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        Σο επόμενο πρόβλθμα του Λάιμπνιτσ μετά τισ εφαπτόμενεσ των 

καμπφλων ιταν ο τετραγωνιςμόσ των καμπφλων, δθλαδι θ 

εφρεςη του εμβαδοφ που διαγράφεται κάτω από την καμπφλη. Σο πρόβλθμα όπωσ 

κα δοφμε είναι το αντίςτροφο του προβλιματοσ τθσ εφαπτομζνθσ, δθλαδι   τϊρα 

πρζπει να  βροφμε μια καμπφλθ  με ζναν δεδομζνο νόμο καμπυλότθτασ. 

Η ιδζα ιταν θ εξισ:  Όπωσ βλζπουμε ςτο ςχιμα, το άκροιςμα των εμβαδϊν των 

κατακόρυφων ηωνϊν κα είναι  μια  προςζγγιςθ του εμβαδοφ κάτω από τθν 

καμπφλθ, θ οποία κα είναι τόςο ακριβζςτερθ όςο «λεπτότερεσ» γίνονται οι ηϊνεσ. 

Η ιδανικι προςζγγιςθ κα γίνει με τα απειροςτά. Αν οι βάςεισ των ηωνϊν γίνουν dx,   

οι επάνω πλευρζσ των καμπυλόγραμμων τετραπλεφρων  γίνονται απειροςτά 

ευκφγραμμα τμιματα   και το κάκε καμπυλόγραμμο  τετράπλευρο τείνει να γίνει 

ζνα «μικροςκοπικό» ορκογϊνιο με απειροςτό εμβαδόν  f(x).dx, (βάςθ επί φψοσ, το 

απλοφςτερο πρόβλθμα του μοντζλου).  

Ο  Λάιμπνιτσ χρθςιμοποιϊντασ το ςφμβολο ∫  το οποίο αντιπροςωπεφει το 

άκροιςμα   άπειρων ςε πλικοσ μθκϊν  (το dx είναι το άπειρο μικρό),  το  ∫dx  

ςυμβολίηει το άπειρο άκροιςμα όλων  των απειροελάχιςτων τμθμάτων μικουσ dx 

δθλαδι  είναι     ∫dx=x 
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 Σο ολικό εμβαδόν κάτω από τθν καμπφλθ y, το   άκροιςμα δθλαδι των 

άπειρων απειροελάχιςτων  ydx,  ο Λάιμπνιτσ το ςυμβολίηει με το ∫f(x)dx (το άπειρο 

άκροιςμα)  και είναι ζνασ αρικμόσ. Ο ςυμβολιςμόσ αυτόσ επζτρεψε το Λάιμπνιτσ 

να εκφράςει ςυνοπτικά επιφάνειεσ π.χ κα ζγραφε ∫x2dx  για να αναφερκεί ςτο 

εμβαδόν κάτω από τθν καμπφλθ  y=x2.  Η λζξθ ολοκλιρωςθ  μπικε ςτο μακθματικό 

λεξιλόγιο τθν ίδια περίπου εποχι, αντί του  τετραγωνιςμοφ, ωσ ζνδειξθ 

υπολογιςμοφ επιφανειϊν. Σο ςφμβολο ∫ ζγινε γνωςτό ωσ ολοκλιρωμα.  

Πωσ όμωσ κα υπολογίηονταν αυτό το άπειρο άκροιςμα  των  μικροςκοπικϊν 

ορκογωνίων, δθλαδι το εμβαδόν  κάτω από τθν καμπφλθ;  

 

          ΣΟ ΘΕΜΕΛΙΏΔΕ ΘΕΏΡΗΜΑ ΣΟΤ ΑΠΕΙΡΟΣΙΚΟΥ ΛΟΓΙΜΟΥ       

 Αυτό ςυνζβθ με τθν ανακάλυψθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτον τετραγωνιςμό και 

ςτθν γνωςτι μασ κλίςθ τθσ καμπφλθσ (ςτο ολοκλιρωμα και τθν παράγωγο μιασ 

ςυνάρτθςθσ).  Η ςφνδεςθ αυτι ζγινε ανεξάρτθτα από τον Νεφτωνα ςτθν Αγγλία και 

το Λάιμπνιτσ ςτθ Γερμανία, γι’ αυτό  τιμοφμε και τουσ δφο  ωσ εφευρζτεσ του 

Απειροςτικοφ λογιςμοφ.  

Ο Νεφτων του οποίου θ πορεία είναι απλοφςτερθ,  προχϊρθςε ωσ εξισ:  

δοκείςθσ μιασ καμπφλθσ  ABC  και μιασ μικροςκοπικισ  μεταβολισ  DE   ςτον 

οριηόντιο άξονα, τότε μποροφμε να βροφμε  ζνα ορκογϊνιο       DEGH  με τθν ίδια 

επιφάνεια    DEFB  όπωσ ςτο  παρακάτω ςχιμα.  Έτςι θ μικροςκοπικι μεταβολι ςτο 

εμβαδόν  τθσ περιοχισ ADB  ιςοφται   DEGH θ οποία ιςοφται με    DH.DE . Επειδι θ  

DE  είναι μικροςκοπικι  μεταβολι κατά μικοσ του οριηόντιου άξονα, ζχουμε  



DH=(μεταβολι του εμβαδοφ ADB    )/(μεταβολι τθσ τετμθμζνθσ DE)   (1) 

           Ασ κεωριςουμε  το ςθμείο D  ςτακερό και  το ςθμείο Ε να πλθςιάηει όλο 

και περιςςότερο 

ςε αυτό. 

