
Proposició 12.

A : B és quasi infinita

i la raó composta A : B . C : D és quasi infinita.

C : D és quasi infinita

Proposició 13.

A : B és quasi nul.la

i la raó composta A : B . C : D és quasi nul.la.

C : D és quasi nul·la

Proposició 14.

A : B és quasi la igualtat invertendo B : A és quasi la igualtat.

Proposició 15.

A : B és quasi la igualtat componendo A+B : B és quasi dos.

Proposició 16.

A : B és quasi la igualtat dividendo A-B : B és quasi nul.la.

Proposició 17.

A : B és quasi la igualtat per conversionem rationis A : A-B és

quasi infinita.

La proposició 18 demostra la propietat transitiva entre quasi

quantitats iguals, o sigui:

De A quasi igual a B i B quasi igual a C llavors es

verifica A quasi igual a C.47

El segon grup, de la 19 a la 30, es fa quelcom similar però

partint de dues raons que són quasi iguals o quasi proporcionals,

47 La transcripció de les demostracions de les proposicions
18, 19 i 21 estan fetes a U. Cassina, "Storia del concetto di
limite", Periódico di Matematiche, ser 4, 1936, pp. 93-100.
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proposició 19.

A : B quasi igual a C : D

i llavors A : B quasi igual a E : F

C : D quasi igual a E : F

proposició 20.

A : B quasi igual a C : D invertendo B : A quasi igual a D : C.

proposició 21.

A : B quasi igual a C : D

i composta A : B, + E : F quasi igual aC: D,+ G : H

E : F quasi igual a G : H *

Proposició 22.
fi

A : B quasi proporcional a C : D permutando A : C quasi

proporcional a B : D.

Proposició 23.

A : B quasi igual a C : D componendo A + B : B quasi igual a

C + D : D .

Proposició 24.
<%,

A : B quasi igual a C : D dividendo A - B : B quasi igual a

C - D : D .

Proposició 25.
i,

A : B quasi igual a C : D per conversionem rationis A : A - B
~&

quasi igual aC : C - D.

Proposició 26.

A : B quasi proporcional a C : D reunint antecedents i

conseqüents llavors A + C : B + D quasi proporcional aC : D.

Proposició 27.

A : B quasi proporcional a C : D i E : B quasi proporcional a

f : D llavors A + E : B quasi proporcional a C + F : D.
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Proposició 28.

A : B quasi una quantitat i C : D quasi la mateixa quantitat

llavors A : C quasi proporcional a B : D.

Proposició 29

A : B quasi proporcional a C : D llavors A - C : B - D quasi

proporcional a A : B.

I la proposició 30 engloba totes les anteriors i ho anomena

A : B quasi proporcional a C : D per homología, continua sent

proporcional, aplicant les propietats anteriors. Encara dóna

algunes propietats més lligant les quasi igualtat de quantitats

amb les raons quasi infinites o nul.les. Són la 31, 32 , 33 i més

endavant la 44, 45 i 46.

Proposició 31.

Partint de A quasi igual a B i C quasi igual a D

si A : C quasi infinita llavors B : D quasi infinita

si A : C quasi nul.la llavors B : D quasi nul.la

si A : C quasi una quantitat llavors B : D quasi la mateixa

quantitat

Proposició 32.

A : B quasi infinita i A : C quasi infinita

llavors A : B + C quasi infinita i A : B - C quasi infinita.

Proposició 33.

A quasi igual a b, essent b donat i donat c llavors A r c quasi

igual a b : c.

Proposició 44.

A : B quasi infinita llavors (A/3) : B quasi infinita.

Proposició 45.

A : B quasi infinita llavors A : (2.B) quasi infinita.
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proposició 46.

B : C quasi infinita

i llavors A : C quasi infinita

A : B quasi una quantitat

Transcriurem el teorema 32 per aclarir millor les demostracions

ja que en ell utilitza molts resultats anteriors.

Teorema 32. Proposició 32.

Si la primera a la segona, tinguessin raó quasi infinita;

també a la tercera, raó quasi infinita: tenim que la raó

[de la primera] a la suma [de les altres dues], sá a la seva

diferència, és quasi infinita.48

• M̂t"Hipòtesi. *

A : B és quasi infinita

A : C és quasi infinita

Dic A : B + C és quasi infinita49

I A : B - C és quasi infinita

Demostració.
»•

hipot. A : B és quasi infinita

8. h. A + B : B és quasi infinita [componendo]

9.h. A + B : A és quasi igual [per con. rat.]
V,

hipot. A : C és quasi infinita.

31.h. A + B : d és quasi infinita.

8.h. A + B + C : C és quasi infinita [componendo]

9. h. A + B + C:A + Bés quasi igual[per con. fat]

^ prima acj secundara, rationem habuerit quasi infinitara;
item ad tertiam, rationem quasi infinitara: habebit & ad utriusque
summam, & ad utriusque differentiam, rationem quasi
infinitara."[Geo, 123]

Mostrarem només el primer cas.
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sup.

18.h

16.h

10.h

A + B : A és quasi igual.

A + B + C : A és quasi igual.[transitiva]

B + C : A és quasi nul.la.[dividendo]

A : B + C és quasi infinita.[invertendo]

Alguns problemes.

Els nou problemes que hi ha al final d'aquest element no

utilitzen els càlculs de les quasi proporcions que acabem de

demostrar. Es basen solament en les sis primeres proposicions on

Mengoli comprova que les propietats que demostra Euclides en les

proporcions també es verifiquen per signes desiguals. Sembla que

no tinguin res a veure amb aquest element però de fet comproven

que existeixen nombres que verifiquen les definicions de les

quasi proporcions.

El primer i el segon problema solament són eines per resoldre

els següents. La resta del tercer al novè, els classificarem

segons el contingut en dos grups. Donarem l'enunciat de tots els

problemes, n'explicarem la demostració i alguns els transcriurem.

El primer grup és format pel sisè i el novè. Hi demostra

l'existència de nombres (totes) per construir raons que s'apropin

a una raó donada. En el sisè, a la raó unitat i en el novè a una

raó qualsevol. El novè utilitza el sisè i aquest es dedueix del

segon. El sisè relaciona dues quadratrius de la mateixa base

associades a la mateixa tota. Aquest problema està explicat en

l'apartat segon d'aquest capítol.

El problema 9 és més interessant. Si la raó entre dos

sumatoris tendeix a una raó determinada, afitada entre dues
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raons, existirà un nombre (tota), en un moment determinat, pel

qual la raó d'aquests sumatoris també estarà afitada entre

aquestes mateixes raons.

Problema 9. Proposició 61.

Proposats en la mateixa base dos sumatoris sense

coeficients[massesJ; i donades dues raons diferents de la

raó que quasi tenen els sumatoris, però una més gran i

l'altra més petita: trobar un nombre, pel qual la raó dels
ai

sumatoris proposats sigui més petita, que la raó més gran

donada, i més gran, que la raó més petita donada. [Geo,
«#

145]50

Donats dos sumatoris i donada la raó, a la qual tendeixen quan

el nombre de termes es fa molt gran, que es troba entre dues

raons donades, comprova que existeix un nombre pel qual aquesta

raó entre els sumatoris també es troba entre aquestes raons

donades. O sigui, si la raó dels sumatoris, en anar augmentant»-

t, tendeix a 2/3 i 2/3 està situat entre 1/2 i 4/5, es demostra

que existirà un valor de t, tal que per ell la raó dels sumatoris

(masses), serà un valor també situat entre 1/2 i 4/5.

El segon grup, format per la resta de problemes, el 3, el
i

4, el 5, el 7 i el 8, tracta de trobar un nombre que ens permeti

construir en unes determinades condicions raons més grans que una
f

donada i per tant comprova l'existència de nombres que operats

ens poden donar raons quasi infinites. El problema 3 ja està

50"Propositis in eadem basi iacentibus duabus massis; &
datis duabus rationibus, non ijsdem, quàm quasi habent ad invicem
itiassae, sed maiore una, minore altera: numerum invenire, pro quo,
Massae propositae rationem habent minorem, quàm data maior, &
ttaiorem, quàm data minor."
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explicat en el text. Transcrivim ara el problema 4 que és clau

dins aquests problemes ja que utilitza el 2 i el 3 i el seu

resultat és utilitzat pel 5 i el 7:

Problema 4, Proposició 56

Donada una raó; i proposats ordres de potències desiguals:

trobar un nombre (c), pel qual, la raó de la semitota (c-1)

elevada a la potència més gran, a la sesquitota (c+1)

elevada a la potència més petita, és més gran, que la raó

donada.51

Hipòtesi.

Sigui donada una raó a : b : i siguin proposats ordres de

potències, cinc i tres.

Hi ha que trobar un nombre, pel qual, la semitota a la

quinta a la sesquitota a la tercera > a : b.

Construcció.

Es trobarà per la Proposició 55 (Problema 3) un nombre c,

pel qual, la semitota d,[c-1], i la semitota a la quinta d5,

a la semitota a la tercera cï3, és més gran, que a + b a b.

Després es trobarà per la Proposició 54 (Problema 2) un

nombre e, no més petit que c; pel qual, la semitota m ( m

= e - 1), i la sesquitota q(q=e+l);im3 : q3 > a : a

+ b.

Dic que, pel nombre e arrel, nf : g3 > a : b.

Demostració.

51"Data ratione; propositisque ordinibus potestatum
inaequalibus: numerum invenire, pro quo, semitota plus ordinata,
ad sesquitotam minus ordinatam, maior est, quàm in data ratione."
[Geo, 141]
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constr. e : no més petit, que c.

def.18,2. m : no més petit, que d.

5. h. uf : d5 : no més petit, que m3 : d3,

uf : m3 : no més petit, que dB : d3

d5 : d3 > a + b : b.

m5 : m3 > a + b : b.

q3 > a : a + b.

q3 > a : b. Quod &c.

m3

m

p. h.

constr.

13. 5.

constr.

4. h.

Quare &c.

Veiem que fa: «*

e > = c. m = (e - 1) > = d = (c - 1).

m > = d. ms : ds > = m3 : d3 Aquesta propietat l'ha demostrat

en la proposició 5. I ara permutant: m5 : m3 > = d5 : d3. Però

per construcció i per la utilització del problema, 3

d5 : d3 > a + b : b. D'aquí fàcilment: m5 : m3 > a + b : b.

Emprant el problema 2 puc construir la raó entre les potències

de la semitota i de la sesquitota m3 : q3 > a : a + b Fent la

composició i simplificant m5 : q3 > a : b.

Aquest problema és curiós perquè relaciona la semitota amb la

sesquitota, cosa que exceptuant el problema 2 no havia fet en tot

el llibre. En aquest cas, no podem dir que està comprovant cap

quasi un nombre, però necessita aquest resultat per la

construcció dels problemes 5 i 7.

D'aquí dedueix ràpidament en el problema 5 que, si fa la

composició d'aquesta raó amb una altra raó donada, trobarà un

nombre per construir les semitotes i les sesquitotes que

mantindrà la raó més gran que la donada.
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Problema 5. Proposició 57.

Donades dues raons; i proposats dos ordres desiguals de

potències: trobar un nombre, pel qual la raó composta de

una de les raons donades, i de la raó de la semi tota

elevada a una potència més gran, a la sesquitota elevada a

una potència més petita, és més gran, que l'altra raó

donada.32

Passem a l'enunciat del problema 7. La demostració es basa en el

problema 4. Prova que existeix un nombre, pel qual la raó de dues

quadratrius (construïdes a partir d'aquest nombre), situades en

bases diferents, sent la quadratriu antecedent la que té l'ordre

més gran, és més gran que una raó donada.

Problema 7. Proposició 59.

Donada una raó; i proposades dues quadratrius que no es

troben a la mateixa base: trobar un nombre, pel qual, la

quadratriu, que es troba en la base d'ordre més gran, és a

l'altra, més gran, que la raó donada.53

Donades dues quadratrius en diferents bases cid. Pel problema

4, podem trobar la raó d'una potència de la semitota a una

potència de la sesquitota que sigui més gran que la raó donada.

I com que sabem per la Proposició 30 de l'Elemetum secundum que

52 "Datis duabus rationibus; & propositis duobus
inaequalibus ordinibus potestatum: numerum invenire, pro quo,
ratio composita ex una data ratione, & ex ratione semitotae plus
ordinatae, ad sesquitotam minus ordinatam, maior est, quàm altera
data ratio."[Geo, 142]

53 "Data ratione; & propositis duabus non in eadem basi
iacentibus quadratricibus: numerum invenire, pro quo, quadratrix,
quae iacet in plus ordinata basi, ad alteram, maior est, quàm in
data ratione." [Geo, 144]
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c > (t-l)s , sent c una quadratriu en la base quinta i d < (t+1)3

sent d una quadratriu en la base segona, la raó c : d > (t-I)6:

(t+1)3, llavors com que els hem pogut construir més grans que una

raó donada, c : d també serà més gran que aquesta raó donada.

I en el problema 8, l'enunciat és similar, però en comptes

de raó entre quadratrius és raó entre els sumatoris [masses]

sense coeficients. Es tracta de provar l'existència d'un nombre

que verifiqui que les raons entre masses, que jeuen a bases

diferents, sent la de l'antecedent de grau més gran, són més

grans que una donada. La demostració es basa totalment en el

problema 7.
f*

Problema 8. Proposició 60.

Donada una raó; i proposats dos sumatoris que no es troben

en la mateixa base: trobar un nombre, pel qual, el

sumatori, que es troba en la base d'ordre més gran, és a

l'altra, més gran que la raó donada.54

54 "Data ratione; & propositis duabus non in eadem basi
iacentibus massis: numerum invenire, pro quo, massa, quae iacet
in plus ordinata basi, ad alterara, maior est, quàm in data
ratione." [Geo, 144]
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CAPÍTOL 4

LES QUADRATURES EN PIETRO MENGOLI

1 Introducció, 108. 2 Primeres quadratures de Mengoli. Crítica

del mètode dels indivisibles de Cavalieri, 112. 3 Les

quadratures de les infinites paràboles amb el mètode de Mengoli,

129. 3.1 Les taules de quadratures. 3.2 Les propietats de les

formes: creixement, decreixement, màxim, domini, baricentres,

sinus i sinus versus. 3.3 Càlcul i demostració de les

quadratures. 4 Quadratures de les formes yp = K xn (1-x)(m~n), 154.

