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Voorwoord

Deze thesis is tot stand gekomen in mijn laatste jaar wijsbegeerte. De houding ten opzichte

van een masterthesis die ik bij de meeste van mijn collegastudenten waarneem is dat deze

het orgelpunt wordt van de (bij velen op zijn minst) vierjarige studie wijsbegeerte. Hierin

toont men welke inzichten men opgedaan heeft, toont men de vergaarde competenties, zijn

redeneervaardigheden, zijn virtuositeit. Ikzelf heb de totstandkoming van deze master-

scriptie veeleer ervaren als een opdracht die zijn naam opleidingsonderdeel waardig was.

Als ik terugkijk lijkt het alsof ik onderweg veel meer heb opgeraapt dan ik in dit honderdtal

pagina’s heb neergeschreven en kon neerschrijven. Op veel vlakken zijn de stellingen in

deze masterthesis ook geen meningen die ik zorgvuldig gewikt en gewogen heb de afgelopen

vier jaar, maar nog steeds hypothesen vol twijfels. Dat wil niet zeggen dat ik ontevreden

ben over deze thesis, maar wel dat het wordingsproces van deze thesis een hobbelige weg

vol obstakels en doodlopende zijpaden was.

Er zijn een aantal mensen die deze weg heel wat lichter voor mij gemaakt hebben. Bedanken

is, net zoals uitnodigen of op uitstap gaan met een chirogroep, een hachelijke onderneming:

het is heel beschamend om iemand te vergeten. Eerst en vooral moet ik mijn promotor

en mijn co-promotor bedanken. Dr. Albrecht Heeffer stond steeds klaar om mijn (vaak

vervelende) drafts vol schrijffouten en andere onvolkomenheden van constructieve commen-

taar te voorzien. Daarnaast stond hij steeds paraat voor allerhande ondersteuning. Prof.

Verdée liet mij bij het logisch gedeelte voldoende ruimte om te klungelen maar greep, die

ik vaak gebruikt heb, steeds op tijd in. Ondanks de grote afstand in het laatste deel van

dit schooljaar was zijn hulp er steeds. Ook prof. Van Bendegem dien ik te bedanken om

op te treden als Commissaris.
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Daarnaast dien ik ook de deelnemers van de reading groep over het boek “understanding

inconsistent science” te bedanken voor de waardevolle en kritische gedachten. In het bij-

zonder wil ik dr. Christian Strasser bedanken, voor de vele hulp die hij me bood bij het

formuleren van de lower limit logic.

Ook dr. David Sweeney wil ik bedanken voor het doorsturen van zijn werk over Chunk

and Permeate

Aan Stijn bedankt voor de hulp met LATEX en voor de template. En voor zoveel meer,

samen met mijn andere huisgenoten.

Ook mijn ouders wil ik hier graag bedanken, om mij het vertrouwen en de kans te geven

om een studie van vier jaar wijsbegeerte te ondernemen. Daarnaast wil ik ze ook bedanken

voor het feit dat zoiets als een thesisjaar of een g.i.t. onder normale omstandigheden geen

optie was. Soms is het beter de vijs wat aan te schroeven. Aan mijn zus Lise heeft de

lezer heel wat te danken, zonder haar verbeterwerk was deze tekst een pak minder leesbaar

geweest. Waar er zich nog tekstuele onvolmaaktheden bevinden, is dat dan ook volledig

mijn schuld.

Ten slotte is het misschien ook op zijn plaats mijn leidingsploeg te bedanken, die in mijn

eerste jaar groepsleiding niets anders dan excellentie van mij verwachtten, thesis of niet.

Om deze reden stonden ze dan ook altijd paraat om in de bres te springen waar het nodig

was. Vooral Michiel Pieters, onze tweede groepsleiding, dien ik in dit opzicht te bedanken.
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Lijst van veelgebruikte logische

symbolen en afkortingen

0.1 Logische symbolen

• S:De verzameling schematische letters in een taalschema

• C: De verzameling individuele constanten in een taalschema

• V : De verzameling variabelen in een taalschema

• Pr: De verzameling predikaten van rang r in een taalschema

• W : De verzameling WFF’s uit een taalschema

• ℘(x): De verzameling van alle deelverzamelingen van x

• ⊥: Contradictie

• ∧: conjunctie

• ∨: disjunctie

• ¬: implicatie

• ⊃: negatie

• ≡: equivalentie
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0.2 Afkortingen

• AL : Adaptieve Logica

• alss: als en slechts als

• C& P:Chunk & Permeate: een paraconsistente inferentiestrategie

• CL: Klassieke logica

• CLuN: Classic Logic allowing for gluts with respect to negation, het positieve frag-

ment van CL samen met A ∨ ¬A

• CLuNs: CLuN samen met de Schütte-eigenschappen

• LLL: lower limit logic, de onderlimietlogica van AL

• LP: Logic of Paradox, het ¬-∧-∨-fragment van CLuNs

• PA: Peano rekenkunde

• WFF: een well formed formula
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DEEL I
INLEIDING



2

De inleiding bestaat uit vier delen. In het eerste deel zal uiteengezet worden wat de opzet

en de inhoud van deze masterscriptie is. Er wordt kort overlopen wat de inhoud van alle

delen van deze thesis is.

In het tweede deel van de inleiding vinden de motivatie van deze thesis: we zullen bekijken

in welke context de problematiek van deze thesis vaak wordt aangehaald.

Het derde deel van deze inleiding schetst een algemeen kader voor het historisch onderzoek

dat we in deze thesis zullen uitvoeren en de vergelijkingen die we met de resultaten van dit

onderzoek zullen maken. we zullen daarbij aandacht hebben voor de context waarbinnen

dit kader naar voor is gebracht en wat dit kader ons toelaat aan het licht te brengen.

In het laatste deel behandelen we kort de aard van de wiskunde rond het ontstaan van de

vroege infinitesimaalanalyse.



HOOFDSTUK 1

Opzet en inhoud

De voornaamste onderzoeksvraag die in deze thesis behandeld wordt is de volgende: wat

was de aard van de inconsistentie in de vroege infinitesimaalrekenkunde en hoe werd hier

mee omgegaan? De motivatie van deze onderzoeksvraag komt uit de analytische kennisleer

en wetenschapsfilosofie, waarin de vroege analyse vaak als een voorbeeld wordt gebruikt

om aan te tonen dat inconsistenties veelvuldig voorkomen in wetenschappelijke theorieën.

We zullen de motivatie van de onderzoeksvraag bekijken in hoofdstuk 2.

We zullen trachten deze onderzoeksvraag trachten beantwoorden door op een verstandige

manier om te gaan met de geschiedenis van de wiskunde. Dat wil in de eerste plaats zeggen

door zoveel mogelijk hedendaagse preconcepties opzij te zetten. Dit vraagt om een kader

dat toelaat op een neutrale manier naar wiskundige praktijken te kijken. Dit kader zal in

hoofdstuk drie uiteengezet worden, waarbij we aandacht hebben voor de context waarin dit

kader ontstond. Eenmaal we het kader uiteen hebben gezet zullen we enkele voorbeelden

geven die de vruchtbaarheid ervan aantonen. Ten slotte zullen we stilstaan bij de specifieke

toepassing van het kader binnen de geschiedschrijving van de wiskunde.

Daarnaast is het ook nodig om de toestand van de wiskunde rond het ontstaan van de

infinitesimaalanalyse te schetsen. Dat is de bedoeling van het vierde hoofdstuk.

In het deel II van deze thesis wordt het historisch onderzoek aanvatten, waarin we drie

belangrijke vragen zullen trachten te beantwoorden. Ten eerste: in welke zin er sprake is

van een inconsistentie: welke proposities veroorzaakten de inconsistentie? Daarnaast zal
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worden onderzocht hoe er werd omgegaan met de proposities die een inconsistentie ver-

oorzaakten. Ten derde zulllen we bekijken welke verantwoording er werd gegeven voor het

gebruik van infinitesimalen: wat was hun ontologisch en epistemologisch statuut?. Deze

vragen zullen beantwoord worden voor het werk van vier wiskundigen uit de zeventiende

en het begin van de achtiende eeuw: Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Guillaume

L’Hospital en Charles René Reyneau.

De resultaten van dit historisch onderzoek zullen we verder inzetten in twee aparte delen.

Vooreerst zullen we trachten een mogelijke logische reconstructie van de vroege infitesi-

maalanalyse door te voeren, verder bouwend op het werk van Brown en Priest en gebruik

makend van adaptieve logica’s zoals die in Gent zijn ontwikkeld. verder uitschrijven

Daarnaast zullen we trachten ons historisch onderzoek in een breder historisch perspectief

te plaatsen. Dit zal gebeuren door eerst en vooral de inconsistenties te vergelijken met

andere voorbeelden van inconsistenties in de wiskunde, zowel onopzettelijke gevallen uit

de geschiedenis van de wiskunde als opzettelijke inconsistente rekenkunde.

Ten slotte zullen we wijzen op enkele interessante suggesties in verband met het werk

van Thomas Kuhn en wiskundeonderwijs. In hoofdstuk 8 zal een vruchtbaar conceptueel

apparaat opgezet worden om op een zinvolle manier de vraag naar een revolutie in de wis-

kundige analyse te stellen. Daarbij zal in het bijzonder gevraagd worden naar de mogelijke

oorzakelijkheid van de inconsistenties in de vroege analyse.

In hoofdstuk 9 zal dan ten slotte gezocht worden naar mogelijke verbanden tussen revolu-

ties in de geschiedenis van de wiskunde en problemen bij het verwerven van concepten in

wiskundeonderwijs.



HOOFDSTUK 2
Paraconsistente logica en de vroege

analyse

2.1 Het paraconsistente onderzoeksprogramma

De analytische wetenschapsfilosofie van de Wiener Kreis in de eerste helft van de twintigste

eeuw had als centrale opvatting dat er een belangrijke relatie bestond tussen (klassieke) lo-

gica en rationaliteit, in die zin dat een redeneerproces rationeel werd bevonden door hen als

het in voldoende mate gebruik maakte van klassieke logica[74, p.595]. Om deze reden werd

de rol van inconsistenties in wetenschappelijke redeneerprocesses meestal beperkt. In het

beste geval was de consistentie van een theorie een minimale voorwaarde voor de aanvaar-

ding van die theorie [64, p.1]. Dat de consistentie van een theorie een minimale voorwaarde

was voor de Wiener Kreis hoeft niet te verbazen. Aangezien klassieke logica werd gezien

als de methode die de wetenschap gebruikt om te redeneren, zou een inconsistentie in deze

visie tot trivialiteit van de theorie leiden1.

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft er echter een mentaliteitsverandering plaats-

gevonden die op zijn minst zorgde voor de erkenning van het voorvallen van inconsistenties

in de wetenschappen:

1Dit wordt in appendix A uitgelegd.
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Today, it is generally recognised that almost all scientific theories at some point

in their development were either internally inconsistent or incompatible with

other accepted findings (empirical or theoretical). [46, p.vii]

De erkenning van het belang, of op zijn minst het veelvuldig voorkomen van inconsistenties

in wetenschappelijke theorievorming is het gevolg van op zijn minst drie ontwikkelingen in

de wetenschapsfilosofie en de logica. Ten eerste is de aandacht van de wetenschapsfilosofie

verschoven van de zogenaamde context of justification naar de context of discovery. Men

toonde niet langer enkel interesse in de eigenschappen van theorieën die uiteindelijk geac-

cepteerd werden maar ook naar hoe theorieën ontstaan. Deze verschuiving is gëınduceerd

door analytische wetenschapsfilosofen zoals Kuhn en Hanson die onder invloed van Alexan-

der Koyré hun wijsgerige studies baseerden op voorbeelden uit de wetenschapsgeschiedenis,

die niet alleen vertrok vanuit resultaten die we tegenwoordig aanvaarden maar ook aan-

dacht had voor de context waarin deze resultaten oorspronkelijk ontstonden alsook voor

theorieën die later verworpen werden. De studie van deze voorbeelden toonden ten eerste

aan dat de context of justification minder voldeed aan de criteria van rationaliteit die de

Wiener Kreis vooropstelden en ten tweede dat de context of discovery vaak logischer en

rationeler is dan vele logisch empiristen leken te denken [74, p.566].

Daarnaast en daarmee hangt samen dat er plots case studies ter beschikking waren die

aantoonden dat er wetenschappelijke theorieën waren die lange tijd inconsistent waren en

toch aanvaard zijn geworden[46, p.viii].

Een derde ontwikkeling, deze keer in de logica, die ervoor zorgde dat de rol van incon-

sistenties bespreekbaar werd in de wetenschapsfilosofie was de ontwikkeling van een breed

spectrum van paraconsistente logica’s. Een paraconsistente logica is een logica waarbij

contradictie niet tot trivialiteit leidt, in tegenstelling tot klassieke logica[46, p.viii]. Men

besefte dus dat het niet noodzakelijk is dat een inconsistentie rampzalige gevolgen heeft.

Mogelijke reacties op de bevinding dat inconsistentie een grotere rol in wetenschappelijk

redeneerprocessen spelen dan aanvankelijk gedacht zijn de volgende [74, p.566]: Ten eerste

kan men vasthouden aan de link die de Wiener Kreis poneerde tussen klassieke logica

en rationaliteit en, aangezien inconsistenties geregeld voorkomen in de wetenschappen, de

rationaliteit van de laatste ontkennen.
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Een tweede mogelijke positie is het ontkennen van de verbinding tussen klassieke logica en

rationaliteit, en daarentegen een verklaring en model van de wetenschappelijke rationaliteit

zoeken in psychologische en of cognitieve wetenschappen.

Een derde mogelijkheid is om zowel de link tussen logica en rationaliteit als de rationaliteit

van de wetenschappen te behouden, maar aan te passen wat men onder logica verstaat. In

het bijzonder is de oplossing in het geval van inconsistente wetenschappelijke structuren

een logica aanvaarden die ons op een zinvolle manier toelaat om te gaan met inconsistenties.

Merk op dat er ook binnen deze drie reacties veel ruimte is voor verschillende aanpakken.

Men kan de rationaliteit van de wetenschappen ontkennen door te wijzen op sociale of

religieuze invloeden. In het geval van een revisie van de logica die men gebruikt is een voor

de hand liggend discussiepunt welke logica men gebruikt.

We kunnen dus stellen dat het voorkomen van inconsistenties in de tweede helft van de

twintigste eeuw in de wetenschapsfilosofie gebruikt is om te argumenteren voor een ver-

scheidenheid van alternatieven voor wetenschapsfilosofische visies van de Wiener Kreis,

met inbegrip van de sterke verbinding tussen (klassieke) logica en (wetenschappelijke) ra-

tionaliteit. Eén van de voorbeelden die we in deze literatuur vaak terugvinden is dit van

de vroege infinitesimaalanalyse.

2.2 De vroege infinitesimaalanalyse als voorbeeld

Zoals hierboven uiteengezet is er sinds de tweede helft van de twintigste eeuw een erken-

ning van de existensie van inconsistenties binnen wetenschappelijke theorieën. De vroege

infinitesimaalanalyse wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van een inconsistentie in de

geschiedenis van de wiskunde. Hier volgen enkele voorbeelden2

Examples [an inconsistency in a theory] from the history of mathematics are

well known: Cantor’s set theory, Frege’s set theory, Newton’s infinitesimal

calculus, etc. [2, p.129]

A third example is the calculus of fluxions which was shown to be inconsistent

very soon after Newton had used it so succesfully in building up his mechanics

2Het tweede en het derde voorbeeld wordt ook vermeld door [72, p.146]
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and whose use by physicists increased rather than ceased afther the inconsis-

tencies had been revealed. The result was not disaster, but more discovery [. . . ]

This clearly shows that there are ways of handling contradictions that do not

lead to the unwanted assertion of every statement but to specific and highly

useful results. [19, p.158]

The benefits conferred by consistency are manifest, and are connected with

the advantages of systematization. Inconsistency would prevent our being able

to make decisions as to actions or belief in particular circumstances, while

consistency contributes to the greater systematization of our beliefs. Yet despite

the perennial reproaches of Berkeleyan philosophers, techniques and ideas have

been employed with great succes in the history of science despite the fact that

those ideas were inconsistent as prestented (infinitesimals until Cauchy and

Weierstrass, or in another respect, until Robinson; Dirac delta function before

Schwartz, cerain idealization techniques). [63, p.235](mijn cursivering)

Another group of examples of inconsistent but non-trivial theories derive from

the history of science. Consider, for example, the Newton-Leibniz versions of

the calculus. Let us concentrate on the Leibniz version. This was inconsistent

since it required division by infinitesimals. Hence if α is any infinitesimal,

α 6= 0. Yet it also required that infinitesimals and their products be neglected

in the final value of the derivative. Thus α = 0. (As much was pointed out by

Berkely in his critique of the calculus.) [58, p.152]

In een voetnoot verwijzen Priest en Routley naar [11]. Zoals Vickers[72, p.146] ook op-

merkt, zijn ze hier een uitzondering in. Vickers citeert ook nog Lakatos paper Cauchy and

the continuum, waarin Lakatos argumenteert dat Leibniz’ theorie van infinitesimalen niet

verworpen werd wegens de inconsistenties (Lakatos claimt dat zelfs na Weierstrass er wis-

kundigen waren die een consistente theory van infinitesimaalrekenkunde mogelijk achten

[38, p.54] maar door haar geringe heuristic potential of growth [38, p.54]. Met heuristic

potential of growth bedoelt Lakatos de testbaarheid van hypothesen en lemma’s die volgen

uit de postulaten van de theorie van Leibniz, en met testbaarheid in de wiskunde bedoelt

hij de construeerbaarheid van tegenvoorbeelden.
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Zonder hier in te gaan op de verschillende filosofische posities die men aan de hand van

het voorbeeld van infinitesimaalanalyse probeert te beargumenteren, kunnen we besluiten

dat men de inconsistentie vaak aanneemt als een factum, zonder te verwijzen naar een

diepgaand historisch onderzoek. Dit is de bedoeling van deze thesis: nagaan of en op

welke manier er in de vroege infinitesimaalrekenkunde sprake was van een inconsistentie,

en wat de aard ervan was. Het is dus in de eerste plaats de bedoeling een voetnoot te

plaatsen bij een historisch geval van inconsistentie dat veel wetenschapsfilosofen en logici

gebruiken om vaak heel uiteenlopende stellingen te staven. Uiteraard zal daarbij ook iets

aan het licht komen over hoe wetenschappers met inconsistenties omgingen, maar we ver-

trekken hier niet uit de bedoeling om een argument te geven voor of tegen een welbepaalde

wetenschapsfilosofische school. Of de bevindingen over de inconsistentie over de vroege

infinitesimaalanalyse ook opgaan voor andere voorbeelden van inconsistente wetenschap,

zal afhangen van verder onderzoek.
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Een minimaal kader

De reden waarom er wordt ingegaan op deze recente filosofie van de wiskundige praktijken1

is omdat men kan stellen dat ook deze thesis binnen dit onderzoeksprogramma past. Er

zijn op zijn minst drie redenen waarom we dit kunnen stellen. Ten eerste is er getracht om

zoveel mogelijk naar de wiskundige producten zelf te kijken met zo weinig mogelijk mo-

derne preconcepties. Daarnaast berust de opzet van deze thesis ook op de veronderstelling

dat we uit specifieke (al dan niet historische) case studies van wiskundige praktijken alge-

menere lessen kunnen trekken. Ten derde is de motivatie en de probleemstelling van deze

thesis ontstaan uit de de studie van de werkelijke redeneerprocessen en wetenschappelijke

praktijken.

Eerst wordt de filosofie van de wiskundige praktijken geplaatst binnen de filosofie van

de wiskunde. Daarna werken we een kader uit, MathPract, dat doorheen de thesis zal

worden gebruikt. Na enkele voorbeelden van de vruchtbaarheid van dit kader, besluiten

we met de toepassing van inzichten uit de filosofie van de wiskundige praktijken op de

geschiedschrijving van de wiskunde.

1Er is getracht om de recente ontwikkelingen in de filosofie van de wiskunde op een interessante manier

te belichten en zo deze thesis in een breder perspectief te plaatsen. Het is echter belangrijk te drukken

op het inleidend en dus oppervlakkig karakter van dit hoofdstuk. De claims die hier gemaakt worden zijn

wellicht karikaturen van de werkelijke posities die fundamentele filosofen van de wiskunde innemen ten

opzichte van wiskundige praktijken.
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3.1 Fundamenten van de wiskunde en wiskundige praktijken

Reuben Hersch stelt in [31] dat zowel logicisme, formalisme en intüıtionisme een vooron-

derstelling delen: namelijk dat wiskunde een bron van absolute zekerheid is en moet zijn,

en dat ze om die reden nood heeft aan een “absolute reliable foundation”[31, p.38]. Deze

drie scholen houden er uiteraard verschillende meningen op na over hoe deze fundering er

moet uitzien, maar dat er een moet zijn is wat ze buiten kijf stellen. Laat ons deze voor-

onderstelling de Platonistische preconceptie noemen: de veronderstelling dat wiskundige

kennis absoluut zeker is en dat deze zekerheid een verklaring en fundament nodig heeft.

Een groot deel van de filosofie van de wiskunde in de twintigste eeuw is inderdaad gedaan

vanuit dit relatief eenzijdig gezichtspunt: het zoeken van oplossingen voor problemen uit de

fundamenten van de wiskunde. Men hoeft niet veel moeite te doen om deze stelling na te

trekken. Een blik op de inhoudstafel van de meeste inleidingen tot de filosofie van de wis-

kunde zegt meestal reeds voldoende. We vinden er meestal de drie belangrijkste stromingen

van rond 1900 in terug (logicisme, intuiẗıonisme en formalisme) en daarnaast meestal ook

platonisme. In meer recente handboeken vinden we ook structuralisme en als we geluk

hebben vinden we er ook enkele pagina’s over predicativisme in. Alhoewel de filosofische

stromingen tussen 1900 en 1960 verfijnd en verder ontwikkeld zijn, valt er een sterke zaak

te maken voor het feit dat ze hetzelfde soort vragen proberen te beantwoorden: namelijk

vragen over het logisch, ontologisch en epistemologisch statuut van wiskundige objecten en

stellingen. De nadruk daarbij lijkt te liggen op rekenkunde en verzamelingenleer, omdat de

(voor fundamentele filosofie van de wiskunde) belangrijkste eigenschappen van wiskundige

objecten, zoals abstractie, existentie en onafhankelijkheid zich daar al manifesteren2 en

daarnaast heeft men in de verzamelingenleer en de rekenkunde vaak de fundamenten van

alle andere takken van de wiskunde gezocht.

Hersch stond in 1979 al niet meer alleen in het aanklagen van de eenzijdige aanpak van de

fundamentele filosofie van de wiskunde. Er is al enkele decenia een onderzoeksprogramma

in de filosofie van de wiskunde dat gestuurd lijkt te worden door de stelling dat er een

2Mancosu bijvoorbeeld stelt dat de hedendaagse filosofie van de wiskunde zich vooral bezighoudt

met het zoeken van een antwoord op de twee problemen die Benacerraf in zijn klassieke artikels heeft

voorgeschoteld[45, p.2].
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pluraliteit aan te bestuderen aspecten van wiskunde is en dat hiervoor een pluraliteit van

gezichtspunten en methoden voor nodig is3. Deze claim is minder banaal dan hij lijkt.

Iemand die filosofie van de wiskundige praktijken aanhangt hoeft niet noodzakelijk te ge-

loven dat deze manier van filosoferen over wiskunde verkeerd is, maar wel dat dit niet de

enige manier is om wiskunde te bestuderen. Ze trachten nieuwe soorten vragen te stellen

die het domein van de filosofie van de wiskunde sterk uitbreiden.

Filosofie van de wiskundige praktijken pleit dus voor een verbreding van het perspectief

van de filosofie van de wiskunde, zowel op het vlak van epistemologische en ontologische

onderwerpen, als op het vlak van tijd en specificiteit: naast de hedendaagse rekenkunde

en verzamelingenleer en de problemen die deze oproepen, is er ook aandacht nodig voor

bijvoorbeeld filosofische problemen uit de topologie of de meetkunde. Daarnaast is er ook

aandacht nodig voor de ontwikkeling van al deze takken van de wiskunde en de conceptie

ervan in het verleden.

3.2 MathPract

Een zo systematisch mogelijk overzicht van de factoren die door de filosofie van de wis-

kundige praktijken worden bestudeerd wordt gegeven door MathPract[68, p.534]. De

bedoeling van dit kader is om een breed inzetbaar gereedschap aan te bieden dat een ge-

structureerde studie van wiskundige praktijken toelaat. Deze gestructureerde studie wordt

door het kader gefaciliteerd door middel van een variabel bereik van haar componenten.

Op deze manier kan men het kader op verschillende niveau’s en met verschillende graden

van fijngevoeligheid inzetten zonder het brede verhaal of het integrale plaatje uit het oog

3cf. “The authors in this collection believe that the single-minded focus on the problem of ‘acces’ has

reduced the epistemology of mathematics to a torso. They believe that [it] needs to be extended well beyond

its present confines to address epistemological issues having to do with fruitfulness, evidence, visualization,

diagrammtic reasoning, understanding, explanation, and other aspects of mathematical epistemology which

are orthogonal to the problem of acces to ‘abstract objects’. [45, p.1-2] of “we defend a pluralist view of how

to describe the development of mathematics, or, if you like, we propose that many ‘alternative’ histories

are possible” [68, p.540] voor voorbeelden uit de inleiding van twee van de belangrijkste verzamelingen

artikelen over wiskundige praktijken.
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te verliezen[68, p.526]. Van Bendegem en Van Kerkhove vertrekken voor de invulling van

wiskundige praktijken uit de volgende uit volgende conceptie: “multi-dimensional human

activity of proving that ideally has (the acceptance of) formal proof as its end result”[68,

p.526]. In deze definitie zien we twee aspecten van waaruit de filosofie van de wiskundige

praktijken haar domein tracht te belichten. Ten eerste de stelling dat wiskunde een multi-

dimensionele activiteit is:er is een pluraliteit aan te bestuderen eigenschappen. Daarnaast

het feit dat wiskunde in de eerste plaats een menselijke activiteit is, eerder dan een praktijk

die noodzakelijk verbonden is met zekerheid. Alhoewel de bovenstaande karakterisering

vertrekt vanuit de notie bewijs, zullen we in de uitwerking van het kader zien dat er mo-

gelijkheid is voor aandacht is voor een veel breder spectrum van wiskundige activiteiten,

zoals Van Bendegem en Van Kerkhove zelf ook een aantal keer benadruken[68, p.528].

We zullen eerst enkele componenten van dit kader uitlichten, om daarna de uiteenzetting

van het kader te besluiten met nog enkele beschouwingen over de inzetbaarheid ervan.

Dit kader, dat een opsomming probeert te geven van de elementen die bestudeerd kunnen

worden bestaat op zijn minst uit:

• De gemeenschap wiskundigen

• Onderzoeksprogramma’s

• Bewijsmethoden

• Concepten

• Argumentatieve methoden

• Bewijsstrategieën

3.2.1 Gemeenschappen en onderzoeksprogramma’s

Hier worden enkele voorbeelden gegeven van waarom het van belang is over een goed

uitgedacht kader voor de studie van wiskundige praktijken te beschikken. We zouden

immers kunnen stellen dat, als we wiskundige praktijken willen bestuderen en voorbij de

preconcepties van fundamentele filosofie van de wiskunde willen gaan, er inderdaad gewoon
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moet gekeken worden naar wat wiskundigen doen. De vraag is dan tot welke activiteiten

van wiskundigen we ons moeten beperken. Het lijkt niet nuttig om een wiskundige die

aan het eten is te bestuderen. Maar het zou kunnen dat een wiskundige door de gelaagde

structuur van de taart die hij toevallig aan het eten is op de oplossing komt voor een

probleem waar hij al een tijdje mee worstelde (bijvoorbeeld de oplossing voor een zeer

bekend en vervelend logisch-fundamenteel probleem). Het is dus duidelijk dat een “well-

considered selection of practices” van belang is[68, p.528]. MathPract laat ons toe om

de keuzes die we maken in het verhaal dat we willen vertellen expliciet te maken door te

verduidelijken welke component of welke delen ervan we juist behandelen.

We kunnen bijvoorbeeld een onderzoeksprogramma bestuderen, en in de studie hiervan kie-

zen om bepaalde wiskundigen in detail te bestuderen of daarentegen eerder het onderzoeks-

programma als geheel onder de loep te nemen. Een onderzoeksprogramma bijvoorbeeld

wordt als volgt voorgesteld:

a reserach program P within the framework of which specific Problems

p1, p2, . . . , pj, . . . on which these mathematicians work are situated, explaining

why they are important, interesting, worthwhile, pursuing, etc. A program P

can be very explicit about such meta-mathematical considerations, but need

not to be. It could just as well be possible that the language used, e.g. set

theoretical language vs. category theoretical language, implies certain options

and choices. [68, p.528]

Elke wiskundige werkt dus binnen een bepaald onderzoeksprogramma dat hem van een

raamwerk voorziet. Alhoewel Van Bendegem en Van Kerkhove hier de nadruk leggen op

hoe metawiskundige aannames een invloed hebben op welke problemen er al dan niet als

belangrijk worden gezien, lijkt het toch vruchtbaar ook epistemologische en ontologische

aannames op zich binnen het onderzoeksprogramma toe te laten.

3.2.2 Meer aan bewijzen dan deductieve sluiting alleen

Hier zullen we een tweede voorbeeld geven van een vooroordeel van de fundamentele filoso-

fie van de wiskunde dat de filosofie van de wiskundige praktijken probeert weg te werken.
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In [66] wordt er gesteld dat er heel wat meer interessante aspecten zijn aan de wiskunde en

wiskundige argumentatie dan de notie van een formeel bewijs alleen, waar de fundamen-

tele filosofie toch vooral mee bezig is geweest4. Laat ons een formeel bewijs karakteriseren

als een verzameling zinnen die verbonden zijn met elkaar omdat ze ofwel een premisse

zijn, ofwel afgeleid zijn uit vorige stappen, waarbij de laatste zin de te bewijzen stelling

was. De premissen zijn in dit geval de axioma’s van de theorie waarvan het theorema deel

uitmaakt. Van Bendegem geeft twee redenen waarom deze karakterisering niet het einde

van het verhaal is. Ten eerste vinden we in quasi geen enkel wiskundig boek of publicatie

bewijzen die aan deze formele eisen voldoen. Men kan daartegen inbrengen dat alle bewij-

zen wel in deze vorm zouden kunnen herschreven worden of dat alle bewijzen in de limiet

convergeren met deze formele standaard. Wat echter buiten kijf staat is dat wiskundigen

dit toch niet doen[66, p.2-3]. Daarnaast zien we dat wiskundigen vaak dingen opnieuw

bewijzen of stellingen bewijzen waarvan de universele generalisatie reeds van bewezen is

(zoals bijvoorbeeld x3 + y3 6= z3 als het reeds bewezen is dat ((∀n)(xn + yn 6= zn) [66,

p.3]. De rest van het artikel probeert de kloof tussen formele-wiskundig redeneren [66, p.4]

en argumentatietheorie te overbruggen door de notie van een wiskundig argument in te

voeren. Eenvoudig gesteld is elk formeel bewijs een wiskundig argument, maar is niet elk

wiskundig argument een bewijs voor een stelling. Het idee is dus dat er voor wiskundige

stellingen argumenten kunnen gegeven worden die daarna weer kunnen weerlegd worden

(naar analogie met (een speelgoedmodel van) de empirische wetenschappen, waarbij expe-

rimenten een theorie kunnen corroboreren). Deze visie op wiskundige argumentatie is dus

fallibilistisch: een argument impliceert geen noodzakelijkheid en dit zorgt ervoor dat de

vraag naar de noodzakelijkheid van wiskundige kennis aan belang inboet[66, p.3-4]. Hier-

onder zullen ter illustratie twee voorbeelden gegeven worden van wat Van Bendegem ziet

als wiskundige argumenten.