Κακϊσ το DE 

γίνεται 

«άπειρα 

μικρό», το DH 

γίνεται ίςο με 

το DB. Αυτζσ οι 

παρατθριςεισ 

μασ επιτρζπουν  

να 

μεταφράςουμε τθν  (1)  ωσ DB  =ο ρυκμόσ μεταβολισ του εμβαδοφ ADB ςτο ςθμείο 

D . Αλλά θ DB  είναι θ τεταγμζνθ τθσ καμπφλθσ    ςτο D  κι ζτςι ο Νεφτων 

αποκάλυψε μια ςχζςθ ανάμεςα ςτθν καμπφλθ, ςτον τετραγωνιςμό τθσ  και ςτο 

ρυκμό μεταβολισ του τετραγωνιςμοφ τθσ , ειδικότερα: 

        “το φψοσ μιασ καμπφλθσ, f(x) ςε ζνα ςθμείο x του οριηόντιου άξονα ιςοφται 

με το ρυκμό μεταβολισ του  εμβαδοφ τθσ καμπφλθσ το Eϋ(x) ςτο ςθμείο αυτό    ( θ 

μαγικι  απόδειξθ του Νεφτωνα βρίςκεται ςτο Calculus and its origins  ςελ.78, David 

Perkins).  τθ ςυνζχεια για να δείξει  ότι μποροφμε να  εναλλάςςουμε το εμβαδόν 

και το ρυκμό μεταβολισ  φτάνοντασ ςε όμοιεσ αλικειεσ  δείχνει και τθν πρόταςθ:  

«το φψοσ μιασ καμπφλθσ  ςε ζνα ςθμείο χ του οριηόντου άξονα   ιςοφται με το 

εμβαδόν του ρυκμοφ μεταβολισ τθσ καμπφλθσ ςτο δοκζν ςθμείο.» Οι δφο αυτζσ 

προτάςεισ αποκαλφπτουν μια αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ του εμβαδοφ και του 

ρυκμοφ μεταβολισ  

      Αν Ε(x) είναι ο τετραγωνιςμόσ τθσ f(x), τότε ιςχφει ότι    f(x)=Εϋ(x)  δθλαδι θ 

Ε(χ) είναι θ αντιπαράγωγοσ τθσ  f(x). Σο εμβαδόν τθσ  y=x2,  υπολογίηεται  από τθν   

y=x3/2 



        Αυτό είναι το νόθμα του  κεμελιϊδουσ  κεωριματοσ  του απειροςτικοφ 

λογιςμοφ, ζνα κεϊρθμα με τεράςτια κεωρθτικι και πρακτικι ςθμαςία, για τθν 

αντίςτροφθ φφςθ του τετραγωνιςμοφ και τθσ κλίςθσ  τθσ καμπφλθσ,  (ζτςι 

μπορζςαμε να τετραγωνίςουμε καμπφλεσ), ανάλογθ του πολλαπλαςιαςμοφ και τθσ 

διαίρεςθσ ςτισ πράξεισ των αρικμϊν.  Σθν  «αντίςτροφθ « ςχζςθ μεταξφ του 

τετραγωνιςμοφ και του ρυκμοφ μεταβολισ  επιβεβαίωςε  ανεξάρτθτα και ο 

Λάιμπνιτσ. Όπωσ ο Νεφτων κι’ αυτόσ χρθςιμοποίθςε ζνα γεωμετρικό ςχιμα  όπου 

εμπλζκονταν «απείρωσ μικρζσ» ποςότθτεσ. Είναι το γνωςτό κεϊρθμα του 

μεταςχθματιςμοφ του Λάιμπνιτσ.(transmutation theorem) Σζτοια κεωριματα 

μεταςχθματιςμοφ υπιρχαν πολλά κατά τον 17ο αιϊνα, και ζδειχναν ότι το εμβαδόν 

μιασ περιοχισ ιταν ίςο με μιασ άλλθσ, ίςωσ απλοφςτερθσ . 

Σα   αποτελζςματα που  παρζκεςα  είναι τα κεμζλια του απειροςτικοφ 

λογιςμοφ, του λογιςμοφ των απειροςτϊν. Από τθ  δθμοςίευςθ  αυτϊν των μελετϊν 

αρχίηει μια εξαιρετικι περίοδοσ μακθματικισ παραγωγικότθτασ. Οι  αδελφοί  

Μπερνοφλλι  ςυνδζκθκαν με το Λάιμπνιτσ και εγκολπϊκθκαν τισ ιδζεσ του. Σο 

πρϊτο εγχειρίδιο πάνω ςτο Λογιςμό με απειροςτά εμφανίςτθε το 1696  (Ανάλυςθ 

των απειροςτϊν) από το μαρκιςιο Ντε λ’ Οπιτάλ, και θ περίοδοσ μετά το 1670 ιταν 

ο απόλυτοσ κρίαμβοσ  του απειροςτικοφ λογιςμοφ του Λάιμπνιτσ ζναντι άλλων 

αντίπαλων μεκόδων. Ακόμα και οι Άγγλοι αφοφ αντιςτάκθκαν για κάποιο διάςτθμα 

ςτον ςφετεριςτι από τθν Ευρϊπθ, εν τοφτοισ μετά το 1800 άρχιςαν να 

αποδζχονται τισ μεκόδουσ και τουσ ςυμβολιςμοφσ του Λάιμπνιτσ ωσ περιςςότερο 

ευζλικτουσ από του Νεφτωνα. Ο Απειροςτικόσ λογιςμόσ του   Λάιμπνιτσ παρά ο 

λογιςμόσ των ροϊν του Νεφτωνα, μπικε ςτο μικροςκόπιο τθσ ανακαταςκευισ τουσ 

επόμενουσ αιϊνεσ.  
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