5 Conclusions, 167.

1. Introducció.

A final del segle XVI va produir-se una revifalla de

recerques geomètriques sobre temes arquimedians, en particular

sobre el càlcul d'àrees i volums de figures geomètriques i

centres de gravetat, gràcies a les traduccions llatines dels

geòmetres grecs. Podríem dir que durant tot el segle XVII

qualsevol matemàtic que volgués ésser apreciat, treballava amb

problemes de quadratures i càlculs de baricentres. Des de l'any

1600 al 1680 les eines utilitzades per aquests matemàtics varen
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donar lloc a variades versions d'infinitesimals i indivisibles.1

Bonaventura Cavalieri (1598-1647) va ser un dels primers a

desenvolupar un nou mètode sobre indivisibles en un moment que

ja hi havia dos precedents clars: la tècnica dels antics, avui

anomenada mètode d'exhaustió (degut a Eudox i Arquimedes), i el

treball fet per Johannes Kepler (1571-1630).2 Mengoli també

volia fer quadratures i deia que la seva geometria era una

conjunció de les geometries de Cavalieri i Arquimedes amb les
s

eines que li proporcionava I'àlgebra speciosa de Viete, la qual
8Í

cita constantment.

Ambdues geometries, l'antiga d'Arquimedes i la nova dels

1 Entre els estudis sobre aquest tema són particularment
útils els següents: Leon Auger, Un savant méconnu: Gilíes
Personne de Roberval (1602-1675), Paris: Blanchard, 1962. Kirsti
Andersen, Cavalieri's Method of Indivisibles, Archive f or History
of Exact Sciences 31 (1984/85), 291-367. Margaret Baron, The
Origins of the Infinitesimal Calculus, New York: Dover, 1987.
Michael S. Mahoney, The Mathematical Career of Pierre de Fermat,
Princeton: Princeton University Press, 1973. Antoni Malet,
Studies on James Gregorie (1638-1675), Ph. D. Diss.,Princeton
University, 1989. Antoni Malet, From Indivisibles to
Infinitesimals: Studies on Seventeenth-Century Mathematizations
of Infinitely Small Quantities. Barcelona: Publicacions
Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.. Evelyn Walker, A Study
of the Traite des Indivisibles of...Roberval, New York: Columbia
University Press, 1986. John F. Scott, The Mathematical Work of
John Wallis, D. D., F.RiS. (1616-1703), New York: Chelsea
Publishing company, 1981. D. T. Whiteside, Patterns of
mathematical thought in the later seventeenth century, Archive
for History of Exact Sciences, 1, 1960-61, pp. 179-388.

2 El mètode de Cavalieri està explicat bàsicament en dos
dels seus llibres: Geometria indivisibilibus continuorum nova
quadam ratione promota (Bologna, 1635) i Exercitationes
geometricae sex (Bologna, 1647). El treball de Kepler per a la
recerca de quadratures i cubicacions està explicat en l'obra
Stereometria Doliorum (Linz, 1615).
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indivisibles de Bonaventura Cavalieri (preceptor meu), així

com també l'àlgebra de Viete, han estat tractades amb

bastant encert per persones cultes; d'elles, ni confusament

ni com si fos una barreja, sinó per una perfecta conjunció,

en resulta una de nova, l'espècie pròpia del nostre

treball, que no podrà desagradar a ningú.3

Mengoli reconeixia que els fonaments del mètode dels

indivisibles de Cavalieri, el seu mestre, no eren prou segurs.

Per a trobar un mètode ben fonamentat emprengué un altre camí que

comprenia la utilització de les taules triangulars i de la teoria

de quasi proporcions amb mètodes algebraics. De fet, després de

1650, a través de la influència de Viète i sobretot de Descartes,

els mètodes algebraics foren cada cop més acceptats en el camp

de la geometria i així també es va intensificar l'interès pel

treball numèric, com ara interpolació, aproximació, etc. Altres

matemàtics d'aquest període -com Pierre de Fermat (1601-1665),

Gilíes Personne de Roberval (1602-1675), Blaise Pascal (1623-

1662) i John Wallis (1616-1703) també van utilitzar mètodes de

quadratures que d'alguna manera introduïen elements algebraics.

Entre altres coses, demostraven el resultat que actualment

escriuriem:

3|llpsae satis amabiles litterarum cultoribus visae sunt,
utraque Geometria, Archimedis antiqua, & Indivisibilium nova
Bonaventura Cavalierij Praeceptoris mei, necnor & Viettae
Àlgebra: quarum, non ex confusione, aut raixtione, sed coniunctis
perfectionibus, nova quaedam, & propria laboris nostri species,
nemini poterit displicere."Geometriae speciosae elementa
(Bolonya, 1659), pp. 2-3.
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límí 1 / ' ' +t 3 =—1— [t-»°°]
t"1-1-1 /n+l

Aquest límit permetia quadrar les paràboles y = xm sent m

qualsevol enter positiu.

La demostració d'aquestes quadratures per m enter positiu va

ser publicada per Cavalieri en les Exercitationes (Bolonya,

1647), on diu haver-la trobat escrivint l'obra Centúria (Bolonya,

1639). Tanmateix Roberval en una carta a Fermat, el 11 d'Octubre

de 1636, li dóna la regla per trobar la suma de potències i

explica que l'aplica a fer quadratures. També Fermat explica en

una carta a Cavalieri, d'abans del 1644, que ha quadrat les

paràboles, li dóna la regla i un exemple i, el 1657, demostra les

quadratures per m racional positiu. Wallis també demostra

aquestes mateixes quadratures a Arithmetics Infin'itorum (1655).

Pascal les demostra únicament per m enter positiu a Potestatum

Numericarum Summa (1654), ambdós ho fan a partir de la suma de

potències.4

Mengoli, a fi de poder obtenir les seves quadratures, també

calculava infinites sumes de potències de nombres i de productes

de potències, utilitzant les propietats del triangle aritmètic

i, a continuació, elaborava una nova teoria basada en conceptes

molt originals, les quasi proporcions. En aquest capítol primer

detallarem les quadratures de Mengoli amb el mètode dels

4 Fermat escriu Ad Bon. Cavalieri: Qüestiones responsa, que
es creu d'abans de 1644. Oeuvres, Tom I, pp. 195-198, traducció,
Tom III, pp. 169-171. El mateix Fermat, el 1657 escriu De
aequationum localium transmutatione et emmendatione ad multimodam
curvilineorum inter se vel cum rectilineis comparatione-mf cui
annectitur proportionis geometricae in quadrandis infinitis
parabolis et hyperbolis usus. Oeuvres, Tom I, pp. 255-288,
traducció, Tom III, pp. 216-240. Fermat i Wallis també fan les
quadratures per m negatiu, excepte el cas m = -1.
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indivisibles, la utilització de la suma de les sèries infinites

per calcular noves quadratures i la crítica de Mengoli al seu

mestre. Després ens centrarem en l'Elementum sextum de la

Geometrías i en el Circolo (Bolonya, 1672), on Mengoli aplica les

quasi proporcions a les figures i al càlcul de quadratures amb

m, n i p enters, de les figures descrites per

yp = K xn.(l-x)<*-^.

2 Primeres quadratures de Mengoli. Crítica del mètode dels

indivisibles de Cavalieri.

L'Elementum sextum de la Geometriae s'obra amb una carta

dedicada a Giandominico Cassini que conté quadratures fetes amb

els indivisibles de Cavalieri. Segons Mengoli, feia dotze anys

(cap el 1647) que havia solucionat aquestes quadratures:

Fa dotze anys, en ocasió del problema que em proposà

Antonio Roca reggià [del ducat de Reggio], sobre la figura

que descriu una línia quan talla I'el·lipse en dos punts,

vaig trobar nombroses figures, les quals llavors vaig

quadrar per la geometria dels indivisibles.5

5 "Ante annos duodecim, occasione cuiusdam problematis mihi
propositi à D. lo. Antonio Rocca Regiensi, de figura unilinea
describenda, quae secaret ellipsim in duobus punctis
innumerabiles eiusmodi figuras excogitavi, quas tune per
Geometriam inidivisibilium quadrabam." [Geo, 348] No he
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Mengoli va voler completar els avenços fets pels altres

matemàtics de l'època pel que fa a les quadratures, calculant les

àrees en l'interval (O, 1) de les corbes que avui escriuriem:6

y= [m+n+1] . (m+n)
m

.x

Mengoli, en utilitzar el mètode dels indivisibles de Cavalieri,

reprodueix un lema i tres proposicions de Jean Beaugrand que es
-s¿

troben a l'Exercitatione quarta de Cavalieri. Al final de la

introducció d'aquesta Exercitatione: (pàgs 243-245), Cavalieri
•f#

explica que quan estava fent les recerces sobre quadratures va

passar camí de París el pare Nicerone, a qui va comunicar les

seves descobertes, i aquest va proposar aqueste's questions a

Beaugrand.7 Més tard, quan ja Cavalieri havia oblidat el tema,

va tenir noticies a través de Mersenne de la mort de Beaugrand

i de les seves solucions a aquests problemes. Cavalieri explica

identificat el problema que li plantejava Rocca. Pel que fa a
Antonio Rocca(1607-1656), va ser amic i corresponsal de
Cavalieri, i de molts altres científics de l'època. Més
referències a A. Favaro, Amici e corrispondenti di Galileo
Galilei. XIX. Giannantonio Rocca, Museo di Storia delia Scienza,
Salimbeni, Firenze, 1983, vol II i Lettere d'uomini illustri del
secólo XVII a GiannantonioíRocca filosofo e matemático reggiano
con alcune del Rocca a' medesimi. In Modena. Fresso la Società
Tipográfica, 1785 - in 8s. .

6 Canviarem lleugerament la notació per afavorirl la
comprensió dels càlculs que farem tot seguit.

7 Jean Francois Niceron (1613-1646) pare de l'ordre dels
Mínims, igual que Mersenne. Es va dedicar a òptica geomètrica i
perspectiva. També viatjava molt a Itàlia. Jean Beaugrand (1595-
1640), era matemàtic; l'any 1635 el va esmerçar a Itàlia on va
visitar Cavalieri a Bologna. Més referències es troben al D. S.
B. Henry Nathan, pàg. 541 i a Cifoletti, "La méthode de Fermat:
son statut et sa difussion" Cahiers d'Histoire de philosophie
des sciences, 33, 1990, pp. 114-128.
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algebraiques, a fi que no es perdessin. Aquestes són les que

utilitza aquí Mengoli per fer les seves quadratures. Per tant el

lema amb el que comença Mengoli, similar al que hom troba a

Cavalieri, és de Beaugrand, i així ho diu Mengoli:

Es per altra banda aquest lema anàleg al [lema] de Jean

Beaugrand, que va explicar Bonaventura Cavalieri b. m.,

preceptor meu, al qual em plau imitar completament en

l'exposició.8

El lema de Cavalieri-Beaugrand (en referència a la potència

cinquena) en I'Exercitatione diu:

(a 4- x)s -i- (a - x)5 = 2 a5 4 20 a3 x2 + 10 a x4.

El lema de Mengoli (en referència a la mateixa potència) en la

Geometriae diu:9

(a - x)4 (a -t- x) + (a 4- x)4 (a - x) = 2 as 4 4 a3 x2-6 a x4-

Igual que Cavalieri en l'Exercitatione, en la Geometriae,

Mengoli divideix un segment per la meitat [a] i cada una de les

meitats en dos parts, quedant a + x i a - x.

8 "Est autem hoc lemma affine illi, quod recitat Bonaventura
Cavallerius b. m. praeceptor meus ex lo. Beugrand: quod idcircò
in expositíone placet imitari."[Geo, 349]

9 Tant un com 1'altre el demostren fent servir lletres i
multiplicant polinomis tot i que les lletres corresponen a
trossos de recta.
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Continua Mengoli:

Així també per obtenir-ho per via més breu, procedirem per

Algebra Especiosa...10

En I'Exercitatione, en l'escoli després del lema, Cavalieri diu:

A partir d'aquestes demostracions el lector no ignorant

d'aquestes multiplicacions algebraiques, comprendrà que

aquesta via és molt més • fàcil que l'Euclidiana,

d'estructura més llarga que he seguit en les Proposicions

17 i 18. Segueixen ara tres Proposicions ŝobre les

potències quartes [quadrades-quadrades] seguint el mateix
i*

Beaugrand.11

En acabar la demostració del lema, Mengoli , enuncia els

resultats de nou quadratures, de les quals després en demostra

tres, entre (O,a). En llenguatge actual escriuríem,

10 "Ut autem breviori via id obtineamus, procedemus fper
Algebrara Speciosam."[Geo, 349]

11 "Ex his ergo Lector Harum multiplicationum
Algebraicarum non ignarus, intelliget hanc viam multo faciliorem
esse quàm Euclidianam, cuius longiorem texturam in Propos. 17 &
18. prosecuti sumus. Sequuntur nunc tres Prop, circa potestates
qq. succedentes eiusdem Beaugrand."[Exer, 286] Vegeu M. Bosman,
"Un chapitre de l'oeuvre de Cavalieri (Les propositions XVI-XXVII
de l'Exercit atió Quarta}", Mathesis, 36, 1922.
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et et

6.Jx. (a-x)= Ja2

o o
a a

12.Jx2. (a-x)= Ja3

o o
a a. a

20.Jx3. (a-x)= 30.Jx2. (a-x)2= Ja4

O 0 0
a a a

30.Jx4. (a-x) = 60.Jx3. (a-x)2= Ja5

O 0 0
a a a a

42.Jx5. (a-x) = 105.Jx4. (a-x)2= 140.Jx3. (a-x)3= Ja6

O O 0 0
a a a a

56.Jx6. (a-x) = 168.Jx5. (a-x)2= 280.Jx4. (a-x)3= Ja7

O O 0 0
a a a a

72.Jx7. (a-x) = 252.Jx6. (a-x)2= 504.Jx5. (a-x)3 = Ja8

o o o o
a a a a

90.Jx8. (a-x) = 360.Jx7. (a-x)2= 840.Jx6. (a-x)3 = Ja9

O O 0 0
a a a a

110.Jx9. (a-x) = 495.Jx8. (a-x)2 = 1320.Jx7. (a-x)3= Ja
i~> n rt n

10

Mengoli en referència a aquesta proposició de tants enunciats

explica que les demostrarà aplicant el lema de Beaugrand, de

manera similar a com ho va fer Cavalieri en l'Execitatione

quarta. Analitzarem breument la primera d'aquestes demostracions

de quadratures enunciades a fi de veure com utilitzava Mengoli

els indivisibles. Defineix el mateix paral.lelogram que emprava

Cavalieri:

Sigui un paral.lelogram AB, amb diàmetre CD: i es dividirà

CD per la meitat en E: i es traçarà per E, les rectes FG,

IH paral·leles als costats del paral.lelogram AB: i es

traçarà d'un i de l'altre costat de E distants una

quantitat igual, i dins del quadrat, dues KLMN, i OPQR.