4Merk op dat opnieuw, dit niet per sé een kritiek inhoudt van de stellingen van bijvoorbeeld een expliciet

reductionistische stroming zoals logicisme. De logicist kan immers steeds antworden dat hij geen claims

maakt over wat de working mathematician doet. [1, p.135] stelt dat dit de positie is van veel logicisten).

Het is echter wel een poging om tot een breder perspectief in de filosofie van de wiskunde te komen, en in

die zin een kritiek op de eenzijdige vraagstelling van de fundamentele filosofie van de wiskunde.
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Career Induction

Als eerste voorbeeld: het Goldbachvermoeden. Het Goldbachvermoeden is de stelling dat

elk natuurlijk getal de som van twee priemgetallen is. Van Bendegem stelt dat we voor dit

vermoeden een argument van de vorm Career induction kunnen geven. Dit wil zeggen dat

we voor een universele claim (∀n)(G(n)) onderzoeken of G(1), G(2) tot en met een eindig

getal k. Er zijn twee redenen waarom wiskundigen zo een gevallen onderzoeken. Ten eerste

kan het blijken dat ¬G(m) voor een bepaalde m, waardoor (∀n)(G(n)) weerlegd is. In het

geval van het Goldbachvermoeden is er zo een getal echter nog niet ontdekt.

Daarnaast kunnen er in de bewijzen voor de speciale gevallen bewijstechnieken die bruik-

baar kunnen zijn in het bewijs van het algemen geval. In het geval van de stelling van

Fermat is het bijvoorbeeld gebleken dat de methode van infinite descent, die gebruikt was

om speciale gevallen te bewijzen, ook cruciaal was voor de algemene stelling[66, p.5].

De eenvoud van sommige informele bewijzen

Als tweede voorbeeld nemen we de stelling dat er in, een willekeurige selectie van n + 1

getallen uit 2n opeenvolgende getallen, noodzakelijk twee getallen relatief priem zijn. Het

argument is heel eenvoudig: als we n + 1 getallen uit 2n opeenvolgende getallen nemen,

dan zullen er twee buren bijzitten, en deze zijn steeds relatief priem. Het is echter ver van

triviaal om dit bewijs in Peano rekenkunde uit te schrijven [66, p.4].

Bovenstaande voorbeelden tonen dus aan dat om te beschrijven wat wiskundigen doen

formele logica alleen niet volstaat. Er zijn heel wat meer aspecten aan bewijzen dan de

formeel logische alleen5.

5Ik heb mij hier beperkt tot wat we nog als bewijzen zouden kunnen bestempelen: beide voorbeelden

dragen de belofte om ooit vertaald te worden in een formeel logische versie. [66] geeft echter nog enkele

voorbeelden waarvoor dit veel minder evident is, zoals fundamenteel-filosofische argumenten voor bepaalde

verzamelingtheoretische axioma’s of zelfs probalistische argumenten.
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3.2.3 De inzetbaarheid van MathPract

Een van de voornaamste deugden van dit kader is dat het opgesteld is vanuit de bedoeling

om naar wiskunde te kijken “on a mainly descriptive level, i.e., as a human practice, say,

e.g. through the maximally unbiased eyes of an anthropologist” [68, p.525]. In de plaats

van een bepaalde ontologische positie in te nemen en te argumenteren voor deze positie

op basis van haar gevolgen nemen we een heel bescheiden ontologische positie in: namelijk

dat wiskunde een menselijke product is. Dit kader vraagt dus van zijn gebruiker en stelt

hem tegelijk in staat om alle preconcepties zo goed mogelijk opzij te schuiven en alle

elementen van wiskundige praktijken volledig te erkennen, dat wil zeggen: “considerations

of a philosophical-normative kind put aside”[68, p.536].

De onbevooroordeelde kijk heeft MathPract gemeen met alle filosofie van de wiskundige

praktijken. Daarnaast heeft het kader als eigenschap dat het ontworpen is als een raamwerk

waarbinnen een gevarieerde studie van wiskunde mogeijk is zonder aan overzichtelijkheid

te moeten inboeten. Het laat een “peacefull coexistence of different ways of looking”[68,

p.540] toe omdat het kader een stratificatie van analyseniveau’s behelst[68, p.535]: we kun-

nen bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s bestuderen maar ook de indivduele wiskundigen

die deel van dit programma zijn bekijken.

In het bijzonder zijn er twee manieren waarop we MathPract kunnen gebruiken om het

domein van de wiskundige praktijken kunnen verkennen. We kunnen ofwel één component

van MathPract “constant” houden en van deze component de geschiedenis vertellen,

waarbij de andere componenten op de achtergrond verdwijnen en alleen worden besproken

wanneer ze relevant zijn voor de historie van de “vaste” component. Men kan bijvoorbeeld

de geschiedenis van de Erlanger -school vertellen of de genealogie van het veertiende pro-

bleem van Hilbert geven[68, p.537].

Evenzeer kan het interessant zijn om alle elementen van MathPract een gelijk belang

toe te kennen, maar de tijdschaal beperkter te houden. Op deze manier kan men een

micro-history van een concept of van het leven van een wiskundige beschrijven[68, p.538].
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3.3 Historiografie van de wiskunde

In deze sectie zullen we kijken op welke manier de Platonische preconceptie de historio-

grafie van de wiskunde kan bëınvloeden. We zullen daarna kijken hoe we de mogelijke

valkuilen van Platonische geschiedschrijving kunnen vermijden door gebruik te maken van

bovenstaand kader.

De preconceptie over de zekerheid van de wiskunde die drager was van de laatste honderd

jaar van filosofie van de wiksunde is ook in verband te brengen met een bepaalde manier

van geschiedschrijving van de wiskunde. Omdat volgens de Platonische preconceptie de

wiskunde steeds absolute zekerheden heeft ontdekt, is het vanzelfsprekend dat wat eens be-

wezen en dus zeker is, dat ook voor altijd zal blijven. Omdat wiskunde tijdloze zekerheden

ontdekt, is de geschiedenis van de wiskunde een rechte lijn naar haar hedendaagse staat,

waarbij er aan het corpus van wiskundige proposities enkel inhoud werd toegevoegd, terwijl

haar methoden, symbolen, nomenclatuur, . . . enkel werden verbeterd [20, p.109]. Wiskunde

groeit volgens deze visie dus cumulatief[67, p.43], een beetje zoals men een gebouw opbouwt

door steen per steen op een stevig fundament op te stapelen. Deze visie op de groei van

wiskundige kennis wordt ook volgens Kutrovatz veroorzaakt door een “platonist bias” [37].

Deze vertaald zich in een heel specifieke taak voor historici van de wiskunde:

the task of relieving the essential mathematical content from the incidental form

of expression in Greek texts presupposes the eternal existence or ahistorical

validity of mathematical truths and entities, about which our mathematical

knowledge is attained. In other words, ancient Greek mathematics and modern

mathematics are believed to express the same truths, the same states of affairs

belonging to some independent, of us and of our cognitive enterprises, Realm

of Mathematics. According to this view, the history of mathematics must be

seen as the process of discovering this mathematical realm, with ever better

and more appropriate tools. [37]

Omdat wiskundigen doorheen de laatste drie millenia hetzelfde Platonische domein hebben

verkend, is het de taak van de historicus van de wiskunde na te gaan welk deel van de

hedendaagse wiskunde er reeds aanwezig was in het werk van historische wiskundigen.
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Deze visie heeft zich ook getoond in de discussie over het al dan niet voorkomen van

wiskundige revoluties. Eén van de eerste auteurs die deze thematiek expliciet opnam was

Michael Crowe6, die in 1975 “Ten ‘laws’ concerning patterns of change in the history of

mathematics” naar voren bracht, met als beruchte tiende wet :

Revolutions never occur in mathematics [15, p.19]

De argumentatie die Crowe geeft voor zijn tiende wet berust op het woordje in: hij stelt

namelijk dat het mogelijk is dat er revoluties plaatsvinden in onder andere“mathematical

nomenclature, symbolism, metamathematics (e.g. the metaphysics of mathematics), me-

thodology (e.g. standars of rigour” [15, p.19] maar dat er in de wiskunde zelf nooit revo-

luties plaatsvinden waarin de voorganger volledig verworpen wordt. Als voorbeeld geeft

hij de opkomst van niet-Euclidische wiskunde, die niet voor het verlaten van de Euclidi-

sche meetkunde zorgde maar “reigns along with”[15, p.19] haar niet-Euclidische varianten.

Crowe stelt nergens scherp wat hij juist bedoelt met de inhoud van de wiskunde, maar uit

wat hij claimt kunnen we opmaken dat hij een bepaalde kern van wiskundige activiteiten

onderscheidt van haar kader. Deze kern lijkt te bestaan uit de proposities over, de eigen-

schappen van wiskundige objecten. Wat er zeker niet toe behoort zijn: “mathematical

nomenclature, symbolism, meta-mathematics, metaphysics of mathematics, methodology,

standards of rigor, historiography of mathematics, etc”[20, p.113]. De vraag die in [20,

p.113] meteen op deze analyse volgt is terecht:

what is left in mathematics when we strip all those aspects of mathematics

away?

Een kader als het bovenstaande laat ons toe een antwoord op deze vraag te geven. We

kunnen nu historisch precieze analyses geven en aanwijzen welke delen van de wiskunde op

6Het is bijzonder interessant dat Crowe in 1988 heeft Crowe opnieuw tien stellingen over de geschiedenis

van de wiskunde naar voor heeft gebracht in het artikel “Ten misconceptions about Mathematics and

its history”. Hierin wil hij enkele vooronderstellingen die de geschiedschrijving van de wiskunde vaak

lijken te begeesteren en hinderen blootleggen. Hij stelt onder andere dat het niet waar is maar door de

geschiedschrijving van de wiskunde vaak onderstelt is dat de methodologie van de wiskunde deductie is,

dat wiskundige kennis zeker is en dat wiskunde cumulatief is[16, p.260-263]. Hij stelt zelfs dat het niet

waar is dat “Mathematical statements are invariably correct” en verwerpt om die reden zijn Claim uit

1975 dat revoluties in de wiskunde niet voorkomen.
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welk moment een verandering zijn ondergaan. In de plaats van uit te gaan van een onver-

anderlijke kern van wiskundige proposities en ons theoretisch kader hier rond te bouwen,

hebben we nu een neutraal kader dat ons toelaat te specificeren wat er juist onveranderlijk

zou moeten zijn aan wiskunde doorheen heel haar geschiedenis.

We sluiten deze historiografische bespiegeling af met een opmerking over de neutraliteit

van een kader zoals dat van MathPract. Het kader is in die zin niet helemaal neutraal in

het dillema tussen contingentie versus noodzakelijkheid van de wiskunde: het gaat uit van

contingentie van de wiskunde. Het kader vertrekt namelijk vanuit het idee dat wiskunde

een menselijke onderneming is. Het is dan ook te verwachten dat we overeenkomstige

eigenschappen zullen aantreffen[67, p.44]. Voorbeelden van te verwachten eigenschappen

zijn feilbaarheid van wiskundige kennis, de veranderlijkheid ervan (eerder dan loutere uit-

breiding zoals een completist stelt) en de contingentie eerder dan de noodzakelijkheid van

de groei van wiskundige kennis.

Ook hiervoor biedt een kader als het bovenstaande een oplossing. We kunnen namelijk

stellen dat, in een kader als het bovenstaande, de contingentie van wiskunde als werkhy-

pothese wordt genomen, waarbij uit onderzoek eventueel zou kunnen blijken dat dit niet

waar is (als bijvoorbeeld sociale factoren geen rol blijken te spelen) en wiskunde dus toch

een noodzakelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt.

In het kader van MathPract wordt het dus mogelijk om de geschiedenis van de wiskunde

te bestuderen in al haar dimensies: we kunnen internalistisch de geschiedenis van een

welbepaald theorema of concept bestuderen, maar we kunnen evengoed een sociologische

analyse geven van de prominentie van bepaalde concepten of standaarden. In deze zin is

de filosofie van de wiskundige praktijken een derde weg tussen sociaal constructivisme en

geschiedenis en filosofie van de wiskunde die vertrekt vanuit Platonische preconcepties.
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Wiskunde anno 1670

De bedoeling is om hier enkele algemene beschouwingen te maken over de algemene staat

van de wiskunde waarin de vroege infinitesimaalanalyse onstond. Zoals Bos in zijn [10]

stelt is het belangrijk om bij een historische studie van de infinitesimaalrekenkunde een

zicht te hebben op de geschiedenis van de analyse, waarvan de infinitesimaalrekenkunde

een deel was. We zullen hier dan ook bestuderen wat het begrip analyse in het midden

van de zeventiende eeuw inhield en welke grootheden ze bestudeerde. Doorheen heel de

Figuur 4.1: Een kromme met haar grootheden(Bron:[10, p.5])

zeventiende eeuw kunnen we analyse zien als een verzameling van wiskundige werktuigen

die konden worden ingezet voor het oplossen van problemen in de studie van meetkundige

objecten. De meetkundige objecten waarvoor de analyse het meeste werd gebruikt waren
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krommen, die een relatie uitdrukt tussen verschillende veranderlijke, meetkundige groothe-

den. Deze grootheden ontvingen hun definitie ten opzichte van een veranderlijk punt op de

kromme. Ter verduidelijking worden enkele voorbeelden gegeven, die we in het historisch

onderzoek zullen zien terugkeren. In 4.1 zijn de abscis x, de ordinaat y, de de radius r, de

raaklijn τ en de subtangent σ.

Descartes’ “Geometrie” was een van de eerste volledig uitgewerkte voorbeelden waarin

vergelijkingen en operaties hiermee werden ingezet voor het oplossen van van problemen

in verband met krommen. Het feit dat de analyse steeds werd ingezet voor het oplossen

van vraagstukken in verband met meetkundige grootheden had verschillende belangrijke

gevolgen. Ten eerste zijn de grootheden die in de analyse worden gebruikt in de eerste

plaats “variabele meetkundige grootheden”[10, p.4] en de objecten van studie meetkun-

dige krommen eerder dan functies of formules. Vandaar zijn eerste credo: “Leibnizian

calculus cannot be understood without reference to its geometric interpretation” [10, p.4].

Dit betekent ook dat dat de veranderlijken waarmee de vroege analyse werkte geen reële

getallen waren: ze waren met name dimensioneel en dientegevolge hadden ze geen een-

heidselement en waren ze niet gesloten m.b.t. vermenigvuldiging (een lijn, met dimensie

twee, vermenigvuldigd met een andere lijn heeft een verschillende dimensie dan zijn facto-

ren). Het idee is dat de vergelijkingen die in de teksten van de vroege analyse behandeld

worden alle termen dezelfde dimensie hebben1, d.w.z. ze zijn allemaal tot dezelfde macht

verhoffen. Zo zul je wel ax2 + x3 = aby tegenkomen maar niet y = x4 + ax.

Daarnaast is het ook belangrijk op te merken dat het concept functie nog niet bestond

voor Leibniz en Newton: er was geen sprake van een onderscheid tussen afhankelijke en

onafhankelijke veranderlijke [10, p.6].

Ten slotte moeten we een onderscheid maken tussen infinitesimalen en ondeelbare elemen-

ten (‘indivisibles ’). Infinitesimalen hebben dezelfde dimensie als de figuren die ze consti-

tueren: een kromme bestaat bijvoorbeeld uit infinitesimale lijnstukken. Een ondeelbaar

1[10] geeft wel het bekende voorbeeld van Descartes die een eerste poging ondernam om dit principe

te omzeilen: als we een driehoek nemen waarbij er een lijn evenwijdig met een zijde de twee andere snijdt

en het ene lijnstuk verdeelt in een lengte x en a en het andere in 1 en x − 1 komen we via gelijkzijdige

driehoeken wel tot een vergelijking x+ y = x2.
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element daarentegen is steeds éé dimensie kleiner dan de figuur waarvan het deel uitmaakt:

ze zijn als het ware “limits of division” [34, p.5]. Een kromme kan bijvoorbeeld onderver-

deeld worden in loodrechten van verschillende hoogten, die wat betreft hun oppervlakte

niet meer verder onder te verdelen zijn, terwijl we ze wel nog kunnen onderverdelen in

punten [34, p.5].



DEEL II
HISTORISCH GEDEELTE
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Historisch gedeelte

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschouw ik enkele werken van Newton, Leibniz en L’Hospital om te kij-

ken in welke mate de veelgemaakte claim opgaat dat de vroege infinitesimaalanalyse een

inconsistent fundament had en hoe er zinvol omgegaan werd met deze inconsistente basis.

De eerste wiskundige van wie we het werk zullen bekijken is Isaac Newton, in het bij-

zonder zullen we kijken naar zijn analytische methode van fluxions, welke problemen deze

had en hoe dit leidde tot het overschakelen naar een synthetische methode van fluxions.

Daarna wordt het werk van Leibniz aan een onderzoek onderworpen. Met name analy-

seren we Leibniz’s eerste paper over de infinitesimaalanalyse:Nova methodus pro maximis

et minimis, itemque tangentibus, quae nec fractas nec irrationales quantitates moratur, et

singulare pro illi calculi genus samen met twee bewijzen voor rekenregels gegeven in dit

laatste artikel van Leibniz. Er wordt daarbij gewezen op twee belangrijke wetten waarvan

hij gebruik maakte, namelijk de wet van de continüıteit en de wet van de homogeniteit.

Ten derde onderzoeken we de eerste twee hoofdstukken van het boek Analyse des infini-

ment petits van L’Hospital, het eerste leerboek over infinitesimaalanalyse. Opnieuw zal er

gekeken worden naar enkele bewijzen van rekenregels voor differentialen en hoe L’Hospital

een raaklijn aan een punt op een grafiek bepaalt. Het zal daarbij blijken dat zowel bij

Leibniz als bij L’Hospital de zogenaamde wet van de homogeniteit van belang is in de

rechtvaardiging van enkele stappen in de bewijzen.
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Ten slotte ontleden we ook het leerboek Analyse Demontrée van Charles Reyneau. Ook

hier zullen we dezelfde punten bekijken.

De bedoeling is dus om bij deze vier wiskundigen het bestaan van en de omgang met incon-

sistenties te onderzoeken. Dit heeft als gevolg dat we ons vooral zullen bezighouden met de

operaties die worden uitgevoerd met infinitesimalen. We zullen ons dus in mindere mate

bezighouden met een onderzoek naar het juistte ontologische statuut van infinitesimalen.

Meerbepaald zal dit enkel aan bod komen waar dit van belang is voor de rechtvaardiging

ervan. Omdat ik me zal focussen op de praktijken van Newton, Leibniz en L’Hospital

zullen we ons ook niet bezighouden met de kritieken die op de vroege infinitesimaalana-

lyse zijn gekomen, zoals die van Nieuwentijt, Rolle of Berkeley. Daarnaast valt ook het

prioriteitsdebat tussen Leibniz en Newton buiten het bestek van deze scriptie.

5.2 Newton

In dit deel zal Isaac Newton’s methode van fluxions aan een onderzoek onderworpen wor-

den. We zullen eerst een licht werpen op hoe deze methode er uitzag.

Newton zijn interesse voor analytische meetkunde werd opgewekt door de lectuur van Viète,

Descartes, Oughtred en Wallis in 1664. Hij leerde daarbij meerbepaald rekenkundige ope-

raties uitvoeren met symbolen die voor een constante of veranderlijke grootheid staan van

Viète en Oughtred. In Descartes’ Geometria ontdekte hij de kracht van de correspondentie

tussen een algebräısche vergelijking en een kromme alsook de methode om algebräısch een

raaklijn aan een curve te bepalen. Daarnaast maakte hij zichzelf bekend met het werk

van Van Schooten, Hudde en Sluse over minima en maxima. Ten slotte leerde hij dankzij

Wallis’ Arithmetica infinitorum hoe men de som van een oneindige reeks kan gebruiken om

oppervlakten te bepalen [28, p.17].

5.2.1 De analytische methode van fluxions

Hier zullen we Newton’s “analytical method of fluxions” [28, p.28], ook wel de “method of

the calculus of fluxions’[60, p.162] nader bekijken.

Deze methode werkt Newton uit in De analysi per aequationes numero terminorum infinitas
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(1696) en De methodis serierum et fluxionum (1670-1671)1. Omdat De analysi vooral gaat

over oneindige reeksen, bekijk ik hier De Methodis.

Situering en concepten

De De Methodus begint met het werk te plaatsen binnen de contemporaine ontwikkelingen

in de wiskunde. Newton maakt een onderscheid tussen de “Synthetical Method of the An-

cients” en de “Analytical Art”, gecultiveerd door “most of our modern Geometricians”[51,

p.1]. De vooruitgang in de laatste was zo groot dat “they seem to have axhausted all the

speculations of Geometry, excepting the Quadrature of Curves, and some other matters

of a like nature”[51, p.1]. We vinden dus een traktaat dat door Newton expliciet in de

analytische meetkunde wordt geplaatst, en dat als bedoeling heeft de laatste caveat ervan

op te vullen.

De introductie van De Methodus, met als titel Introduction, Or, the Resolution of Equa-

tions by Infinite series bevat een aantal rekenregels voor het oplossen en vereenvoudigen

van vergelijkingen. We vinden er alle gereedschap voor het oplossen van algebräısche ver-

gelijkingen. Deze introductie eindigt met de sectie Transition to the Method of Fluxions

waarin Newton zijn opzet als volgt beschrijft:

55. And thus much for the Methods of Computation, of which I shall make

frequent use in what follows. Now it remain, that for an Illustration of the

Analytick Art, I should give some Specimens of Problems, especially such as

the nature of Curves will supply. But first it may be observed, that all the

difficulties of these may be reduced to these two Problems only, which I shall

propose concerning a Space described by local Motion, any how accelerated or

retarded.

56. I.The Length of the Space described being contiunally (that is, at all Times)

given; to find the Velocity of the Motion at any Time proposed.

57. II.The Velocity of the Motion being continually given; to find the Length of

the Space described at any Time proposed. [51, p.19-20]

1De vertaling van John Colson uit 1736 [51] is hier gebruikt.
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Nadat Newton de verschillende methoden voor het oplossen van vergelijkingen heeft ge-

toond, zal hij deze “Analytick Art” nu ook toepassen op problemen die betrekking hebben

op krommen. Meerbepaald vindt de lezer een methode voor de bereking van de lengte

van een kromme gegeven de snelheid van het genererend punt en vice versa. We bekijken

hieronder als voorbeeld enkel de eerste methode, omdat dit voldoende is om te tonen hoe

Newton omging met fluxions, zijn equivalent van infinitesimale grootheden.

Uit bovenstaand citaat is het reeds duidelijk dat Newton bij deze problemen wiskundige

grootheden beschouwt die door een beweging gegenereerd worden of ’vloeien’: een lijn

wordt bv. gegenereerd door een bewegend punt, een vlak door een bewegende lijn, etc.

Deze grootheden noemt Newton daarom fluents. De ogenblikkelijke snelheden van zo een

fluent noemt hij fluxions. Hij hanteert de volgende notatie: a, b, c, d voor constanten, v,

x, y en z voor fluents, v̇, ẋ, ẏ en ż voor hun respectievelijke fluxions en o voor2 het onbe-

paald of oneindig kleine tijdsinterval. Wat meteen opvalt is dat hij wiskundige grootheden

in mechanische termen formuleert. Afgezien van deze kinematische benaming en verant-

woording komt een moment ẋo [51, p.24] overeen met de voorloper van een differentiaal

dx. Het is immers de ogenblikkelijke snelheid van een bewegend punt vermenigvuldigd

met een onbepaald klein tijdsinterval o, dat we het best beschrijven als een infinitesimaal

tijdsinterval dt. Op deze manier zien we dat de fluxion ẋ overeenkomt met dx
dt

[26, p.3]. Een

grootheid x neemt dus toe met de hoeveelheid ẋo in een “onbepaald (of ‘oneindig’) klein

tijdsinterval”[28, p.21]. De vergelijking y = xx neemt bv.3 toe met 2ẋx. Hij formuleert

vergelijkingen dus in mechanische termen (zoals snelheid en tijd) 4.

2Ik gebruik o en niet nul (0) in navolging van de meeste secundaire literatuur om het verschil tussen

nul en een oneindig klein tijdsinterval duidelijk te maken.
3“59. Thus in Equation xx=y, if y represents the Length of the Space at any time described, which

(time) another Space x, by increasing with an uniform Celerity x, measures and exhibits as described:

Then 2ẋx will represent the Celerity by which the Space y, at the same moment of Time, proceeds to

be described; and contrary wise. And hence it is, that in what follows, I consider Quantities as if they

were generated by continual Increase, after the manner of a Space, which a Body or Thing in Motion

describes”[51, p.19].
4“60. Now those Quantities which I consider as gradually and indefinitely increasing, I shall hereafter

call Fluents, or Flowing Quantities, and shall represent them by the final Letters of the Aphabet v, x,

y and z; that I may distinguish them from other Quantities, which in Equations are to be consider’d as

known and determinate, and which therefore are represented by the initial Letters a, b, c etc. And the
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Fluxions van fluents berekenen

Nu we duidelijkheid hebben over de aard en de formulering van de grootheden waarmee

Newton werkt zullen we kijken naar hoe hij met fluxions omgaat. Zoals hierboven aa

ngehaald geeft Newton een methode om “The Relation of the Flowing Quantities to one

another being given, to determine the Relation of their Fluxions”[51, p.21]. Het gaat er dus

om, gegeven een vergelijking in termen van de fluents x, y, z, ... een relatie of vergelijking

tussen hun fluxions te vinden. Dit is de Newtoniaanse equivalent van het differentiëren

van een vergelijking van een kromme. Hij geeft eerst heel bonding de algemene methode

waarna deze uitgebreid op enkele voorbeelden wordt toegepast. Voor de duidelijkheid

zullen wij eerst een voorbeeld bekijken en dan uiteenzetten hoe de algemene methode er

uitziet. Newton berekent bv. de fluxion van:

x3 − ax2 + axy − y3 = 0 (5.1)

als volgt:

2. Example I. If the Relation of the flowing quantities x and y be x − ax +

axy − y = 0, first dispose the Terms according to x, and then according to y,

and multiply them in the following manner.

Mult. x3 −ax2 +axy -y3 −y3 +axy +x3 − ax2

by 3ẋ
x

2ẋ
x

ẋ
x

0 3ẏ
y

ẏ
y

0

makes 3ẋx2 −2axẋ +aẋy * −3ẏy2 +aẏx *

De methode die Newton hier toepast beschrijft hij op deze manier:

1. Dispose the Equation, by which the given Relation is express’d, according to

the Dimensions of some one of its flowing Quantities, suppose x, and multiply

its Terms by any Arithmetical Progression, and then by ẋ/x. And perform

this Operation seperately for every one of the flowing Quantities. Then make

the Sum of all the Products equal to nothing, and you will have the Equation

required.

Velocities by which every Fluent is increased by its generating Motion (which I may call Fluxions, or

simply Velocities or Celerities) I shall represent by the same letters pointed thus v̇, ẋ, ẏ, and ż. That is,

for the Celerity of the Quantity v I shall put v̇”[51, p.19-20].
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De methode om de fluxion van een vloeiende grootheid te berekenen is: Ten eerste ordenen

we de termen van de vergelijking volgens de dimensie van een veranderlijke en vermenigvul-

digen deze dan met “any Arithmetical Progression” en met de fluxion van een veranderlijke

gedeeld door deze veranderlijke, in dit geval ẋ
x
. Uit de voorbeelden blijkt dat Newton met

“any Arithmetical Progression” telkens een rekenkundige reeks op het oog heeft waarvan

de eerste term gelijk is aan de hoogste macht waartoe de veranderlijke, die we in de vorige

stap geordend hebben, is verhoffen: 3x3 vermenigvuldigen we bv. met 3, ax2 met 2, enz.

Merk op dat dit enkel geldig is onder de afspraak dat eventuele machtsverheffingen van

veranderlijken die niet voorkomen toch geschreven worden, maar vermenigvuldigd met de

constante term nul. x2 + a = 0 schrijven we dus als x2 + 0x + a = 0. Deze procedure

wordt herhaald voor alle verschillende veranderlijken, zoals Newton’s instructies aangeven

(“perform this Operation seperately for every one of the flowing Quantities”). Hierna geeft

Newton nog vier gelijkaardige voorbeelden.

