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Díl 13: Analýza – Limita 

MATEMATIKA 
K exaktní definici limity posloupnosti dospěli matematikové už dávno. Pro každé ε > 0 
existuje n0 takové, že pro všechna n > n0 a tak dále. Znalost definice je důležitá pro 
odvozování pravidel, ve výuce však nesmíme zapomenout také na vybudování 
intuitivní představy o limitě. Proč ne za pomocí vhodného programu? Programem 
můžeme snadno počítat jednotlivé členy posloupnosti a dívat se, jak se více a více 
přibližují k limitní hodnotě. 

Pro ukázku jsem zvolil posloupnost 
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která pro ∞→n  konverguje k hodnotě e = 2,718281828459…, základu přirozených 
logaritmů. Program, který vytvoříme, umožní zobrazit členy posloupnosti pro n 
z uživatelem stanoveného rozmezí. 

 



TECHNICKÉ OTÁZKY NA PLATFORMĚ .NET/C# 

• K výpočtu mocniny slouží metoda Math.Pow. 

• Na hodnotu e se lze dotázat jako na Math.E. 

• Při výpočtu 1 + 1/n je třeba myslet na to, že lomítko pro dvě celá čísla funguje 
jako operátor celočíselného dělení. To nechceme, proto je třeba, aby alespoň 
jeden operand byl číslem desetinným. Nejlépe tedy jedničku v čitateli zapsat 
jako 1.0. 

• Pro postupnou přípravu výstupní zprávy použijeme instanci třídy String-

Builder ze jmenného prostoru System.Text. Výsledek tak připravíme 

o něco rychleji než při použití obvyklého typu string. Rozhodně nelze 

mnohokrát opakovaně přiřazovat přímo do vlastnosti Text textového pole – to 

byste se načekali! 

ŘEŠENÍ 
Uvádím jádro zdrojového kódu řešení.  

 private void oknoProgramu_Load(object sender, EventArgs e) 

 { 

    // Zobraz e 

    poleHodnotaE.Text = Math.E.ToString(); 

 } 

 

 private void tlačítkoSpočti_Click(object sender, EventArgs e) 

 { 

    try 

    { 

        // Zjisti rozmezí hodnot n 

        int nZačít = Convert.ToInt32(poleZačít.Text); 

        int nSkončit = Convert.ToInt32(poleSkončit.Text); 

 

        // Posloupnost 

        StringBuilder zpráva = new StringBuilder(); 

        for (int n = nZačít; n <= nSkončit; n++) 

        { 

            double základMocniny = 1 + 1.0 / n; 

            double hodnota = Math.Pow(základMocniny, n); 

            zpráva.AppendLine( 

                         n.ToString() + ": " + hodnota.ToString()); 

        } 

 

        // Zobraz výsledek 

        poleHodnotyPosloupnosti.Text = zpráva.ToString(); 

    } 

    catch 

    { 

        poleHodnotyPosloupnosti.Text = "Chyba v zadaných hodnotách"; 

    } 

 }  

 



V odkazu najdete také kompletní projekt pro Visual C#. Spustitelný .EXE soubor 

z podsložky bin/debug využijete i v případě, že toto vývojové prostředí na svém 

počítači nemáte. K běhu zmíněného .EXE souboru je na cílovém počítači zapotřebí 
přítomnost .NET Framework 3.5 (pokud není u vás nainstalován, stáhněte si jej 
zdarma ze stránek společnosti Microsoft). 

KAM DÁL V PROGRAMU 
Členy posloupnosti je možno také vypisovat do souboru a následně zobrazit 
programem z předchozího dílu seriálu. 

MATEMATICKÁ POZNÁMKA 
Zmíněná posloupnost a její limita jsou zajímavé mj. pro svoji důležitost ve finanční 
matematice. Vysvětlují, jak funguje spojité úročení. 

KAM DÁL V .NET/C# 
O práci s čísly, různých výpočtech i o použití operátoru lomítko se více dovíte 
v 9. kapitole knihy Moderní programování – učebnice pro začátečníky. 

 

PROGRAMOVÁNÍ NÁZORNĚ A SROZUMITELNĚ 
Chcete se naučit programovat nebo se v programování zdokonalit? Akreditované 
počítačové kurzy společnosti moderníProgramování mohou být vaší správnou 
volbou. Na kurzech se učíte prakticky, lektor vám pomáhá překonat problémová 
místa, na cokoli se můžete zeptat. 

Prozkoumejte nabídku kurzů na http://www.moderniprogramovani.cz/kurzy/  

Základní řada programovacích kurzů: 

• Programování pro začátečníky 

• Programování v .NET/C# pro středně pokročilé 

• Programování v .NET/C# pro pokročilé 

Programujeme na nové platformě, v novém jazyce: 

• Přecházíme na Javu 

• Přecházíme na .NET/C# 

Databáze 

• Databáze a SQL pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Databázové aplikace na platformě .NET/C# 

Web 

• Tvorba webu, HTML a CSS pro začátečníky (neprogramátorský kurz) 

• Základy webových aplikací ASP.NET 

• Pokročilé webové aplikace ASP.NET 

 