Dic que dels triangles ACD, BCD, sis vegades totes les
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[(a + x).(a-x)] són iguals a totes les potències segones

del paral.lelogram ÀB [(2a)2] [sent 2a el costat del

paral.lelograra ÀB, KM = a + x, MN = a-jcj."

K

O

E

H

N

G

B.

E

Hem de veure que:

6.
ACD

FIGURÀ 1

(2a) 2 .
BCD AB

Mengoli demostra que tots dos membres valen 24. Per una banda,

aplicant el lema per una línia, KM . MN —.(a + x).^ (a - x) =

a3 - x2 = KL2 - LM2, i sumant totes les línies del paral.lelogram

ÀCGF quedarà,

ACFS CBQ AS IBC

Per altra banda sumant totes les línies del paral.lelogram FDBG

12 "Esto parallelogrammum AB, cuius diameter CD:
dividaturque CD bifariam in E: ducanturque per E, rectae FG, IH,
parallelogrammi ÀB lateribus parallele: ducanturque hinc inde ab
E distantes quanturalibet, sed aequaliter, & intra quadratum, duae
KLMN, & OPQR. Dico sub triangulis ACD, BCD, omnes séxtuplas
uniprimas, aequales esse, omnibus secundis potestatibus
Paral lelogrammi AB."[Geo, 358] Utilitzarem a + x i a - x e n lloc
de x i^ja. - x per la demostració.
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donarà

BDBG EFD BE DEH

I com que els triangles IEC i DEH són iguals i els

paral.lelograms AE i BE també, sumant quedarà

(a+x) .
.¿CD COB AE IEC.

Mengoli suposa que la suma de totes les línies al quadrat del

triangle IEC valen 1, llavors, aplicant un resultat anterior de

Cavalieri, diu que totes les línies al quadrat del paral.lelogram

AE valdran 3." Per tant,

6 J) (a+x) . J] (a-x) =6 (2.3-2.1) =24.
ACD CDS

Per altra banda, sabent que totes les línies al quadrat del

paral. lelogram AE valen 3, llavors totes les línies de AH = 2 AE

= 6. Com que el costat del paral.lelogram AB és el doble del

costat del paral.lelograra AH, elevant al quadrat la raó entre

línies i la figura, donarà que totes les línies del

paral.lelogram AB seran 4 vegades totes les línies del

paral.lelogram AH que són 6 i per tant, valdran 24, que és el que

volíem demostrar.

Les tres demostracions de Mengoli són similars i similars a les

de Cavalieri-Beaugrand, i encara que no aportin res de nou al

mètode dels indivisibles ens mostren que Mengoli coneixia bé el

13 Cavalieri ho demostra a la Proposició XX de
1'Exercitatione (pàgs 272-273). En notació actual:

C* d

3.Jx2dx=Ja2dx.
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mètode del seu mestre i el valor d'aquestes quadratures.

Mengoli tot seguit utilitza les sumes de sèries infinites

d'una obra anterior per aconseguir noves quadratures sumant

aquestes que acaba de demostrar:

Demostrat això, pensava si podia descobrir algunes altres

quadratures que fossin compostes de les ja descobertes en

les quals es pogués resoldre alguna important; de la

mateixa manera que Àrquimedes va resoldre la paràbola en

els triangles.14 *

Cal aturar-se i reflexionar sobre els objectius de Mengoli envers
p

d'aquestes quadratures. El 1647, mitjançant el mètode dels

indivisibles, Mengoli coneixia el valor d'aquestes quadratures

i el 1650 publicà l'obra Novae Quadraturae Arithmeticae seu de

Additione Fractorum (Bolonya) on fa sumes de sèries infinites.

Hi havia alguna relació entre aquestes sumes i les quadratures

que ja coneixia? Aparentment no ho sembla pas, però llegint
»

atentament el prefaci de la Novae i aquesta carta a Cassini dins

la Geojnetriae hom se n'adona que estan estretament relacionades.

En el prefaci de la Novae Mengoli explica:

Meditant sovint sobre la quadratura de la paràbola

14 "His demonstratis, cogitabam si possent aliae quadraturae
inveniri ex inventis compositae, in quas insignis aliqua
resolvatur; quaemadmodum in triangula, parabolam Archimedes
resolvit."[Geo, 363]
La referència a Àrquimedes ens recorda la quadratura de la
paràbola que fa en el llibre Sobre las espirales. Àrquimedes
demostra que l'àrea d'un segment parabòlic ve donada per la suma
de la sèrie infinita T + T/4 + T/42 + + T/4n que és 4/3T.
Boyer, Historia de la matemàtica, Madrid: Alianza Universidad,
1968, pàg. 175; Kline, El pensamiento matemático de la Antigüedad
a nuestros días, vol. I, Madrid: Alianza Universidad, 1992, pàg.
157.
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d'Arquimedes, en la qual infinits triangles en proporció

quàdruple continua no superen límits fixats de quantitats,

penso si en aquella quadratura universal, demostrada pels

geòmetres mitjançant el mateix argument [és a dir, la

quadratura de xn], les magnituds infinites en qualsevol

proporció contínua de més gran desigualtat es poden

compondre en una quantitat finita homogènia. Teorema

veritablement admirable: de la seva contemplació he sigut

portat a la qüestió [següent], de si les magnituds,

disposades seguint una llei qualsevol [és a dir sèries de

nombres], de manera que se'n pugui prendre una [magnitud]

més petita que qualsevol proposta [o sigui decreixent], o

bé que disminuint s'anul·lin en l'infinit [o sigui

convergents a zero], compostes en nombre infinit poden

superar a tota quantitat donada [o sigui si la suma

infinita de quadratures és infinita o no].15

Giusti en el seu article sobre la Novae remarca que aquí Mengoli

en escriure la paraula "homogènia" està volent desmarcar-se del

mètode dels indivisibles de Cavalieri.16 Crec que aquesta

15 "Meditanti mini persaepe Archimedis paràbola Quadraturam,
propterquam infinita triangula in continue quadrupla proportione
existentia certos limites quantitatis non excedunt; occurrit
universalis illa Quadratura eiusdem argumenti occasione a
Geometris demostrata, qua magnitudines infinita continuara
quamlibet proportionem maioris inaequalitatis possidentes in
praefinitas homogéneas quantitates colliguntur. Admirabile sané
Theorema: cuius contemplatione in earn quaestionem inductus sum,
utrum magnitudines ea quacunq; lege dispositae, ut aliqua possit
assumi minor qualibet propositae, vel ut deficientes in infinitum
evanescant, infinitae compositae omnem propositara quantitatem
valeant superaré." [Nov, Preí]

16 Giusti, "Le prime recerche...",a Geometry and Complex
Variables: Proceedings of an International Meeting on the
Occasion on the IX Centennial of the University of Bologna, ed.
S. Coen, Nova York: Dekker, 1991, pàg. 201.
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paraula, pel que hem vist i pel que mostrarem, no fa sinó

remarcar que Mengoli està sumant quadratures i la quantitat que

li donarà, en cas que hi hagi resultat, també serà una

quadratura. Com veurem després, en la Geometriae al final

d'aquesta carta, Mengoli si que es va desmarcar del mètode dels

indivisibles de Cavalieri i ho diu ben clar abans d'explicar el

seu propi mètode.

Pel que fa al terme quadratura universal, també trobat a

Roberval, a Fermat i a Wallis, ens indica que la quadratura de

xn era molt coneguda pels geòmetres.17 Qui són aquests geòmetres

que cita Mengoli? Es podria estar referint a Fermat que va fer
fi-

les quadratures de les paràboles per un mètode similar al

d'Arquimedes.18 Tenim notícia que, el 12 de Febrer de 1645,

Ricci (1619-1682) escriu a Torricelli comentant-li un tractat de

Fermat sobre llocs plans i sòlids. Per tant és possible que

Mengoli hagués llegit en algun manuscrit de Fermat la seva

quadratura.19
*

A la llum de les paraules mencionades abans sobre quadratures

aquestes de la Novae mostren que Mengoli en fer totes aquestes

sumes de sèries infinites, tenia com objectiu imitar Arquimedes
\

i sumar infinites quadratures, identificant els termes de les

sèries amb els valors de fles quadratures per obtenir-ne una

altra. O sigui que, en la Novae, Mengoli va sumar sèries
?

infinites de termes decreixents que, després aquí en la

17 Arithmetica Infinitorum , pàg. 394.

18 Fermat, Tom I Oeuvres, 265-266; traducció, Tom III, 224.

19 Vegeu Pepe, "Note sulla diffusione delia Geometria...",
Bolietti.no di Storia delle Scienze Ma t ema ti che, vol. II, 1982,
fase. 2, pàg. 273.
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Geometriae, va utilitzar per compondre figures. Comença amb les

quadratures, entre O i l , corresponents a les potències de x, és

a dir, 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 +..,que formen la sèrie harmònica.

Mengoli recorda que va demostrar que era divergent en el prefaci

de la Novae.20 Després d'explicar que no pot obtenir cap

quadratura nova amb la suma de la sèrie harmònica, Mengoli

continua reunint figures:

Després intentava, si les figures podrien juntarse en una

[figura] suma, en les quals les ordenades a la base són les

abscisses primeres i els productes de les abscisses

primeres i totes les potències possibles dels residus, això

és abscissa primera, [x], abscissa per residu, uniprimae

[x.(l-x)], abscissa pel quadrat del residu, unisecundae

[x.(l-x)2], abscissa pel cub del residu, unitertiae [x.(l-

x)3], abscissa pel residu a la quarta, uniquartae [x.(l-

x)*], i així a l'infinit: les quals feliçment a mi em va

succeir sumar-les i trobar-les iguals a un paral.lelogram,

el qual a la mateixa base estan ordenades totes les totae;

això es pot fàcilment deduir de les demostracions

precedents [les dels indivisibles] i de la proposició 17 de

20 La demostració de que la sèrie harmònica és divergent la
va fer Mengoli en el prefaci de la seva obra Novae Quadraturae
(Bolonya, 1650). Mengoli la va fer reagrupant els termes de tres
en tres i veient que la suma d'aquests grups és més gran que tres
vegades el terme del mig de la terna. Per tant la sèrie és més
gran que una altra sèrie igual que la de partida més el terme
unitat, en la qual es pot repetir el mateix argument
indefinidament. Una transcripció detallada es troba a Giusti "Le
prime ricerche...", Geometry and Complex Variables: Proceedings
of an International Meeting..., 1991, pp. 203-204. També Oresme
havia demostrat la divergència de la sèrie harmònica reagrupant
termes. Vegeu Boyer, Historia de la Matemàtica, pàg. 342.
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la Nov. Quadr.21

O sigui, el quadrat de costat 1 és la suma del triangle, que es

la seva meitat, més totes les altres àrees, una paràbola, una de

tercer grau, una de quart grau, etc., segons la suma obtinguda

en la proposició 17 de la Novae. Veiem a continuació quines àrees

està sumant, escrites en llenguatge actual:

1 1 i i
f x + f x. (1-x) + (x. (1-x)2 + (x. (I-x)3 +.,,.=
0 0 O O

1

= 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 +....= 1 = fi
o «í

00 1 OO

Z^t J ' ,¿-^1\ Cn + 1 } ín + ?^
/__i-ï\ v /ns=n^ ' *^ J- / • \JLJ.'£.i /

L'expressió actual d'aquesta suma infinita que correspon a la

proposició 17 de la Novae seria:22

21 "Deinde tentavi, si possent in unam colligi summam
figurae, in quibus ordinatae ad basim, sunt abscissa primae, &
product! sub primis abscissis, & residuarum potestatibus
omnifariam, idest, abscissae primae, uniprimae, *unisecundae,
unitertiae, uniquartae, & deinceps in infinitum: quas colligere
mihi successit faeliciter, & aequales invenire parallelogramo,
cuius ad eamdem basim ordinatae, sunt omnes totae; ut potest
facilè colligi ex supra demonstratis, & ex 17. p. Nov.
Quadr."[Geo, 363]

t
22 La suma d'aquesta sèrie infinita és la que demostra

Mengoli en la prop. 17 de lâ  Novae Quadraturae (pàg. 21) que diu:
Teorema 16. Proposició 17.