Demonstration of the solution

Na bovenstaand algoritme uiteen te zetten en te staven met voorbeelden, geeft hij een

bewijs voor de juistheid ervan onder de titel Demonstration of the Solution. Newton

substitueert x en y in vergelijking 5.1 door respectievelijk x + ẋo en y + ẏo omdat x en y

in een onbepaald klein tijdsinterval o toe nemen met respectievelijk ẋo en ẏo. 5

5“15. Now since the Moments, as ẋo and ẏo, are the indefinitely little accessions of the flowing Quantities

x and y, by which those Quantities are increased through the several indefinitely little intervals of Time;

it follows, that those Quantities x and y, after any indefinitely small interval of Time, become x+ ẋo and

y + ẏo. And therefore the equation, which at all times indifferently expresses the Relation of the flowing

Quantities, will as well express the Relation between x+ ẋo and y+ ẏo as between x and y: so that x+ ẋo

and y + ẏo may be substituted in the same Equation for those Quantities, instead of x and y” [51, p.24].
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Dit geeft dan6

x3 + 3ẋox2 + 3ẋ2oox+ ẋo3

−ax2 − 2aẋox− ax3oo

+axy + aẋoy + aẏox+ aẋẏoo

−y3 − 3ẏoy + 3ẏ2ooy + ẏ3o3 = 0

Hierna schrapt hij x3 − ax2 + axy − y3 wegens gelijk aan nul. De vergelijking wordt dan:

3 ẋox2 + 3ẋ2oox+ ẋo3 − 2aẋox− ax3oo (5.2)

+ aẋoy + aẏox+ aẋẏoo− 3ẏoy + 3ẏ2ooy + ẏ3o3 = 0 (5.3)

Na deling door o wordt dit:

3 ẋx2 + 3ẋ2ox+ ẋ3oo− 2aẋx− ax3o (5.4)

+ a ẋy + aẋy + aẏx+ aẋẏo− 3ẏy2 + 3ẏ2oy + ẏ3oo = 0 (5.5)

Waarna hij de termen vermenigvuldigd met o laat vallen omdat ze niets in vergelijking met

de rest zijn, aangezien o oneindig klein is. 7 Dit resulteert in volgende vergelijking:

3ẋx2 − 2aẋx+ aẋy + aẏx− 3ẏy2 = 0 (5.6)

Newton geeft nergens meer uitleg over de relatie tussen het eerste algoritme en het bewijs

dat de juistheid ervan aantoont, buiten de titel Demonstration of the Solution en volgend

citaat net na bovenstaand bewijs: “And this being shewn, the other things included in the

Rule will easily follow”[51, p.25]. We kunnen dus stellen dat het eerste algortime een soort

van vuistregel is, analoog met bv. een euclidische deling of een cijferoefening, waarbij een

aantal eenvoudige stappen ons naar hetzelfde resultaat leiden als de uitgebreidere, complexe

berekening. Het bewijs van dit eerste algoritme daarentegen is de volledig uitgewerkte

6“16. Therefore let any Equation x3 − ax2 + axy − y3 = 0 be given, and subsitute x + ẋo for x, and

y+ ẏo for y, and there will arise x3 + 3ẋax2 + 3ẋ2oox+ ẋo3− ax2− 2aẋox− ax3oo+ axy+ aẋoy+ aẏox+

aẋẏoo− y3 − 3ẏay + 3ẏ2ooy + ẏ3o3 = 0” [51, p.24].
7“But whereas o is supposed to be infinitely little, that it may represent the Moments of Quantities;

the Therms that are multiply’d by it will be nothing in respect of the rest. Therefore I reject them, and

there remains 3ẋx− 2aẋx+ aẋy + aẏx− 3ẏy = 0, as above in examp.1.” [51, p.25].
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methode, waarbij we gebruik maken van de assumpties over fluxions om vergelijkingen af

te leiden.

Guicciardini legt nog enkele aannames bloot om deze laatste methode te kunnen uitvoeren.

Voor de eerste stap moeten we namelijk aannemen dat in een infinitesimaal tijdsinterval o

is de beweging uniform zodat, als x naar x+ ẋo vloeit, y naar y + ẏo vloeit[28, p.23].

Voor de laatste stap hebben we het ”principe van opheffing van infinitesimalen”[28, p.23]

om o te kunnen schrappen. Guicciardini noteert dit principe als volgt:

A+ α = A (5.7)

waarbij α oneindig of onbepaald klein is, ten opzichte van A. Dit principe gebruikt Newton

om na stap 5.3 de termen die vermenigvuldigd zijn met o te laten vallen in vergelijking

5.5. In stap 5.5 wordt o dus gelijk genomen aan nul. Dit is inconsistent met het feit dat

we in de stap ervoor delen door o, omdat we hiervoor moeten veronderstellen dat o 6= 0.

Laat ons de bevindingen over de analytische methode van fluxions even recapituleren.

Naast een vuistregel om fluxions eenvoudig te berekenen gegeven de vergelijking van hun

fluents geeft Newton een uitgebreidere methode die onder andere bewijst waarom het eerste

algoritme werkt. Deze laatste methode ziet er als volgt uit:

1. We substitueren alle veranderlijken x, y, . . . door dezelfde veranderlijken opgeteld

met hun infinitesimale toename: x+ ẋo, y + ẏo, . . .

2. We werken deze vergelijking uit, waarbij we de oorspronkelijke vergelijking aftrekken

wegens gelijk aan nul

3. We delen de bekomen vergelijking door o

4. De termen die na deze deling nog steeds een o bevatten worden weggelaten, omdat o

oneindig klein is

We hebben verder gezien dat Newton voor deze methode gebruik maakt van contradictoire

aannames over infinitesimale grootheden. Voor de tweede stap moet hij immers veronder-

stellen dat o 6= 0. In de volgende stap neemt hij daarentegen aan dat o = 0.
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Newton’s verantwoording voor de eigenschappen van fluxions

De verantwoordign die Newton geeft voor het principe van de opheffing van infinitesimalen

is niet uitgebreid. Newton heeft de analytische methode van fluxions later afgewezen als

enkel nuttig in de context of pursuit en als meer rigoreuze methode de synthetische methode

van fluxions geponeert. We zullen hieronder kort analyseren wat sqfmjsk

5.2.2 De synthetische methode van fluxions

Na 1670 liet Newton bovenstaande methode echter achter zich en gebruikte hij een geometry

of fluxions in plaats van de hierboven beschreven calculus of fluxions [28, p.28]. Hij werkt

dus nog steeds met dezelfde soort grootheden, maar op een volledig verschillende manier:

Quantities increasing in a continuous flow we call fluents, the speeds of

flowing we call fluxions and the momentary increments we call moments, and

the method whereby we treat quantities of this sort we call the method of

fluxions and moments: this method is either synthetic or analytical ([53, p.454-

455] in [28, p.28]).

Er zijn dus twee methoden om vloeiende grootheden te bestuderen: synthetisch of ana-

lytisch. De analytische methode werd hierboven uitvoerig besproken. De belangrijkste

voorbeelden van de synthetische aanpak zijn te vinden in boek I van de Principia Mathe-

matica Philosophia Naturalis uit 1687 en in Introductio ad Quadraturam Curvarum, voor

het eerst gepubliceerd als een appendix bij zijn Opticks in 1704.

Deze contrarevolutie in de methodologische houding van Newton tijdens de jaren 1670

wordt beschreven [28]. Waar Newton eerst een voorstander was van de analytische me-

thoden van Descartes, Wallis en Barrow stelt hij in de jaren 1670 het “safe referential

content” [28, p.29] van meetkundige bewijzen in schril contrast met wat Guicciardini het

“mechanical character of the algebraical methods of the ‘Moderns’ ”[28, p.29] noemt, die

geen verwijzende inhoud heeft en daarom enkel als heuristisch werktuig maar nooit als

bewijsmiddel kan dienen.
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Mechanisch, algebraı̈sch en mechanistisch

De term mechanisch is hier echter ongelukkig gekozen. Douglas M. Jesseph [32] stelt name-

lijk dat er in de zeventiende eeuw een debat gaande was over de strengheid van wiskundige

bewijzen waarbij aan één kant het mechanische aspect van wiskundige grootheden werd

benadrukt en dientegevolge een wiskundig bewijs op de materiële en efficiente oorzaken

van een wiskundig feit moest wijzen. In contrast daarmee werd door onder andere Leibniz

een eerder formeel model van wiskundige bewijzen voorgedragen, waarbij de nadruk op

puurheid ligt, te begrijpen als afgescheiden van de wereld van ervaring. Aan de kant van

het mechanistische paradigma [32, p.279] vinden we bv. de Newton van de synthetische

methode van fluxions. Dit debat, waar we hier maar kort op ingaan, helpt ons om de

beweging van Newton te begrijpen: Newton was expliciet gekant tegen het algebräısche

paradigma waarin Leibniz werkte. Jesseph stelt dan ook dat het debat, dat eerst over de

wiskundige methode in het algemeen handelde, zich later vertaalde naar het debat over

de geschikte fundamenten van de analyse, waarbij we aan de ene kant de hieronder uitge-

werkte visie van Leibniz hebben en aan de andere kant de mechanische fundering uit het

latere werk van Newton[32, p.286].

Synthetische methode: redenen en uiteenzetting

Los van het gebruik van deze verwarrende term biedt Guicciardini een interessante analyse

van deze wending in het denken van Newton. Hij geeft de volgende redenen voor de wending

in Newton’s wiskundig werk:

They have to do with foundational worries about the nature of infinitesimal

quantities. They are related to his desire to find in geometry unifying principles

of techniques which were growing wildly in his early writings. They have to do

also with his aversion towards Descartes, indeed towards anything Cartesian,

and with his admiration for Huygens. [28, p.30]

De inleiding van de Introductio ad Quadraturam Curvarum geeft al een idee van hoe zijn

nieuwere methode er zal uitzien:
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I don’t here consider Mathematical Quantities as composed of Parts extreamly

small, but as generated by a continual motion. Lines are described, and by

describing are generated, not by any apposition of Parts, but by a continual

motion of Points. Surfaces are generated by the motion of Lines, Solids by the

motion of Surfaces, Angles by the Rotation of their Legs, Time by a continual

flux, and so in the rest. These Geneses are founded upon Nature, and are every

Day seen in the motion of Bodies. [52, p.1]

Newton werkt hier dus verder met een idee dat reeds aanwezig was in zijn analytische

methode van fluxions : wiskundige grootheden zijn in de eerste plaats het gevolg van bewe-

gingen eerder dan bestaand uit kleinere delen. In navolging van [28, p.33] kunnen we stellen

dat Newton hier expliciet afstand doet van infinitesimalen (“Parts extreamly small”). Waar

dit idee al aanwezig was in de verantwoordig van zijn analytische methode wordt het in de

synthetische methode ook volledig toegepast door rechtstreeks naar meetkundige figuren

te verwijzen in plaats van naar algebräısche grootheden (zoals ẋo) [28, p.32] en verbonden

met meetkundige bewijsmethoden.

Het idee van deze methode is de volgende: om de verhouding van de fluxions van een

aantal meetkundige grootheden, bv. de lijnen van een curve, te vinden, neemt hij volgens

een “intüıtieve theorie van limieten” de limieten van een proces waarbij een bepaalde

grootheid een andere nadert, bv. een lijnstuk waarvan de hoek met de x-as steeds afneemt,

zodat het na een tijd op de x-as zal komen te liggen [26, p.6]. Dit vertoont gelijkheden

met Leibniz gebruik van de wet van de continüıteit, die hieronder uiteengezet zal worden.

Het grote verschil is echter dat Newton deze limietprocessen en hun eigenschappen enkel

toepast op meetkundige, synthetische redeneringen en niet algebräısch gebruikt.

Newton doet hier dus beroep op alledaagse intüıties, of nog beter: natuurlijke analogieën

om zijn gebruik van ’fluxions’ te verantwoorden. Hij geeft daarbij geometrische bewijzen,

in contrast met zijn vroegere, analytische methode.

Het is belangrijk aandacht te hebben voor het meetkundige-synthetische karakter van New-

ton’s methode. Zo claimtBruce Pourciau in [54] dat “Newton had a very clear grasp of the

limit concept and was far less confused than the most portrayals have led us to believe.”

Hij doet dit door Newton’s elf eerste lemma’s uit boek I van de principia en hun bewijzen
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grondig te bestuderen. Zijn argumentatie is echter niet overtuigend omdat hij Newton’s

lemma’s algebräısch interpreteert. Dit is een fout die we niet mogen maken, zoals ook Guic-

cardini opmerkt: “This principle might be regarded as an anticipation of Cauchy’s theory

of limits, but this would certainly be a mistake, since Newton’s theory of limits is referred

to a geometrical rather than a numerical model. The objects to which Newton applies

his ‘synthetic method of fluxions’ or ‘method of first and ultimate ratios’ are geometrical

quantities generated by continuos flow”[28, p.44].In Newton’s quadrature of curves vinden

we deze these ondersteund: “I don’t consider Mathematical Quantities as composed of

Parts extreamly small, but as generated by a continual motion. Lines are described, and

by describing are generated, not by any apposition of Parts, but by a continual motion of

Points.”[52, p.1]

We lezen een gelijkaardige kritiek op Pourciau in [18, p.8]:“For Newton, the notion of

reaching the limit is a natural notion (namely, a notion derived from the observation of

natural phenomena), not a mathematical notion created by its definition.”Om dit verder

te ondersteunen verwijst Ferraro naar het feit dat Newton geen onderscheid maakt tussen

de limiet van een functie en de laatste waarde van dit ‘proces’.

Het aanhalen van dit debat leek mij interessant om te tonen hoe een gebrek aan gevoelig-

heid voor het verschil in methode, namelijk analytisch versus synthetisch, interpretatieve

fouten zoals die van Pourciau kan veroorzaken.

De verhouding tussen de synthetische en analytische methode van fluxions

We zien dus dat, onder meer door twijfels over de fundamenten van zijn analytische me-

thode van fluxions, Newton de algebräısche methode die gebruik maakt van infinitesimale

grootheden afzweert om een soort van meetkundige variant van limietprocessen te ge-

bruiken. Dit lijkt erop te wijzen dat Newton zich bewust was van de inconsistenties in

zijn vroeger werk. In de literatuur kunnen we twee posities onderscheiden wat betreft de

verhouding tussen deze twee methoden8. Ten eerste is er Kitcher [35] die stelt dat de ana-

lytische methode enkel door Newton gebruikt werd in de context of discovery, terwijl hij

8Dit overzicht komt uit [60, p.162-163]
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de verantwoording van de stellingen die hij met deze methode bekwam steeds door middel

van de synthetische methode gaf. Deze stelling is echter aangevallen door Guicciardini in

[26] en Sageng in [59], die stellen dat de verhouding tussen de analytische en synthetische

methode een verantwoording na de feiten is, die Newton voordroeg in het prioriteitsdebat

met Leibniz. Er zijn twee argumenten die voor de these van Guicciardini en Sageng pleiten.

Ten eerste is de analytische methode eerst door Newton naar buiten gebracht, en heeft hij

pas later in zijn carriére in publicaties gebruik gemaakt de synthetische methode. Daar-

naast zijn er bewijsgronden voor het feit dat Newton twijfels had over de fundamenten van

de analytische methode van fluxions. Er zijn namelijk enkele bewijzen die wijzen op een

ongemak wat betreft het gebruik van het principe van opheffing van infinitesimalen.

5.2.3 Conclusie

Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat Newton twee methodes gebruikte, die elk een ver-

schillende conceptie van limietprocessen impliceren. De analytische methode maakt ge-

bruik van oneindig kleine grootheden o die in bepaalde stappen eerst niet gelijk zijn aan

nul, en daarna toch gelijk worden genomen aan nul. Deze methode zweerde Newton later

of, onder andere door twijfels over het gebruik van infinitesimalen, en verving hij door

een meetkundige limiet-theorie. Bij beide methodes zien we dat hij meetkundige groot-

heden als mechanisch beschouwt, waarbij de tweede methode kan gezien worden als een

meer coherente doorvoering van deze conceptie omdat ze haar bewijzen vormgeeft rond

dit kinematisch ontstaan van grootheden, wat in expliciet contrast werd geplaatst met

formeel-analytische methoden.
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5.3 Leibniz

5.3.1 Rekenen met differentia: Nova Methodus pro maximis et minimis

Figuur 5.1: De eerste pagina van Nova Methodus(Bron:[9])

Het artikel getiteld Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nec

fractas nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro illi calculi genus (Een nieuwe

methode voor maxima en minima alsook raaklijnen, die niet belet wordt door gebroken

noch door irrationale9 getallen, en een merkwaardig soort rekenkunde hiervoor), verscheen

in het latijn 10 in Acta Eruditorum 3 in 1684[41, p.271].

Leibniz begint zijn artikel met uiteen te zetten wat hij onder differentia van een ordinaat

van een curve verstaat.

Als we in fig. 5.2 een as AX, vanaf nu ook x genoemd en de curve V1V2 gegeven hebben,

noemen we het lijnstuk V1X het ordinaat van die curve, genoteerd als v. De raaklijn van

V1V2 snijdt de rechte AX in B. Als we nu een lijn met een willekeurige lengte dx nemen,

9Dit in tegenstelling tot de methodes van Descartes en Hudde [44, p.151]
10De Engelse vertaling van D.J. Struik [41] zal gebruiktworden.
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Figuur 5.2: (Bron:[9, p.147])

dan noemen we de lengte dv het differentia van v als en slechts als11

dv

dx
=

v

XB
(5.8)

Daarna geeft hij enkele rekenregels voor deze differentia (waarbij a een constante is):

da = 0 (5.9)

d(ax) = adx (5.10)

y = v =⇒ dy = dv (5.11)

d(z − y + x) = dz − dy + dx (5.12)

d(xv) = xdv + vdx (5.13)

dd
v

y
=

±vdy −±ydv
yy

(5.14)

dxa = axa−1d (5.15)

d b
√
xa =

a

b
dx

b
√
xa−b (5.16)

Ook vinden we nog de regels voor het bepalen van het teken van het differentia aan de

hand van de ligging van de kromme ten opzichte van de abscis . Daarna vervolgt Leibniz:

11”Now some straight line selected arbitrarily is called dx, and the line which is to dx as v[..] is to XB[..]

is called dv[..], or the difference of these v”[41, p.272]
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Knowing thus the Algorithm (as I may say) of this calculus, which I call dif-

ferential calculus, all other differential equations can be solved by a common

method. We can find maxima and minima as well as tangents without the

necessity of removing fractions, irrationals, and other restrictions, as had to be

done according to the methods that have been published hitherto. The demon-

stration of all this will be easy to one who is experienced in these matters and

who considers the fact, until now not sufficiently explored, that dx, dy, dv, dw,

dz can be taken proportional to the momentary differences, that is, increments

or decrements, of the corresponding x, y, v, w, z. To any given equation we can

thus write its differential equation. This can be done by simply substituting for

each term (that is, any part which trough addition or subtraction contributes

to the equation) its differential quantity. [41, p.276]

Leibniz claimt hier dus dat hij een algoritme heeft gevonden om maxima, minima en

raaklijnen te vinden dat veel eenvoudiger te gebruiken is als de methoden die voor hem

gepubliceerd zijn. We hoeven slechts van elke vergelijking, via eenvoudige rekenregels, de

differentia te berekenen. Dat deze methode ons toelaat maxima, minima en raaklijnen

te vinden komt omdat we de differentia kunnen zien als toenames of afnames van de

respectievelijke grootheden. Daarna volgen enkele voorbeelden. Het eerste toont aan dat

zijn methode eenvoudig is toe te passen op ingewikkelde vergelijkingen zoals:

x

y
+
np

qq
+ ax

√
r +

yy√
s

= 0 (5.17)

Ik werk het voorbeeld niet verder uit aangezien het een rechtstreekse toepassing is van

bovenstaande rekenregels. Leibniz maakt met deze voorbeelden duidelijk dat zijn algoritme

heel gemakkelijk toe te passen is op ingewikkelde vergelijkingen. Het is belangrijk op te

merken dat Leibniz differentia hier in de eerste plaats als eindige grootheden definieert:

dx is arbitrair groot en dv is de grootte van het lijnstuk dat dezelfde verhouding heeft

tot dx als v tot XB. Voor de rekenregels met deze differentialen geeft hij echter geen

enkele verantwoording. Ook de voorbeelden waarin hij deze rekenregels toepast kunnen

niet gezien worden als verantwoording.

Leibniz doet echter wel beroep op oneindig kleine grootheden in zijn definitie van een

raaklijn:
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to find a tangent means to draw a line that connects two points of the

curve at an infinitely small distance, or the continued side of a polygon with an

infinite number of angles, which for us takes the place of the curve [41, p.276].

Leibniz poneert dus dat we een kromme gelijk mogen nemen aan een veelhoek met oneindig

veel hoeken. Daarna stelt hij dat we deze oneindig kleine lijnstukken kunnen uitdrukken als

een differentiaal. Het is dus pas bij het bepalen van raaklijnen dat Leibniz een verbinding

maakt tussen differentialen en oneindig kleine grootheden. De manier waarop Leibniz dit

verband gebruikt zal in de bespreking van Cum Prodiisset nog duidelijk naar voren komen.

Daarnaast zien we ook dat er, zowel in de aanloop naar de bovenstaande rekenregels als

de voorbeelden steeds een duidelijke verwijzing is naar meetkundige grootheden. Het gaat

steeds om het bepalen van bepaalde verhoudingen (zoals dv
dx

) van bepaalde grootheden van

rechte en/of kromme lijnstukken.

5.3.2 De rekenregels bewezen: Cum Prodiisset

De bewijzen of verantwoording van bovenstaande rekenregels vinden we in een mansucript

waarnaar meestal verwezen wordt als Cum Prodiisset, omdat dit de eerste woorden zijn

van het manuscript12. Het zou rond 1701 geschreven zijn door Leibniz als een antwoord

op kritieken van de Nederlander Bernhard Nieuwentijt.

De wet van de continuı̈teit

Leibniz doet voor de bewijzen van zijn rekenregels beroep op wat in de literatuur bekend

staat als de wet van de continüıteit13 [34, p.9-10].

I take for granted the following postulate:

In any supposed transition, ending in any terminus, it is permissible to institute

a general reasoning, in which the final terminus may also be included. [42,

p.147]

12De vertaling van Child ([42]) werd gebruikt.
13 Bos geeft een licht verschillende vertaling: “ If any continuous transition is proposed terminating in

a certain limit, then it is possible to form a general reasoning, which covers also the final limit”[10, p.56].
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. Daarna komen verschillende voorbeelden van toepassingen van deze wet waarvan ik er

drie geef:

Ten eerste, stel dat er twee grootheden gegeven zijn, waarbij A > B en waarbij A continu

verkleint totdat A = B. Dan is het toegestaan om in de voorstelling van dit proces niet

alleen de gevallen op te nemen waarbij het verschil tussen A en B een welbepaalde, eindige

grootheid is en het geval waarbij dit verschil 0 is, maar is het ook toegestaan het geval te

beschouwen waarbij het verschil tussen A en B onbepaald klein is14.

Figuur 5.3: (Bron:[42, p.147])

Het tweede voorbeeld handelt over rechten. Als we in

nevenstaande figuur 5.3 de rechte V A en het punt P als

vast beschouwen en het punt B verplaatsen zodat het on-

der andere de positie (B) inneemt, zal het op een bepaald

moment de positie β innemen, waardoor de lijn βP even-

wijd met V A komt te liggen. Volgens de wet van de con-

tinüıteit zal het toegestaan zijn “to include under a general

reasoning”[42, p.147] naast alle posities tussen B en β ook

het geval te beschouwen waarbij het punt β bereikt is. Op

dat moment zal het snijpunt C van BP met V A, niet meer

op de rechte V A liggen maar een ”impossible or imaginary

point” zijn. Volgens de Wet van de continüıteit is het dus

toegestaan om in deze redenering samen met de ’tussenlig-

gende gevallen’ (d.w.z. alle gevallen waarbij C op VA ligt) ook het uiteindelijke geval in

te sluiten15.

14 “it will be permissible to include under a general reasoning the prior cases in which A was greater

than B, and also the ultimate case in which the difference vanishes and A is equal to B”[42, p.147].
15“We do the same thing in geometry, when two straight lines are taken, produced in any manner, one

V A being given in position or remaining in the same site, the other BP passing through a given point P ,

and varying in position while the point P remains fixed; at first indeed converging toward the linve V A

and meeting it in the point C; then, as the angle of inclination V CA is continually diminished, meeting

V A in some more remote point (C), until at length from BP , through the position (B)P , it comes to ,

in which the straight line no longer converges toward V A, but is parallel to it, and C is an impossible or
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Het laatste voorbeeld doet beroep op het feit dat we een parabool vaak beschrijven als

de uitkomst van een proces waarbij we een reeks ellipsen tekenen waarvan één van de

brandpunten een vaste plaats heeft, terwijl het andere brandpunt er verder en verder

van wordt verwijderd, totdat het corresponderende brandpunt oneindig ver van het vaste

brandpunt ligt. Volgens de wet van de continüıteit is het dus toegestaan om deze twee

figuren onder of in dit zelfde proces samen te beschouwen. 16

Figuur 5.4: Een parabool als eindpunt van een reeks ellipsen met een bewe-

gend brandpunt. (Bron:http://www.science4all.org)

De wet van de continüıteit stelt dus dat er een status transitus kan worden ingebeeld

waarbij er een onbepaald verschil is tussen twee toestanden:

a state of transition may be imagined, or one of evanescence, in which indeed

there has not yet arisen exact equality or rest or parallelism, but in which it

imaginary point. With this supposition it is permissible to include under some one general reasoning not

only all the intermediate cases such as (B)P but also the ultimate case ”[42, p.147-148].
16“Hence also it comes to pass that we include as one case ellipses and the parabola, just as if A is

considerd to be one focus of an ellipse (of which V is the given vertex), and this focus remains fixed, while

the other focus is the variable as we pass from ellipse to ellipse, until at length (in the case when the

line BP, by its intersection with the line VA, gives the variable focus) the focus C becomes evanscent or

impossible, in which case the ellipse passes into a parabola,. Hence it is permissible with our postulate that

a parabola should be considerd with ellipses under a common reasoning. Just as iti is common practice to

make use of this method in geometrical constructions, when they include under one general construction

many different cases, noting that in a certain case the converging straight line passes into a parallel straight

line, the angle between it and another straight line vanishing” [42, p.148].
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is passing into such a state, that the difference is less than any assignable

quantity; also that in this state there will still remain some difference, some

velocity, some angle, but in each case on that is infinitely small.[42, p.148]

In redeneerprocessen die een eindstadium bereiken, zoals de bovenstaande, is het dus toe-

gestaan om een status transitus te poneren waarin het verschil met dit eindstadium groter

is dan nul maar kleiner is dan elke toekenbare grootheid. Toegepast op differentialen: ge-

geven het verschil tussen twee punten (d)x die steeds dichter bij elkaar worden gebracht

kunnen we stellen dat dit verschil via de infinitesimaal, haar finale ‘terminus’ dx naar nul

gaat [34, p.14]. We zullen hieronder in detail ontleden hoe Leibniz deze wet gebruikt in

redeneringen over infintesimalen om raaklijnen te berekenen en alle rekenregels uit zijn

artikel in Acta Eruditorum te bewijzen. We gaan hier eerst echter even dieper in op hoe

Leibniz deze wet gebruikte om infinitesimalen een plausibel ontologisch statuut toe te ken-

nen.

Leibniz hield er over wat betreft het ontologisch statuut van infinitesimalen een positie

op na die we best als fictionalisme kunnen bestempelen. Deze positie 17 valt te begrijpen

aan de hand van de wet van de continüıteit. Wiskundig gebruik van deze wet houdt geen

ontologische verbintenis in[34, p.14].18. Bos legt het als volgt uit:

Thus, such extensions of “ratiociantiones” to limiting cases (“terminus”)

involve the use of terms or symbols which become meaningless in the limiting

case, while the argument they describe remains applicable, and in such cases

the terms and symbols can be kept as “fictions”. According to Leibniz, the use

of infinitesimals belongs to this kind of argument.

17Ik verwijs naar [60, p.170-174] voor een uitgebreide discussie van de receptie van Leibniz’s wet van de

continüıteit en de relatie tussen de metafysische en wiskundige formulering ervan.
18“For the present, whether such a state of instantaneous transition from inequality to equality, from

motion to rest, from convergence to parallelism, or anything of the sort, can be sustained in a rigorous

or metaphysical sense, or whether infinite extensions successively greater and greater, or infinitely small

ones successively less and less, are legitimate considerations, is a matter that I own to be possibly open

to question; but for him who would discuss these matters, it is not necessary to fall back upon metap-

hysical controversies, such as the composition of the continuum, or to make geometrical matters depend

thereon”[42, p.148].
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Leibniz stelt dus dat we, dankzij de wet van de continüıteit, infinitesimalen mogen gebrui-

ken als handige ficties: alhoewel ze niet echt bestaan, kunnen we ze ons in het proces toch

voorstellen en gelden dientegevolge ook alle eigenschappen die in de stappen daarvoor en

daarna golden.

Ik wil hier nog even ingaan op de vraag of deze wet van de continüıteit al dan niet een

rationalisatie na de feiten was. Immers, zijn eerste artikel over de infinitesimaalanalyse,

De Nova Methodus verscheen in 1684, terwijl de wet van de continüıteit in Cum Prodiisset

pas rond 1701 geschreven is. De vroegste formulering van de wiskundige versie is in 1687

verschenen in Nouvelles de la République des lettres [60, p.175]. Het lijkt dus aannemelijk

om te stellen dat Leibniz’s wet van de continüıteit een ad hoc verantwoording is van zijn

wiskundige analyse, maar er is een diepere exegetische studie nodig om hier zekerheid over

te verwerven omdat Leibniz vaak delen van vroegere manuscripten gebruikte in brieven en

artikels.

Bewijzen met differentia

Om zicht te krijgen van hoe Leibniz de wet van de continüıteit juist toepast op redeneringen

met infinitesimalen zullen we eerst een voorbeeld bekijken van hoe hij de raaklijn van een

parabool berekent. Daarna zullen we analyseren hoe hij deze wet toepast om de rekenregels

uit zijn eerste artikel te bewijzen.

Gegeven een deel van een parabool in fig.5.5, nemen we AX1 = x, X1Y1 = y. Als we nu

een groter ordinaat X2Y2 nemen en het verschil tussen AX1 en AX2 X1X2 = dx noemen en

het verschil tussen X1Y1 en X2Y2 dy noemen, dan zal de vergelijking voor het punt X2Y2

er als volgt uitzien:

y + dy =
xx+ 2xdx+ dxdx

aa
(5.18)

Die na vereenvoudiging wegens y = xx
a

er als volgt uitziet:

dy

dx
=

2x+ dx

a
(5.19)
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Figuur 5.5: (Bron:[42, p.151])

Leibniz merkt op dat deze verhouding geldt voor alle punten op de grafiek19, waarna hij

vervolgt:

Now, since by our postulate it is permissible to include under the one general

reasoning the case also in which the ordinate X2Y2 is moved up nearer and

nearer to the fixed ordinate X1Y1 until it ultimately coincides with it, it is

evident that in this case dx becomes equal to zero and should be neglected,

and thus it is clear that, since in this case TY1 is the tangent, X1Y1 is to TX1

as 2x is to a. [42, p.151]

De wet van de continüıteit wordt hier dus toegepast om het bestaan van het moment te

poneren waarop X2Y2 nog niet samenvalt met X1Y1 maar het verschil tussen de twee punten

toch kleiner is dan elke toekenbare grootheid. De wet van de continüıteit garandeert dus

het bestaan van een punt oneindig dicht bij het punt X1Y1. Dit wil zeggen dat ook dx

kleiner wordt dan elke toekenbare grootheid en dus weggelaten mag worden in vergelijking

19“Then, since y = xx : a, by the same law, we have: y + dy = xx+2xdx+dxdx
aa ; and taking away the

y from the one side and the xx : a from the other, we have left dy
dx = 2x+dx

a ; and this is a general rule,

expressing the ratio of the difference of the ordinates to the difference of the abscissae, or, if the chord

Y1Y2 is produced until it meets the axis in T, then the ratio of the ordinate X1Y1 to TX1 the part of the

axis intercepted between the point of intersection and the ordinate, will be as 2x+ dx to a”[42, p.151].
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5.19. In dat geval wordt TY1 ook de raaklijn van het punt X1Y1, en deze kunnen we bepalen

omdat we weten dat
dy

dx
=

2x

a
(5.20)

Merk op dat Leibniz deze differentia dx pas op het einde van de redenering tot nul re-

duceert, en hij in de vorige stappen dus dx 6= 0 veronderstelt om te kunnen delen door

dx20.

