als 
c1,c2,c3 …, cn willekeurige punten zijn in elk van deze deelintervallen, dan geldt 

Oppervlaktebereking
Een bepaalde integraal geeft de oppervlakte weer van het gebied tussen een curve en de X-As 
tussen 2 punten. Omgekeerd kan je de oppervlakte van elk gebied dat bepaald wordt door 1 of 
meer curves berekenen mbv bepaalde integralen. 
 
Oppervlakte - situatie 1
De oppervlakte zoals aangegeven in figuur op p 30 met f : R --> positief en continu op een 

interval dat a en b bevat, kan berekend worden al 
Vb p 30-31
 
Oppervlakte - situatie 2
De oppervlakte zoals aangegeven in figuur op p 31 met f : R --> R continu op een interval dat a, 

b en c bevat, kan berekend worden al 



Vb p 31-32
 
Oppervlakte - situatie 3
De oppervlakte zoals aangegeven in figuur op p 32 met f : R --> R en g : R --> R continu op een 

interval dat a en b bevat, kan berekend worden al 
Vb p 33
 
Gebied opsplitsen
Soms moet een gebied opgesplitst worden in deelgebieden, zodanig dat elk deelgebied tot een 
standaardsituatie herleid wordt.
Vb p 33-34

Numerieke benaderingsmethoden
We kunnen de definitie van Riemann-sommen ook omkeren en dus een bepaalde integraal 
benaderen dmv (eindige) Riemann-sommen. Kiezen we voor de punten c1,c2,c3 …, cn uit de 
definitie van Riemann-sommen de linker-of rechterrandpunten of de middelpunten van de 
verschillende deelintervallen, dan krijgen we de rechthoeksregel.
 
Rechthoeksregel
Beschouw een functie f : R --> R die continu is op een interval dat a en b bevat. Verdeel het 
interval [a,b] in n deelintervallen met breedte h = (b-a):n (voordien noemden we dit ∆x), en 
noem de randpunten a=x0 < x1 < … < xn-1 < xn =b. Deze verdeling genereert verschillende 

benaderingen voor de bepaalde integraal 
●

Linkerpunt-benadering:  --> Riemann: 

●

Rechterpunt-benadering:  --> Riemann: 
●

Midpunt-benadering:  --> Riemann: 
Illustratie p 35-36
 
Rechthoeksregel
Indien de functie f : R --> R zoals vermeld in de regel van de rechthoeksregel stijgt over het 

hele interval [a,b], dan geldt  de linkerpunt-benadering bepaalt een 



ondergrens, de rechterpunt-benadering bepaalt een bovengrens.
Indien de functie f : R --> R zoals vermeld in de regel van de rechthoeksregel daalt over het 

hele interval [a,b], dan geldt  de linkerpunt-benadering bepaalt een 
bovengrens, de rechterpunt-benadering bepaalt een ondergrens.
 
Vbn p 36-38

Oneigenlijke integralen

Inleiding
Oneigenljke integraal
Als de functie f : R → R continu is op [a, +∞[, dan definieert men 

Als de functie f : R → R continu is op ] - ∞,b], dan definieert men 

Men noemt deze integralen oneigenlijke integralen.
Als de limiet bestaat en een eindige reële waarde geeft, dan noemt men de integraal 
convergent; als de limiet bestaat maar oneindig is, dan noemt men de integraal divergent, als 
de limiet niet bestaat, dan noemt men de integraal onbepaald.
 
Regel: Beide integratiegrenzen oneindig
Let op! Wanneer beide integratiegrenzen oneindig zijn, dan moet je de integraal opsplitsen. 
Enkel indien beide deelintegralen convergent zijn, is ook de hele integraal convergent.

Poisson-integraal
Poisson-integraal

Er geldt . Men noemt deze integraal de Poisson-integraal.

Economische toepassingen

Economische functies
Totale waarde uit marginale waarde
Als de continue functie f : R+ --> R de marginale waarde geeft van een economische functie, en 



als F0 de waarde is van de onderliggende economische functie voor een inputwaarde gelijk aan 
nul, dan kan de totale waarde van de economische functie teruggevonden worden als 

F(x) = F0 +  voor elke inputwaarde x > 0.
Marginale kost.
Vbn p 49 en 50

Consumenten- en producentensurplus
Vb p 50-51
 
Consumenten- en producentensurplus

Als de vraagfunctie gegeven wordt door F : , en deaanbodsfunctie 

door G : , en als het evenwicht wordt bereikt in het punt ( , 
dan geldt:

●

consumentensurplus: 
●

producentensurplus: 
 
Illustratie p 51-52