Les unitats, denominades dels [nombres] plans de tots els
nombres a partir d'un, disposades en infinit i sumades són
iguals a la unitat. ¡

Els nombres plans que cita Mengoli corresponen a la Definició 16
del llibre VII dels Elements d'Euclides. Heath, Nova York: Dover,
1956, pp. 287-289. Mengoli demostra aquesta proposició 17 de tres
maneres, una de les demostracions la fa veient que aquesta suma
no pot ser més gran que la unitat i que tampoc pot ser més petita
que la unitat, per tant, ha de ser la unitat. Una transcripció
d^aquestes demostracions es troba a Giusti, "Le prime
ricerche..." a Geometry and Complex Variables:..., ed. S. Coen,
Nova York: Dekker, 1991, pàg. 212.
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n=0 (n+I).(n+2)
1

El valor de cada una d'aquestes integrals i la seva suma infinita

en nombres combinatoris seria:

j.

(x, 1

(n+2) .

1

(n+2) . (n+I)

1
• = 1

I segueix Mengoli en la carta d'aquest Elementum sextum amb més

sumes infinites de quadratures, ara amb la suma de les abscisses

segones i els productes d'aquestes amb totes les potències

possibles dels residuus:

les quals a mi també em va succeir juntar-les i trobar-les

iguals a un triangle, que les seves ordenades són totes les

abscisses, com es pot desprendre de les demostracions de

dalt [les fetes pel mètode dels indivisibles] i de la 8.2

de la Nov. Quadr.23

O sigui, el triangle de base 1 i altura 1 és la suma de la

paràbola x2, de la corba x2 (1-x), de la corba x2 (1-x)2 etc. que,

escrit en llenguatge actual, seria:

23 "quas etiam colligere mihi successit, & aequales invenire
triangulo, cuius ordinatae sunt omnes abscissae, ut patet ex
supra demonstratis, & ex 8.2. Nov. Quadr."[Geo, 363]
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1 .

f x2 + f x2, (i-x) + f x2. (I-x)2 + f x2. (1-x)3 +. .
0 0 O O

1
= 1/3 + 1/12 + 1/30 + 1/60 + . . . = 1/2= (x

« 1

(n=0) { (27 + 1) . (12+2) . (jt2+3)
= 1/2

L'expressió actual d'aquesta suma infinita que correspon al

teorema 8.2 de la Novae seria:24

fa (12 + 1) . (12+2) . (12+3)
=1/4

- (12+2) . (12+3)
=2/4=1/2

El valor de cada una d'aquestes integrals i la seva suma en

nombres combinatoris seria:

f x2. (I-x)n = X

O

ço

E
(12+3) .

= 1/2

Per fi Mengoli generalitza1" aquestes sumes de sèries i diu:

I en general, trobar la figura en la qual les ordenades són

24 Aquesta sèrie infinita Mengoli la demostra a la 8.2. de
la Nov. Quadr. (pàg. 68) que diu:

Les unitats, denominades de tots els nombres sòlids a
partir d'un, disposades en infinit i sumades són iguals a
la quarta part de la unitat.[Nov, 68]

Els nombres sòlids que cita Mengoli són els que corresponen a la
definició 17 del llibre VII dels Elements d'Euclides. (Heath,
Pàgs. 290-291).
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totes les potències de les abscisses, i successivament

totes les figures, en les quals les ordenades són producte

de les mateixes potències de les abscisses i de totes les

potencies possibles dels residus, a la vegada sumades, és

igual a la figura en la qual les ordenades són totes les

potències de les abscisses de l'ordre més proper

inferior.25

Per tant està dient que la suma infinita de les quadratures i la

corresponent suma de sèries en notació actual és:

(n=Q) 0
j>.

On+l) On+2) . On+3) .\ m
i

m

m

(m+n)

_!_
m

Sembla que Mengoli encara no quedi convençut i posa dos exemples

més, amb les abscisses terceres i quartes.26

De fet Mengoli està sumant les àrees que més tard col·locarà

en forma de taula triangular.

25 "Et generaliter inveni, figurara, in qua ordinatae sunt
omnes potestates abscissarum, & deinceps omnes figuras, in quibus
ordinatae sunt productae sub ijsdem potestatibus abscissarum, &
sub residuarum potestatibus omnifariam, simul aggregatas,
aequales esse figurae, in qua ordinatae, sunt omnes potestates
abscissarum ordinis proximè inferioris." [Geo, 363-364]

26 És curiós que en aquests casos no diu "i així en infinit"
sinó que diu "i totes les altres triquotis", "i totes les altres
quadriquotis", o sigui potències terceres de les abscisses i
potències qualsevols (nosaltres escriuríem n) dels residuus.
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1/2 1/2

1/3 1/6 1/3

1/4 1/12 1/12 1/4

1/5 1/20 1/30 1/20 1/5

Aquest triangle, que actualment s'anomena harmònic, té

precisament la propietat que exceptuant el primer costat, la

sèrie harmònica, que és divergent, els costats sumats (subratllem

que són sèries infinites) donen el primer terme del costat

anterior:27

1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 +..= 1;
ff

1/3 + 1/12 + 1/30 + 1/60 + ..= 1/2;

1/4 + 1/20 + 1/60 + 1/140 +..= 1/3;

I així el costat m que el seu primer terme és 1/m, té per suma

l/(m - 1).

Una altra de les propietats del triangle harmònic és que així

com en el triangle aritmètic cada terme és suma dels dos termes
»

de dalt, aquí cada terme és suma dels dos de baix, dit d'una

altra manera, la diferència d'un terme i el de sota dóna el del

costat a la dreta:
i.,

1 - 1/2 = 1/2; 1/2 - 1/3 = 1/6 ; 1/3 - 1/4 = 1/12

Aquest triangle format pels valors de les quadratures de les

figures corresponents es troba igual en el Circolo (pàg. 4), on

27 Leibniz l'anomenarà triangle harmònic i el dedueix
després de fer les sumes de sèries infinites però no ho
identifica amb sumes d'àrees. Baron, The Origins of the
Infinitesimal Calculus, Nova York: Dover, pàg. 271. Mengoli
Malgrat parlar aquí de la sèrie harmònica no anomena amb aquesta
paraula el triangle quan l'escriu en el Circolo. Tampoc hi
identifica les sumes infinites que ha fet en aquesta carta, tot
i que el seu triangle expressa els valors d'aquestes àrees.
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Mengoli recorda que ja ha calculat aquestes quadratures en

l'element sisè de la Geometriae (Bolonya, 1659). Encara que,

incomprensiblement, quan Mengoli construeix aquest triangle de

quadratures no estableix la relació amb la suma infinita dels

seus valors o sigui amb la suma dels costats que ha trobat abans.

Mengoli no aconsegueix el seu objectiu ja que les seves sumes

infinites no li donen quadratures noves sinó que estableixen

relacions entre les quadratures ja conegudes.

Al final d'aquesta carta-introducció de l'Element sisè,

després de fer les demostracions de quadratures utilitzant el

mètode dels indivisibles, i de sumar aquestes infinites

quadratures, Mengoli explicava que intentaria buscar uns

fonaments més sòlids pel mètode de Cavalieri o per mètodes nous

que en fossin equivalents:

Mentrestant vaig deixar de banda aquest afegit que havia

fet a la Geometria dels indivisibles, tenint por de

l'autoritat d'aquells que jutgen falsa la hipòtesi que la

infinitut de totes les rectes d'una figura plana sigui una

figura plana; ho vaig deixar no perquè jo fos d'aquesta

opinió, sinó que la vaig esquivar perquè la trobava dubtosa

i vaig intentar, si m'era possible, d'establir fonaments

nous i segurs pel mateix mètode dels indivisibles o per a

uns altres mètodes nous que en fossin equivalents.28

28 "Ipsam interim accessionem, quàm Geometriae
Indivisibilium feceram, praeterivi: veritus eorum authoritatem,
qui falsum putant suppositum, omnes rectas figurae planae
infinitas, ipsam esse figurara planam: non quasi hanc sequens
partem; sed illam quasi non prorsus indubiam devitans: tentandi
animo, si possem demum eamdem indivisibilium methodum, aut aliam
equivalentem novis, & indubijs prorsus constituere
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Això el va portar a demostrar aquestes quadratures amb un nou

mètode que es basava en la seva original teoria de quasi

proporcions i en les taules triangulars. La nostra interpretació

és que Mengoli intentava buscar una quadratura nova, la

quadratura del cercle, i en veure que no ho aconsegueix amb les

sumes infinites de les quadratures conegudes intenta un altre

camí. Com veurem, aquest li serà més fructífer.

3 Les quadratures de les infinites paràboles amb el mètode de

Mengoli.

Mengoli va aplicar un nou mètode de fer quadratures basat

en la teoria de quasi proporcions i en l'utilització del triangle

aritmètic, tot i que, com hem vist, Mengoli havia calculat
»

d'antuvi el valor d'aquestes quadratures amb el mètode dels

indivisibles. Concretament, en l'element sisè de la Geometrías

Speciosae Elementa, Mengoli va demostrar que les àrees entre O
lü

i 1 de totes les figures determinades per expressions (en notació

actual ) : '

xm.

amb m i n naturals, valen 1. Aquest element sisè, anomenat De

ínnumerabilibus quadratures, consta, a més de la carta a Cassini

fundamentis."[Geo, 364]
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de la què hem parlat extensament, de tres taules triangulars, 36

definicions i 11 proposicions (4 de les quals anomena problemes).

Conclou amb dues pàgines que parlen de baricentres.

Per començar Mengoli descriu el seu sistema de coordenades.

Proposa un segment de línia recta qualsevol, amb el nom de

Racional (Rationale), o bé Tota, que representa amb la lletra t,

(de vegades amb la lletra u, si val 1):

3. I sigui donada una posició, la qual és dita Base.29

4. I un dels punts del extrem [de la base] és dit fi de les

abscisses [origen de la base].

6. I la quantitat que [va] des de qualsevol punt de la base

fins el fi de les abscisses, en la mida en què és estesa la

mateixa base, és dita abscissa [a].30

Mengoli defineix i utilitza la paraula abscissa com la nostra

x, però dins d'un segment donat t o u . Mengoli sempre treballa

dins d'una base finita on 1'abscissa és x i el residu és t-x o

bé u-x segons sigui la base un valor donat o bé la unitat. La

paraula abscissa ja havia aparegut en algun text de Fermat el

1644, de Torricelli el 1646, de Cavalieri el 1647 i de degli

Angeli el 1659, però mai no havia estat definida ni utilitzada

29 Els nombres que apareixen al començament són els nombres
d'ordre de les definicions de Mengoli.

30 "3. Sitque data positione; quae dicetur, Basis.4.
Eiusque alterum extremorum punctorum, dicetur, Finis
abscissarum.5. Alterum, Finís residuarum.6. Et ab unoquoque
puncto in basi sumpto, usque ad finem abscissarum, quatenus ipsa
basis extenditur, quantitas dicetur Abscissa." [Geo, 367]
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r
com ho fem actualment.31

Pel que fa a l'ordenada, Mengoli utilitza aquesta paraula en

lloc de la paraula "applicata" que utilitzaven en aquella època,

i l'empra com ho fem ara.32 Defineix les ordenades per cada

valor de 1'abscissa de la base, però no anomena mai la paraula

corba.33 Primer explica com traçarà les ordenades d'un

quadrat:34

10. Sobre una base és descrit un quadrat, i suposo que des

d'un qualsevol dels punts de la base és traçada una recta

fins al costat oposat, mantenint-la sempre paral·lela als
f*

costats del quadrat; la qual és dita "ordenada en el

31 La paraula abscissa apareix a Fermat Réponse aux
qüestions de Cavaller!, abans de 1644, Tom I, Oeuvres de Fermat,
pàg. 195, Torricelli Opere (1646-1647), Vol. III. Carta de
Torricelli a Cavalieri, 17 abril 1646, pàg. 366, Cavalieri,
Geometria indivisibilibus (Bologna, 1647), pàgs. 858-859, Stefano
Degli Angeli en Miscellaneum hyperbolicum (1659), pàgs. 175-179.
La paraula que s'utilitza també amb el mateix sentit és diàmetre.

32 Descartes defineix les ordenades com "celles qui
s'appliquen par ordre", The Geometry of René Descartes, D.E.
Smith i M. L. Latham, ed., Nova York: Dover, 1954, Llibre segon,
pàg. 67. Aquí hi ha una nota que diu: "L'equivalent de
"ordination aplication" era utilitzat en el segle XV traduint
Apolonius". La nota també cita que el Diccionari Matemàtic
d'Hutton (1796) dóna aplicada com la paraula corresponent a
l'ordenada i diu que també s'utilitza "ordenada aplicada". De fet
Fermat i Cavalieri utilitzen "applicata". Mengoli en el Circrolo
les anomena "ordinatamente applicate".

33 Sembla que Fermat donava un sistema de coordenades
similar per definir les corbes però la seva ordenada no era
sempre perpendicular i, en aquests casos, donava l'angle que
formava amb l'eix d'abscisses. D. S. B. (pàg. 568), cita
"Isagoge", Oeuvres, 1,91.