We zullen nu kijken hoe de rekenregels uit [41] worden bewezen met behulp van de wet

van de continüıteit. Ik werk het voorbeeld van het product uit: Als ay = xv dan:

a(y + dy) = (x+ dv)(v + dv) (5.21)

= xv + xdv + vdx+ dxdv (5.22)

en wegens ay = xv wordt dit21:

ady = xdv + vdx+ dxdv (5.23)

⇔ ady

dx
=

xdv

dx
+ v + dv (5.24)

Leibniz vervangt dan de twee verhoudingen ady
dx

en xdv
dx

door verhoudingen van eindige lijn-

stukken (dit is toegestaan dankzij de wet van de continüıteit) 22, om volgende vergelijking

te krijgen:
a(d)y

(d)x
=
x(d)v

(d)x
+ v + dv (5.25)

Dan schrapt hij dv met volgende verantwoording:

that, since it alone can become evanescent, dv is superfluous, and in the case

of vanishing differences, as in that case dv = 0, we have a(d)y = x(d)v + v(d)x

[42, p.154].

Deze verantwoording kan meer opheldering gebruiken. Katz([34]) stelt voor dat Leibniz

hier de transcendentale wet van homogeniteit gebruikt. Deze luidt:

20“and provided that the difference is not assumed to be zero until the calculation is purged as far as is

possible by legitimate omissions, and reduced to ratios of non-evanescent quantities, and we finally come

to the point where we apply our result to the ultimate case” [42, p.151].
21In [42] staat in deze stap xdy in plaats van xdv, maar gegeven de vorige stap is dit waarschijnlijk een

vergissing
22“transferring the matter, as we may, to straight lines that never become evanescent”[42, p.154].



HOOFDSTUK 5 HISTORISCH GEDEELTE 48

A quantity which is infinitely small with respect to another quantity can

be neglected if compared that quantity. Thus all terms in an equation except

those of the highest order of infinity, or the lowest order of infinite smallness,

can be discarded. For instance:

a+ dx = a (5.26)

dx+ ddy = dx (5.27)

with etc. The resulting equations satisfy this second requirement of homoge-

neity [10, p.33] 23

De wet van de homogeniteit stelt dus dat we grootheden met een grotere orde van oneindige

kleinheid dan alle andere termen in een vergelijking mogen laten vallen.

Na de toepassing van de wet van de homogeniteit om dv te laten vallen en vermenigvuldi-

ging van beide leden met (d)x :

a(d)y = x(d)v + v(d)x (5.28)

doet Leibniz opnieuw beroep op het principe van continüıteit om van de eindige grootheden

(d)x, (d)y, en (d)v naar de infinitesimale grootheden dx, dy en dv te gaan. Op die manier

is de formule voor het vermenigvuldigen van differentialen bewezen24:

ady = xdv + vdx (5.29)

23De eerste vereiste van homogeniteit luidt: “The geometric interpretation of the quantities entering the

analysis requires the equations to be homogeneous in dimension” [10, p.33]
24“Multiplication. Let ay = xv, then a(d)y = x(d)v + v(d)x.

Proof. ay + ady = x + dv, v + dv = xv + xdv + vdx + dxdv; and, rejecting the equals ay and xv from

the two sides, ady = xdv + vdx+ dxdv or ady
dx = xdy

dx + v + dv and, transferring the matter, as we may, to

straight lines that never become evanescent, we have: a(d)y
(d)x = x(d)y

(d)x + v + dv; so that, since it alone can

become evanescent, dv is superfluous and in the case of the vanishing differences, as in that case dv = 0,

We have: a(d)y = x(d)v + v(d)x, as was stated, or (d)y : (d)x = x+v
a . Also, since (d)y : (d)x always

= dy : dx, it will be allowable to suppose this is true in the case when dy, dx become evanescent, and to

say that dy : dx = x+v
a , or ady = xdv + vdx” [42, p.153-154].
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Leibniz’s methode om differentialen te berekenen

Bovenstaand onderzoek stelt ons in staat volgende methode te poneren om Leibniz’s om-

gang met differentialen samen te vatten:

1. Substitueer alle veranderlijken x, y, . . . door dezelfde veranderlijken opgeteld met hun

eindige toe- of afname x+ dx, y + dy, . . .

2. Vereenvoudig deze vergelijking en trek er de originele vergelijking af

3. Gebruik de wet van de continüıteit om de differentialen dx, dy, . . . kleiner te laten

worden dan elke toekenbare grootheid

4. Laat de termen met een grotere orde van oneindige kleinheid dan de andere termen

in de vergelijking weg (bij gratie van de wet van de homogeniteit)

5.3.3 Besluit

Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat Leibniz infinitesimalen nooit op zichzelf beschouwde

maar steeds als status transitus van een proces waarbij twee punten elkaar naderen. Dit

vertaald zich in een welbepaald algoritme om differentialen te berekenen, waarbij we de wet

van de homogeniteit slechts in de laatste stap toepassen. De wet van de continüıteit vormt

dus een verantwoording voor de overgang tussen een differentia van een eindige grootte

naar een differentia die oneindig klein wordt. Daarbij is het interessant op te merken dat

hiermee ook samenhangt dat infinitesimalen nog steeds ingebed zijn in de meetkundige

context waar Leibniz ze voor het eerst gebruikt heeft. We zien dan ook dat er steeds een

verwijzing25 naar een meetkundige figuur is en daarom zijn infinitesimalen steeds een af-

stand tussen twee punten.

Daarnaast zorgt de wet van de continüıteit ervoor dat Leibniz infinitesimalen op kan vatten

als ideeële entiteiten, en houdt hun gebruik in berekeningen dus geen ontologische verbin-

tenis in.

We kunnen stellen dat infinitesimalen contradictoire eigenschappen hebben. Zo deelt Leib-

niz in de twee bovenstaande toepassingen door dx, wat veronderstelt dat dx 6= 0. Daarna

25Ik kwam op het idee om hier gevoelige voor te zijn dankzij [62]
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neemt hij ze, via de wet van de continüıteit gelijk aan nul. Deze twee eigenschappen, zonder

meer, zijn samen inconsistent.
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5.4 L’Hospital

5.4.1 Inleiding

Het boek analyse des Infiniment Petits, Pour l’intelligence des lignes courbes is voor het

eerst uitgegeven in 1696 te Parijs. Het is het eerste leerboek over infinitesimaalanalyse

en werd anoniem uitgegeven, alhoewel het algemeen bekend was dat de auteur Guillaume

François Antoine de L’Hospital was [12, p.16]. Het is van groot belang omdat voorheen de

enige bron over de infinitesimaalanalyse op het continent de bovenstaande artikelen van

Leibniz waren [12, p.16] en [44, p.165].

Het is zeer waarschijnlijk dat L’Hospital de structuur van heel wat delen van het boek te

danken heeft aan Johann Beroulli, die hij 300 pond per jaar betaalde voor lessen en nota’s

over analyse. Een genuanceerde bespreking van deze beruchte prioriteitsclaim is te vinden

in [12].

5.4.2 Les Regles des calcul des Differences

Definities en postulaten

De eerste sectie, getiteld Oú l’on donne les regles de ce calcul, begint met de definities, voor-

onderstellingen en rekenregels die we nodig hebben om problemen in verband met raaklijnen

en opervlakten van krommen op te lossen. Eerst definieert hij veranderlijke grootheden als

grootheden die continu vergroten of verkleinen. Constante grootheden daarentegen blijven

gelijk aan zichzelf terwijl andere veranderen26. Daarna volgt de definitie van Différence:

La portion infiniment petite dont une quantité variable augmente ou di-

minuë continuellement, en est appellé la Différence. [29, p.2]

26“On appelle quantités variablès celles qui agmentent ou diminuent continuellement; au contraire

quantités constantes celles qui demeurent les mêmes pendant que les autres changent. Ainsi dans une

parabole les appliques les coupées sont des quantités variables, au lieu que le parametre est une quantité

constante.” [29, p.1]
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Figuur 5.6: De eerste pagina van analyse des Infiniment Petits (Bron:[29])

In deze definitie vinden we dus meteen een verwijzing naar oneindig kleine grootheden,

in tegenstelling tot Leibniz’ aanpak. L’Hospital geeft daarna verschillende voorbeelden

aan de hand van de grafiek van een kromme.Hij neemt het différence van zowel rechte als

kromme lijnen en van opervlakten, en deze zijn op hun beurt ook een lijnstuk respectievelijk

een oppervlakte. Dit betekent dat, net zoals bij Leibniz de differentia van een grootheid

dezelfde dimensie heeft als de grootheid zelf27. Uit deze definitie leidt L’Hospital meteen

af dat de différence van een constante grootheid nul is28. Wat betreft notatie staat dx voor

27“[..]Mm [sera la différence] de l’arc AM . De même le petit triangle Mam qui a pour base l’arc Mm,

sera la différence du segment AM” [29, p.2]
28“1. Il est evident que la différence d’une quantité constante est nulle ou zero: ou (ce qui est la mme

chose) que les quantités constantes n’ont point de différence.” [29, p.2]
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de différence van een grootheid x29. Daarnaast worden de laatste letters van het alfabet

gebruikt voor veranderlijke grootheden en de eerste voor constante grootheden [29, p.3].

Dezelfde conventies zullen hier gevolgd worden.

De volgende twee paragrafen dragen de titel demande ou supposition en behandelen twee

postulaten of axioma’s die L’Hospital later gebruikt in bewijzen. De eerste onderstelling

luidt:

On demande qu’on puisse prendre indifféremment l’une pour l’autre deux

quantités qui ne différent entr’elles que d’une quantité infiniment petite: ou (ce

qui est la même chose) qu’une quantité qui n’est augmentée ou diminuée que

d’une autre quantité infiniment moindre qu’elle, puisse être considérée comme

demeurant la même. [29, p.2-3]

L’Hospital vraagt de lezer dus toe te staan dat twee grootheden die een oneindig klein

verschil hebben aan elkaar gelijk genomen worden. Zoals in propositie II ook zal blijken

houdt dit postulaat hetzelfde in als de wet van de homogeniteit bij Leibniz. We kunnen

dus opnieuw stellen dat a+ dx = a [10, p.33].

Het tweede postulaat stelt dat we een kromme lijn kunnen beschouwen als een “assemblage

d’une infinité de lignes droites, chacune infiniment petite”. Een kromme is dus gelijk

aan een veelhoek met een oneindig aantal oneindig kleine zijden, waarbij de vorm van

de kromme bepaald wordt door de hoek tussen deze oneindig kleine lijstukken30. Dit is

volgens Mancosu een van de “most central ideas of the new calculus” [44, p.154].

29“On le servira dans le suite de la note ou caracteristique d pour marquer la différence d’une quan-

titv́ariable que l’on exprime par une seule lettre; pour eviter la confusion, cette note d n’aura point d’autre

usage de la suite de ce calcul. Si l’on nomme par éxemple les variables AP , x [..] dx esprimera la valeur

de Pp” [29, p.2]
30 “3.On demande qu’une ligne courbe puisse être considérée comme l’assemblage d’une infinité de lignes

droites, chacune infiniment petite, ou (ce que est la même chose) comme une poligône d’un nombre infinie

de côtés, chacun infiniment etit, lesquels déterminent par les angles qu’ils font entr’eux, la courbure de la

ligne.” [29, p.3]
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Rekenregels en hun bewijzen

Het vervolg van de eerste sectie behandelt vier rekenregels voor verschillen. We ontleden

hier enkel de eerste twee, de andere twee hebben een sterk gelijkaardig bewijs.

De eerste propositie geeft een regel om de différence van een som of verschil van variabele

en constante grootheden te nemen: men neemt de différence van elke term in de som of

het verschil en plaatst hier het teken van de grootheid voor. L’Hospital bewijst deze regel

voor de som:

a+ x+ y − z (5.30)

Hij neemt aan dat x toeneemt tot x+ dx, y tot y+ dy, z tot z+ dz terwijl a niet toeneemt

wegens constant. De som wordt dus

a+ x+ dx+ y + dy − z − dz (5.31)

Als we hiervan vergelijking 5.30 aftrekken krijgen we de différence dx+ dy − dz 31.

Propositie twee behandelt een regel om de différence van een product van meerdere groot-

heden te nemen: men neemt de som van de producten van telkens de différence van één

grootheid en het product van de andere grootheden. Laat ons een voorbeeld nemen ter ver-

duidelijking: het product xy heeft als verschil ydx+xdy. Dit wordt bewezen door opnieuw

aan te nemen dat x toeneemt tot x+ dx en y tot y + dy. Als we x+ dx vermenigvuldigen

met y + dy (om te weten tot wat het product xy toeneemt) krijgen we:

xy + ydx+ xdy + dxdy (5.32)

de différence van xy is daarom:

31“4. Prendre la différence de plusieurs quantités ajoûtées ensemble, ou soustraites les unes des autres.

Soit a + x + y − z dont il faut prendre la difference. Si l’on suppose que x soit augmentée d’une portion

infiniment petite; c’est-á-dire qu’elle devienne x+dx; y deviendra alors y+dy; z, z+dz; pour la constante

a, elle demeurera la même a: de forte que la quantitṕroposée a+x+y−z deviendra a+x+dx+y+dy−z−dz;
sa différence, que l’on trouvera en la retranchant de cette derniere, sera dx + dy − dz. Il on est ainsi des

autres; ce quie donne cette régle. [..]Pour les quantités ajoûtées, ou soustraites. On prendera la différence

de chaque terme de la quantité proposée, retenant les mêmes signes, on en composera une autre quantité

quie sera la différence cherchée.” [29, p.3-4]
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ydx + xdy + dxdy, c’est-á-dire ydx + xdy: puisque dxdy est une quantité

infiniment petite par rapport aux autres termes ydx, xdy: car si l’on divise par

éxemple ydx & dxdy par dx, on trouve d’une part y, de l’autre dy qui en est

la différence, par conséquent infiniment moindre qu’elle [29, p.4].

We zien dus dat na xy af te trekken van vergelijking 5.32 L’Hospital ook dxdy weglaat

omdat het oneindig klein is in vergelijking met de andere termen ydx en xdy. Hij past het

eerste postulaat toe, dat stelt dat grootheden met een oneindig klein verschil (in dit geval

is dit verschil dxdy) aan elkaar gelijk zijn. Hij geeft een zeer heldere uitleg waarom dxdy

oneindig veel kleiner is dan ydx of xdy: als we bv. ydx en dxdy beiden delen door dx dan

blijven respectievelijk y en dy over, waarbij de laatste de différence is van de eerste en om

die reden dus ook oneindig veel kleiner dan de eerste 32. Een grootheid is dus oneindig

veel kleiner dan een andere als ze een groter aantal différences bevat: dx = dx + ddx en

dx = dx + dxdx net zoals x = x + dx. We laten dxdy in bovenstaand bewijs weg omdat

we d(xy) zoeken en dit is een différence met dezelfde graad van oneindige kleinheid als dx

en dy.

Daarna geeft L’Hospital nog een bewijs voor een product van drie en vier veranderlijken,

dat gelijkaardig is aan dat voor twee veranderlijken. Vervolgens stelt hij dat “il en est ainsi

des autres á l’infini” waaruit hij concludeert dat de regel geldt voor alle producten van

variabelen ([29, p.5]).

De twee volgende proposities behandelen regels voor het bepalen van een différence van

een quotiënt en machten van grootheden. De bewijzen zijn analoog aan de bewijzen van de

twee eerste proposities. Belangrijk is nog op te merken dat, in tegenstelling tot de volgende

proposities of problemen, deze eerste vier proposities geen verwijzingen naar figuren noch

32“La différence de xy est ydx+xdy. Car y devient y+dy lors que x devient x+dy, partant xy devient

alors xy+ ydx+ xdy+ dxdy qui est le produit de x+ dx par y+ dy, sa différence sera ydx+ xdy+ dxdy,

c’est-á-dire ydx + xdy: puisque dxdy est une quantité infiniment petite par rapport aux autres termes

ydx, xdy: car si l’on divise par éxemple ydx dxdy par dx, on trouve d’une part y, de l’autre dy qui en

est la différence, par conséquent infiniment moindre qu’elle. D’où il suit que la différence du produit de

deux quantités est égale au produit de la différence de la premiere de ces quantités per la seconde, plus au

produit de la différence de la seconde per la premiere.” [29, p.4]
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naar constructies bevatten. Hun formulering gaat steeds over quantités en hun bewijs is,

zoals hierboven, louter algebräısch.

Een algoritme voor het berekenen van différences

We kunnen L’Hospitals gebruik van verschillen in bovenstaande bewijzen als volgt beschrij-

ven:

1. Substitueer alle veranderlijken x, y, . . . door x+ dx, y + dy, . . .

2. Werk deze vergelijking uit en trek de originele vergelijking er van af

3. Laat verschillen van hogere ordes dan de gewenste orde weg, indien deze voorkomen

5.4.3 Trouver les Tangentes toutes fortes de lignes courbes.

De tweede sectie van L’Hospitals leerboek heeft als titel Usage du calclul des

différences pour trouver les Tangentes toutes fortes de lignes courbes. We vin-

den er zestien opgeloste problemen in verband met het vinden van een raak-

lijn van verschillende krommen. Ik geef het eerste bij wijze van voorbeeld.

Figuur 5.7: (Bron:[29, p.25])

We beginnen met de definitie van een raaklijn: Als we een

van de zijden, in dit geval Mm, van de veelhoek die volgens

het bovenstaande tweede postulaat de kromme in fig 5.7 uit-

maakt, verlengen, hebben we de raaklijn van de kromme in

het punt M of m. De definitie van raaklijn doet dus beroep

op de notie van oneindig kleine lijnstukken33.

We zullen nu kijken hoe L’Hospital een raaklijn berekent met

behulp van verschillen. Gegeven figuur 5.8, zoeken we het

punt T vanwaaruit we de raaklijn MT aan de kromme AM

kunnen trekken 34.
33“Si l’on prolonge un des petits côtés Mm du poligone quie compose une ligne courbe; ce petit côté

ainsi prolongé fera appellé la Tangente de la courbe au point M ou m” [29, p.11].
34“Soit une ligne courbe AM telle que la relation de la coupée AP á l’appliquée PM , soit exprimée par

une équation quèlconque, qu’il faille du point donné M sur cette courbe mener la tangente MT . [29, p.11]
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L’Hospital gaat tewerk door een tweede punt op de kromme AM te nemen dat hij m

noemt en dat oneindig dicht bij M ligt. Als we AP x noemen en PM y, wil dit zeggen

dat MR = dx en Rm = dy. Door daarna gebruik te maken van de gelijkzijdige driehoeken

mRM en MPT krijgen we de volgende verhouding:

mR

RM
=
MP

PT
(5.33)

ofwel

PT =
ydx

dy
(5.34)

We hebben met behulp van het concept verschil, samen met eenvoudige meetkunde, dus

een vergelijking gevonden die ons de lengte van de soutangente PT geeft in termen van y,

dy en dx. Gegeven een vergelijking van een kromme kunnen we dus gemakkelijk de raaklijn

aan een punt van de kromme vinden 35.

Figuur 5.8: (Bron:[29, p.25])

L’Hospital doet ons voor hoe we deze bevinding toepassen op de kromme met als ver-

gelijking ax = yy (het gaat om dezelfde figuur als dewelke gebruikt is voor de algemene

methode). Als we de différence van beide leden van de vergelijking nemen volgens de

35“Ayant mené l’appliquée MP , supposé que la droite MT qui rencontre le diametre au point T , soit la

tangente cherchée; on concevra une autre appliquée mp infiniment proche de la permiere, avec une petite

droite MR parallele á AP . Et en nommant les données AP , x; PM , y (donc Pp ou MR = dx, Rm = dy.)

les traingles semblables mRM MPT donneront mR(dy).RM(dx :: MP (y).PT = ydx
dy . Or par le moyen

de la différence de l’équation donnée, on trouvera une valeur de dx en termes qui feront tous affectés par

dy, laquelle étant multipliée par y divisée par dy, donnera une valeur de la soutangente PT en termes

entiérement commus délivrés des différences, laquelle servira á mener la tangente cerchée MT [29, p.11]”
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rekenregels die L’Hospital uiteen heeft gezet krijgen we:

adx = 2ydy (5.35)

en dus:

dx =
2ydy

a
(5.36)

Dit kunnen we herschrijven als
ydx

dy
=

2yy

a
(5.37)

Wat, na substitutie van yy door dx wordt:

ydx

dy
= 2x (5.38)

De breuk ydx
dy

is, zoals hierboven aangetoond via gelijkvormige driehoeken, hetzelfde als de

lengte PT . We hebben dus de positie van het punt T bepaald van waaruit we de raaklijn

aan M kunnen trekken 36.

In dit hoofdstuk geeft L’Hospital nog 15 gelijkaardig uitgewerkte voorbeelden van pro-

blemen i.v.m. raaklijnen. Het volgende hoofdstuk behandelt minima en maxima op een

gelijkaardige manier.

5.4.4 Besluit

Bij L’Hospital, net zoals bij Leibniz zijn de berekeningen met differentialen steeds deel

van een algemene constructiemethode met een duidelijke verwijzing naar een meetkundige

figuur: algebräısche en analytische rekenmethoden worden dus, samen met meetkundige

kennis, ingezet om een meetkundige grootheid (bv. een raaklijn) te construeren of te

bepalen37.

We zien ook opnieuw de wet van de homogeniteit opduiken. Er is echter niets dat op de

wet van de continüıteit lijkt. We kunnen dus stellen dat het gebruik van infinitesimalen bij

36“Si l’on veut que ax = yy exprime la relation de AP á PM ; la courbe AM sera une parabole quie

aura pour paramétre la droite donnée a, l’on aura en prenant de part d’autre les différences, adx = 2ydy,

dx = 2vdy
a PT (ydx

dy = 2yy
a = 2x en mettant pour yy sa valeur ax. D’où il suit que si l’on prend PT double

de AP , qu’on mene la droite MT , elle sera tangente au point M . Ce qui étoit proposé” [29, p.12].
37Ik kwam op het idee om hier gevoelige voor te zijn dankzij [62]
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L’Hospital minder complex is dan bij Leibniz en de inconsistenties in L’Hospitals boek dus

nog duidelijk naar voor komen. In dit verband poneert Mancosu dat de eerste definitie,

die van een variabele grootheid “presupposes as a primitive of the theory the notion of a

continually increasing or decreasing quantity” [44, p.152]. Daarnast stelt hij dat definitie

II

postulates dx as an infinitely small quantity. But note that L’Hôpital gave

a diagram in which dx must always be represented as a finite increment. As

we shall see, the pictorial representation left many in doubt [44, p.152].

We zien echter dat L’Hospital de wet van de continüıteit niet in zijn bewijzen of bereke-

ningen gebruikt zoals Leibniz dat deed. Ook in de debatten in de Parijse academie tussen

1700 en 1705 zien we bewijzen die Mancosus gelijkschakeling tussen Leibniz en L’Hospital

tegenspreken, vergelijk bv. volgend citaat:

When our friends debated in France with the Abbé Gallois, Father Gouye

and others, I told them that I did not believe at all in the existence of truly

infinite magnitudes or truly infinitesimal magnitudes... But as the Marquis de

L’Hospital believed that in saying so I betrayed the cause they begged me not

to say anything ([40, p.500] in [44, p.172])

Eén van de grootste verschillen tussen Leibniz en L’Hospital is inderdaad dat Leibniz

een ideëel statuut toekent aan infinitesimalen, terwijl L’Hospitals werk vanaf de eerste

definitie gebruik maakt van infinitesimale grootheden zonder beroep te doen op de wet van

de continüıteit. We kunnen daarom het volgende concluderen: de inconsistentie is opnieuw

van dezelfde aard. In sommige stappen deelt L’Hospital door dx, in andere stappen laat hij

dx wegvallen omdat deze oneindig klein ten opzichte van andere grootheden is. Opnieuw

valt er een duidelijke volgorde in het gebruik van de contradictoire proposities op.

Wat betreft het ontologisch statuut van différences is L’Hospital de eerste wiskundige die

we tegenkomen die het bestaan van oneindig kleine delen zonder meer erkent.
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5.5 Reyneau

5.5.1 Inleiding

Het volgende werk dat we aan een onderzoek onderwerpen is het boek “Analyse demontrée”

van Charles Renè Reyneau. Reyneau was een oratoriaan en werd aangesteld als professor

wiskunde aan de universiteit van Angers van 1682 tot 1705, toen hij zijn onderwijsactivitei-

ten moest opgeven door zijn doofheid. Hij zou zijn tweedelig leerboek beginnen schrijven

zijn in 1698 maar kon het maar publiceren in 1708 door moeilijkheden van zowel technische

als editoriale aard [14].

5.5.2 Usage de l’Analyse

Figuur 5.9: Het voorblad van “Analyse

Demontrée” (Bron:[57])

De differentiaalrekenkunde wordt door Reyneau

uiteengezet in het tweede deel van boek VIII. Dit

tweede deel heeft als titel Usage de l’Analyse dans

la résolution des problêmes de la Geometrie et des

sciences physico-mathematiques, en employant le

calcul differentiel en bestaat uit vier secties. De

eerste sectie beschrijft “le calcul differentiel & les

principes dons il dèpend”[57, p.145]. De eerst-

volgende twee secties handelen over de toepassing

van de analyse voor het oplossen van problemen

uit de “Geometrie composée” [57, p.171] terwijl

de laatste sectie als onderwerp heeft: “trouver les

suites qui sont les integrales” en de toepassing

hiervan op onder andere problemen uit de meet-

kunde, de astronomie, etc. Daarnaast wordt er

in de vierde sectie nog melding gemaakt van hy-

perbolische logaritmes [57, p.214]. Aangezien wij

op zoek zijn naar de aard, rechtvaardiging en ge-
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bruik van infinitesimalen, zullen we ons hier beperken tot een onderzoek van de eerste twee

secties.

Differentiaalrekenkunde en antieke meetkundigen

De eerste sectie begint met een stuk dat als titel draagt: Principe du calcul differentiel pris

des Anciens Geometres [57, p.144]. Hierin verdedigt Reyneau een variant van de wet van

de homogeniteit:

C’est une chose ordinaire aux anciens Geometres de regarder deux quantités

comme étant égales quand elles different moins entr’elles qu’aucune grandeur

finie & déterminée, tant petite qu’elle puisse être, en demeurant finie ou bornée

[57, p.144].

De verwijzing naar Anciens Geometres komen we meermaals tegen. Reeds in de inleiding

van het tweede boek van zijn Analyse Demontrée stelt Reyneau dat:

ce n’est point une chose nouvelle dans la Geomtrie que de considerer des

parties de grandeur d’une si extrême petitesse, qu’on ne peut les faire entrer

en comparaison avec les grandeurs ordinaires que l’on peut déterminer [57,

p.xii-xiii].

Meerbepaald verwijst hij naar het twaalfde boek van Euclides’ elementen en het werk

van Archimedes. Het postulaat dat meetkundige grootheden uit onvergelijkbaar kleine

delen bestaan hebben deze Anciens aan de natuur ontleend[57, xiii] Volgens Reyneau is

er dus geen nieuw postulaat aan de wiskunde toegevoegd door de differentiaalrekenkunde

en daarom moeten we ook niet vrezen dat de zekerheid van haar bewijzen in het gedrang

komt 38. Het verschil tussen de antieke meetkunde en de nieuwere differentiaalrekenkunde

is dat de laatste “des expressions convenables” [57, p.xiii] geeft aan infinitesimalen en hier

een bijbehorende rekenkunde (“un calcul qui leur fût tellement propre”[57, p.xiii]) voor

38“Le fondoment du calcul differentiel est commun aux anciens & aux nouveaux Geometres. La certi-

tude des démonstrations posées sur ce fondement est la même. La maniere même d’employer, dans les

démonstrations & dans les resolutions des Problêmes, ces parties des grandeurs plus petites que toute

grandeur qu’on peut déterminer, est commune aux uns & aux autres” [57, p.xiii].
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vormt. Deze rekenkunde heeft dan ook als voordeel dat haar bewijzen rechtstreeks zijn,

in oppositie met de ad absurdum bewijzen van les anciens39. Reyneau poneert dus een

verandering van methode in de wiskunde ten opzichte van de antieke meetkundigen, maar

stelt dat de zekerheid van beiden gelijk is, omdat ze van dezelfde postulaten gebruik maken.

We kunnen stellen dat deze houding ten opzichte van de antieken ietwat ambigu is. Er

wordt een enorme vooruitgang aangedragen wat betreft methode, maar er wordt wel nog

beroep gedaan op hun postulaten om zekerheid te kunnen opeisen. Deze dubbelzinnige

opstelling valt te begrijpen aan de hand van een overtuiging die onder andere ook door

Reyneau’s voorganger aan de universiteit van Angers Jean Prestet en Bernard Lamy, een

belangrijk lid van de oratorianen (de religieuze orde waar ook Reyneau lid van was), werd

aangehangen. Men ging er namelijk vanuit dat de versie’s van de elementen van Euclides

waartoe men in die tijd toegang had, enkel nog de oorspronkelijke propositie’s bevatten,

maar dat de bewijzen in tegendeel door Proclus waren toegevoegd. Het was dan ook

algemeen aanvaard in de kring van Reyneau dat de elementen een tekst was waarvan men

de bewijsmethoden mocht verbeteren[43, p.208-211].

Reyneau past de wet van de continüıteit meteen toe om te bewijzen dat, als we twee

regelmatige veelhoeken, die een cirkel in- en omschrijven, waarvan de grootte van de zij-

den vermindert in het oneindige, de veelhoeken met de kleinste zijden de omtrek en de

oppervlakte van de cirkel het beste zullen benaderen. 40.

