
SEGLE XVII: LA MOTIVACIÓ DEL CÀLCUL INFINITESIMAL
Ja sabem que el càlcul infinitesimal va ser creat per resoldre els principals problemes científics del se-
gle XVII, com eren l’obtenció de longituds de corbes, la definició d’àrees i volums de cossos geomè-
trics, i la recerca de tangents a una corba, i dels màxims i mínims de les funcions.

Molts dels grans matemàtics del segle XVII van investigar sobre aquests problemes i van obtenir
importants resultats. Alguns d’ells eren Cavalieri (1598-1647), Torricelli (1608-1647), Fermat
(1601-1665), Wallis (1616-1703) i Barrow (1630-1677). 

Tanmateix, faltava una teoria global en la qual es poguessin incloure aquests problemes, i molts
d'altres, aparentment independents. Els artífexs d'aquesta descomunal teoria van ser, conjuntament,
Isaac Newton i Gottfried Wilhelm Leibniz.

NEWTON I LEIBNIZ
Newton va publicar el 1687 una obra magna titulada Els principis matemàtics de la filosofia natu-
ral, que constitueix una de les fites més grans de la història de la ciència. 

Una altra obra que cal destacar d’aquest autor és el Mètode de fluxions, en què es desenvolupava
el seu Càlcul Infinitesimal, i que va ser escrita setze anys abans que se'n publiqués l'anterior.

El 1678, Leibniz va publicar els seus descobriments sobre el càlcul en una revista que ell mateix
havia fundat, Acta Eruditorum. Però no és fins a l'Acta de 1684 que es publica el material que
actualment és considerat com el primer tractat de càlcul diferencial. 

Arran d'aquestes publicacions es va entaular una agra disputa entre els seguidors de Newton i els
de Leibniz motivada pel reconeixement de qui havia estat el primer descobridor del càlcul.

Actualment, no hi ha cap dubte que la primícia de la publicació li correspon a Leibniz i que l'au-
toria del descobriment és de Newton. El càlcul de Newton és molt més profund que el de Leibniz,
mentre que les notacions utilitzades per Leibniz són més clares que les de Newton.

SEGLE XVIII: LEONHARD EULER (EL PROLÍFER)
Al segle XVIII, molts matemàtics van estendre el càlcul infinitesimal i van fundar noves branques de
l'anàlisi. Però, sens dubte, la figura cabdal en aquest segle va ser Leonhard Euler.

Va néixer el 1707, a Basilea (Suïssa). És el matemàtic més prolífer de tots els temps i, segurament, el
més original. Va deixar un llegat tan extens per a la posteritat que, encara avui dia, s'està catalogant. 

Entre la infinitud de problemes que va resoldre, n'hi ha un de molt popular, el dels set ponts de
Konigsberg:
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Per la ciutat de Konigsberg passa el riu Pregel. Hi ha dos illots que
estan comunicats entre ells i amb els marges del riu a través de set
ponts:  a, b, c, d, e, f i g

El problema consisteix a determinar si és possible traçar un recorre-
gut que passi una única vegada per cada un dels set ponts.
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S'intuïa que era impossible resoldre'l, i Euler va demostrar d'una
manera concloent que, sota aquestes condicions, el recorregut
que ell proposava no existia. El mètode emprat va ser molt origi-
nal i va servir, a més, per assentar les bases d'una nova branca de
les matemàtiques: la topologia combinatòria.

També va ser capaç de calcular la suma següent, amb la qual va
arribar a una conclusió sorprenent i, segurament, inesperada:

+ + + + + … =

Va ser el primer matemàtic a adoptar els símbols  e, π, i = , i
va trobar, a més, una sorprenent relació entre ells:

Les seves aportacions a les matemàtiques van ser grandioses. Va escriure importantíssims tractats
sobre anàlisi infinitesimal i càlcul integral, en els quals va desenvolupar un nou simbolisme, que
és el que fem servir actualment. Va morir a finals de l'estiu de 1783, mentre calculava l'òrbita d'Urà.

SEGLE XIX

Al segle XIX es va cercar el rigor necessari per poder avançar, i
intentar reconstruir l'anàlisi sobre la base dels conceptes aritmè-
tics.

Hi destaquen Bolzano, Cauchy i Weierstrass.

Cauchy va donar una primera demostració del teorema fona-
mental del càlcul.

SEGLE XX

El segle passat es va consolidar el desenvolupament dels resultats obtinguts durant el segle XIX. Va
ser una etapa en què les diferents branques i disciplines es van fer més autònomes.

F (x) = ∫
x

x0

f (t) dt ò F' (x) = f (x)

eπi + 1 = 0
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