34 En el Circolo quan defineix aquestes ordenades diu que
han de formar angle recte amb la base. [Gir, 4]
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quadrat".35

També defineix el triangle descrit per y = x i en diu

"ordenades en el triangle"; en general defineix les ordenades com

algunes de les expressions de la taula proporcional

y = xm. (t-x)n,36 Més tard, en el Careólo, Mengoli les defineix a

través d'una proporció i les anomena "ordinatamente applicate":

12 I a més sobre la Racional s'entenen descrites tres

figures, una en la qual les aplicades ordenadament a la

base [ordenades] són les terceres proporcionals de la tota,

i de 1'abscissa, [1 : x = x : y], que jo anomeno Abscisses

segones [y = x2]: l'altra en la qual les aplicades

ordenadament a la base [ordenades] són les quartes

proporcionals de la tota, de I7abscissa, i del residu,

[1 : x = 1 - x : y]t que jo anomeno [productes de les

abscisses i dels residuus], uniprimes, [y = x (1 - x)]: la

tercera en la qual les aplicades ordenadament a la base

[ordenades] són les terceres proporcionals de la tota, i

del residu, \_l:l-x = l-x;y], que jo anomeno

Residuus segons [y = (1 - x)2].f..,
37

35 "10. Súper basi describatur quadratura: & ab uno quolibet
puncto in basi sumpto, recta ducatur, usque ad oppositum latus,
reliquis lateribus quadrati paral·lela: quae dicetur, Ordinata in
quadrato."[Geo, 368]

36 De fet en les demostracions utilitza la proporció:
(1 : y ) = (1 : x"), (l : (t-x)n) i també (1 : y) = (1 : x)m.
Baron, The origins of the Infinitesimal Calculus, Nova York:
Dover, 1987, pàg. 151, defineix les paràboles com
(y : a) = (x : b)* encara que no especifica quin matemàtic ho
defineix així ni ho he trobat.

Circolor pàg. 5.

132



Mengoli defineix les abscisses terceres com quartes proporcionals

de la tota, de 1'abscissa i de 1'abscissa segona; després

defineix les abscisses productes de les abscisses segones i els

residus altra vegada com terceres proporcionals, i assenyala que

es podrien definir així totes les ordenades d'aquestes figures

succesivament. No he trobat cap matemàtic de l'època que els

defineixi tan en general a través de terceres i quartes

proporcionals.38 La majoria feien servir les corbes a través de

les seves propietats però no definien les seves expressions
'é

algebraiques a través de les proporcions entre les abscisses i

les ordenades. A més Mengoli, com sempre, intenta generalitzar,
w

és a dir, donar una regla que es pugui estendre tant com es

vulgui.

Com defineix Mengoli les figures? Mengoli " defineix les

figures que vol quadrar "esteses per les seves ordenades", les

anomena "formes" i les representa FO.39 Comença descrivint el

quadrat, després els triangles i després les "formes" esteses per
»

ordenades qualsevol del tipus y = xm (t - x)n:

38 Veure l'article de Carl B. Boyer, "Proportion, equation,
function: three steps in the development: of a concept" Scripts.
Mathematica, Vol XII, n2 I, 1946, pàgs. 5-13.

f
39 La paraula forma prové dels segles anteriors i

s'identificava amb la mesura de la qualitat d'una quantitat. La
paraula forma apareix entre d'altres a l'obra d'Oresme(1323-
1382), Tractatus de latitudinibus formarum (1346). Una "forma"
era qualsevol quantitat o qualitat variable en la naturalesa. La
intensitat o latitud era mesurada verticalment sobre una línia
base que mesurava la longitud i la quantitat es mesurava per
l'àrea de la figura descrita. Vegeu Clagett, M., Nicole Oresme
snd the Medieval Geometry of Qualities and Motions, Madison:
Wisconsin, 1968; Lindberg, D. C. (ed.), Science in the Middle
Ages, Chicago: The University of Chicago Press, 1978, pp. 231-
241; Crombie, A. C., Historia de la Ciencia: de San Agustín a
Galileo, Siglos XIII-XVII, vol. 2, Madrid: Alianza Universidad,
tercera edició, 1980, pp. 82-95.
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12. I el quadrat estès per les seves "ordenades" és dit

"Forma de tots els racionals" i "Forma de totes les totes",

i és representat amb els caràcters FO. u L FO. t.40

Defineix el triangle com "Forma de totes les abscisses" i el

representa amb el caràcter FO.a. Les paràboles són la "Forma de

totes les abscisses segones", la "Forma de totes les [abscisses

pels residuus] uniprimes", i la "Forma de tots els residuus

segons"; els representa amb els caràcters FO. a2, FO. ar, FO. r2

[y = x2, y = x (1-x), y = (1-x)2]. En general defineix la forma

estesa per qualsevol ordenada:

23. I, generalitzant, si sobre la base es forma una figura,

estesa no solament per "ordenades en el quadrat", en la

qual una ordenada qualsevol és considerada com algun

element dels de la taula proporcional [am.(t-a)n sent a

1'abscissa], [aquesta figura] és dita "Forma de tots tais

proporcionals" i és representada amb els caràcters

pertinents; per exemple "Forma de totes les abscisses

terceres", FO. a3, "Forma de tots els [productes de les

abscisses segones pel residu] biprimers", FO. a2(t-a).*1

40 "12. Et quadratura, per suas ordinatas extensum, dicetur,
Forma omnes rationales, & Forma omnes totae. & significabitur
characteribus FO.u & FO.t."[Geo, 368]

41 "23. Et generaliter, si súper basi concipiatur figura,
extensa non nisi per ordinatas in quadrato: & in qua,
unaquaelibet ordinata, est assumpta quaedam in tabula
proportionalium: dicetur, Forma omnes tales proportionales.
aptoque significabitur charactere. vt Forma omnes abscissae
tertiae, FO.a3: Forma omnes biprimae, FO.a2r: Forma omnes
unisecundae, FO.ar2: Forma omnes residuae tertiae, FO.r3. & sic
deinceps." [Geo, 369]
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Pel que fa a la representació gràfica d'aquestes figures

només dibuixa un eix horitzontal com a base, que anomena

racional, no dibuixa eix vertical i sempre dibuixa les ordenades

com rectes perpendiculars a la base. Tanmateix, cal remarcar, que

Mengoli fa molt pocs dibuixos en la Geometriae, i en el Circolo

no en fa cap.

3.1 Les taules de quadratures.

Després de definir les formes, Mengoli les ordena en taules

triangulars. Les taules triangulars són una eina molt utilitzada

per Mengoli dins la Geometriae, com ja hem explicat en el capítol

segon d'aquesta tesi. En l'Elementum primum els elements de la

taula eren nombres, representats per lletres, que multiplicant-
4

los pels nombres combinatoris li permetien calcular els sumands

(am.rn) que formen el desenvolupament d'una potència natural

d'un binomi qualsevol. En l'Elementum secundum els elements de
>.

la taula eren sumatoris de potències i de productes de potències

(O. am.rn) . Aquí en l'Elemehtum sextum, els elements de la taula

representen figures entre (0,1), esteses per ordenades

expressades pels productes anteriors. Mengoli també utilitza

aquestes taules per donar les propietats de les figures,

agrupant-les segons el seu grau i segons la seva posició en

elles. Mengoli dóna nombre d'ordre a les files de les taules

triangulars, així el vèrtex no té nombre d'ordre, la fila que té
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dos termes de grau un es la primera, la fila que en té tres de

grau dos és la segona, etc.

Mengoli explica que quan aquestes formes construïdes sobre una

base de mida 1, (d'ara en endavant anomenarem formes a les

figures que vol quadrar), estiguin col·locades com els termes

d'una taula, en formaran una que ell anomena Tabula Formosa,

taula de les formes. Hi apareixen les formes sense cap coeficient

(adjuntem l'equació que defineix les abscisses en llenguatge

modern).

FO u

FOa FOr

FOa2 FOar FOr2

y=l

x y=l-x

y=x(l-x)

FOa3 FOa2r FOar2 FOr3 y=x3 y=x2(l-x) y=x(l-x)2 y=(l-x)3

Tabula Formosa Formes esteses per aquestes ordenades

Mengoli té clars els dibuixos d'aquestes formes com es dedueix

de les seves definicions. Per exemple, en explicar les formes de

la segona fila Mengoli especifica que les ordenades són paràboles

i diu que l'ordenada màxima de y = x (1 - x) val la quarta part

de la base:

I són les dues FO. FO. r2, trossos de dues

semiparàboles del quadrat de la Racional, un costat del

qual és l'eix i 1'altre és la semibase de la semiparàbola.

I la FO. ar és una paràbola sencera, tan alta com és la

quarta part de la base.42

Circolo t pàg. 10]
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A partir de la taula de les formes Mengoli obté una segona

taula multiplicant els seus elements pels de la taula dels

nombres combinatoris i l'anomena taula de les subquadratures

(subquadraturarum]. Encara forma una tercera taula multiplicant

cada una de les files de la taula de les subquadratures per

l'ordre de la fila més un. Així, la primera fila la multiplica

per 2, la segona per 3, etc.. Aquesta nova taula l'anomena de

les quadratures (quadraturarum). En resum, els coeficients de la

taula de les quadratures són:

(m+n+l) . (m+n)

sent (m + n) l'ordre de la fila que, a la vegada, coincideix amb

el grau de l'expressió algebraica. Mengoli fa servir l'artifici

de multiplicar tots els membres de la taula per m+n+1 i pel

nombre combinatori corresponent per poder demostrar totes les
;;V

quadratures alhora. Mengoli sap que el valor d'aquestes

quadratures són els inversos d'aquests productes, per tant posa

com a coeficients de les formes que vol quadrar aquests productes
t,

i només li queda per demostrar que les àrees d'aquestes noves

formes valen la unitat, és* a dir, el quadrat de costat un. La

nostra interpretació és que Mengoli se n'ha adonat que un dels

factors d'aquest producte correspon als termes del

desenvolupament binomial de [a + (l-a)]n = [l]n, que com sabem

coneix molt bé, i que l'altra factor el pot trobar a través de
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la relació entre la suma de potències i el grau.43 És a dir,

Mengoli és conscient que els nombres pels quals multiplica cada

fila depenen només del grau de l'expressió algebraica de cada

fila i dels nombres combinatoris corresponents, això fa que

Mengoli digui que la demostració pugui estendre's per infinites

quadratures.

FO u

FOa FOr

FOa2 FO2ar FOr2

FOa3 FO4a2r FO4ar2 FOr3

Tabula Subquadraturarum

FO u

FO2a FO2r

FO3a2 FO6ar FO3r2

FO4a3 FO12a2r FO12ar2 FO4r3

Tabula quadraturarum

La forma del vèrtex, FOu, representa un quadrat de base 1. Les

dues formes de la primera fila representen dos triangles, el

primer FOa, és determinat per la bisectriu del primer quadrant

y=x, l'eix d'abscisses i la recta x = 1. El segon triangle, FOr,

per la recta y = 1-x traçada des de l'extrem (1,0) al (0,1),

l'eix d'abscisses i l'eix d'ordenades. Aquestes formes estan

multiplicades per 2 en la taula de quadratures. Les tres formes

de la segona fila són figures determinades per arcs de paràbola

sobre una base de mida 1. La primera, FOa2, determinada per les

ordenades y = x2, l'eix d'abscisses i la recta x = 1. La segona,

fO2ar, determinada per les ordenades y = 2.x.(1-x) i l'eix

43 Mengoli en la proposició 11 d'aquest element demostra que
les àrees de les formes de cada fila de la taula de les
subquadratures, o sigui que només tenen com a coeficient el
nombre combinatori, són iguals i valen I/m+n+1. A més demostra
que la suma de totes les àrees de aquesta fila dóna 1 o sigui
l'àrea del quadrat.
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d'abscisses. La tercera, FOr2, determinada per les ordenades

y = (1-x)2, l'eix d'abscisses i l'eix d'ordenades. Aquestes

formes estan multiplicades per 3 en la taula de quadratures. Així

disposades, les formes poden fer-se infinites ja que només cal

augmentar-ne el grau i calcular-ne els coeficients amb el

desenvolupament binomial i amb el mateix grau. El fet de

col·locar les formes en una taula triangular i poder identificar

la seva quadratura amb el lloc que ocupa a la taula li dóna

l'avantatge de poder trobar ràpidament el valor de la seva àrea

sense necesitat d'operar. Així l'àrea de FO.a2Sr30 ser*Ía l'invers

del seu coeficient que és el terme 25 del desenvolupament
i*

binomial [a + (1-a)]55, combinacions de 55 sobre 25, multiplicat

per 56, que és una unitat més que el grau de l'expressió

algebraica corresponent. Escrit en notació actual:

j.

fx25. (l-x)30.dx =
[56.

3.2 Les propietats de les formes: creixement, decreixement i

màxim, domini, baricentres, sinus i sinus versus.

Mengoli estudia aquestes formes pel que fa a monotonia i al

punt màxim i amb aquestes demostracions comprovem, altra vegada,

que Mengoli té molt clar el seu dibuix, encara que no el faci.
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En el primer Teorema demostrà que en les formes del primer costat

de la taula (en diagonal), FO an, determinades per y = xn, les

ordenades són creixents i que l'ordenada màxima es troba a

l'extrem de la base i val el mateix que la base, ja que la base

és la unitat. També demostra que en les formes de I'últim costat,

FO r", determinades per y = (l-x)n, les ordenades són

decreixents i que l'ordenada màxima es troba a l'origen de la

base i també val el mateix que la base. La demostració es basa

en la pròpia definició de les ordenades, és a dir en la

proporció, 1 : y - (1 : x)n. Parteix de la desigualtat de les

abscisses i obté la desigualtat de les ordenades, a través

d'aquesta proporció.

En el segon Teorema demostra que en les formes del mig, FO a™ r™,

determinades per y = xm (1-x)", les ordenades són primer

creixents i després decreixents, prenent el seu valor màxim en

una divisió de la base que està situada en raó m : n. La

demostració la fa amb la forma FO. a2r3, on 1'abscissa B que

verifica AB : BR = 2 : 3, té l'ordenada màxima, veient que les

ordenades de la forma creixen fins a aquest valor per tornar a

decréixer fins a l'ordenada de R. Resumim la demostració, sabent

que u = 1, a = x = abscissa, r = 1 - x = residu, i Ord B =

ordenada de 1'abscissa B = y, AR = 1 la base.

AR : AB = 1 : x; AR : BR = 1 : 1-x;

1 : Ord B = ( 1 : y ) = (1 : x)2. (1 : (1-x))3.