39“La seule difference est que les Anciens ne fasoient sur ce principe que des démonstrations qu’on appelle

per absurdum, & que les nouveaux cacluls démontrent tout directement[57, p.xiv], of ook bv. “Cependant

le principe de ce calcul est si naturel, que les premiers Geometres l’on fait servir á quelques unes de leurs

démonstrations. La plûpart des propositions du duoziéme livre d’Euclide ne sont démontrées que par ce

principe; & on le voit supposé dans queques unes des découverts d’Archimede” [57, p.iv].
40C’est sur ce principe qu’en concevant des polygons inscrits & circonscrits au cercle, dont les côtes

allant en diminuant de plus en plus á l’infini, font que le premitre & l’aire de ceux de ces polygones qui

ont les côtés le plus petits, approchent le plus du perimetre & de l’aire de cercle, ils suppposoient qu’on

pouvoir concevoir un polygone inscrit & un autre circonscrit de tant de côtés, & par consequent de côtés

si petits, que la difference entre ces deux polygones, & á plus forte raison la difference de l’un & de l’autre

d’avec le cercle, fût moindre qu’aucune grandeur finie & déterminée, & ils regardoient le dernier, pour

ainsi dire, de ces polygones inscrits & le dernier de ces circonscrits comme égaux entr’eux & au cercle, ce

qu’ils n’auroient pû faire qu’en concevant les côtés de chacun de ces polygones comme infiniment petits,

& come y en ayant une infinité, puisque pendant qu’ils demeureroient finis & déterminés, la difference
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Hetzelfde principe gebruikt Reyneau om verschillende Propositions de la Geometrie com-

posée te bewijzen sans calcul [57, p.146], meerbepaald over de cyclöıde. Terloops merkt hij

nog op dat hij oneindig kleine grootheden gelijk neemt aan grootheden die kleiner zijn dan

eender welke bepaalbare grootheid 41.

Het verdient opgemerkt te worden dat Reyneau, in tegenstelling tot L’Hôpital, de wet van

de homogeniteit een eigen sectie geeft, met de bijbehorende hierboven gegeven verdedi-

ging en gevolgtrekkingen. Ook in relatie tot andere definities en veronderstellingen is de

plaats waarop de wet van de homogeniteit bij Reyneau verschijnt interessant: nog voor

hij uiteenzet over welke problemen zijn werk gaat of wat we ons juist bij een grootheid

moeten voorstellen argumenteert hij reeds voor de plausibiliteit en de vruchtbaarheid van

het centrale principe van de differentiaalrekenkunde.

Explication du calcul differentiel

Hierna begint Reyneau de eigenlijke Explication du calcul differentiel [57, p.151] met ge-

nummerde Suppositions ou demandes. De eerste stelt dat we alle meetkundige groothe-

den(dat wil zeggen: rechte en kromme lijnen, alle oppervlakte- en ruimtefiguren42) mogen

beschouwen als “formées ou décrites par le mouvement”[57, p.151]. Hij beschrijft hoe we

ons deze processen moeten voorstellen waarna hij opnieuw verwijst naar de klassieke meet-

du polygone inscrit & du circonscrit seroit finie, & de même leur difference d’ avec le cercle seroit aussi

finie, & l’onne pourroit pas supposer ces trois figures égales, comme il leur étoit necessaire de le faire,

afin que leurs preuves fussent démostratieves. C’est par ce principe que sont démonstrées la plûpart des

propositions du 12ê Livre d’Euclide” [57, p.144-145].
41“Ce principe que dans la comparaison des grandeurs finies on peut regarder des differences qu’elles ont

entr’elles, plus petites qu’aucune grandeur déterminée, ou infininiment petites (on n’entend que la meême

chose par ces deux expressions” [57, p.146].
42“513. Toutes les lignes droites & courbes, & toutes les figures des surfaces & des solides, peuvent être

regardées commes formées ou décrites par le mouvement, les lignes droites par le mouvement d’un point

qui n’est poin detourné dans sa direction; les courbes par le mouvement d’un point quie étant détourné à

chaque instant de sa direction, ne decrit aucune ligne droite finie, mais une infinité de petites lignes droites

chacune infiniment petite, & qui sont ensemble deux á deux des angles qui ne different entre elles de la

lignes droite, ou de l’angle de 180 degrés, que d’un angle infiniment petit. Les angles sont formes par le

mouvement d’une ligne droit mobile autour de sommer, & de mêmes les traingles, les figures des surfaces

[57, p.151].
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kunde: “C’est ainsi que les anciens Geometres ont consideré les formations des lignes &

des figures”[57, p.151]. Daarna definieert hij variabele en constante grootheden. Constante

snelheden worden net zoals bij L’Hospital gedefinieerd als grootheden die constant blijven

als andere veranderen. Veranderlijke grootheden daarentegen krijgen hun definitie in rela-

tie tot het kinematische ontstaan uit de 1e supposition: veranderlijke grootheden zijn deze

die in de vorming van wiskundige grootheden insensiblement toe- of afnemen [57, p.152].

Schubring [60, p.196] merkt nog op dat de insensiblement in de definitie impliceert dat

continüıteit wordt verondersteld. De tweede Supposition ou Demande vraagt de lezer te

veronderstellen dat elk eindig deel oneindig deelbaar is en dat we deze oneindig kleine delen

in het geval van tijd instants noemen. Van deze infinitesimale delen zijn er oneindig veel

nodig om een eindig deel te maken. Reyneau geeft deze Supposition voor het geval van

de tijd, maar stelt dat dit geldt voor alle grootheden, zoals bv. snelheid en beweging 43.

Er lijkt hier op het eerste zicht dus een beperking opgelegd te zijn aan het gebruik van de

infinitesimaalrekenkunde ten opzichte van wat we bij L’Hospital vinden. Waar L’Hospital

nog stelde dat we een lijn kunnen beschouwen als bestaande uit oneindig veel infinitesimale

rechte lijnstukken [29, p.3], doet Reyneau enkel uitspraken over de oneindige deelbaarheid

van (de meetkundige voorstelling van) fysische grootheden.

Daarna definieert Reyneau difference als de infinitesimale toe- of afname die een veran-

derlijke snelheid elke instant ondergaat in de vorming van een lijnstuk of een figuur 44.

Daarbij geeft hij voorbeelden gelijkaardig aan die van L’Hospital. Verder dient het nog

opgemerkt te worden dat de kinematische conceptie van grootheden niet meer ter sprake

komt in de definitie van difference. Ook in de volgende bewijzen en berekeningen zien we

geen verwijzing meer naar tijd, afstand of snelheid.

Uit deze definities en postulaten trekt Reyneau twee gevolgen. Vooral het eerste is inte-

ressant: een kromme kunnen we beschouwen als bestaande uit delen van veelhoeken met

43“Chaque partie de temps finie, quelque petite qu’elle soit, est divisible á l’infini comme l’étendue, &

ces parties de temps infiniment petites, dont il en faut une infinité pour faire une partie finie de temps,

s’appellent instants. Il en est de même de la vitesse, du mouvement, & de toute grandeur”[57, p.152].
44L’Augmentation ou la diminution infiniment petite que reçoit une quantité changeante à chaque in-

stant par une vitesse quelconque, dans la formation d’une ligne ou d’une figure, est ce qu’on appelle une

difference[57, p.152].
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oneindig veel oneindig kleine zijden, waarbij deze zijden tegelijk deel van de kromme zijn

en deel van de raaklijn in dat punt aan de kromme 45. Opnieuw zien we een verschil met

L’Hospital: bij Reyneau volgt dit uit de definities en vooronderstellingen, bij L’Hospital is

deze propositie een postulaat.

Volgens het tweede gevolg is het steeds mogelijk een raaklijn op te splitsen in twee com-

ponenten evenwijdig met de abscis en de ordinaat46.

De volgende sectie behandelt een algemeen probleem: Trouver la difference d’une quantité

quelconque qui contiene des grandeurs changeantes [57, p.155]. We vinden er rekenregels

voor het vinden van de differentialen van samengestelde vergelijkingen voor de gebruikelijke

gevallen: vergelijkingen met sommen, producten, machten, quotiënten en wortels.

De eerste rekenregel die Reyneau behandelt is voor de som van verschillende veranderlijken:

men neemt het verschil van elke veranderlijke en neemt deze verschillen samen volgens de

tekens van hun veranderlijke. Zo is het verschil van x− y+ z = a bv. dx− dy+ dz = 0[57,

p.155]. Reyneau geeft een bewijs door te stellen dat een lijn y in een instant toeneemt

tot y + dy. Het verschil van y is dus dy. Dit is zo voor alle veranderlijken en dus is de

rekenregel bewezen. 47.

45“On voit par ces formations des courbes, qu’on peut regarder une courbe comme un polygone, ou

quand elle ne rentre pas en elle même, comme une partie de polygone qui a une infnité de côtés dont

chacun est infiniment petit, & chacun de ces petits côtés en même temps une partie de la courbe, une

partie de la tangente de la courbe en ce point lá, & pur ainsi dire le côté infiniment petit d’un polygone

d’une infinité de côtés inscrit á la courbe”[57, p.153-154].
46“On peut considerer chaque partie infiniment petite d’une courbe, par exemple Cc comme formée par

le mouvement d’un point C quie est poussé par deux forces, l’une suivant la direction Cd, & l’autre suivant

dc dans la premiere formation, de façon que la vitesse de la premiere soit á celle de la seconde, comme Cd

á cd & supposé qu’on achevât le parallelograme dont Cd & cd sont les côtés angulaires, il doit décrire Cc

quie est la diagonale de ce parallelograme, & chaque vitesse par les côt;és est á la vitesse par la diagonale,

comme chacun de ces côtés est á la diagonale décrites dans le même temps [57, p.15].
47“Quand les changeantes sont simplement lineaires, & ne sont point multipliées les unes par les autres,

(il n’importe pas qu’elles soient multipliées par des constantes, puisque les constantes n’ont point de

differences), & qu’elles sont simplement jointes les unes aux autres par les signes + & −, il ne faut que

prendre les differences de toutes les changeantes, & les joindre ensemble par les mêmes signes, & l’on

aura la difference que l’on chercoit [. . . ] La rasion de cette pratique est évidente quand les lignes vont en

augmentant, car la seconde y est la premiere y plus la difference dy dont la seconde surpasse la premiere,
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De volgende rekenregel is naar goede gewoonte deze voor het product van verschillende

veranderlijken. Deze regel is opnieuw dezelfde zoals we hem nu kennen: we nemen telkens

de differentiaal van 1 veranderlijke en vermenigvuldigen hem met de overige veranderlijken

van het product 48. Zo is bv. d(xyz) = yzdx + xzdy + xydz. Reyneau geeft voor deze

rekenregels twee bewijzen. Het eerste bewijs is grotendeels gelijkaardig aan het bewijs dat

we vinden bij L’Hospital. Als we stellen dat x toeneemt tot x+dx en y toeneemt tot y+dy

dan zal het product van deze twee toegenomen grootheden gelijk zijn aan:

(x+ dx)(y + dy) = xy + xdy + ydx+ dxdy (5.39)

Als we hiervan de oorspronkelijke grootheid xy van aftrekken blijft xdy+ ydx+ dxdy over,

waarbij we dxdy mogen weglaten omdat:

dxdy est une grandeur infiniment petite par raport á ydx+ xdy, c’est porquoi

il la faut aussi négliger, & il ne reste que ydx + xdy pour la difference de xy

que l’on cherchoit [57, p.156].

Zoals ook [60, p.197] opmerkt is nagenoeg het enige verschil met het bewijs van L’Hospital

dat Reyneau geen verantwoording geeft waarom dxdy oneindig klein is vergeleken met

ydx+xdy. Reyneau geeft ook nog een tweede bewijs, dat door Schubring ook wel Newton’s

trick genoemd wordt [60, p.197]. Het gaat als volgt: Als we ten twee grootheden x en y

beschouwen die afnemen met de helft van hun verschil tot respectievelijk x− 1
2
dx en y− 1

2
dy

zal het product van deze twee verminderde grootheden gelijk zijn aan:

(x− 1

2
dx)(y − 1

2
dy) = xy − 1

2
xdy − 1

2
ydx+

1

4
dxdy. (5.40)

Ten tweede beschouwen we dezelfde grootheden die nu met x en y toenemen tot respectie-

velijk x+ 1
2
dx en y + 1

2
dy. Hun product is dan:

(x+
1

2
dx)(y +

1

2
dy) = xy +

1

2
xdy +

1

2
ydx+

1

4
dxdy. (5.41)

il en est de même des autres: Mais comme l’on ne veut que l’expression de la seule difference, il faut

simplement marquer dy” [57, p.155].
48“Quand plusieurs changeantes sont multipliées les unes par les autres, &, si l’on veut, qu’il y ait aussi

des constantes dans leurs produits, il faut multiplier la difference de chacune separement par le produit

des autres, & la somme des produits sera la difference que l’on cherchoit” [57, p.156].
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Als we nu het eerste product aftrekken van het eerste krijgen we:

xy +
1

2
xdy +

1

2
ydx+

1

4
dxdy (5.42)

−(xy − 1

2
xdy − 1

2
ydx+

1

4
dxdy) (5.43)

= xdy + ydx (5.44)

Reyneau stelt dan ook dat: “Or il est clair qu[. . . ] que ce reste est égal á la difference du

produit xy” [57, p.156]. Verder geeft Reyneau nog een meetkundige interpretatie van dit

bewijs: als we drie rechthoeken beschouwen waarvan de basis respectievelijk x, x − 1
2
dx,

x + 1
2
dx is en de hoogte respectievelijk y, y − 1

2
dy, y + 1

2
dy is zien we gemakkelijk in

dat “les deux petits rectangles ydx + xdy sont la difference du recntangle entier xy”[57,

p.157]. Ten slotte bewijst hij de rekenregel nog voor meerdere veranderlijken door xy als

een veranderlijke te beschouwen en hier de regel voor twee veranderlijken toe te passen.

Uit deze rekenregels leidt Reyneau daarna de rekenregels voor veranderlijken verhoffen tot

een macht, quotienten en veranderlijken onder een wortel.

In een opmerking gaat Reyneau in op l’exactitude des demonstrations du calcul differentiel

& integral, c’est á dire sur la certitude des résolutions que l’on trouve par ces calculs.

Meerbepaald haalt hij nogmaals de gelijkenis aan tussen de bewijzen uit boek twaalf van

Euclides en wat hijzelf doet.

5.5.3 Raaklijnen zoeken

De tweede sectie van het deel over differentiaalmeetkunde, met als titel L’usage de l’Analyse

dans la résolution des problémes de Geometrie composée, en se servant du calcul differen-

tiel, handelt over de toepassing ervan op problemen met betrekking tot krommen. We

vinden er meerbepaald formules voor het vinden van raaklijnen, minima en maxima, buig-

punten en evolutes. In de Avertissement geeft Reyneau ons eerst een algemene methode

voor het oplossen van problemen uit de samengestelde meetkunde met differentiaal- en

integraalrekenkunde: ten eerste zoekt men de vergelijking van het probleem die differences

bevat. Daarna zoeken we de integraal van de formule49. Een klasse van speciale geval-

49“Lorsqu’on veut résoudre un Problême de Geometrie ou des sciences Physico-mathematiques par le

calcul differentiel integral, on commence toujours la résolution par le calcul differentie, l’on trouve d’abord
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len van deze problemen zijn deze die zonder integratie opgelost kunnen worden, meestal

omdat we de differences kunnen wegdelen. Veel van deze problemen, merkt Reyneau zelf

op, vinden we opgelost in de Analyse des infiniments Petits van L’Hospital [57, p.171].

De structuur van de oplossing van al deze problemen in het boek van Reyneau is steeds

als volgt: eerst geeft hij een aantal algemene formules en eventueel een aantal definities,

waarna hij de formules toepast op verscheidene voorbeelden. Hieronder volgen de formules

voor raaklijnen en het bewijs hiervoor.

Figuur 5.10: (Bron:[57, planche 1])

Gegeven fig.5.10, laat Cc een oneindig klein deel van de kromme ACc zijn. Onmiddelijk

daaruit volgt dat Cc ook een oneindig klein deel van de raaklijn aan het punt C is50. Als

we als ordinaat-as de diameter AB van de kromme nemen, hebben C en c als ordinaat

respectievelijk B en b. Het snijpunt van de raaklijn met AB noemen we S. We tekenen ook

nog een lijn te evenwijdig met AB door C wiens snijpunten metAT en cb we respectievelijk t

en e noemen. Hiernaast nog enkele conventies: We nemen AB = x, BC = y, Ce = Bb = dx

en ec = dy. De locatie van de soutangente BS vinden we nu aan de hand van volgende

formule:

BS =
ydx

dy
(5.45)

l’équation du Problême, laquelle contient des differences, dont il ne faut plus que chercher les integrales,

pour avoir la résolution du Problême” [57, p.171].
50cf. “Corollaire I. On voit par ces formations des courbes, qu’on peut regarder une courbe comme un

polugone [. . . ] & chacun de ces petits côtés fait en même temps une partie de la courbe, une partie de la

tangente de la courbe en ce point lá” [57, p.153-154].
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Het bewijs dat Reyneau geeft werkt met gelijkvormige driehoeken, meerbepaald de drie-

hoeken Cec (een oneindig kleine driehoek) en CBS. Hierdoor hebben we: ec.Ce = BC.BS

of ook dy.dx = y.BS waaruit de bovenstaande formule volgt. Op een gelijkaardige manier

bewijst Reyneau nog formules voor het vinden van de lijnstukken AS, AT en CB − AT
[57, p.172].

Als eerste voorbeeld geeft Reyneau de kromme yy − px = 0 die als difference 2ydy = pdx

heeft. We krijgen dan voor het snijpunt van de raaklijn en de ordinaat-as BS = y2y
p

. Als

we nu yy substitueren met 2px krijgen we BS = 2x [57, p.173-174].

Reyneau gaat dus als volgt te werk voor het vinden van een raaklijn: eerst berekenen we de

différence van de vergelijking van de kromme volgens de methode die hierboven besproken

is. Daarna gebruiken we deze nieuwe vergelijking om de termen van BS = ydx
dy

in te vullen,

die ons de locatie van het snijpunt van de raaklijn en de diameter van de kromme geeft.

5.5.4 Besluit

We kunnen uit bovenstaande uiteenzetting ten eerste besluiten dat er grote overeenkomsten

zijn met het werk van L’Hospital in zowel deductieve structuur als in oplossingsmethode.

In het bijzonder wordt de wet van de homogeniteit op exact dezelfde manier in de bewijzen

en de toepassingen gebruikt. De methode om differences te berekenen is dan ook exact

dezelfde als bij L’Hospital. Wat de uiteenzetting van de basisconcepten betreft vallen er

enkele verschillen met L’Hospital op. Ten eerste formuleert Reyneau zijn concepten kine-

matisch, maar maakt hij hier verder, in de bewijzen en de methode voor het zoeken van

een raaklijn, geen gebruik meer van. Daarnaast zien we bij Reyneau, zoals Schubring[60,

p.197] ook aangeeft, een veel defensievere schrijfstijl: dikwijls duikt er een verwijzing naar

“les anciens geometres” op. Het gaat steeds over een verwijzing naar het twaalfde boek

van Euclides of naar Archimedes om aan te tonen dat er niets nieuws is aan de veron-

derstellingen waarop de differentiaalrekenkunde zich basseert. Daarnaast neemt hij een

bewijs van Newton over uit de principia, dat gebruikt werd om hogere orde differentialen

te vermijden, waarbij hij een meetkundige interpretatie geeft van dit bewijs. Het is echter

verwonderlijk dat Reyneau wel hogere orde differentialen gebruikt in de rest van zijn werk

(hij geeft zelfs een bewijs ermee net voor dezelfde stelling met Newton’s trick te bewijzen).
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Reyneau’s conceptie van meetkundige grootheden vertoont dus sterke gelijkenissen met

die van Newton. De deductieve structuur en de manier waarop hij met differences omgaat

toont echter zeer grote gelijkenissen met L’Hospitals boek.

5.6 Besluit

5.6.1 De vroege wiskundige analyse en haar inconsistenties

We hebben hierboven het werk van vier wiskundigen uit de vroege wiskundige analyse

aan een onderzoek onderworpen. Uit dit onderzoek blijkt dat de inconsistentie bij al

deze wiskundigen van dezelfde aard was: soms werd er gedeeld door een infinitesimale

grootheid, waardoor moest verondersteld worden dat dx 6= 0. Op andere momenten liet

men een infinitesimaal vallen omdat deze oneindig klein was, dus dx = 0. De omgang

met deze proposities was dus steeds gelijkaardig. Meerbepaald was volgend volgorde van

berekening steeds dezelfde:

1. Substitueer alle veranderlijken door zichzelf opgeteld met hun infinitesimale toename

2. Werk uit en trek de originele vergelijking hiervan af

3. Waar de opzet dat vraagt kan men nu delen door een infinitesimaal

4. Stel nu alle overblijvende infinitesimalen gelijk aan nul

Wat de verantwoording van het gebruik van infinitesimalen betreft merken we grote ver-

schillen tussen de vier auteurs. Zowel bij Newton en Reyneau zien we een kinematische

conceptie van wiskundige grootheden, maar bij beiden veranderd die conceptie niets aan de

manier waarop er met infinitesimalen wordt omgegaan. We zien echter wel dat Newton hier

later duidelijk twijfels over kreeg en hij omschakelde naar een meetkundige methode die

wel gebaseerd was op de kinematische conceptie van wiskundige grootheden. Bij Leibniz

hebben we gezien dat er, via de wet van de continüıteit een ideëel statuut werd toegekend

aan infinitesimalen. L’Hospital daarentegen nam zonder meer het bestaan van wiskundige

infinitesimalen aan, zonder toevlucht naar de natuur of idealiteit. Verder merken we nog
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de defensieve stijl van Reyneau op, waarbij er regelmatig werd verwezen naar de antieke

meetkundigen om het gebruik van infinitesimalen te verantwoorden.

5.6.2 Een vogelvlucht tot en met Cauchy

Hier wordt nog kort ingegaan op de ontwikkeling van de wiskundige analyse tot en met

Cauchy, omdat dit voor de volgende hoofdstukken van belang zal zijn. Na de publica-

ties van Newton, Leibniz en hun discipelen werd de analyse, op enkele uitzonderingen

na, enthousiast onthaald in Europa doorheen de achtiende eeuw. In Engeland namen

verschillende fluxionisten het werk van Newton verder op. Onder andere Taylor, Stirling,

Maclaurin en De Moivre werkten verder in het Newtoniaanse onderzoeksprogramma. Vaak

werd er slechts in de inleiding melding gemaakt van de synthetische methode van fluxions,

terwijl men in de rest van het werk Newton’s eerste, analytische methode gebruikte[27,

p.313]. De methode van Leibniz werd met minstens evenveel enthousiasme ontvangen. Zo-

wel op theoretisch vlak als in termen van toepassingen vonden er significante uitbreiding

plaats in het onderzoeksprogramma van Leibniz. In het bijzonder was de mechanica een

vruchtbare bodem voor de toepassing van de infinitesimaalrekenkunde die gebruik maakte

van differentialen[27, p.313]. Door een lichaam in infinitesimale componenten op te delen

kan men namelijk gemakkelijk differentiaalvergelijkingen bekomen die de relevante eigen-

schappen van het systeem uitdrukken[27, p.313]. Vele belangrijke wiskundigen droegen bij

aan zowel de theoretische als de toegepaste infinitesimaalrekenkunde, zoals de Bernouilli’s,

Euler, Laplace, Varignon en Fontenelle.

Het valt op dat zorgen over de fundamenten vaak op de achtergrond verdwenen en men

vooral interesse toonde in de toepassing van de algoritmes ontwikkeld door de vroege

infinitesimaalrekenkundigen. Grabiner [24] geeft verschillende redenen voor de afwezigheid

van vragen over de fundamenten van de analyse.

Ten eerste was er geen strikte scheiding tussen pure wiskunde en wiskundige fysica in de

achtiende eeuw [24, p.16]. Dit had niet alleen als gevolg dat er een groot enthousiasme

was voor succesvolle toepassingen van de analyse, maar ook dat er reeds een manier was

om de correctheid van de resultaten van de analyse na te gaan: een empirische test[24,

p.16-17]. We zien dus dat de vruchtbaarheid van de analyse tegelijk een test voor haar
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resutlaten was en een argument voor haar gebruik. Daarnaast is het zo dat, door de focus op

empirische toepassingen, er geen exotische functies werden bestudeerd, wat ervoor zorgde

dat de analyse enkel werd toegepast op functies die niet tot verkeerde resultaten leidden

in de afwezigheid van een rigoreus fundament[24][p.22].

Een tweede reden voor de desinteresse in de fundamenten van de analyse was het feit dat

er relatief weinig problemen opdoken in de toepassing van de analyse: “There was no

‘scandal’ demanding immediate attention: there were no contradictions serious enough to

halt the progress of mathematics” [24, p.22]. Wiskundigen werden dus niet afgestraft door

het gebruik van een ongefundeerde theorie. Omdat de toepassingen uit de achtiende eeuw

zich relatief normaal gedroegen, deed de nood om de vooronderstellingen van de analyse

te onderzoeken en aan te scherpen zich niet voor in het fysico-wiskundig onderzoekswerk

van vele wiskundigen.

De vraag naar de fundamenten van de analyse werd voor het eerst als een ernstig wiskundig

probleem wordt geconcipieert door Lagrange, die in 1772 een nieuwe fundering van de

analyse voorstelde op basis van de ontbinding van functies in machtreeksen. Hij brak

daarmee expliciet met al zijn voorgangers door te stellen dat deze theorie vrij was van elke

metafysische vooronderstelling en geen beroep deed op oneindig kleine delen[24, p.39-40].

Hij bleek echter niet tevreden met deze fundering, aangezien hij in 1784 via de Berlijnse

academie voor wetenschappen een prijsvraag uitschreef voor “a clear and precise theory

of what is called infinity in mathematics”[24, p.41]. In de termen van MathPract kunnen

we dus stellen dat Lagrange een nieuw onderzoeksprogramma in de analyse introduceerde,

waarbij een fundament voor de analyse plots wel een belangrijke vraag werd, in tegenstelling

tot het onderzoeksprogramma van voor Lagrange, waar de nadruk lag op de toepassing

van de analyse op fysico-wiskundige problemen. Lagrange had zelf reeds in 1797 Fonctions

analytiques uitgebracht, en dit boek wordt samen met Exposition élémentaire (1787) van

Simon L’Huilier en Carnot’s Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal als de

enige antwoorden op de vraag naar de fundamenten die Lagrange zelf had gesteld gezien[24,

p.41]. Grabiner heeft uitbundig gedocumenteerd hoe Lagrange’s boek bijdroeg tot een

verandering in attitude ten opzichte van de fundamenten van de analyse.

De voornaamste reden voor Lagrange’s interesse is waarschijnlijk dat hij, na de franse

revolutie, het onderwijs voorzag aan de nieuw opgerichte Ècole Polytechnique. Volgens
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Grabiner stimuleerde het feit dat hij elk jaar aan vele studenten de fundamenten van de

analyse moest duidelijk maken Lagrange om deze fundamenten grondig te herbekijken[24,

p.25].

De eerste wiskundige die er in sloeg een rigoreus fundament aan de analyse te schenken

was Louis Augustin Cauchy, wiens Cours d’analyse uit 1821 volgens de meeste51 historici

de zogenaamde ε − δ-definitie van limieten introduceerde, die nog steeds wordt gebruikt

in de wiskundige analyse. Hij stelde voor om limietrpocessen, die ofwel in termen van

infinitesimalen, ofwel in termen van limieten werden uitgedrukt, nu te vertalen in termen

van ongelijkheden met ε’s en δ’s. De afgeleide van een functie berekenen (in de negentiende

eeuw was het concept functie al in gebruik) had nu geen nood meer aan grootheden die

eerst niet nul en daarna wel nul waren. Cauchy definiëerde de limiet van een limx→∞(f(x+

1)− f(x)) = k:

Laat ε zo klein als gewenst zijn. Dan zal er een h bestaan waarvoor, als x > h:

k − ε 6 f(x+ 1)− f(x) 6 k + ε [24, p.8].

Deze definitie gebruiken we vandaag nog steeds.

51Er is de laatste jaren een groep van historici van de wiskunde die een conceptie van limietprocessen

in termen van infinitesimalen traceren in de geschiedenis van de wiskunde parallel aan de geschiedenis

van ε-δ-limieten. Deze parallele geschiedenis vertrekt bij Stevin en loopt via onder andere Cauchy tot

aan Robinson, die een rigoreuze theorie formuleerde in termen van infinitesimalen. Dit is een interessante

suggestie maar de voorstanders ervan lijken te vervallen in dezelfde fout als deze die ze bekritiseren: het

beschouwen van de geschiedenis van de wiskunde vanuit de theorieën die we nu hebben. Een interessant

overzicht van deze stroming in de historiografie van de analyse vindt men in [8].
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Dit deel bevat een logisch onderzoek naar de redeneerprocessen van de vroege infinitesima-

listen. De bedoeling is om na te gaan of en hoe het mogelijk is om een logisch kader op te

zetten waarbinnen men zinvol met de inconsistentie van de vroege infinitesimaalrekenkunde

om kan gaan. Eerst zal uitgebreid de wenselijkheid van een rationele reconstructie beke-

ken worden. Dan zullen we eerst een formalisering bekijken in termen van een logica die

gluts met betrekking tot negatie toelaat. Daaran zullen we uitgebreid de chunk permeate-

strategie van Brown en Priest bekijken. We zullen daarbij enkele suggestie’s geven van hoe

deze strategie ingezet kan worden door te verwijzen naar het adaptieve logica-programma

zoals dit in Gent ontwikkeld is.
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Logische reconstructie

6.1 Relaties met het historisch onderzoek

We hebben gezien dat er, alhoewel er verschillende concepties van infinitesimalen op na

werden gehouden, toch een analoog patroon te zien was bij alle vroege infinitesimalisten.

Alle vier maakten ze gebruik van beide contradictoire eigenschappen van infinitesimalen.

Eerst veronderstelden ze dat dx 6= 0 om te kunnen delen door dx, daarna stelden ze dx = 0

om de resterende infinitesimalen weg te laten. Met uizondering van Newton gebruikten

alle infinitesimalisten ook de veronderstelling dat dxdy oneindig klein was vergeleken met

dx en dy, om zo de productregel te kunnen bewijzen.

Hieronder zal eerst een logisch-formele reconstructies beschouwd worden die kijkt hoe we

zinvol kunnen omgaan met de twee tegenstrijdige eigenschappen (dx 6= 0) ∧ (dx = 0).

Daarna zullen we een suggestie bekijken van hoe er zinvol kan worden omgegaan met hogere

orde differentialen om regels zoals de productregel te bewijzen zoals dat gebeurde in de

vroege wiskundige analyse. Voor deze formeel logische-reconstructies is het van belang om

goed in het achterhoofd te houden wat we juist doen. De filosofische achtergrond hiervoor

zal in de volgende sectie worden bekeken, maar hier zullen we precies maken wat we juist

proberen reconstrueren uit de vroege wiskundige analyse. Het is namelijk de bedoeling te

kijken naar hoe men zinvol omging met de inconsistentie aannames over infinitesimalen.

Daarbij maken we abstractie van een aantal kenmerken van de vroege analyse. We stellen

daarbij niet dat deze niet van belang zijn om de vroege wiskundige analyse te begrijpen, wel
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dat deze niet van belang zijn om te begrijpen hoe een zinvolle omgang met de inconsistenties

uit de vroege analyse mogelijk was. Meerbepaald maken we ten eerste abstractie van de

meetkundige context waarin de vroege infinitesimaalanalyse ontstond: we werken in de

formele reconstructie louter algebräısch met de wiskundige grootheden. Daarnaast werken

we in het grootste deel van deze reconstructies met functies, omdat dit de notatie algemener

maakt. De motivatie hiervoor is dubbel: ten eerste maken deze abstracties de reconstructie

een pak eenvoudiger. We zijn het bijvoorbeeld gewoon om te redeneren met functies,

algebräısch te werken. Daarnaast lijken deze abstracties weinig risico in te houden: als

de reconstructie slaagt zonder rekening te houden met al deze extra kwalificaties, zal ze

dat zeer waarschijnlijk ook doen als we deze kwalificaties later zouden toevoegen. Deze

abstracties zijn echter werkhypothesen: het is niet uitgesloten dat toekomstig onderzoek

hun tegendeel bewijst.

6.2 De rationele reconstructie van inconsistente redeneerproces-

sen

In [46] geeft Meheus een analyse van verschillende soorten inconsistenties en hun eigen-

schappen. Het eerste belangrijke onderscheid dat gemaakt wordt is de oorsprong van

de inconsistenties: deze kunnen ofwel veroorzaakt worden door een inconsistent verza-

meling premissen, ofwel omdat de redenering plausibele inferenties maakt uit onvolledige

informatie[46, p.1]. De vroege infinitesimaalanalyse is duidelijk een voorbeeld van de eer-

ste soort, waarbij de “underlying conceptual structures prohibited a consistent description

of the domain involved”[46, p.2]: de assumpties over infinitesimalen zoals gebruikt in de

bewijzen zijn in dit geval de onderliggende conceptuele structuren die een inconsistentie

veroorzaken.

Meheus geeft enkele interessante eigenschappen over inconsistente theorieën van deze aard.

Ten eerste merkt Meheus op dat inconsistente theorieën van beide soorten vaak gedurende

lange periodes zijn gebruikt, ook al erkende men dat er inconsistenties aanwezig waren [46,

p.6]. Dit is ook het geval bij de vroege wiskundige analyse. Het lijk dus dat inconsistenties

op zich geen reden voor wetenschappers zijn om bepaalde hypotheses of onderzoekspro-

gramma’s op te geven. Het optreden van inconsistenties werd in veel gevallen niet gezien
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als nefast voor de rationaliteit van de theorieën in kwestie: men was van de overtuiging

dat men ook met inconsistenties zinvol kon verder redeneren. Uit deze bevinding kan men

het volgende concluderen:

the consequence relation (implicitly) used in this type of reasoning process is

not that of classical logic [46, p.3]

Het loont de moeite om de reikwijdte van deze claim grondig af te bakenen.

Laat ons eerst enkele tegenwerpingen beschouwen. Ten eerste kan men stellen dat trivi-

aliteit vermeden wordt door met consistente deelfragmenten waarin men klassieke logica

toepast verder te werken. Een eerste opmerking die Meheus maakt is dat er in sommige ge-

vallen bepaalde (zinvolle) informatie enkel kan afgeleid worden door beide conjuncten van

een contradictie te gebruiken. De vroege wiskundige analyse is hier een bijzonder duidelijk

voorbeeld van. Daarnaast is het nodig om te bepalen welke consistente deelfragmenten

men gebruikt. Een veelgebruikte manier om deze keuze te maken is door te stellen dat

men klassieke logica toepast op maximaal consistente deelfragmenten van de premissen.

Dit is een logische keuzeprocedure en de gebruikte afleidingsrelatie is dus niet de klassiek

logische [46, p.3].

Een tweede manier om te ontkennen dat de afleidingsrelatie in dit soort redeneerprocessen

niet deze is van klassieke logica is door de resolutie van inconsistenties in het domein van de

heuristiek in de plaats van het logische domein te situeren. Dit is geen triviale opmerking,

die ons verplicht om precies te stellen wat juist het opzet is van een logische reconstructie in

niet-klassiek logische termen. Deze tegenwerping berust op de vaststelling dat geen enkele

wetenschapper CL zal gebruiken om uit 2 + 2 = 4 af te leiden dat ¬¬¬¬¬(2 + 2 6= 4).

Klassieke logica is dus hoe dan ook niet het enige wat wetenschappers gebruiken om te

bepalen wat een zinvolle afleiding is. Het probleem is echter niet dat we vrezen dat we-

tenschappers uit een inconsistentie eender wat afleiden, bv. dat vissen vier poten hebben,

maar wel dat ze uit inconsistente premissen gevolgen trekken die zinvol lijken maar er toch

triviale gevolgen van zijn[46, p.3-4]. En dit laatste is nu juist een mogelijkheid die we met

CL als logica niet kunnen uitsluiten.

Het is echter belangrijk ook niet te veel te lezen in de claim dat de gevolgrelatie die de

wetenschappers gebruikten geen klassiek logische was. Het enige wat we eigenlijk kunnen
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stellen is dat de redeneerprocessen niet via CL werden uitgevoerd en dat de logische re-

constructie die we uitvoeren het redeneerproces op zijn minst beter benadert dan CL .

Een manier om dit iets duidelijker te stellen is door te zeggen datde reconstructie ons

een gevolgrelatie `alt geeft die de premissen Γ een gevolgverzameling A toekent waarvoor

geldt dat: B ⊆ A ⊂ ⊥, waarbij B de gevolgen zijn die de wetenschappers afgeleid hebben

(met andere woorden publiceerden, belangrijk achten,. . . ). We kunnen eventueel (zoals

we hieronder voor de vroege wiskundige analyse zullen doen, nog een verzameling D po-

neren waarvoor A ⊂ D ⊂ ⊥, waarvan we met redelijke gronden kunnen zeggen dat de

wetenschappers ze niet als zinvolle gevolgen van hun theorie zagen. Het is echter onmo-

gelijk om te claimen dat een bepaalde gevolgrelatie dé rationele reconstructie is van een

redeneerproces, als enige en beste reconstructie. Een eindige verzameling premissen en een

eindige verzameling gevolgen kan namelijk door oneindig veel gevolgverzamelingen met

elkaar verbonden worden.

6.2.1 Vickers

Als we een logische reconstructie uitvoeren is de bedoeling dus een reconstructie te maken

van hoe de redenering er uit kan gezien hebben: we willen alle gevolgen afleiden die de

historische actoren beschouwden als gevolgen van de theorie (bijvoorbeeld de resultaten

die men publiceerde) en daarnaast hebben we meestal een goed idee van wat we zeker

niet willen afleiden. Zo willen we in het geval van de vroege wiskundige analyse niet alles

afleiden (we willen geen triviale theorie) en we willen ook niet kunnen afleiden dat 0 = 1.

We stellen dus in geen geval dat de inferentieregels van de reconstructie exact deze zijn die

de historische actoren gebruikt hebben. Dit is haast onmogelijk.

Peter Vickers stelt in zijn [71], dat later in zijn boek inconsistency in science is verschenen,

dat

does not need a paraconsistent logic to explain why mathematicians did not

derive arbitrary conclusions: they didn’t derive arbitrary conclusions because

their inferences where dictated by the canonical algorithms in the works of

Newton, Leibniz and the textbooks which followed[72, p.187]
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Zijn argumentatie berust op een strikte scheiding tussen de algoritmes die werden gebruikt

om differentialen te berekenen, de conceptie van infinitesimalen en “the story one tells

oneself whilst making a derivation”[72, p.187]. Het algoritme van de vroege wiskundige

analyse bij Vickers ziet er ongeveer uit als de methode voor het berekenen van infinitesi-

malen die wij hier ook uit de historische werken gehaald hebben. In de plaats van te wijzen

op het gebruik van tegenstrijdige eigenschappen van infinitesimalen stelt hij dit algoritme

echter voor als een soort black box 1 waarin men een aantal veranderlijken insteekt en die

dan, door de toepassing van enkele stappen, een aantal resultaten oplevert. Als we in dit

geval willen spreken over een inconsistent algoritme moet dit algoritme contradicties als

output leveren, zoals 1 = 0 [72, p.154-155]. Hij stelt dat dit onmogelijk uit de algoritmes

kon volgen en stelt ook vast dat geen enkele wiskundige dit ooit heeft afgeleid uit de algo-

ritmes van de vroege wiskundige analyse, en concludeert dus dat er geen sprake was van

een inconsistent algoritme.

Over de conceptie van infinitesmalen stelt Vickers grofweg dat deze vaak incoherent waren,

maar niet van belang, aangezien het algoritme dat de wiskundigen gebruikten consistent

was, en in deze zin los stond van de concepties over infinitesimalen die wiskundigen er op

na hielden[72, p.156-182].

Wat interessanter is, is de relatie tussen het algoritme en het verhaal dat, aldus Vickers,

wiskundigen vertelden tijdens de toepassing van dit algoritme. Hij stelt zich de vraag of

wiskundigen, alhoewel ze er een consistente maar incoherente conceptie van infinitesimalen

op nahielden, toch niet redeneerden alsof infinitesimalen inconsistent waren in de toepassing

van het algoritme [72, p.183]. Hij antwoord negatief op deze vraag door een redeneervorm

te poneren die hij the pretence game noemt [72, p.186]. In deze redeneervorm kan men

beide conjuncten van een inconsistentie op verschillende tijdstippen gebruiken zonder een

verbintenis tot de inconsistente conjunctie te hebben. De vroege wiskundigen konden,

omdat ze redeneerden in the game of pretence, op een tijdstip tn doen alsof dx 6= om te

kunnen delen door dx en op een later tijdstip doen alsof tn+1 doen alsof dx = 0 om deze

weg te laten. Dit ‘doen alsof’ deden wiskundigen volgens Vickers “to help them through

the proofs”[72, p.187]. De tegenstrijdige aannames worden in dit model in het beste geval

1Deze term werd mij door dr. Christian Strasser ingegeven.
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slechts heuristische hulpmiddelen, om het algoritme begrijpelijker te maken. Vickers stelt

dan ook dat, als men aan een wiskundige die deze game of pretence speelde zou vragen

waarom hij juist denkt gerechtvaardigd te zijn om het algoritme zo toe te passen, zou

antwoorden: “well, I just know it works out if I do that”[72, p.186]. Deze verklaring

stelt Vickers voor als een alternatief voor een paraconsistente reconstructie2. Het is echter

niet duidelijk wat de voordelen zijn van dit alternatief. Er zijn echter enkele nadelen die

gepaard gaan met deze reconstructie. Ten eerste verondersteld ze een sterke invulling van

algoritme dat we niet lijken terug te vinden in de historische werken. We kunnen wel een

duidelijke volgorde van opereren met infinitesimalen onderscheiden, maar deze is telkens

verweven met de verklaringen die beroep doen op de eigenschappen van infinitesimalen.

De instructies over en bewerkingen met infinitesimalen in de historische werken komen niet

overeen met de black box die Vickers voor ogen heeft. Daarnaast lijkt deze reconstructie

in termen van ‘doen alsof’, die dient om het bestaan van inconsistenties weg te redeneren,

weinig verklaring te bieden voor de zorgen die met de prijsvraag van Lagrange opduiken

rond de fundamenten van de analyse. Waar een paraconsistente reconstructie een mogelijke

verklaring geeft waarom de vroege differentiaalrekenkundigen zinvol konden omgaan met

een inconsistente theorie, laat Vickers verklaring ons achter met de vraag waarom men nog

gezocht heeft naar nieuwe fundamenten voor de wiskundige analyse.

6.3 een “absoluut näıeve” formalisatie

In [58] wordt de vroege infinitesimaalanalyse als voorbeeld voorgesteld van een theorie die

een inconsistentie bevat en tegelijk niet trivaal is. Een paraconsistente logica heeft een

gevolgrelatie die niet explosief is. Ze kan daardoor de basis vormen voor een theorie die

inconsistenties bevat maar daardoor niet tot trivialiteit leidt. Priest en Routley geven

daarna een voorbeeld van een “absoluut näıeve”[58, p.375] formalisatie van de infinitesi-

maalanalyse. Ze gebruiken hiervoor een logica die alle relevante eigenschappen3 deelt met

2“So, we have an obvious alternative to the story where Leibniz et al. are pretending infinitesimals

exist, along with ther contradictory properties”[72, p.186].
3Meerbepaald gebruiken ze hierbij een logica die op zijn minst al eigenschappen heeft van een relevante

logica(cf: “We intend our discussion to be as neutral as we can mke it with respect to the underlying
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CLuNs, die in appendix A wordt beschreven. De belangrijkste eigenschap is dat deze

logica gluts toelaat met betrekking tot waarheidswaarden: een stelling kan dus samen met

zijn negatie waar zijn. Om de vroege analyse te formaliseren gebruiken ze een axioma voor

deelbaarheid4:

D x 6= 0⇔ xy
x

= y

daarnaast gebruiken ze twee axioma’s voor differentialen. Dit zijn twee axioma’s die elkaar

tegenspreken:

DF1 dx = 0

DF2 dx 6= 0

Ze geven dan een voorbeeld: de afgeleide van y = x2

1 dy
dx

= (x+dx)2−x2
dx

DF2

2 dy
dx

= dx(2x+dx)
dx

3 dy
dx

= 2x+ dx D

4 dy
dx

= 2x DF1

Hierna tonen ze aan dat bovenstaande formalisatie echter zo goed als triviaal is omdat men

0 = 1 kan afleiden[58, p.375]. Men kan 0 = 1 namelijk op de volgende manier bewijzen in

bovenstaand systeem:

1 dx = dx

2 dx+ 0 = dx

3 dx+ dx = dx DF1

4 2dx = dx

5 dx = 0

6 1 = 0 DF2

Een reconstructie met behulp van een paraconsistente logica die Gluts van negaties toelaat

paraconsistent logic we employ. But we will assume for the sake of definiteness that we are basing our theory

on a suitable quantificational extension of a relevent logic”[58, p.370]. Deze logica is het resultaat van een

semantiek die gaps toelaat voor waarheidswaarden te combineren met de eis dat v(A) = 1 ∨ v(¬A) = 1.

Het is dus een logica die alle relevante eigenschappen deelt met CLuNs, namelijk wel compleetheid maar

geen consistentie.
4Een klein verschil met [58] is dat ik geen functienotatie gebruik om de zaken eenvoudiger te houden
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is dus niet plausibel. De uiteenzetting wordt afgerond met enkele voorstellen voor een

bruikbaardere formalisatie. Ten eerste kan men de rekenkundige operaties op infinitesima-

len beperken. Een tweede optie is om het eerste axioma voor differentialen (dx = 0) enkel

geldig te maken in bepaalde contexten. “The idea is here that while dx is not strictly zero,

it is so close to zero that suitably placed d-terms elsewhere can absorb it”[58, p.376]. Vol-

gens Priest en Routley is deze aanpak “suggested by the practice of the pristine theory”[58,

p.376]. In onze historische studie is gebleken dat deze laatste suggestie inderdaad over-

eenkomt met wat de vroege wiskundige analysten deden: ze hadden een algoritme waar

de assumptie dat dx = 0 enkel op het einde kon worden toegepast. De toepassing van

de twee contradictoire assumpties werd dus beperkt tot welbepaalde, niet overlappende

contexten. Deze aanpak hebben Priest en Brown verder uitgewerkt met hun Chunk en

Permeate strategie.

6.4 Chunk and Permeate

6.4.1 Chunk and Permeate: een paraconsistente inferentiestrategie

In 2004 hebben Bryson Brown en Graham Priest een inferentiestrategie ontwikkeld die

toelaat zinvol om te gaan met de contradictoire aannames van de vroege infinitesimaal-

analyse. Deze inferentiestrategie noemen ze de Chunk and Permeate procedure (vanaf

nu C&P ). Het5 algemene idee is dat we de informatie in consistente fragmenten op-

delen en hiermee verder redeneren. Dit is de algemene werkwijzen van niet-adjunctieve

logica’s. C&P onderscheidt zich door daarnaast ook de uitwisseling van informatie tussen

verschillende van deze consistente fragmenten toe te laten: er zijn dus relaties die de per-

meabiliteit van bepaalde chunks ten opzichte van andere chunks bepalen, naar analogie met

cellen wiens membraan bepaalde stoffen doorlaat maar andere niet. We willen natuurlijk

niet dat alle informatie tussen de fragmenten kan overgedragen worden (dan zou er geen

sprake meer zijn van fragmenten) en daarom zijn de chunks semi-permeabel : “permeable to

sentences of some kinds, but not others” [13, p.380]. Als we met gezamelijk inconsistente

informatie werken willen we meerbepaald niet dat er informatie wordt overgedragen die

5 Wat hieronder volgt is een parafrase van [13, p.380-381].
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in een bepaalde chunks inconsistenties zou opleveren. We zullen zo meteen zien dat deze

relatie deels wiskundig en deels syntactisch wordt ingevuld.

Formeel werken ze dit idee als volgt uit. Zij L een klassieke taal (eerste of hogere orde)

en ` de bijhorende klassiek logische gevolgrelatie. Als Σ een verzameling zinnen van deze

taal is, noemen we Σ` de sluiting van Σ door `. C = {Σi; i ∈ I} is een overdekking alss

Σ =
⋃
i∈I Σi en Σi is klassiek consistent voor elke i. Een permeabiliteitsrelatie ρ is een

afbeelding van I×I naar een deelverzameling van formules van L (dit kan een welbepaalde

logische vorm zijn). Een C&P -Structuur over Σ is gedefinieerd als een structuur 〈C, ρ, i0〉
waarbij i0 ∈ I.

De gevolgen van een C&P -structuur Ψ over σ, `Ψ worden als volgt gedefiniëerd:

• Ten eerste definiëren we recursief een verzameling zinnen Σn
i voor alle i ∈ I:

Σ0
i = Σ`i

Σn+1
i =

(
Σn
i ∪
⋃
i∈I

(Σn
j ∩ ρ(j, i))

)`
(6.1)

• Daarna worden alle resultaten van het eindig aantal stappen verzameld: Σω
i =⋃

n<ω Σn
i

• Als laatste wordt gesteld: Σ `Ψ A alss A ∈ Σω
io

Σ0
i is dus de sluiting onder ` van de consistente deelverzameling i van Σ. Σn+1

i is de sluiting

onder ` van de vorige stap samen met de informatie die in stap n uit andere chunks in

chunk i vloeit, met andere woorden alles wat uit deze unie kan afgeleid worden.

6.4.2 C&P toegepast op de vroege infinitesimaalanalyse

Brown en Priest

De C&P -structuur die Bryson en Brown 6 voor de infinitesimaalanalyse geven is een

binaire structuur: er zijn slechts twee fragmenten, die ze de source chunk ΣS en de target

6 Wat hieronder volgt is een parafrase van [13, p.381-382].
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chunk ΣT noemen. De permeabiliteitsrelatie is er een die enkel informatieoverdracht van

ΣS naar ΣT toelaat. In dit geval is Σ1
T = Σω

T .

De taal waarmee Brown en Priest werken is de tweede orde theorie van de reële getallen7.

Twee speciale functies zijn δ en D. Deze zijn vertalingen in de C&P -structuur van

respectievelijk de concepten infinitesimaal en afgeleide.

In het eerste fragment ΣS zijn er twee extra axioma’s:

S1 Df = f(x+δx)−f(x)
δx

S2 (∀x)(δx 6= 0)

S1 is een definitie van de afgeleide zoals we die nu kennen. S2 geeft ons de eigenschap

van infinitesimalen die zoals hierboven gezien steeds nodig was om te kunnen delen door

dx. Het tweede fragment, de ‘target chunk’ ΣT , bevat in plaats van S1 en S2 het volgende

axioma:

T1 (∀x)(δx = 0)

Brown en Priest merken op dat Σ = ΣS ∪ ΣT duidelijk inconsistent is wegens S2&T1`⊥.

De permeabiliteitsfunctie, ρ, is de volgende:

• ρ(S, T ) is de verzameling vergelijkingen van de vorm Df = g, waarbij:

– f noch g bevat D

– f is een λ-term die geen instanties van λ bevat

– g heeft de vorm λx(h+p) waarbij h geen gevallen van δ bevat en p een veelterm

van strikt positieve machten van δx is.

• ρ(T, S) is leeg

Brown Priest geven daarna een voorbeeld van hoe deze structuur omgaat met de inconsis-

tenties van de vroege infinitesimaalanalyse. In de source chunk ΣS werken we via S1 de

7Brown en Priest veronderstellen ook dat deze taal de functionele abstractieoperator λ bevat. Voor de

leesbaarheid zal deze hieronder weggelaten worden. Waar er f(x) staat dient dit dus gelezen te worden

als een afkorting voor λxf(x).
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afgeleide van x2 uit:

1 D(x2) = (x+δx)2−x2)
δx

S1

2 D(x2) = 2xδx+(δx)2

δx
3

4 D(x2) = (2x+ δx) 3, S2

Merk op dat in stap 3 S2 gebruikt wordt. Dankzij de permeabiliteitsfunctie ρ(S, T ) mag

de vergelijking D(x2) = (2x+δx) doordringen in ΣT . Hierin voeren we volgende bewerking

uit:

1 D (x2) = (2x+ δx)

2 D (x2) = (2x) T1

Brown en Priest concluderen dus dat Σ `Ψ D(x2) = (2x).

In voetnoot 7 wordt er nog getoond hoe er afgeleiden van hogere orde kunnen berekend in

de bovenstaande structuur. Ze doen dit met hetzelfde voorbeeld: f(x) = x2. Dit doen ze

door het resultaat van hierboven opnieuw in de source chunk ΣS te brengen en dan D(2x)

te berekenen:

1 D(2x) = (2(x+δx)−2x)
δx

S1

2 D(x2) = 2xδx
δx

3

4 D(x2) = 2 3, S2

Er wordt dus tweemaal dezelfde operatie toegepast.

6.4.3 David Sweeney

In [65] gebruikt Sweeney bovenstaande structuur van Priest en Brown om C&P toe te

passen op voorbeelden die hij uit het werk van Newton neemt. Wat hij doet is de notatie

veranderen van αx naar oẋ en als axioma’s in de source chunk Σs de volgende nemen:

S1 Ff = f(x1+oẋ1,...,xn+oẋn)−f(x1,...xn)
o

S2 o 6= 0

De target chunk Σt heeft als axioma:

T1 o=0
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Ook de permeatierelatie wordt analoog aan deze van hierboven gegeven:

• ρ(T, S) = ∅

• ρ(S, T ) is de verzameling vergelijkingen van de vorm Ff = g, waarbij:

– f noch g bevat F

– f is een λ-term die geen instanties van o bevat

– g heeft de vorm λ(h+ p) waarbij h geen gevallen van o bevat en p een veelterm

van strikt positieve machten van o is.

[65, p.6-7]. Deze permeatierelatie is dus volledig dezelfde als deze van Brown en Priest,

met als enige verschil de notatie. Hij bewijst in deze structuur dan onder andere een bewijs

uit Newtons “De analysi”. Dit bewijs behandelt het vinden van de fluxion van z = 22
3
x3/2.

Van deze vergelijking nam Newton eerst het kwadraat, zodat z2 = 4
9
x3. In Σs kunnen we

dan volgende berekening doen:

1 F (4
9
x3) =

4
9

(x+oẋ)3− 4
9
x3

o
S1

2 F (4
9
x3) =

4
9

(3oẋx2+3o2ẋ2x+o3ẋ3)

o
1

3 F (4
9
x3) = 4

9
(3ẋx2 + 3oẋ2x+ o2ẋ3) 2, S2

Deze formule wordt door de permeatierelatie overgebracht naar Σt, waar 3oẋ2x + o2ẋ3

wordt weggelaten (omdat T1 : oẋ = 0). We vinden dus dat F (4
9
x3) = 4

9
(3ẋx2).

Een gelijkaardige bereking wordt uitegevoerd voor z2 waaruit blijkt dat Fz = 2zż. Hieruit

concluderen we dat 4
9
(3ẋx2) = 2zż.[65, p.15-16].

Het is interessant om te zien dat de C&P-structuur toelaat om de argumenten van Newton

exact te reconstrueren. Deze uitbreiding biedt ons echter weinig extra inzicht in de aard

van de inconsistentie uit de vroege infinitesimaalanalyse, aangezien er geen aanpassing aan

de C&P -structuur worden gedaan en er ook geen nieuwe ontdekkingen over het gebruik

van infinitesimalen in deze structuur worden gedaan door Sweeney.

6.4.4 Evaluatie

De C&P -structuur die we hierboven hebben bekeken laat ons toe zinvol om te gaan met

de inconsistentie van de vroege infinitesimaalanalyse. Ze vertoont gelijkenissen met de
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redeneerprocessen van de vroege infitesimalisten omdat ze de contradictoire assumpties

over infinitesimalen in dezelfde volgorde gebruikt.

Een nadeel van deze structuur is echter dat de permeabiliteitsrelatie enorm ad hoc is. Ze

laat ons niet zien waarom we alleen formules van de vorm die de permeabiliteitsrelatie

specificeert over mogen brengen van de ene chunk naar de andere. Een mogelijke oplossing

hiervoor zullen we zoeken in de het programma van de adaptieve logica’s, zoals deze in

Gent, onder leiding van Diderik Batens, zijn ontwikkeld.

Daarnaast vetelt de structuur ons niets over hoe we de informatie in overdekkingen moeten

opdelen. We zien niet meteen logische redenen waarom S1 en S2 in

6.5 Een adaptieve logica voor de vroege infinitesimaalanalyse

Hier zal ik tonen hoe een adaptieve logica kan ontworpen worden die ons toelaat tot een

permeatierelatie te komen die consistent is. Het is dus niet de bedoeling om een adaptieve

logica te geven die exact dezelfde formules waarmaakt als een bepaalde C&P -structuur,

maar wel om een soort van rationele constructie van de permeatierelatie van Priest en

Brown te geven, waarbij de dynamiek van adaptieve logica’s ons duidelijk maakt waarom

bepaalde formules wel of niet kunnen overgebracht kunnen worden van één chunk naar een

andere.

6.5.1 De LLL: KDCD⊗i

Syntax van de LLL

Hier8 zullen we een syntax geven voor een logica die ons toelaat met n chunks te werken.

Dit zal de onderlimietlogica van onze adaptieve logica worden. De onderlimietlogica die

wordt gebruikt is gebaseerd op het idee van niet-adjunctieve logica’s. De idee is dat we

inconsistente informatie opdelen in consistente fragmenten. Om het idee van consistente

fragmenten uit te drukken wordt een operator ⊗i gebruikt.

Het taalschema L⊗n van de logica KDCD⊗i
bekomen we door het taalschema van klassieke

8Voor de eenvoud geven we hier de propositionele versie.
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logica L uit te breiden met ⊗iA voor alle A ∈ L en voor alle i ∈ [0, n]. Als er reeds

een overdekking is gegeven werkt deze operator als volgt. De informatie, opgesplits in

overdekking C = {Σi; i ∈ I}9. Voor elke i ∈ I stellen we nu dat voor elke A ∈ Σi we als

premisse in een bewijs ⊗iA mogen neerschrijven. Voor deze operator ⊗i gelden volgende

eigenschappen:

1. Nec: ` A impliceert ` ⊗iA

2. K: ` ⊗i(A ⊃ B) ⊃ (⊗iA ⊃ ⊗iB)

3. CD: ` ¬ ⊗i A ⊃ ⊗i¬A

4. D: ` ⊗iA ⊃ ¬⊗i ¬A

Daarnaast definiëren we ook nog een operator ⊗ die zegt dat een stelling in alle chunks

geldig is:

⊗ := (⊗1A ∧ . . . ∧ ⊗nA) (6.2)

semantiek van de LLL

Een multirelationeel model10 is een structuur M = 〈W,R, v, a〉. Hierbij is a de actuele

wereld, W een verzameling mogelijke werelden en is R een verzameling binaire, seriële11,

functionele12 relaties Ri ⊆ {(a, wi);wi ∈ W} (in tegenstelling tot één relatie in normale

Kripke-modellen). v : S ×W1 → {0, 1} is een toekenningsfunctie. We zeggen dat M een

model is van Γ als en slechts als M,a |= A voor alle A ∈ Γ. De semantische gevolgrelatie

krijgt zijn definitie dan als volgt: Γ |= A als |= A voor alle modellen M van Γ. De

valuatiefunctie vM gedefinieerd door het model M ziet er als volgt uit:

1. als A ∈ S, vM(A, a) = v(A, a)

2. vM(¬A, a) = 1 alss vM(A, a) = 0

3. vM(A ∨B, a) = 1 alss vM(A, a)1 of vM(B, a) = 1

9C = {Σi; i ∈ I} is een overdekking alss Σ =
⋃

i∈I Σi en Σi is klassiek consistent voor elke i
10Dit soort semantiek komt uit [23].
11Een relatie R over W is serieel als er voor elke w ∈W een w′ bestaat waarvoor wRw′

12Een relatie R over W is functioneel als wRw′ en wRw′′ impliceert dat w′ = w′′.
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4. vM(⊗iA, a) = 1 alss voor alle wi : (a, wi) ∈ Ri geldt dat vM(A,wi) = 1

De overige connectieven volgen door definitie. Door de definitie van ⊗ hebben we ook dat:

5 vM(⊗A, a) = 1 alss voor alle i ∈ I, voor alle wi : (a, wi) ∈ Ri geldt dat vM(A,wi) = 1

Elke operator ⊗i komt dus overeen met een toegankelijkheidsrelatie Ri (die exact twee we-

relden met elkaar verbindt). Een formule ⊗iA is dan een semantisch gevolg van een model

als ze in de mogelijke wereld die door de toegankelijkheidsrelatie met ⊗i wordt geassocieerd

semantisch volgt uit het model.