À més, sent 1'abscissa D, x¿ = AD una divisió qualsevol de la

base més petita que x, i l'ordenada de 1'abscissa D = ylf es

verifica (Ord D : 1) = (y1 : i) = (x^ : I)2. Cfl-xJ • I)3-

Elevant i fent la composició, queda:
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(Ord D) : (Ord B) = (yj : (y) = (xj2. (1 - xj3 : (x)2 . (1-x)3.

Ara es tracta de veure que l'antecedent és més petit que el

conseqüent per qualsevol abscissa D, i així queda vist que

l'ordenada per B és màxima.

Per veure aquesta desigualtat, Mengoli utilitza un teorema

demostrat en l'Elementum Quintum. Aquest s'aplica a quatre

quantitats que tenen les mateixes diferències dues a dues i que

dues d'elles estan en una raó determinada. Mengoli les anomena

ordenades aritmèticament.

Així, AD, AB, BR, RD són d'aquest tipus, ja que *

AB-AD = X-X1 = RD-BR = (1-xJ - (1 - x) = BD i a més
•f*

AB : BR = x : 1-x = 2 : 3 .

Per tant, amb aquesta hipòtesi, pel teorema esmentat, es verifica

la desigualtat següent:44

(AD : AB )2 = (x-, : x)2 < [(1-x) : (1-xJJ3 = (BR : RD )3.

Per demostrar la desigualtat multipliquem les raons pels dos

conseqüents. La tercera Proposició, que anomena problema, ens
*

demostra l'existència de l'ordenada d'una forma,

Problema 1. Proposició 3.
\

Trobeu l'ordenada d'una forma proposada, per un punt donat
È

i en una base donada. s

44 La proposició 105 diu: "Quatuor arithmeticè dispositarum
quantitatum, si primam ad ultimam, fuerit ut numerus ad nuraerum
erit primae ad secundam totuplicata ratio, quotus est homologus
primae, maior, quàm tertiae ad quartam totuplicata ratio, quotus
est homologus quartae, quod si secunda ad tertiam fuerit ut
numerus ad numerum: erit primae ad secundam totuplicata ratio,
quotus est homologus secundae, minor, quàm tertiae ad quartam
totuplicata, quotus est homologus tertiae." [Geo, 338].

45 "Formae propositae, in data basi, per datum punctum,
ordinatam invenire."[Geo, 377]
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A S
FIGURÀ 2

Mengoli diu que en una forma sempre pot trobar una ordenada

donada una abscissa. És a dir, en llenguatge actual, les figures

determinades per aquest tipus de corbes tenen com a domini tots

els nombres de l'interval. Mengoli ho planteja amb la paraula

problema, ja que es tracta d'una construcció i no d'un teorema,

i el resol per una forma concreta, FO. 10 a2.r3. El que cal és

construir una recta y, perpendicular a la base, que en un punt

donat x verifiqui la proporció: (1 : y) = (1 : x)2 . (1 : (1-x))3

(1 : 10). Fent la composició de raons, en ser iguals els

numeradora han de ser iguals els denominadors, i li dóna el valor

de l'ordenada y = x2.(l-x)3. 10.

Al final del capítol, Mengoli enuncia tot un seguit de

resultats sobre aquestes formes sense cap demostració, però

promet que les donarà més endavant. Mengoli classifica aquestes

formes i els dóna noms: binangula, unicornes, bicornes, unicornes

unangulae. Així la forma FO.x(a-x) és binangula ja que forma dos

angles en els punts de tall amb l'eix, o sigui en el O i en el

a. A més, Mengoli enuncia que el sinus d'aquest angle és doble

del seu sinus versus (que val 1 - cosinus). Les formes del tipus

FOxn i FO(a-x)n són anomenades unicornes perquè tenen un mínim en

el punt de tall, les primeres en el O i les altres en el valor
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a. Les del mig, FOxm.(a-x)n sent m diferent de n, són unicornes

i unangulae ja que en un punt de tall tenen un mínim i en l'altre

formen un angle. Resta el cas que m=n, FOxn.(a-x)nf que les

anomena bicornes, amb dos mínims, un en cada punt de tall. A més

diu Mengoli que la relació entre el sinus de l'angle i el sinus

versus és doble a la fila segona, triple a la tercera, quàdruple

a la quarta, quintuple a la quinta, i així indefinidament.46

Mengoli dóna el resultat que relaciona les abscisses dels

baricentres d'aquestes formes amb els graus de les expressions

algebraiques de les formes. Així, per la forma ^FOx".(a-x)n

l'abscissa del baricentre és x = (m + I)/ (n + m + 2). Així pels
•f*

triangles seria 2/3 i 1/3, per la segona fila seria 3/4, 2/4 i

1/4, per la tercera fila seria 4/5, 3/5, 2/5 i 1/5, per la quarta

fila seria 5/6, 4/6, 3/6, 2/6 i 1/6, i així indefinidament.

Veiem en el full següent el dibuix d'aquestes formes, col·locades

en forma de taula triangular, que hem elaborat a partir de les

definicions de la taula.

46 No veig que sigui certa la relació entre el sinus i el
sinus versus, Mengoli només ho enuncia i no ho demostra.
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3.3 Càlcul i demostració de les quadratures.

Abans de calcular les quadratures d'aquestes formes Mengoli

demostra a quina figura s'apropen les formes quan fem infinits

el nombre de rectangles construïts sobre les divisions de la

base. Amb.tal fi, defineix tres figures associades a les formes.

La figura inscrita [inscripta] formada pels paral.lelograms

màxims inclosos en la forma. La figura circumscrita

[circunscripta], pels paral.lelograms mínims que inclouen la

forma. I la figura adscrita [adscripta], per * tots els

paral.lelograms construïts sobre l'ordenada corresponent del

primer extrem de cada divisió (o bé sobre l'últim extrem de cada

divisió):

33 Pel que fa a la figura composta de tants

paral.lelograms, com les ordenades en els punts de divisió

i, construïts adjacents a les mateixes ordenades, es diu
»

adscrita a la forma.47

Les formes circumscrites i inscrites ja eren conegudes. Les van
i,

utilitzar Lúea Valerio (1552-1618) en De centro gravitatis

solidorum (Roma, 1604),f Cavalieri en les Exercitatione

geometricae sex (Bolonya, 1647), Huygens (1629-1695) en De

circuli magnitudine inventa (Leiden, 1654), James Gregorie eh el

manuscrit Geometriae propositiones Quaedam Generales a J:G:

(1668), també Fermat, Barrow, Newton, etc. La figura adscrita és

47 "33. Figura vero ex tot parallelogrammis, quot sunt
ordinatae per puncta divisionum, & ad ipsas ordinatas iacentibus
composita, dicetur, Adscripta forme." [Geo, 371]
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pròpia de Mengoli i ell mateix aclareix com serà segons com sigui

la corba. Per exemple, en les formes del primer i últim costat,

FO. a", FO. (1-a)": —.Cl

A C
FIGURÀ 3

La inscrita a la forma són els rectangles DE i BF; la

circumscrita són els rectangles AE, CF i DG; i l'adscrita són els

rectangles AE i CF, o bé DE i BF. Aleshores Mengoli demostra que

la inscrita i l'adscrita són iguals i que la circumscrita

excedeix a la inscrita en una quantitat rectangular determinada

per l'ordenada màxima i una de les parts iguals de la base

(Proposició 4).48

48 Vegeu Valerio: De centro gravitatis solidorum libri tres
(1604) pàgs. 13-14, Agostini, "II concetto d'intégrale definito
in Pietro Mengoli, Pexiodico di Matematiche, ser 4, vol. 5, 1925,
pàg. 139, igual que Arquimedes: On Conoids and Spheroids, Prop.
19-22, a Baron, The Origins of the Infinitesimal Calculus, pàg.
42, igual que Gregorie: Geometriae propositiones Quaedam
Generales a J:G: (1668) a Malet, From Indivisibles to
Infinitesimals:..., Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona,
1996, pàg. 83. Gregorie ho fa en qualsevol corba i Arquimedes i
Valerio ho fan en una corba concreta.
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Si la forma és del tipus FO. a*(l-a)n,

FIGURA 4

la inscrita són els rectangles HD, IE i EM, la circumscrita són

els rectangles AH, Cl, DK, ELF i MB i l'adscrita són els

rectangles AH, Cl, DK i EM o bé HD, IE, KF i MB.

Aquí Mengolí demostra que la circumscrita excedeix a l'adscrita

en una quantitat rectangular determinada per l'ordenada màxima

i una de les parts iguals de la base i que l'adscr*ita excedeix

a la inscrita en no més gran quantitat (Proposició 5).

Tot seguit Mengoli demostra que la circumscrita i la inscrita

de qualsevol d'aquestes formes són quasi ""iguals fent servir la

teoria de quasi proporcions ^Proposició 6). O sigui, demostra que

es pot trobar un nombre de divisions de la base de manera que la

raó entre la circumscrita i la inscrita és més a prop de 0.a

igualtat que qualsevol altra raó donada diferent de la igualtat.

Amb aquest resultat ja pot demostrar que l'adscrita, figura

composta de rectangles, i la forma, figura estesa per les

ordenades, són quasi iguals (Proposició 7). Per fer aquestes
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demostracions utilitza les definicions de l'Elementum tertium de

quasi la igualtat i la proposició 67 de l'Elementum quintum que

estableix raons de quasi igualtat entre dues magnituds que es

trobin entre dues quasi iguals.49

Aquesta és una demostració a la manera d'Arquimedes però

utilitzant el mètode directe de les quasi raons en comptes del

mètode de reducció a l'absurd. Una altra diferència amb el mètode

d'exhaustió és que, en ell, s'utilitza directament la figura

entre la inscrita i la circumscrita i en canvi, Mengoli empra una

figura nova formada per rectangles finits que anomena adscrita.

Mengoli entén les formes (figures esteses per les ordenades) com

la figura a la que "tendeixen" les adscrites (figures compostes

de rectangles) quan el nombre de rectangles va augmentant, encara

que no podem afirmar que per Mengoli els rectangles de l'adscrita

esdevinguin les ordenades de la forma. Però les formes existeixen

independentment i abans de les adscrites, ja que aquestes les

definim a través dels rectangles construïts sobre les ordenades

de les formes. De fet, Mengoli podia haver establert,

semblantment a com ho fa Newton en el Lema II dels Principia,

raons de quasi igualtat de la forma, la inscrita i la

circumscrita però està clar que necessita l'adscrita per poder

establir raons de termes finits. Per Mengoli, l'adscrita és una

eina per aclarir la naturalesa de la forma i demostrar la quasi

raó que dóna el valor de les àrees. Per això més endavant, quan

49 Si en tres quantitats desiguals, la màxima [circumscrita]
i la mínima [inscrita] fossin més properes a la igualtat que
qualsevol raó donada diferent de la igualtat; llavors la raó de
la màxima i 1'intermitja [adscrita] i la raó de la intermitja i
la mínima són més properes a la igualtat que qualsevol raó donada
diferent de la igualtat. [Geo, 278]
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en el Circolo redemostra numèricament els valors trobats de les

àrees, únicament fa servir les inscrites i circumscrites.

Per fer la demostració de les àrees, primer Mengoli demostra

que la raó entre l'adscrita a una de les formes de la taula de

les subquadratures i la forma del quadrat de base 1 és igual a

la raó entre el sumatori finit de la taula subquadratriu i una

potència de t (Proposició 8).50 Aquesta proporció escrita en

notació actual:

(Adscrita a forma) : Quadrat de base 1 =
a=(t-l), .(m+n) .am. [t-a]n : t (m+n+l)

Després Mengoli multiplica els dos membres de la proporció per

(m+n+l), que és l'invers del valor d'aquesta proporció i li

aplica la teoria de quasi proporcions. Mengoli explica que en ser

la raó del segon membre de la proporció una raó de quasi igualtat

(Teorema 42 de l'Elementum tertium), llavors la raó del primer
*

membre també esdevindrà una raó de quasi igualtat. Per tant,

existeix una raó de quasi igualtat entre l'adscrita a la forma

de la taula de quadratures (ell l'anomena quadratura) i el
i.

quadrat de costat I.51 Però com que ha demostrat anteriorment

(Proposició 7), que té una ¿aó de quasi igualtat entre l'adscrita

i la forma, llavors, Mengoli condueix, aplicant el Teorema 33

50 t és el nombre del qual partim per fer el sumatori, que
correspond en les figures al nombre de rectangles construïts
sobre les divisions de la base.

51 Recordem que Mengoli ha demostrat en el Teorema 42 que
la raó del segon membre val quasi la igualtat. Podeu veure la
demostració en el capítol anterior. Mengoli està utilitzant un
artifici aritmètic per establir una raó de quasi igualtat entre
l'adscrita i el quadrat.
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de I'Elementum tertium, que la forma del quadrat de base 1 i la

forma de la taula de quadratures són iguals.52 Mengoli encara fa

un pas més i demostra que les raons entre les formes són iguals

a les raons entre els valors de les seves àrees (Proposició

9).53 Aquesta proporció li permet afirmar que si totes les
f

formes de la taula de les quadratures són iguals a les formes del

quadrat de costat 1, també el valor de les seves àrees serà el

mateix, en aquest cas, la unitat (Proposició 10):

Totes les quadratures [formes de la taula de quadratures]

constituïdes sobre la mateixa base són entre sí iguals.54

Tornem ara al fonament d'aquesta demostració que, com ja hem

assenyalat, es troba en establir la proporció entre la raó de

l'adscrita i el quadrat de base 1 i la raó del sumatori i la

potència de t. Mengoli utilitza per la demostració la forma FO.

10 a2.(l-a)3. Divideix la base en t parts i sobre elles

construeix les ordenades de la forma i del quadrat. També

52 Mengoli havia demostrat en el Teorema 33 que donades
dues raons d'quasi igualtat amb els antecedents iguals, tindran
els conseqüents també iguals.

53 Per fer aquesta demostració recurreix una altra vegada
a l'adscrita. Com que les ordenades de les formes estan en una
determinada raó, els rectangles també, la suma finita dels
rectangles també i per tant, l'adscrita també. Però com que
l'adscrita és quasi igual a la forma, les formes també estan en
aquesta raó.

54 "Omnes quadraturae súper eadem basi constitutae, sunt
inter se aequales." [Geo, 389] Es refereix a quadratures de base
(O, 1) i del tipus que ell ha definit, en altres casos no seria
certa aquesta proposició.
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construeix els rectangles de l'adscrita i del quadrat.55

S T X Y B

A /
/
TU

L
M

M

1p

D E F G H 1
FIGURÀ 556

Mengoli estableix primer una proporció per cada rectangle^l diu

que els rectangles són proporcionals a la raó de les ordenades

de cada divisió:57 rectangle AQ : rectangle AK = AR : DK. Però

aquesta última raó [raó de les ordenades], per la primera divisió

val AR : DK = 1 : 10 .(1/t)2 .(1-1/t)3 = 1 : [10. I2, (t-1)3} / t5

= t5 : 10. I2 .(t-1)3. Per la segona divisió val

rectangle Dfy: rectangle DL = AR : EL = 1 : [10 22. (t-2)3]/t5 =

t5 : 10. 22 ,(t-2)3.

Sumant tots els rectangles d'una banda, en l'antecedent t

rectangles, ja que és el quadrat, en el conseqüent t-1

rectangles, ja que és l'adsdrita, i d'altra banda en l'antecedent

tots els t5, en nombre t, i totes les expressions algebraiques

55 Nosaltres diríem que cada rectangle té base 1/t, ja que
el quadrat complet és de base 1, però Mengoli no ho especifica.

56 Les cinc figures que he dibuixat són les úniques que
apareixen en el text.

57 Nosaltres diríem les alçades dels rectangles però Mengoli
únicament parla d'ordenades.
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del conseqüent, en nombre t-1, estableix la proporció entre la

raó del quadrat i 1' adscrita a la forma i la raó de t6 i el

sumatori finit de la taula subquadratriu.58

Seguint la interpretació de A. Malet podríem dir que aquesta

proporció que estableix Mengoli vol fonamentar d'alguna manera

el mètode dels indivisibles de Cavalieri.59 Mengoli no

s'entreté en raonar si està utilitzant indivisibles o no ja que

ha dit al principi que o bé els hi donarà fonaments més sòlids

o bé establirà un mètode nou equivalent més ben fonamentat.

Mengoli, seguint la segona via, estableix primer, aquesta

proporció entre la raó de l'adscrita i el quadrat i, encara que

ell no ho diu, la raó de la suma finita d'ordenades d'aquestes

figures. I després aplica les quasi proporcions, és a dir, no

estableix proporcions entre infinits com Cavalieri quan diu:

"Figures planes tenen entre sí la mateixa raó que tenen "totes

les línies" d'elles", sinó que Mengoli estableix raons finites

que "tendeixen" a altres raons, o sigui quasi raons. Un dels

punts febles de la demostració és el pas que fa Mengoli de raó

de quasi igualtat del segon membre de la proporció al primer,

sent que en una raó els termes representen nombres i en l'altra

58 Mengoli de fet enuncia que demostrarà la proporció
inversa d'aquesta i és la que fa servir en la demostració
posterior. Pot ser li és més fàcil demostrar-ho en aquest sentit
d'acord amb com ha definit les formes, sigui com sigui, això no
afecta a la demostració global.

39 Malet en el seu llibre analitza el pas en el segle XVII
dels indivisibles als infinitesimals i ell interpreta algunes
demostracions com les de Newton i Gregorie com donant teoremes
que substitueixin el de Cavalieri i eviten l'ús dels
infinitesimals. Vegeu Malet, From Indivisibles to Infinitesimals,
pp. 68-71; Newton, Principia, Lema IV, pàg. 74; Gregorie, "Some
general Propositions of Geometry", Proposició 3, pàg. 84 del
llibre de Malet.
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figures. De fet Mengoli fa anar la teoria de quasi proporcions

sense preocupar-se si són figures o nombres ja que per ell li és

vàlida per qualsevol magnitud en haver-la fonamentat en la teoria

de proporcions d'Euclides. Ens recorda al seu mestre Cavalieri

quan amb la teoria de proporcions d'Euclides intentava establir

raons entre "totes les línies", a fi de definir-les com

magnituds.

Està clar que Mengoli, com hem vist al principi, i com era

el cas de Roberval i Wallis, sap el resultat de la demostració.

Però aquests autors, fan els sumatoris de potències 4 comproben

a què tendeixen en alguns casos. D'aquí en treuen la regla i

després l'apliquen directament fent límits de raons 'entre

sumatoris d'ordenades i les àrees de les figures. Mengoli, en

canvi, construeix sòlidament la teoria de quasi proporcions, per

fer els límits, i a més, per demostrar el valor de l'àrea no els

aplica directament a les figures sinó que fa un pas intermig i

utilitza l'adscrita de la figura. Mengoli que podia haver
*

utilitzat infinitesimals com Roberval, Wallis o altres sembla que

troba dificultats en emprar-los i recurreix a l'adscrita i al

mètode d'exhaustió d'Arquimedes per fonamentar la seva
i.

demostració de quadratures.

Les dues quasi igualtats que estableix Mengoli, (una, la que

estableix entre l'adscrita i el quadrat que és la que podem

pensar equivalent a Cavalieri, i l'altra, la que estableix eiitre

l'adscrita i la forma que és una demostració a la manera

d'Arquimedes) ens permeten interpretar millor les seves paraules

quan diu que la seva geometria és una conjunció de la dels

Indivisibles i de la d'Arquimedes.
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4 Quadratures de les formes yp = K x" (1-x) (m-n)

Al començament del Circolo Mengoli diu que farà quadratures

que mai ningú ha fet i que les farà per un mètode més de

comprensió que científic:

Així doncs em proposo d'aclarir la quadratura del cercle i

altres nombroses quadratures, mai no trobades ni intentades

per cap geòmetra, que jo sàpiga, amb un procediment més

aviat de comprensió que de ciència, perquè així tenim el

coneixement dels nombres; i exactament amb el mateix

mètode, alhora històric i teòric, amb el qual he reeixit a

trobar-les, amb l'evidència de la teoria, sense necessitat

de demostració.60

Mengoli ja explica que el seu mètode es basa en un mètode

històric, és a dir, per descripció del mètode emprat en la taula

de quadratures a partir de les quadratures que ja sap, i amb el

coneixement dels nombres, les propietats dels nombres del

triangle aritmètic. Tornarem sobre aquest punt en el capítol

següent. Mengoli ha demostrat en l'Elementum sextum que les

quadratures de les formes amb m, 12 naturals valen 1, en notació

actual

60 "lo propongo dunque la Quadratura del Circolo, ed altre
innumerabili Quadrature, non mai, eh'ió sappia, tróvate, ò
tentate da alcun Geómetra, da dichiarare, per modo piu tostó
d'intelligenza, come in noi stà la cognitione de' numeri, che di
scienza; e nell'istesso modo à punto, col quale mi è riuscito di
ritrovarle, histórico, e dottrinale insieme, con l'evidenza della
dottrina, senza bisogno di dimostrationi."[Cir, 2~\
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J.

fün+1) .lm\.xn(l.-x) (m-n)dx = 1
I \n/

El que fa en el Circolo és aïllar i deixar les formes sense

coeficients i escriure aquests valors en una taula triangular per

poder trobar altres quadratures. Les quadratures serien llavors

en notació actual:

J,J>(1_y\ (m-n) _

On+1) .
•f*

Mengoli: construeix la taula de valors d'aquestes quadratures

de les formes quan els exponents són enters partint de la taula

dels nombres combinatoris coneguda:

1 3

1 4

1 5 10

1 6 1 5

1 7 2 1 3 5

20

4 1

1 0 5 1

1 5 6 1

35 21 7

Mengoli multiplica cada fila per un nombre igual al nombre dels

seus termes, o bé, també diu per una unitat més que l'ordre de

°ada fila, és a dir, la primera fila per dos, la segona fila per
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tres, la tercera fila per quatre, etc i li queda la taula:

2 2

3 6 3

4 12 12 4

5 20 30 20 5

6 30 60 60 30 6

7 42 105 140 105 42 7

8 56 168 280 280 168 8

Mengoli escriu aquests nombres com a denominadors

1/2 1/2

1/3 I/ 6 1/3

1/4 1/12 1/12 1/4

1/5 1/20 1/30 1/20 1/5

1/6 1/30 1/60 1/60 1/30 1/6

1/7 1/42 1/105 1/140 1/105 1/42 1/7

1/8 1/56 1/168 1/280 1/280 1/168 1/8 1/8

Després identifica aquests nombres resultants com a quadratures

de les formes corresponents:

Les quals [formes] he demostrat que són proporcionals a les

quantitats disposades en la tercera taula triangular [taula

que acabem de construir]; i és el quadrat de la Racional

FO.u, homòleg a la unitat; i els triangles FO.a, i FO.r,
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homòlegs a la meitat; i les [paràboles] FO.a2, FO.ar, FO.r2,

homologues a les parts de la unitat, tercera, sexta i

tercera; i les FO.a3, FO.a2.r, FO.a.r2, FO.r3 homòlogues a

les parts quarta, dotzena, dotzena, i quarta de la unitat,

i del mateix quadrat; i així totes les altres formes per

ordre, com també en el sisè element es pot deduir per

corol·lari de la proposició 10.61

Per tant en el Circolo Mengoli escriu primer aquesta taula dels

valors de les quadratures i, després, la taula de \es formes,

sense coeficients que acaba d'explicar que és homòloga a la que

ha trobat com a corol·lari de la proposició 10 de l'Eleimntun

sextum. És a dir, aïllant les àrees per poder-les identificar,

1/2 1/2

1/3 1/6 1/3

1/4 1/12 " 1/12 1/4

1/5 1/20 1/30 1/20 1/5

FOU

FOa FOr

FOa2 FOar FOr2

FOa3 FOa2r- FOar2 FOr3

FOa4 FOa3r FOa2r2 FOar3 FOr4

Utilitzant aquestes quadratures què ha calculat i les

propietats de les taule^ triangulars, Mengoli troba les

quadratures de les formes quan els exponents són racionals

positius. Així, Mengoli construeix una nova taula de formes d?ins

del quadrat de costat 1, interpolant aquestes conegudes. Per

obtenir les formes noves que vol quadrar Mengoli defineix les

noves ordenades [y = (x* (l-x)n)í/2], mitjançant mitjanes

Circolo, pàg. 6.
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geomètriques de les que ja coneix:

D'aquestes infinites formes pot fer-se concepte d'altres

infinites [en nombre] mitjanes geomètricament: això és de

la FO. a [y = x] es pot fer una altra forma, en la qual les

aplicades ordenadament [ordenades] són mitjanes

geomètriques entre la tota i 1'abscissa, [1 : y = y •" x],

que anomenem arrels de les abscisses: [y = (x)1/2]62

Mengoli defineix, de la mateixa manera que ha definit les

formes anteriors, les formes corresponents a les arrels que

anomena "Forma de totes les arrels de les abscisses" i representa

per FO. R/a. Un cop interpolades i definides totes les formes,

Mengoli les col·loca també en una taula triangular:

FOu

FOa1/2 FOr1/z

FOa FO(ar)1/2 FOr

FOa3'2 F0(a2r)1/2 FOfar2)1'2 FOr3/2

FOa2 FOCa3r;1/2 FOar FO(ar3)1/2 FOr2

En el vèrtex segueix representant-hi un quadrat, a la primera

fila, FOa1/2 i FOr1/2, formes determinades per les corbes y = x1/2

i y = (l-x)1/2 respectivament. A la segona fila, FOa, FO(ar)1/2 i

FOr, formes determinades per les corbes y = x, y = (x.(l-x))1/2

que és el semicercle i y = 1-x respectivament. A la tercera fila,

F0a3/2, FO(a2r;1/2, FO(ar2)1/2i FOr3/a, formes determinades per les

Circolo, pàg. 6.
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corbes y = x3/2fy = (x2( l-x))1/2, y = (x(l-x)2)L/2 i y = (l-x)3/2

respectivament. À la quarta fila, FOa2, FO(a3r)1/2f FOar,

FO(ar3)1/2i FOr2r formes determinades per les corbes y = x
2,

y = ( x3 (1-x) )1/2, y = x(l-x), y = (x(l-x)3)1/2 i y = (1-x)2

respectivament,... Llavors, interpolant aritmèticament els

valors de les taules de quadratures63, utilitzant les propietats

dels nombres poligonals i les del triangle aritmètic, construeix

la taula dels valors de les quadratures associades a aquestes

formes interpolades (vegeu els càlculs al capítol següent).

Aquests càlculs sembla que siguin intuïcions de MengoM però dóna

justificacions i regles per trobar.los. Tanmateix no estiguin

fonamentats matemàticament, els valors de les àrees són

correctes. Veiem la taula de quadratures que obté i la taula de

les formes corresponents:

1 FOu

2/3 2/3 FOa1/z FOr1/2

1/2 l/2a 1/2 FOa FO(ar)1/2 FOr

2/5 4/15 4/15 2/5 FOa3/2 FO(a2r)1/2 FO( ar2)1/2FOr3/2

1/3 l/4a 1/6 l/4a 1/3 FOa2 FO(a3r)1/2 FOar FO(ar3)1/2 FOr2

j >.

Mengoli identifica els tármes de les dues taules. En general,

la quadratura d'aquestes formes entre O i l seria per m-n i n

enters parells, ja que pels senars li dóna múltiples del nombre

pi que no sap i per això escriu la lletra a. En notació actual:

63 Mengoli utilitza la paraula "mitjana geomètrica" per les
formes i la paraula "mitjana aritmètica" per les quadratures.
Podria ser que se n'hagués adonat igual que Wallis (A. I. propos.
46. pàg 387) que els exponents estan en progresió aritmètica quan
es fa la mitjana geomètrica de les expressions algebraiques.
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J.