Soundness en volledigheid zijn eenvoudig te bewijzen. We weten dat dat er voor elke ⊗i
een model Mi = 〈W,Ri, v, a〉 bestaat. Mi is een normaal Kripke-model met een functio-

nele, seriële relatie Ri. Hiervan weten we dat er soundness en compleetheid geldt voor de

syntax die we hierboven gaven, omdat D overeenkomt met serialiteit, CD overeenkomt met

functionaliteit van een relatie en elk Kripke-model komt overeen met Nec en K.

De oorsprong van deze logica en haar metatheorie

De bovenstaande logica is gebaseerd op de deontische logica sdlp, een logica die in de

plaats van de gebruikelijke twee deontische operatoren O (van Ought, een operator die een

obligatie uitdrukt) en P (van Permissible, een operator die uitdrukt wat toegelaten is) vier

deontische operatoren gebruikt. Twee ervan zijn OeA die uitdrukt dat A onder een be-

paald waardesysteem een obligatie is, terwijl OaA uitdrukt dat A in alle waardensystemen

verplicht is 13. Pe en Pa krijgen een analoge definitie.

De logica die ik gebruik heeft als bijkomende eigenschap dat alle relaties Ri ∈ R functio-

naliteit bezitten, wat wil zeggen dat Pe impliceert dat Oe. De twee operatoren worden dus

gelijk (omdat serialiteit de andere kant verzekert: Oe ⊃ Pe). Daarnaast gebruiken wij in de

plaats van Oe een operator ⊗i waarbij de operatore een index krijgen. Dat wil zeggen dat

we de twee operatoren niet alleen laten samenvallen, maar dat OeA = ⊗1A ∨ . . . ∨ ⊗nA.

De operator ⊗ wordt semantisch analoog met Oa gedifinieerd: de formule moet gelden in

alle mogelijke werelden toegankelijk door alle relaties.

13Men kan Oa ook interpreteren als een “echte” obligatie in tegenstelling tot Oe, die slechts een prima

facie obligatie uitdrukt [48, p.3].
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6.5.2 Adaptieve logica

Het standaardformaat

De logica die ik gebruik is te beschrijven met behulp van het zogenaamde standaardformaat

van adaptieve logica’s. Het standaardformaat is aantrekkelijk omdat er een bewijstheorie en

een semantiek voor bestaat. Daarnaast zijn alle relevante metatheorema’s er voor bewezen

(zie bv. [3]).

Het14 standaardformaat van adaptieve logica’s bestaat uit drie elementen15:

1. Een onderlimietlogica16 (lower limit)LLL: een logica die statische bewijzen heeft,

met andere woorden een logica die reflexief, transitief, monotoon en compact is 17.

2. Een verzameling abnormaliteiten Ω ⊂ W+: een verzameling formules met een welbe-

paalde logische vorm F , of eventueel een unie hiervan.

3. Een adaptieve strategie: Bepalen wanneer bepaalde formules gemarkeerd worden. De

twee meest voorkomende zijn minimale abnormaliteit en betrouwbaarheid, maar wij

zullen hier de eenvoudigere strategie normale selectie gebruiken.

In het geval van de logica die we hier zullen gebruiken, AL⊗i, zijn deze drie componenten

als volgt ingevuld:

1. LLL: KDCD⊗i

2. De verzameling abnormaliteiten Ω = {⊗iA ∧ ¬ ⊗j A}

3. Een adaptieve strategie: normale selectie

We zullen hieronder eerst de drie componenten grondig uitleggen. Een adaptieve logica

geeft ons een formele karakterisering van wat het wil zeggen om een premissenverzame-

ling zo normaal mogelijk te interpreteren ten opzichte van een welbepaald criterium van

14Tenzij anders vermeld is het onderstaande een parafrase van [5, p.111-148].
15We zouden ook kunnen zeggen: een adaptieve logica (in standaardformaat) wordt gedefinieerd door

([5, p.110]).
16De nederlandse termen ontleen ik aan [70, p.28]
17De equivalentie van deze twee wordt onder andere bewezen in [5, p.25-29].
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normaliteit[3, p.1]. Meerbepaald doet hij dit door zich aan te passen aan een bepaalde

premissenverzameling. Gegeven het standaardformaat komt dit neer op het afleiden van

gevolgen uit de premissenverzameling gebruikmakend van de LLL en door te veronderstel-

len dat zoveel mogelijk elementen van Ω vals zijn als Γ ons toelaat. De strategie bepaalt

dan welke invulling er wordt gegeven aan “zoveel mogelijk elementen van Ω als Γ ons

toelaat.

Een adaptieve logica is dus een dynamische redeneervorm, en dit om twee redenen. Ten

eerste is er sprake van een externe dynamiek: nieuwe informatie toevoegen aan de premis-

senverzameling kan ervoor zorgen dat bepaalde afleiding ingetrokken worden. Er is dus

sprake van een niet-monotone gevolgrelatie18. Daarnaast is er ook sprake van een interne

dynamiek: nieuwe inzichten in de aard van de premissenverzameling kan er voor zorgen

dat voorheen getrokken besluiten worden ingetrokken of zelfs dat voorheen ingetrokken

besluiten terug als afgeleid gelden [3, p.1-2].

In het geval van inconsistenties werkt dit idee als volgt: als bepaalde vooronderstellingen

over de premissen worden overtreden, zoals de veronderstelling dat ze consistent zijn, zullen,

in plaats van dit te sanctioneren met trivialiteit, zoals in CL , de inferentieregels beperkt

worden (zoals in paraconsistente logica’s). Als er daarentegen geen vooronderstellingen

overtreden worden, zullen alle inferentieregels gebruikt kunnen worden. Op deze manier

vullen adaptieve logica’s dus de ruimte tussen niet-klassieke monotone logica’s en CL [47,

p.2-4].

Bewijzen Al het bovenstaande is vrij abstract. Daarnaast lijkt de verwijzing naar het

markeren van stappen geen referentie te hebben. Daarom zal ik nu bekijken hoe bewijzen

in AL er uitzien. In tegenstelling tot de 3 elementen (namelijk: nummer, formule en

rechtvaardiging) in klassieke bewijzen hebben alle lijnen in AL -bewijzen nog een vierde

element: de voorwaarde. Formules worden dus afgeleid onder bepaalde voorwaarden. De

overtreding van deze voorwaarden kan ervoor zorgen dat bepaalde formules gemarkeerd

worden: ze staan dan ‘buiten spel’, dat wil zeggen, ze kunnen niet meer gebruikt worden

als verantwoording voor een inferentieregel. Het loont om het bovenstaande preciezer uit

te drukken: inferentieregels worden bepaald door de LLL en de abnormaliteiten, terwijl de

18Een afleidingsrelatie is monotoon als Γ ` A steeds impliceert dat Γ ∪∆ ` A
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markeer-definities, die bepalen welke lijnen wanneer gemarkeerd worden door de strategie

en de abnormaliteiten bepaald worden.

De inferentieregels kunnen we indelen in drie algemene soorten. Laat hieronder

A ∆ (6.3)

staan voor “A komt in het bewijs voor onder voorwaarde ∆”. De drie soorten regels zijn

dan:

PREM Als A ∈ Γ
. . . . . .

A ∅

RU Als A1, . . . , An `LLL B :

A1 ∆1

. . . . . .

An ∆n

B ∆1 ∪ . . . ∪∆n

RC ALs A1, . . . , An `LLL B ∪Θ :

A1 ∆1

. . . . . .

An ∆n

B ∆1 ∪ . . . ∪∆n ∪Θ

PREM heeft dezelfde betekenis als in andere logica’s: we mogen onvoorwaardelijke een

WFF neerschrijven als premisse. Voor RU en RC geef ik een eenvoudig voorbeeld: stel dat

de premissenverzameling Γ = {⊗1p,⊗1¬p ∨ q,⊗2r ∨ ¬q} is en de verzameling abnormali-

teiten is Ω = {⊗iA ∧ ¬ ⊗j A}. We kunnen dan bijvoorbeeld volgende stappen uitvoeren:

1 ⊗1p Prem ∅
2 ⊗1¬p ∨ q Prem ∅
3 ⊗2r ∨ ¬q Prem ∅
4 ⊗1q 1,2; RU ∅
5 ⊗2q 4; RC {⊗1q ∧ ¬ ⊗2 q}
6 ⊗2r 3,5, RU {⊗1q ∧ ¬ ⊗2 q}

Stap 4 en 6 zijn toepassingen van onvoorwaardelijke regels, dus daarbij nemen we gewoon

de voorwaarde van de stappen waaruit de regel volgt. Voor stap 5 voeren we echter uit

onder de voorwaarde dat {⊗1q∧¬⊗2 q}, en hiermee introduceren we dus deze voorwaarde

in het bewijs. Gegeven deze regels is het volgende eenvoudig te bewijzen:
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Theorema 1. Er is een AL bewijs uit Θ waarbij op een bepaalde lijn A wordt afgeleid

onder voorwaarde ∆ alss Θ `LLL A ∪Dab(∆).

Ik had het hierboven ook nog over markeringen. Hiervoor is het nodig om eerst enkele

technische conventies te overlopen. Dab(∆) is de klassieke disjunctie van de elementen van

∆, waarbij ∆ een eindige deelverzameling van de abnormaliteiten Ω is.

De volgende definities geeft dan aan wanneer een lijn als gemarkeerd geldt:

Definitie 1. Markeren voor normale selectie: Lijn i met voorwaarde ∆ is gemarkeerd

tijdens een stage s alss Dab(∆) onvoorwaardelijk afgeleid is tijdens stage s.

Semantiek van AL

De semantiek van AL is redelijk eenvoudig. Eenvoudig gesteld selecteren we een aantal

LLL-modellen volgens onze strategie. Als M een LLL-model is en Ab(M) := {A ∈ Ω :

M |= A}, dan komt dit voor normale selectie op het volgende neer:

Definitie 2. Een verzameling M van LLL-modellen van Γ is een normale selectie alss

voor sommige φ ∈ Φ(Γ), M = {M : M |= Γ;Ab(M) = φ}

6.5.3 Finale afleidbaarheid

Het is duidelijk dat markeringen kunnen komen en gaan: een voorwaarde ∆ van A kan

afgeleid zijn op stap i, waardoor A niet meer als afgeleid zal gelden en niet meer gemarkeerd

zijn op een latere stap j. Afleidbaarheid is in AL dus geen stabiele notie. Daarom is er

ook een tweede, stabielere notie van afleidbaarheid gedefinieerd: finale afleidbaarheid.

Definitie 3. A is finaal afgeleid uit Γ op lijn i van een bewijs in stadium s alss (i)

A is het tweede element van lijn i, (ii) lijn i is niet gemarkeerd in stadium en (iii) elke

uitbreiding van het bewijs waarin lijn i gemarkeerd wordt kan zodanig uitgebreid worden

dat lijn i terug ongemarkeerd is

Een stelling A is dus finaal afgeleid als de formule als afgeleid geldt op lijn i in stadium s

en het bewijs “stabiel is ten opzichte van lijn i” [3, p.8].
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In het geval van de logica AL⊗n is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen finale

afleidbaarheid en formules met een ⊗ voor. De definities hebben geen enkele overlapping,

maar toch lijkt het mij belangrijk om even op dit verschil te wijzen. Het hoeft niet zo te

zijn dat een formule enkel geldt binnen een chunk dat ze niet finaal afgeleid kan worden.

Omgekeerd is dit wel het geval: een formule die in alle chunks geldt, en dus met een ⊗
voorkomt, zal altijd finaal afleidbaar zijn, omdat ze in geen enkele chunk inconsistenties

kan veroorzaken, en dus ook nooit zal gemarkeerd worden.

Het idee van finale afleidbaarheid werd hier besproken voor de algemeenheid. Het is echter

niet de bedoeling van deze adaptieve logica om als finaal afleidbare gevolgen al formules te

hebben die worden waargemaakt door een C&P -structuur.

6.6 Relatie AL en C&P

De bedoeling is om de bovenstaande adaptieve logica te gebruiken om na te gaan hoe het

mogelijk is een permeabiliteitsrelatie te ontwerpen voor een bepaalde verzameling premis-

sen, gegeven een welbepaalde verzameling formule’s die we als resultaat willen. We zijn dus

eigenlijk op zoek naar een logica die ons toelaat om, onder de veronderstelling van consis-

tentie, alle informatie uit alle fragmenten samen te brengen. Als er een inconsistentie zou

optreden door informatieoverdracht, willen we deze permeatie echter vermijden. Daarom

nemen we als voorwaarde voor ⊗iA ⊃ ⊗jA haar negatie (zoals we vaak doen in AL ):

⊗iA ∧ ¬ ⊗j A. We kunnen dus steeds een wff A van een fragment i naar een fragment j

overbrengen, behalve als ze een contradictie in fragment j zou veroorzaken (dus als ¬⊗j A
reeds het geval is) of als ze niet voorkomt in fragment i.

We beginnen met een premissenverzameling Γ als volgt te construeren: als we n chunks

c1 . . . cn hebben, is Γ = {⊗iA : A ∈ ci}. Omdat onze abnormaliteiten {⊗iA ∧ ¬ ⊗j A}
zijn, kunnen we nagaan welke permeaties plausibel zijn en welke niet. We zullen namelijk

zoveel mogelijk ⊗iA ⊂ ⊗jA toepassen. Omdat we dit onder de voorwaarde {⊗iA ∧ ¬ ⊗j
A} gebeurt, zal elke toepassing die tot een inconsistentie in de chunk ⊗j leidt meteen

gemarkeerd worden.

Ook voor gecombineerde permeaties geldt dit. Stel dat we drie chunks hebben,

en Γ = {⊗1B,⊗2(B ⊃ E),⊗3D}. We kunnen dan als volgt te werk gaan:
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1 ⊗1B Prem ∅
2 ⊗2(B ⊃ E) Prem ∅
3 ⊗3D Prem ∅
4 ⊗2B 1,RC {⊗1B ∧ ¬ ⊗2 B}
5 ⊗2E 2,4, RU {⊗1B ∧ ¬ ⊗2 B}
6 ⊗3E 5, RC {⊗1B ∧ ¬ ⊗2 B,⊗2E ∧ ¬ ⊗3 E}

Als het nu zou gebeuren dat een van deze permeaties een inconsistentie veroorzaakt, zullen

we onvoorwaardelijk kunnen afleiden dat (⊗1B ∧ ¬ ⊗2 B) ∨ (⊗2E ∧ ¬ ⊗3 E), waardoor

alle permeaties gemarkeerd worden tot we vinden welke van de twee juist de inconsistentie

veroorzaakt.

We kunnen dan besluiten dat deze permeaties niet toegestaan zijn. Op deze manier kun-

nen we permeaties blijven uitproberen tot we een consistente permeabiliteitsrelatie hebben

gevonden. De consistente permeatie zal namelijk deze zijn die overeenstemt met de voor-

waarden die nooit gemarkeerd worden.

Omgekeerd kunnen we deze relatie als volgt beschrijven. Een C&P -structuur die bestaat

uit n chunks c1, . . . cn en een permeabiliteitsrelatie ρ maakt deze formules ⊗iD waar in

chunk ci die we in de adaptieve logica kunnen afleiden op ongemarkeerde lijnen met juist

deze condities die overeenstemmen met alle permeaties van de permeatierelatie ρ. Als

een permeabiliteitsrelatie bijvoorbeeld zegt dat alleen formules met logische vorm F van

c1 naar c2 mogen overgaan, zullen alle ongemarkeerde lijnen met ⊗2D onder voorwaarde

{(⊗1D ∧ ¬ ⊗2 D);D ∈ F} waar gemaakt worden in deze structuur.

Het viel helaas buiten de mogelijkheden van deze thesis om een exacte correspondentie aan

te tonen tussen de permeabiliteitsrelatie die Brown en Priest gebruiken voor hun formalisa-

tie van de vroege infinitesimaalanalyse en overeenkomstige voorwaarden binnen AL. Het is

echter wel mogelijk aan te tonen hoe de dynamiek van ALons toelaat voor de voorbeelden

die Brown en Priest geven enkel de stappen uit te voeren die toegelaten zijn door hun per-

meabiliteitsrelatie. Daarnaast geven we ook nog een suggestie voor het werken met hogere

orde differentialen en het ontwerpen voor een overeenkomstige permeabiliteitsrelatie.
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6.7 De logica in actie: vroege infinitesimaalanalyse

6.7.1 Afgeleiden en eerste orde differentialen

Hier zullen twee voorbeelden gegeven worden die tonen hoe de dynamiek van AL ⊗i kan

gebruikt worden om af te toetsen welke chunks en welke permeabiliteitsrelaties zinvol zijn.

We beginnen met alle klassiek logische axioma’s en alle relevante definities en rekenregels

voor {R,+, .} als premissen met ⊗. De abnormaliteit {⊗iA ∧ ¬ ⊗j A} wordt afgekort als

daggeri→j(A). We nemen nu de duidelijk inconsistente verzameling {dx = 0, dx 6= 0, Df =
f(x+dx)−f(x)

dx
}. De formules in deze verzameling krijgen elk hun eigen operator:

1 ⊗1(dx 6= 0) Prem ∅
2 ⊗2(dx = 0) Prem ∅
3 ⊗3(Df = f(x+dx)−f(x)

dx
) Prem ∅

4 ⊗2(Df = f(x+dx)−f(x)
dx

) 3, RC †3→2(Df = f(x+dx)−f(x)
dx

) v5

5 ⊗2(¬∃y)(∀x)(y = x
dx

) rekenregel, 2 ∅
6 ⊗2(dx 6= 0) 2, RC †1→2(dx 6= 0) v3

7 ⊗1(Df = f(x+dx)−f(x)
dx

) 3, RC †3→1(Df = f(x+dx)−f(x)
dx

)

In stap 1,2 en 3 delen we de premissen op in drie verschillende chunks. Daarna proberen we

zoveel mogelijk ⊗nA ⊃ ⊗mA toe te passen zonder dat †3→1(A) geverifieerd wordt. Zo kijken

we in stap 4 of we de operatie/definitie van differentiatie kunnen overbrengen van ⊗3 naar

⊗2. Het blijkt al snel dat dit onmogelijk is, aangezien we weten dat er geen formule bestaat

waarin dx in de noemer voorkomt in ⊗2, wegens ⊗2dx = 0. Om deze reden wordt stap 4

gemarkeerd: de tweede conjunct van de voorwaarde †3→2(Df = f(x+dx)−f(x)
dx

) = {⊗3Df =
f(x+dx)−f(x)

dx
∧⊗2Df 6= f(x+dx)−f(x)

dx
} is immers onvoorwaardelijk afgeleid op regel 5 (Omdat

R een gesloten veld is 19, bestaat er geen b waarvoor b0 = 1 en dus is er geen b = 1
0
. Bij

uitbreiding geldt: ∀x, y, z : x = y
z
⊃ z 6= 0 ). Op dezelfde manier wordt al snel duidelijk

dat we dx 6= 0 niet naar ⊗1 overgebracht kan worden, omdat door stap 1 de voorwaarde

{⊗1dx 6= 0 ∧ ⊗2dx = 0} geverifieerd wordt. Als we daarentegen (Df = f(x+dx)−f(x)
dx

)

naar ⊗1 wilen overbrengen, is er op geen enkele stap in het bewijs een formule afgeleid

die de voorwaarde {⊗3Df = f(x+dx)−f(x)
dx

∧ ⊗1Df 6= f(x+dx)−f(x)
dx

} waar maakt. Omdat we

19Een veld is gesloten ten opzichte van een operatie . als
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omgekeerd ook ⊗1(dx 6= 0) naar ⊗3 kunnen overbrengen, kunnen we ⊗1 en ⊗3 beschouwen

als twee gemergde chunks. We zullen nu verder kijken hoe we in dit systeem (namelijk de

bovenstaande premissen plus de adaptieve ⊗n-logica) afgeleiden kunnen berekenen:

8 ⊗1(D(x2) = (x+dx)2−x2
dx

) 3 ∅
9 ⊗1(D(x2) = 2xdx+dx2

dx
) 8, RU ∅

10 ⊗1(D(x2) = 2x+ dx) 9,1, RU ∅
11 ⊗2(D(x2) = 2x+ dx) 10, RC †1→2(D(x2) = 2x+ dx)

12 ⊗2(D(x2) = 2x) 11,2; RU †1→2(D(x2) = 2x+ dx)

In stap 8 passen we de definitie van Df uit stap 3 toe op y = x2 en in de volgende stap

werken we deze met rekenregels uit de klassieke rekenkunde uit. In stap 10 delen we dx

weg, opnieuw via klassieke rekenkunde en omdat we weten dat ⊗1dx 6= 0. In stap 11

brengen we dan (D(x2) = 2x + dx) over naar ⊗2. We zien, omdat dx niet in de noemer

voorkomt, dat er geen stappen zijn die {⊗2(D(x2) 6= 2x+ dx)} waar maken. De volgende

stap is, via ⊗2dx = 0 de dx weglaten. Op deze manier krijgen we de differentiaal van

y = 2x.

6.7.2 Hogere orde differentialen en de productregel

In een ongepubliceerd artikel (persoonlijke communicatie) stelt Sweeney dat het niet mo-

gelijk is L’Hospitals infinitesimaalrekenkunde te formaliseren met behulp van C&P . Hij

gebruikt hiervoor onder andere een voorbeeld dat hierboven ook bestudeerd is: het bewijs

van de productregel. De redenering van de productregel die we willen formaliseren is de

volgende:

1 (x+ dx)(y + dy)− xy
2 = xy + xdy + ydx+ dxdy − xy
3 = xdy + ydx+ dxdy

4 = xdy + ydx

We willen dus eerst een chunk, waarin we stap 1, 2 en 3 kunnen uitvoeren, met an-

dere woorden waar zowel dx, dy en dxdy niet gelijk zijn aan nul. Daarna willen we een

chunk waarin geldt dat dxdy = 0 terwijl dx 6= 0 en dy 6= 0. Aangezien we toch axi-

oma’s van de rekenkunde aan het ontkenne zijn, lijkt er geen probleem om nu een chunk

te veronderstellen waarin voor sommige a en b: (ab = 0 ∧ (a 6= 0 ∧ b 6= 0)). We voe-
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gen dus als premisse ⊗2(dxdy = 0 ∧ (dx 6= 0 ∧ dy 6= 0) toe. Voor alle andere getallen

is het wel nog steeds zo dat a = 0 ∨ b = 0 ≡ ab = 0. Het bewijs van de productre-

gel voor twee veranderlijken volgt dan eenvoudig. Voor meerdere veranderlijken is het

mogelijk om dezelfde redenering uit te voeren, met evenveel chunks als veranderlijken.

1 ⊗1(dx 6= 0) Prem ∅
2 ⊗2(dxdy = 0 ∧ (dx 6= 0 ∧ dy 6= 0)) Prem ∅
3 ⊗1(df = f(x+ dx, y + dy, )− f(x, y, z)) Prem ∅
4 ⊗1(D(xy) = ((x+ dx)(y + dy)− xy) Prem ∅
5 ⊗1(D(xy) = (xdy + ydx+ dxdy) RU;4 ∅
6 ⊗2(D(xy) = (xdy + ydx+ dxdy) RC;5 †1→2

7 ⊗2(D(xy) = (xy + xdy + ydx) RU;6,2 †1→2

We zien dus dat de adaptieve logica die we gebruikt hebben veel flexiebeler is dan C&P .

Waar C&P geen formalisatie van een systeem zoals dat van L’Hospital toelaat, is het toe-

voegen van nieuwe chunks en enkele axioma’s aanpassen voldoende. Daar komt bij dat

de adaptieve logica toelaat verder te redeneren met bepaalde stellingen onder voorwaar-

den, wat als gevolgt heeft dat een stelling die inconsistenties veroorzaakt uiteindelijk zal

genegeerd worden.

6.8 Conclusie

Nadat in dit hoofdstuk de desiderata van een rationele reconstructie werden besproken, zijn

er twee pogingen van een reconstructie van de vroege infinitesimaalanalyse geëvalueerd.

De eerste, in termen van een logica die gluts met betrekking tot negatie toelaat, bleek

tot triviale afleidingen te laten. De C&P strategie daarentegen hield wel de mogelijk van

een zinvolle reconstructie in. Er zijn met deze strategie echter enkele nadelen verbonden.

Het grootste nadeel was de permeabiliteitsrelatie die zeer ad hoc is. Om dit probleem

op te lossen is een adaptieve logica ontworpen, die toelaat permeaties die de consistentie

behouden af te tasten.
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In dit deel wordt er gekeken naar enkele voorbeelden van inconsistente wiskunde om meer

vat te krijgen op de aard van de inconsistenties uit de vroege wiskundige analyse. Eerst

wordt er een overzicht gegeven van een aantal historische gevallen van inconsistentie.

Daarna zullen we ook een geval van opzettelijk inconsistente wiskunde bespreken: incon-

sistente rekenkunde. Er wordt telkens ook een vergelijking gemaakt met de inconsistenties

uit de vroege analyse.



HOOFDSTUK 7
Andere voorbeelden van inconsistente

wiskunde

7.1 Historische Voorbeelden

In deze sectie wordt een korte studie ondernomen van enkele voorbeelden1 uit de geschie-

denis van de wiskunde waarvoor we ook kunnen argumenteren dat er sprake was van een

inconsistentie tussen bepaalde componenten van een wiskundige praktijk. Hiervoor zal

MathPract bijzonder vruchtbaar lijken om aan te geven welke componenten precies te-

genspraken veroorzaakten. Er komen vier historische voorbeelden van inconsistenties in

de wiskunde aan bod: incommensurabele grootheden, negatieve getallen, niet-Euclidische

wiskunde en de paradoxen van de vroege verzamelingenleer. Het is de bedoeling om deze

voorbeelden te gebruiken voor een korte vergelijking van de aard van de inconsistenties van

de vroege analyse. Een uitgebreidere studie van deze voorbeelden viel buiten het bestek

van deze thesis.

7.1.1 Incommensurable grootheden

Het eerste voorbeeld van een inconsistentie in de wiskunde is dat van de ontdekking van

irrationele getallen. De Pythagorëers namen namelijk aan dat alle fenomenen die binnen

het domein van de rekenkunde, de meetkunde, de muziek en de astronomie vielen konden

1Deze selectie maakt geen enkele aanspraak op exhaustiviteit.
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uitdrukbaar waren als een verhouding tussen twee hele getallen. Alle dingen hadden om

die reden een welbepaalde ratio (logos) die het wezen van de dingen uitdrukte[17, p.214].

De Pythagorëers hingen dus de metawiskundige vooronderstelling aan dat het domein van

de wiskunde bestaat uit alle en alleen deze dingen die uitgedrukt kunnen worden door een

verhouding van twee gehele getallen.

Deze presuppositie kwam in contradictie met de eenvoudig te bewijzen stelling dat er

getallen bestaan die niet rationeel zijn: de befaamde ontdekking van incommensurabele

grootheden (incommensurabel wil zeggen: niet te vergelijken, het zijn met andere woor-

den getallen die niet uit te drukken zijn als een verhouding van twee gehele getallen)2.

Deze ontdekking had als gevolg dat men ernstige veranderingen moest aanbrengen aan de

ontologische vooronderstellingen van het Pythagorisch onderzoeksprogramma. Ten eerste

ontwikkelde men een nieuwe theorie van verhoudingen, die ook geldig was voor irrationele

getallen[17, p.215]. Daarnaast verloren discrete grootheden hun statuut als epistemologi-

sche basisuitdrukkingen en werden ze vervangen door continue grootheden, waardoor ook

de rekenkundige bewijsmethoden werden vervangen door meetkundige bewijzen [17, p.215].

We zien dus dat de ontdekking van het bestaan van bepaalde wiskundige grootheden niet

strookte met bepaalde aannames over het domein van de wiskunde van het Pythagorisch

onderzoeksprogramma en dat deze contradictie werd opgelost door deze aannames te ver-

anderen, wat op zijn beurt leidde tot veranderingen in onder ander bewijsmethodes.

7.1.2 Negatieve getallen

De negatieve getallen zijn een voorbeeld bij uitstek van een concept dat een “source of

controversy and discussion”[30, p.11] was. Negatieve getallen zijn gedurende de gehele

zeventiende en achtiende eeuw door verschillende auteurs op verschillende manieren gecon-

cipieert. Eén van de meest duidelijke tegenstellingen waarin er discussies over negatieve

getallen opduiken is deze tussen de klassieke theorie van proporties en de vernieuwende

2De ontdekking van incommensurabele getallen kwam waarschijnlijk voor in de toepassing van de

stelling van Pythagoras op gelijkbenige, rechthoekige driehoeken of in de studie van regelmatige vijfhoeken

of hierin ingeschreven pentagrammen (zowel regelmatige vijfhoeken als hun ingeschreven pentagrammen

waren belangrijke symbolen in de Pythagorische cultus)[17, p.214].
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manier van symbolisch redeneren van de algebra in de zeventiende eeuw. De intüıties die

gepaard gaan met de klassieke proportietheorie zeggen immers dat de verhouding van een

kleiner getal ten opzichte van een groter getal kleiner is dan de verhouding van het grotere

getal ten opzichte van het kleiner. We nemen bijvoorbeeld aan dat:

2

5
<

5

2
(7.1)

Omdat we echter stellen dat −1 kleiner is dan 1, krijgen we op die manier ook dat:

−1

1
<

1

−1
(7.2)

De laatste vergelijking is echter in tegenspraak met de regels van de algebra. Onder andere

Prestet en Leibniz gaven als antwoord op dit probleem dat de mintekens enkel verwezen

naar operaties en dat grootheden op zich genomen steeds positief zijn[30, 1-5]. De uitkomst

van bepaalde wiskundige operaties, namelijk negatieve oplossingen van vergelijkingen, kwa-

men dus, zoals we hierboven zien, in contradictie met veronderstellingen over wiskundige

grootheden. Deze contradicties zorgden ervoor dat de gehele wiskunde uiteindelijk meer

formalistisch werd bekeken[17, p.216-217].

7.1.3 Niet-Euclidische meetkunde

De vermoedelijk eerste uitwerking van een niet-Euclidische meetkunde vinden we in het

werk van Giovanni Saccheri, een Italiaanse Jesuiet die probeerde het vijfde postulaat van

Euclides te bewijzen door uit de negatie ervan een contradictie af te leiden. In de plaats

van contradicties af te leiden kwamen ze tot stellingen die we nu onder niet-Euclidische

meetkunde zouden plaatsen. De eerste bewuste uitwerking van een niet-Euclidische meet-

kunde als alternatief voor de klassieke Euclidische meetkunde vinden we echter in het werk

van Gauss en Lobachevsky. Tussen deze twee heeft er dus een verandering in de meta-

wiskundige opvattingen plaatsgevonden: de opvatting dat de Euclidische meetkunde een

noodzakelijke en de enige mogelijke meetkunde was werd vervangen door het postuleren

van op zijn minst drie mogelijke meetkundes. Laat ons dit even preciezer stellen: voor

Saccheri was volgende stelling over wiskunde in zwang: “de postulaten en axioma’s van

Euclides zijn evident en noodzakelijk waar”. Toen Gauss, Lobachevsky en Bolyai zich ech-

ter realiseerden dat het ook mogelijk was een consistent meetkundig systeem te ontwikkelen
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met een alternatief voor het parallellenpostulaat, moesten ze deze veronderstelling echter

herzien en de mogelijkheid van een alternatieve meetkunde erkennen [75, p.173-179].