(jxn(l-x)

Mengoli explica que la identificació de les dues taules és un

teorema que conté infinits teoremes de quadratures ja que són

infinits els termes de les taules triangulars i poden créixer

indefinidament. Els distingeix en tres classes, la primera és la

dels teoremes que ja ha demostrat en l'Elementum sextum o en els

que no hi ha arrel quadrada car n i m-n són parells. O sigui

FO.a, FO.r, FO.a2, etc, les quadratures de les quals són 1/2,

1/2, 1/3, etc. La segona és la dels teoremes on o bé n és un

nombre parell, o bé m-n és parell. Així dedueix que la quadratura

entre O i 1 de la forma determinada per la corba

y = x3/2 és 2/5, la determinada per la corba y = x1/2 és 2/3, la

determinada per la corba y = (x2. (1-x) )í/2 és 4/15,.... La tercera

és la dels teoremes, on n i m-n són senars, en les quals

apareixen segons Mengoli: "per modo di provisione di numeri

speciosi" ,64 Així el semicercle, que correspon a la forma

determinada per y = (x. (l-x))1/2f que la seva quadratura l'anomena

l/2a.65 La forma determinada per la corba y = (x3. (l-x))1/2 amb

una quadratura proporcional a l/4a, etc.. D'aquestes quadratures

amb nombres especiosos en parlarem extensament en el pròxim

64 CircolOf 23 r

65 Mengoli quan fa els càlculs, en un dels passos sustitueix
l'asterisc per la lletra a. Mengoli calcula la quadratura del
semicercle de radi 1/2 que li dóna pi/8 i diu que val l/2a. Per
tant Mengoli calcula a = 4/ pi.
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capítol sobre la quadratura del cercle.

Després de donar les taules dels valors d'aquestes quadratures

de formes amb exponents racionals, Mengoli redemostra, mitjançant

rectangles inscrits i circumscrits, algunes d'aquestes

quadratures de segona i tercera classe, i especifica que no és

necessari fer les de la primera classe ja que hi ha hagut

d'altres que els han demostrat. Mengoli ha trobat un mètode per

fer les quadratures, les calcula amb les taules triangulars i les

demostra amb la teoria de quasi proporcions i ara sembla que

necessiti justificar la seva validesa utilitzant el mètode dels

antics, igual que feien Roberval, Torricelli, etc, amb les seves
fi-

quadratures. Tanmateix, en acabar de fer aquestes

redemostracions, Mengoli explica que no feia falta fer-les i que

n'hi havia prou amb les taules que havia construït i les

demostracions de les quadratures de la primera classe:

Però aquestes demostracions [les dels inscrits i
»

circumscrits] dels Teoremes de la segona i tercera classe,

no les he explicat per fer ciència, sinó únicament per

donar exemple d'això que dic, i per exposar millor la meva
v

idea [concetto]: com quan s'expliquen els Teoremes del

segon Element d'Euclides amb nombres, això no es fa per

demostrar, i fer-ne ciència de les conclusions, sinó per

explicar el sentit de les paraules.

Tanmateix perquè 1'intel·lecte quedi convençut de la

veritat de les quadratures proposades, no necessitem altra

cosa, que les demostracions dels Teoremes de la primera

classe [demostració de l'apartat anterior], amb la
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comprensió de les Taules Triangulars, que havíem concebut

fins aquí, i convenientment coordinades per comprendre

totes les nombroses quadratures de la mateixa primera

classe [construcció de la taula de valors]: essent

suficient per comprendre la veritat, entendre que també es

troben igualment en la mateixa coordinació les quadratures

de les altres dues Classes.66

Aquí es fa palesa la importància que dóna Mengoli a les taules

triangulars com eina de càlcul. Segons Mengoli és suficient per

demostrar el valor de les quadratures de qualsevol forma d'aquest

tipus, la demostració per quasi proporcions que ja hem analitzat

de les primeres quadratures, la comprensió de les Taules i la

seva coordinació, és a dir, les regles que permeten calcular

indefinidament els valors de les taules.

Se'ns fa difícil que Mengoli cregui que només amb aquests

càlculs de les taules pugui afirmar que totes aquestes

quadratures són certes. La nostra interpretació és que Mengoli

ja sabia els resultats i que per això pot construir la taula però

no ho diu enlloc. El que sí és cert és que les quadratures de la

taula són veritat, les raons entre les que no coneix també i el

càlcul del nombre pi l'aconsegueix exactament amb dotze decimals.

A més de calcular les quadratures quan p = 2, Mengoli fa un pas

més i enuncia, molt agosaradament, que es poden generalitzar les

interpolacions de les formes i el valor de les seves àrees, per

qualsevol p.

Circolo, pp. 24-25.
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61. I no dubto, que si com de la sèrie dels nombres 1, 2,

3, 4, i següents al doblar els termes i fer la sèrie 1,

1/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 4, i següents en són duplicades les

Taules dels nombres i per altre banda al prendre la mitjana

geomètrica, en són duplicades les Taules de les formes, i

trobades les infinites quadratures de les ja citades tres

classes de Teoremes: així de la mateixa sèrie dels nombres,

al triplicar els termes i fer la sèrie 1, 4/3, 5/3, 2, 7/3,

8/3, 3, 10/3, 11/3, 4, i següents es podran triplicar les

Taules dels nombres; i al prendre dues mitjanes

geomètriques entre la Racional [base] i les ordenades en
ff

les formes de la primera Classe, es podran triplicar les

Taules de les formes i trobar altres infinites quadratures;

i per altre banda podran quadrupl icarse i quintuplicarse

les Taules i trobar altres i altres quadratures.67

La impressió que fa és que no es pot assegurar que Mengoli
%

pugui donar una demostració matemàtica que avali aquests

resultats.68 Per exemple l'àrea entre O i 1 de la forma y = xv3

és 3/4, l'àrea entre O i 1 de la forma y = [x3(l-x)]1/3 és 9/28.
t.

En general, l'àrea d'aquestes formes entre O i l seria, en

notació actual i per mon múltiples de tres :

67 Circolo, pàg. 25.

68 Utilitzant les seves regles he calculat la taula de
quadratures per p = 3.
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De fet és un camí completament diferent a les fórmules donades

per Fermat, Roberval i Wallis, ja que Mengoli no dóna cap regla

sinó que basant-se en les primeres demostracions explica un

mètode per calcular les taules triangulars de les formes i les

taules triangulars de les seves quadratures indefinidament. Si

generalitzem, la relació que dóna Mengoli en notació actual

seria, per m-n/p o n/p natural:

•n. (l-x)(nM) =

Tanmateix mostrarem en dos exemples com Mengoli redemostra

algunes de les quadratures trobades amb les taules de segona i

tercera classe. Mengoli ho fa de dues maneres. Una, veient que

les raons entre els defectes de les àrees inscrites i els

excessos de les àrees circumscrites tendeixen a ésser d'igualtat

a mesura que creixen el nombre de divisions. L'altra, veient que

la diferència entre, d'una banda, les àrees circumscrites i

l'àrea buscada i per altra les àrees inscrites i l'àrea buscada,

tendeixen a ser iguals sense fer la raó. Veiem un exemple de cada

una d'aquests procediments.

El primer és la quadratura entre O i 1 de la forma a3/2, forma

determinada per la corba y = x3/2, que dóna 2/5 de l'àrea del
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quadrat de costat 1. Divideix la base en 2, 3, 4 i 5 parts, suma

l'àrea dels rectangles inscrits i la dels circumscrits, per

després trobar el defecte i l'excés en relació a la raó del

quadrat 1 : 2/5. Construeix una raó on el numerador és el defecte

dels inscrits i el denominador és l'excés dels circumscrits i

calcula que a mesura que augmenta el nombre de parts la raó

s'acosta proporcionalment a l o sigui a .una raó d'igualtat.

D'on els defectes dels inscrits de les dues cinquenes parts

del quadrat, s'acostan sempre més i es fan quasi iguals als

excessos dels circumscrits sobre les dues cinquenes
•<#

regularment, quan la racional és 2 quasi per 9:11 [el

numerador és el defecte i el denominador l'excés]; i quan

és 3 quasi per 14:16; i quan és 4, quasi per 19:21; i quan

és 5, quasi per 24:26. Per tant [Es però] el quadrat de la

racional, [quadrat], que és la FO.u, a la figura, en la

qual les ordenades són les arrels del cub de 1'abscissa,
$-

que és la FO.R/a2, està com 5:2; o com 1 és a 2/5.69

En un altre exemple tracta la forma FO. (a2.r)1/2f determinada
!>

per la corba y = [x2. (l-x)]1/2 que, d'acord amb la taula anterior,
i

la seva quadratura és 4/15, o sigui 4/15 del quadrat de costat

T 7O
•í. .

69 Cir, 21. Mengoli quan escriu una raó posa "5 à 2" i en
canvi quan escriu un quocient posa "5 (2)".

70 Mengoli ens explica que no podem dividir la base en
qualsevol nombre de parts, sinó que hem de tenir en compte la
figura concreta i el valor del màxim, o sigui que només pot
dividir per nombres múltiples de 3.
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Fetes doncs les divisions de la base, primer en tres parts,

calculo les ordenades, que fan les abscisses 1/3 i 2/3 de

la base, i trobo ésser O,27217, 0,3849, segons el concepte

proposat i amb l'ús dels logaritmes.

[0,27217=((l/3)2. (2/3))1/2 i 0,3849= [ ( 2/3 )2. (1/3 ) ]1/2. D'on

el quadrat, o FO.u, és de tres paral.lelograms i d'altra

banda la figura circumscrita a la FO.R/a2r és de tres

paral.lelograms, i la inscrita és d'un sol. I són els tres

paral.lelograms del quadrat homòlegs a 3, i el

paral.lelogram de la figura inscrita és 0,27217, i els tres

de la circumscrita són O,27217, i dues vegades 0,3849, que

sumen 1,04197.71

I segueix calculant Mengoli per sis divisions i per dotze

divisions i veu que els excessos (per 3 divisions, 0.24197; per

6, 0.28787; per 12, 0.318656) cada cop són més grans i els

defectes (per 3, 0.52783; per 6, 0.48193; per 12, 0.451144) cada

cop són més petits o sigui que tendeixen a ser iguals.

Circolo, pàg. 22.
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5 Conclusions.

L'estudi de l'obra de Mengoli revela que la base del seu nou

mètode no era el mètode dels indivisibles del seu mestre

Cavalieri, sinó el triangle aritmètic i la teoria de quasi

proporcions. Així elabora una teoria numèrica de sumes de

potències i límits d'aquestes sumes que no tenen res a veure amb

les Omnes lineae de Cavalieri. No està clar perquè Mengoli no va

seguir el camí del seu mestre, però el mètode de Cavalieri va

rebre moltes crítiques i Mengoli no podia deixar* de ser-ne

sensible. Mengoli, després de mostrar que coneix i sap aplicar

el mètode dels indivisibles, diu que es proposa donar fonaments

sòlids a un mètode nou per calcular quadratures. Seguint aquesta

via, Mengoli construeix les taules triangulars i els hi aplica

la teoria de quasi proporcions. L'aplicació és doble, car

estableix quasi raons entre les figures i també una quasi raó

d'igualtat entre l'adscrita de les formes FO K xn.(l-x)m~n i el

quadrat de costat 1, la qual cosa li permet dir que les seves

àrees són iguals.

A diferència de Cavalieri Mengoli no compara mai dues figures

mitjançant llurs línies, ni fa mai superposició de figures. Però

Mengoli estableix quasi raons entre figures. Què vol dir que una

figura és quasi igual a una altra? Mengoli defineix les figures

adscrites, inscrites i circumscrites compostes de rectangles

construïts sobre les divisions de la base. Treballa sempre amb

divisions finites i demostra que, en anar augmentant el nombre

de divisions, és possible trobar un nombre de divisions que faci

que la raó entre les figures circumscrita i inscrita sigui més
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propera a la igualtat que qualsevol raó donada diferent de la

igualtat. També demostra que quan el nombre de divisions es fa

molt gran la figura adscrita, composta de rectangles, és quasi

igual a la forma, estesa per les seves ordenades, o sigui, una

figura composta de paral.lelograms "tendeix" a la figura

mixtilínia, quan el nombre de rectangles esdevé infinit.

Per altra banda, Mengoli aplica les quasi raons per demostrar

les quadratures d'aquestes formes. Quan Mengoli demostra, en el

teorema 42 del llibre tercer, que el sumatori finit de la taula

quadratriu i el nombre t, elevat a una unitat més gran que

l'ordre de la fila on es troba la quadratriu, són quasi iguals,

hom pensa que Mengoli farà servir directament aquesta quasi raó

per calcular l'àrea associada a la quadratriu. Però no és així,

Mengoli estableix una proporció on una raó és la del teorema 42

i l'altra és la raó entre el quadrat de costat 1 i l'adscrita

a la figura que vol quadrar. Una vegada establerta aquesta

proporció aplica el terme quasi, o sigui fa infinits el nombre

de rectangles, i pel teorema 42, si la raó entre el sumatori [la

quadratriu] i la potència de t (t representa les divisions de la

base) és de quasi igualtat, l'altra raó entre l'adscrita i el

quadrat també serà de quasi igualtat. Però com que la forma és

quasi igual a la seva adscrita, queda establerta la igualtat

entre el quadrat de costat un i la forma que vol quadrar.

La màxima originalitat en aplicar aquesta teoria a la

geometria rau en el fet de trobar alhora infinites àrees de

figures associades a expressions algebraiques. La taula de

quadratures que construeix pot ser estesa tant com es vulgui i

permet generalitzar; és a dir, Mengoli no va calcular àrees de
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