7.1.4 Vroege verzamelingenleer

Het waarschijnlijk bekendste voorbeeld van een inconsistente theorie in de geschiedens van

de wiskunde is de vroege verzamelingenleer. Er zijn met name drie paradoxen die opdoken

in de klassentheorie van Cantor3. De drie paradoxen die hieronder volgen zijn alle drie

afleidbaar uit het abstractie-Axioma, dat stelt dat voor elke formule φ(x) geldt dat:

(∃A)(∀x)(x ∈ A ≡ φ(x)) (7.3)

Dit axioma stelt dus dat er een verzameling A bestaat dat als leden enkel en alleen de

objecten a bevat waarvoor φ(a) waar is[50, p.1].

De eerste paradox is de Burali-Forti paradox, ontdekt door Cantor in 1895 en Burali-Forti

in 1897. Laat Ω de verzameling van alle ordinaalgetallen zijn. Neem Ω + 1, een element

van Ω, want deze laatste bevat alle ordinaalgetallen. We weten dat Ω + 1>Ω. Maar omdat

Ω + 1 ∈ Ω is, zal Ω ≤ Ω + 1, want elke reeks ordinaalgetallen heeft een ordinaalgetal dat

groter of gelijk aan dat van al zijn element is.

De tweede paradox is de bekende Cantor-paradox. We definieren B als een deelklasse van

C als en slechts als alle leden van B ook leden van C zijn. ℘(C) is de klasse van alle

deelklassen van C. Het kardinaalgetal is van een klasse drukt het aantal leden van die

klasse uit. De Cantor-Paradox berust op de stelling dat het kardinaalgetal van ℘(C) groter

is dan dat van C. Hier leidt men als volgt een paradox uit af: Laat U de klasse van alle

klasses zijn. Omdat ℘(U) alle deelklassen van U bevat, bevat ze enkel klassen als leden.

Dus is elk lid van ℘(U) ook een lid van U . Dus het kardinaalgetal van ℘(U) is niet groter

dan dat van U (want ze hebben hetzelfde aantal leden). Maar uit Cantor’s theorema volgt

dat het kardinaalgetal van ℘(U) groter is dan dat van U .

De laatste paradox is de Russel-Paradox. Informeel berust deze op de vraag of een bepaallde

klasse zichzelf bevat of niet. We kunnen dan de klasse nemen van alle klassen die zichzelf

niet bevatten. De vraag is dan of deze klasse zichzelf bevat? Stel dat deze klasse zichzelf

3Onderstaande uiteenzetting komt uit [21, p.38-50], tenzij anders vermeld.
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bevat: omdat ze een element is van de klasse van alle klassen die zichzelf niet bevatten,

zal ze zichzelf niet bevatten. Maar we hebben net verondersteld dat ze zichzelf bevat. Het

lijkt dan aanneembaar dat ze zichzelf niet bevat. Maar als ze zichzelf niet bevat, voldoet

ze aan de voorwaarde om tot zichzelf te behoren: namelijk niet zichzelf behoren. Ze zal

dus tot zichzelf behoren, in tegenstelling tot de veronderstelling dat ze niet tot zichzelf

behoort. Beide hoorns van het dilemma leiden dus tot een contradictie: een voorbeeld

van een paradox bij uitstek. De Russelparadox berust dus op heel eenvoudige aannames

over verzamelingen. Ik citeer hier de vermoedelijk eerste vermelding van de paradox, door

Russel in een brief aan Frege geschreven:

Let w be the predicate: to be a predicate that cannot be predicated of itself.

Can w be predicated of itself? From each answer its opposite follows. Therefore

we must conclude that w is not a predicate. Likewise there is no class (as a

totality) of those classes which, each taken as a totality, do not belong to

themselves. From this I conclude that under certain circumstances a definable

collection [Menge] does not form a totality [[69, p.125] in[50, p.4]]

De meest genomen oplossing voor deze drie paradoxen was het vervangen van het

Abstractie-axioma door een zwakkere variant, zoals het Axioma van Vervanging of het

axioma van opsplitsing[50, p.1]. Deze twee axioma’s beperken het gebruik het abstractie-

axioma tot formules die niet naar zichzelf verwijzen.

Bondig kunnen we dus concluderen dat er aannames waren over verzamelingen, namelijk

het abstractie-axioma, die inconsistenties veroorzakten. Om deze inconsistenties weg te

werken moest men dit axioma beperken.

7.1.5 Vergelijking met de vroege infinitesimaalanalyse

De bovenstaande inconsistenties kunnen we indelen in twee groepen, op basis van de locatie

van de inconsistentie. In het geval van de irrationele, negatieve getallen en niet-Euclidische

meetkunde zien we dat de inconsistenties werden veroorzaakt door het bestaan van een

bepaald getal of systeem dat buiten de verwachtingen viel die het onderzoeksprogramma

koesterde in verband met wiskundige entiteiten. We kunnen dus spreken van een con-
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tradictie tussen bepaalde wiskundige uitspraken of objecten enerzijds en bepaalde meta-

wiskundige opvattingen anderzijds.

In de vroege verzamelingenleer daarentegen werden er paradoxen afgeleid door gebruik

te maken van aannames over verzamelingen. De contradictie’s werden dus veroorzaakt

door de axioma’s van de theorie zelf. Dit vertoont sterke gelijkenissen met de vroege

infinitesimaalanalyse, waarin de contradicties ook voortkwamen uit de eigenschappen van

infinitesimale grootheden.
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7.2 inconsistente wiskunde

7.2.1 Paraconsistente Logica

In de appendix vinden we een uitwerking van CLuNs, waarvan LP een fragment is. Laat

het hier volstaan te zeggen dat in een paraconsistente logica zoals LP er zinnen kunnen

voorkomen die zowel waar als vals zijn. Dit gebeurt door de clausule

v(A) = 0 alss v(¬A) = 1

te vervangen door een clausule die wel volledigheid, maar geen consistentie garandeert:

Als v(A) = 0 dan v(¬A) = 1

Voor LP bewijst4 Priest het volgende theorema[55, p.225]:

Theorema 2. (Extension Lemma): Als B een extensie5 van A is, is alles wat waar

respectievelijk vals is in A dat ook in B.

7.2.2 Inconsistente rekenkunde

Ingevallen modellen

Het idee achter inconsistente rekenkunde is dat we een nieuw model van de rekenkunde

maken aan de hand van equivalentieklassen6. Dit wil zeggen dat we bepaalde leden van de

4Het is de bedoeling van deze sectie om te komen tot enkele vergelijkingen met de vorege wiksundige

analyse. De bewijzen van onderstaande theorema’s zijn dan ook niet vermeld, men vindt deze onder andere

in [55].
5Als we twee interpretaties met interpretatiefunctie I en J hebben, zeggen we dat J een extensie is van

I als en slechts als, voor elk predikaat P : I+[−](P ) ⊆ J+[−].
6Een equivalentieklasse is een klasse [x]∼ = {y ∈ Ay ∼ x}, waarbij ∼ een equivalentierelatie over A is,

dat wil zeggen dat

• (∀x ∈ A) : x ∼ x

• (∀x, y ∈ A) : als x ∼ y dan y ∼ x

• (∀x, y, z ∈ A) : als x ∼ y en y ∼ z dan x ∼ z
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taal van de rekenkunde met elkaar identificeren of samennemen “to produce a composite

individual (the equivalence class), which has all the properties of its members (even if these

are inconsistent)” [55, p.225].

Een ingevallen (Collapsed) model M∼ = 〈D∼, v∼〉 van een gegeven model 〈D, v〉 bekomt

men door gebruik te maken van een functie, die als functiewaarde equivalentieklassen heeft:

• ε(c) = [c] als c ∈ C

• ε(f(a1 . . . an)) = [f(a1 . . . an)]

• 〈b1 . . . bn〉 ∈ ε(P )+/− als en slechts als ∃a1 = ε(b1) . . . ∃an = ε(bn) : 〈a1 . . . an〉 ∈ P+/−

Over dit ingevallen model bewijst Priest het volgende lemma[55, p.225]:

Theorema 3. Voor elke wff α ∈ LM van L is vM(α) ⊆ vM∼

Dit wil zeggen dat in een ingevallen model er geen verlies van waarheidswaarden zal op-

treden: alles wat waar of vals was in het originele model zal dat ook zijn in het ingevallen

model. We weten dus dat als M |= B dat M∼ |= B. Het kan nu echter wel zo zijn dat een

formule die waar of vals was in het originele model, in het ingevallen model ook nog eens

de tegengestelde waarheidswaarde heeft.

Ingevallen modellen van de rekenkunde

Als we dit toepassen op rekenkunde (dat wil zeggen: als we als domein de verzameling van

de natuurlijke getallen nemen) krijgen we L equivalentieklassen:

ε(D) = {[0], [1], [2], . . . [K], [L,L′, L′′, . . . ]} (7.4)

Het bovenstaande theorema zegt dus dat als een wff in het klassieke model van PA waar

is, ze dat ook in het ingevallen model is, en als een wff vals is in het klassieke model van

PA, deze ook vals zal zijn in het ingevallen model. We zien dus dat L = L′ vals is, omdat

het dat is in het klassieke model van PA, terwijl we ook weten dat L = L′ waar is wegens

ε(L) = ε(L′) = [L,L′, L′′, . . .].

Ik geef twee voorbeelden: Ten eerste: als n, p ∈ N en p > 0. Als we de congruentierelatie

a = b mod n nemen, bekomen we een ingevallen model waarvoor i = j als en slechts als
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Figuur 7.1: Het gedrag van de opvolgersfunctie voor de eerste

congruentierelatie(Bron:[55, p.226])

i = j mod n terwijl i 6= j waar is voor elke i en j[55, p.226-227].

Een tweede voorbeeld ([56, p.71-72]) is de volgende congruentierelatie:

x ∼ y alss (x, y < n en x = y) of (x, y ≥ n en x = y (mod m) ) (7.5)

De ingevallen modellen ten opzichte van deze congruentierelatie hebben een consistente

staart van lengte n, dat wil zeggen dat de opvolgersfunctie zich voor de eerste n getallen

klassiek gedraagt. We hebben dus 0, 1, 2 . . . n De getallen vanaf n vormen dan een kring

met periode m:

Figuur 7.2: Het gedrag van de opvolgersfunctie voor de tweede

congruentierelatie(Bron:[55, p.226])

7.2.3 Vergelijking met de vroege wiskundige analyse

Enige voorzorg is aangeraden bij het schenken van waarde uit de conlusies die men trekt uit

de vergelijking tussen inconsistente rekenkunde en de vroege wiskundige analyse. Incon-

sistente rekenkunde is immers bewust ontworpen als een inconsistent alternatief voor PA,

gebruikt om uiteenlopende filosofische punten te maken. De inconsistentie uit de vroege

wiskundige analyse daarentegen was met zekerheid niet opzettelijk.

Opnieuw viel een grondige bespreking van inconsistente rekenkunde buiten het bestek van

deze thesis. Dat is spijtig omdat we om deze reden maar twee (eindige) modellen konden

bekijken. Het is dus moeilijk om in dit geval conclussies te trekken over de locatie van

de inconsistentie. Zo zien we in heel wat modellen dat er slechts enkele getallen zijn die
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zich inconsistent gedragen (bijvoorbeeld deze na de ’staart’ uit het tweede model), maar

het lijkt aannemelijk dat er ook modellen zijn waarbij de inconsistenties zich ergens anders

bevinden. Wat we echter wel met zekerheid kunnen zeggen is dat bij de vroege wiskundige

analyse elke berekening van een afgeleide gebruik maakte van beide tegenstrijdige conjunc-

ten, terwijl er inconsistente modellen van de rekenkunde bestaan waarvoor het mogelijk is

(bijvoorbeeld voor een grote n in het tweede model) in veel afleidingen enkel het consistente

deel van de theorie te gebruiken.

Een tweede interessant punt van verschil is dat we zagen dat een reconstructie van de

vroege wiskundige analyse met een logica die Gluts toelaat met betrekking tot negatie niet

plausibel was, terwijl we gezien hebben dat men in het geval van inconsistente rekenkunde

wel zinvolle modellen kan ontwerpen met een logica die negation-gluts toelaat.
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REVOLUTIES, ANOMALIËN EN
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Dit deel tracht de besluiten van het historisch onderzoek in een breder geschiedkundig en

kennistheoretisch perspectief te plaatsen door enkele suggesties in verband met het werk

van Thomas Kuhn naar voor te brengen.

Met name zullen we in hoofdstuk 8 trachten na te gaan of de inconsistenties in de vroege

wiskundige analyse de oorzaak waren van een revolutie die Cauchy in de vroege analyse

ontketende. We zullen daarbij op zoek gaan naar een vruchtbare definitie van het con-

cept ‘wetenschappelijke revolutie’. Deze definitie zullen we omvormen tot een definitie die

werkbaar is in MathPract. Daarna zullen we kijken naar wat Kuhn zegt over crises en

revoluties. Ten slotte zullen we kijken naar wat we met dit conceptueel gereedschap kun-

nen zeggen over de wiskundige analyse.

In hoofdstuk 9 zullen we, door wetenschappelijke revoluties met wiskundeonderwijs te ver-

binden, kijken naar hoe de conceptuele ontwikkeling van studenten wiskundige analyse

gelijkenissen vertoont met de geschiedenis van de analyse, en welke problemen dit kan

geven.
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Revoluties

8.1 Een vruchtbare definitie van het concept revolutie

Een centraal idee uit Kuhns Structure is volgens Bird[7, p.2] het patroon van veranderingen

in de wetenschappen dat erin wordt voorgesteld. Dit patroon is in te delen in twee fases

die elkaar steeds opvolgen. Ten eerste is er normal science, waarbij wetenschappers binnen

het paradigma van hun wetenschap werken volgens welbepaalde spelregels. Deze spelregels

bepalen niet alleen hoe ze bepaalde problemen moeten aanpakken, maar evengoed welke

problemen belangrijk zijn. Een paradigma bestaat minder uit expliciet gegeven regels maar

eerder als een model of een voorbeeld dat gedeeld wordt door wetenschappers, onder andere

door hun gemeenschappelijke opleiding. Deze paradigma’s bepalen hoe een wetenschap er

uitziet, wat mogelijk is en waar de energie van wetenschappers naar toe gaat. Het is :

“what shapes, guides, and restricts the scientific endeavour in the periods of calmness and

steady growth”[61, p.269]. Een notie hebben van wat een paradigma is, is niet enkel van

belang om te weten hoe normal science er uitziet, maar ook omdat het paradigma hetgene

is wat een verandering ondergaat in een wetenschappelijke revolutie[61, p.268].

Grofweg is het idee dat er naast de cumulatieve groei die wetenschap normaal doormaakt er

om de zoveel tijd revoluties plaatsvinden. Dit zijn niet-cumulatieve veranderingen waarbij

het oude paradigma wordt vervangen door een nieuw paradigma[20, p.112]. Dit gaat als

volgt in zijn werk: het grootste deel van de tijd beoefenen wetenschappers normal science,

dat wil zeggen dat ze binnen het paradigma van de wetenschap werken volgens welbepaalde
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spelregels die voor het eerst naar voor zijn gebracht. Ze lossen als het ware puzzels op, die

bijdragen tot het wetenschappelijk werk binnen dit paradigma. Er wordt dus materiaal

aan de wetenschap toegevoegd: een cumulatieve groei van de wetenschap.

Om in te vullen wat we nu juist moeten verstaan onder de niet-cumulatieve veranderingen

van een revolutie is er vaak naar de analogie met politieke revoluties gekeken. Met name

in de literatuur over wiskundige revoluties worden er heel wat vergelijkingen gemaakt

met politieke revoluties om vat te krijgen op wat nu juist het cumulatieve karakter van

een wetenschappelijke revolutie constitueert. Onder andere Crowe verwijst in zijn “Ten

Laws” naar het omverwerpen van een monarchie.Ook Gillies gebruikt politieke revoluties

als vertrekpunt:

In the Russian revolution itself that something was the Tsar. The revolutions

in both France and Britain were against the monarchy, but the monarch was,

after some years, restored. [22, p.269]

Alhoewel politieke revoluties een belangrijke analogie zijn lijkt het niet dat we hier een

finaal criterium voor de bepaling van wetenschappelijke revoluties moeten zoeken. Zoals

Mehrtens terecht opmerkt:

The implicit analogy to the political history is a means of expression for the

historian as a writer. [..F]or a concept that is to play a methodological role in

historiography, guiding and helping research and interpretation in the history of

mathematics, this imaginative force of such a connotation-laden word is rather

a danger[49, p.26]

De politieke analogie is dus een goede aanzet om tot een werkbare definitie te komen, maar

we willen in de eerste plaats een bruikbaar historiografisch werktuig, dat ons toestaat een

bepaalde verandering te karakteriseren en interessante claims over dit soort veranderingen

te kunnen formuleren, bijvoorbeeld over de oorzaken en gevolgen van dit soort veranderin-

gen. Erik Weber geeft op dit punt volgens mij een werkbare karakterisering:

A revolution occurs if and only if a substantial group of researchers within

a scientific discipline (i) shifts to a new paradigm which is such that a large

majority of the auxiliary hypotheses of the old paradigm becomes pointless for
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theory building, and (ii) this group of scientists keeps on working with the new

paradigm for a certain period of time [73, p.3]

Laat ons eerst even enkele termen ophelderen. Een paradigma bestaat in deze definitie

uit een verzameling onderzoeksproblemen en een verzameling inperkingen. Een afgeleide

onderzoeksvraag is een cognitief probleem dat door de inperkingen die een paradigma

inhoudt wordt getransformeerd tot een specifiekere vraag. Een hulphypothese is een ant-

woord op een afgeleide onderzoeksvraag.[73, p.3-4]. We bekijken een kort voorbeeld. Stel

dat een wetenschapper, die werkt in het Newtoniaanse paradigma, als cognitief probleem

de bewegingen wil bestuderen van materiële voorwerpen op een schuin vlak. Hij zal dan

onder andere de drie wetten van Newton als waar accepteren, en zijn oplossing binnen de

inperkingen die deze wetten opleggen zoeken. Dit wil zeggen dat hij de bewegingen van

materiële voorwerpen niet zal beschrijven in termen van bv. “natuurlijke plaatsen en eind-

doelen” zoals een Aristoteliaan dit zou doen, maar in termen van krachten en bewegingen.

Weber geeft als voorbeeld voor de toepassing van zijn definitie het verschil tussen Coper-

nicus en de geocentristen. Beiden werkten met deferenten en epicykels, maar Copernicus

kon assumpties over hoeksnelheden en radii niet gebruiken, want deze waren gebaseerd op

de veronderstelling dat de aarde het middelpunt was. Deze definitie lijkt te vatten wat

Kuhn wil zeggen met “[..S]cientific revolutions are here taken to be those non-cumulative

developmental episodes in which an older paradigm is replaced in whole or in part by an

incompatible new one”[36, p.47]. Weber zegt in zijn artikel dat de definitie die hij geeft

vruchtbaarder is omdat ze niets zegt over zowel de oorzaken als gevolgen, de omstandig-

heden of de voorwaarden van revoluties[73, p.4]. De definitie is dus neutraal omdat ze

stil blijft over wat revoluties zou kunnen motiveren en wat de gevolgen van revoluties zou-

den kunnen zijn. Inderdaad, een definitie van revoluties “should allow an open-minded

investigation of the causes of revolutions”[73, p.4].

8.2 Revoluties en MathPract

Laat ons nu proberen om bovenstaande definitie van wiskundige revoluties om te vormen

naar het kader van MathPract. Eerst bekijken we wat als equivalent voor een paradigma
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kan dienen in MathPract. Een kandidaat die zich meteen aanbiedt is het onderzoeks-

programma. Net zoals een paradigma in bovenstaande definitie bestaat uit een aantal

inperkingen en een verzameling cognitieve problemen, hebben we hierboven gezien dat we

onderzoekprogramma’s kunnen zien als een verzameling metawiskundige opvattingen en

een aantal onderzoeksproblemen.

Een equivalent zoeken voor hulphypothesen is minder voor de hand liggend. In navolging

van wat er in sectie 3.2.2 gezegd is over wiskundige praktijken, zullen we de verzame-

ling cognitieve problemen die een wiskundig paradigma vorm geven verder preciseren als

het argumenteren voor bepaalde wiskundige theorema’s. De inperkingen die een onder-

zoeksprogramma bepalen zijn dan de eisen die men oplegt opdat deze argumenten goede

argumenten zouden zijn, de eisen waaraan voldaan moet worden opdat men een geldig

argument zou hebben. Als we als equivalent van cognitieve problemen in een wiskundig

onderzoeksprogramma als het zoeken naar wiskundige argumenten nemen, zullen de wis-

kundige equivalenten van hulphypothesen(de oplossingen van cognitieve problemen) wis-

kundige argumenten zijn. Hier volgen twee voorbeelden om te tonen dat dit een werkbare

definitie is:

Ten eerste, analytische meetkunde verschilt hierin van de axiomatische meetkunde dat een

geldig argument in de axiomatische meetkunde deductief afgeleid moet zijn uit een van

Euclides’ axioma’s, terwijl er bij analytische meetkunde algebräısche resultaten kunnen

gebruikt worden als argument voor uitspraken over meetkundige objecten.

Daarnaast een tweede voorbeeld. Het intüıtionistische onderzoeksprogramma verschilt van

het klassiek logische onderzoeksprogramma onder andere omdat het uitgesloten derde geen

stelling is de intüıtionistische logica.[4, p.129] Een bijkomend voordeel is dat deze definitie

werkbaar is voor zowel informele, formele en postformele bewijzen. Postformele bewij-

zen zijn meta-mathematische uitspraken die we onmogelijk kunnen bewijzen omdat ze

gebruik maken van een informele metatheorie. Een voorbeeld is het dualiteitsprincipe in

de geometrie: deze stelling zegt dat we voor elke geldige stelling over lijnen en punten een

tweede stelling kunnen formuleren waarbij punten en lijnen worden omgewisseld. Dit meta-

theorema doet niet alleen uitspraken over punten en lijnen, maar ook over bewijsbaarheid

en theorema’s [39]. Bovenstaande specifiëring van Webers definitie is dus een werkbare

specifiëring: ze is neutraal genoeg om alles wat we onder wiskunde willen verstaan op te
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nemen en laat ons dus toe verder te kijken dan enkel formeel-logische bewijzen. Nu we een

werkbare definitie hebben voor wiskundige paradigma’s hebben, kunnen we ook Webers

definitie van een wiskundige revolutie aanpassen:

Een wiskundige revolutie vindt plaats als en slechts als een substantiële groep

van onderzoekers binnen een wiskundige (sub)discipline (i) overschakelt op een

nieuw paradigma dat er zo uitziet dat een groot deel van de argumenten van

het oude paradigma nutteloos worden voor het opbouwen van theoriën, en (ii)

deze groep wetenschappers blijft een bepaalde tijd met dit paradigma werken.

Men kan deze definitie inbrengen dat er een aantal vage termen zijn die we nog verder

zouden kunnen definiëren: een substantiële groep, een subdiscipline, een bepaalde tijd. Ik

sluit mij echter aan bij Weber en Seselja[p.5] als ze zeggen dat “making these expressions

more precise would be arbitrary, so we think that this definition is “as good as it gets”:

a more exact definition is impossible.”Het lijkt mij inderdaad duidelijk dat deze vagere

termen de definitie zijn toepasbaarheid schenkt. Het is juist hierdoor dat we met eenzelfde

definitie zowel kleinere veranderingen, zoals bovenstaande case, als grotere verschuivingen

(zoals de axiomatische revolutie van Euclides) kunnen bestuderen.

8.3 De oorzaak van revoluties: Crises

Deze periodes van normal science, waarin wetenschappers zich eigenlijk enkel bezighouden

met het oplossen van puzzels, kunnen verstoord worden door een toenemend gewicht van

anomalieën. Een anomalie is min of meer gelijk aan “the recognition that nature has so-

mehow violated the paradigm-induced expectations that govern normal science”[36, p.52].

De wetenschappers binnen een paradigma worden zich dus bewust van een discrepantie

tussen wat er vanuit hun paradigma verwacht wordt en wat men in de natuur observeert.

De wetenschappers zijn niet meer in staat om alle fenomenen in hun paradigma te pas-

sen: er zijn problemen die niet opgelost raken of voorspellingen die verkeerd zijn. Kuhn

benadrukt verscheidene keren dat elk paradigma op elk moment te kampen heeft met ano-
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malieën maar deze anomalieën kunnen zich ook beginnen opstapelen. De wetenschappers

vertonen beginnen dan een “pronounced professional insecurity”[36, p.67] te tonen. Deze

periode, waarin het paradigma en zijn activiteiten van normal science menigvuldig faalt

om puzzels op een verwachtte manier op te lossen1, noemt Kuhn een crisis.

Over dit soort crisis claimt Kuhn dat ze een wetenschappelijke revolutie steeds veroorza-

ken. Hij geeft hiervoor drie voorbeelden, namelijk de Copernicaanse revolutie, Lavoisiers

zuurstoftheorie en de relativiteitstheorie. In alle drie deze gevallen neemt hij een volledige

mislukking van de “normal problem-solving activity”[36, p.75] waar2.

Tot slot nog deze opmerking: Kuhn stelt dat het mogelijk is dat er andere, externe factoren

zoals bv. sociale veranderingen3, algemenere intellectuele verschuivinge4 meespelen, maar

deze bepalen alleen maar wanneer er een revolutie zal plaatsvinden, en niet of ze zal

plaatsvinden.

8.4 Een revolutie in de analyse?

We hebben nu het gepast conceptuele gereedschap om ons af te vragen of Cauchy een

revolutie introduceerde in de wiskunde, en of deze dan het gevolg was van een crisis in de

fundamenten. Om te kunnen spreken van een revolutie volgens bovenstaande definitie moet

er een substantiële groep wetenschappers overschakelen op een nieuw paradigma dat er zo

uitziet dat een groot deel van de argumenten van het oude paradigma nutteloos worden

voor het opbouwen van theorieën. Aangezien Cauchy, door middel van een nieuwe defi-

nitie van limietprocessesen een nieuwe bewijsmethode voor stellingen over limietprocessen

introduceerde, lijkt dit een plausibele stelling. Door de introductie van ε-δ-bewijzen waren

de bewijzen in termen van onrigoreuze limieten en infinitesimalen niet meer bruikbaar, of

dienden ze toch sterk omgevormd te worden.

1Vergelijk: “persistent failure of the puzzles of normal science to come out as they should” en “Failure

of existing rules” [36, p.68].
2“These three examples are almost entirely typical. In each case a novel theory emerged only after a

pronounced failure in the normal problem-solving activity”[36, p.75].
3Zoals bijvoorbeeld:“the social pressure for calendar reform”[36, p.69].
4Vergelijk: “a fuller account would consider medieval criticism of Aristotle, the rise of Renaissance

Neoplatonism, and other significant historical elements besides[36, p.69].
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Laat ons dan nu een tweede vraag beantwoorden: was Cauchy’s revolutie het gevolg van

een crisis? Cauchy’s Cours d’analyse waren, zoals we in sectie 5.6.2 gezien hebben, een

antwoord op een zorg die door Lagrange naar voor was gebracht: een helder en precies

fundament van de analyse. De onvrede met de contemporaine fundamenten was uiteraard

het gevolg van de inconsistenties veroorzaakt door formuleringen in termen van onder

andere infinitesimalen, zoals we die in deze thesis bestudeerd hebben. Op die manier

kunnen we dus op zijn minst poneren dat Cauchy’s revolutie in de analyse als noodzakelijke

oorzaak een crisis had, veroorzaakt door de inconsistente fundamenten van de analyse. Men

kan hier echter tegen inbrengen dat het uiteindelijk meer dan honderd jaar duurde voor

de inconsistente fundamenten van de analyse werden vervangen door Cauchy’s rigoreuze

theorie. Eén verklaring hiervoor is uiteraard de moeilijkheid van deze taak[25, p.16]. Het

viel echter op dat er tot de prijsvraag van Lagrange weinig of geen interesse was in de

fundamenten van de analyse, en men zich meer bekommerde met de succesvolle toepassing

ervan. Dit lijkt te wijzen op bijkomende oorzaken naast de aanwezigheid van inconsistenties

alleen. Het lijkt om deze reden een zeer interessante onderzoekspiste om te kijken na te gaan

wat juist het belang was van zowel de inconsistenties als de oorzaken voor de verhoogde

aandacht voor fundamenten in het ontketenen van Cauchy’s revolutie in de fundamenten

van de wiskundige analyse.

Een minder speculatief antwoord op deze vraag heeft echter nood aan een doortastend

onderzoek van zowel de redenen voor de interesse naar de vraag naar fundamenten alsook

de wiskundige praktijken van Cauchy en de receptie ervan. Dit valt echter buiten het

bestek van deze thesis, die uit plaats- en tijdsgebrek het onderzoek naar de aard van de

inconsistenties in de infinitesimaalanalyse reeds in 1708 moest halt houden.
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Revoluties en onderwijs

In dit korte hoofdstuk zal worden gekeken naar hoe een revolutie in de geschiedenis van

de wiskunde ons ook iets kan leren over problemen bij de acquisitie van concepten in het

wiskundeonderwijs. We zullen met name een suggestie doen over conceptuele problemen

analoog met Cauchy’s revolutie

9.1 De algemene zaak

Anna Sfard gebruikt Kuhns inzichten om te kijken waar de moeilijkheden die zich in het

wiskundeonderwijs voortdoen met betrekking tot de acquisitie van bepaalde concepten.

Haar stelling is dat conceptuele problemen uit de geschiedenis van de wiskunde ons kunnen

helpen in het detecteren van wat voor docenten vaak “invisible pittfalls” zijn[61, p.268]. De

motivatie hiervoor is de stelling dat het eerder waarschijnlijk is dat studenten problemen

zullen hebben met onderwerpen en concepten waarover experten generaties lang discussie

hebben gevoerd. Ze stelt dat veel concepten een spanning veroorzaken tussen de inhoud van

de concepten zelf en het paradigma vanwaaruit de studenten of leerlingen naar wiskunde

kijken (vergelijk hiermee de voorbeelden uit hoofdstuk 7). Deze conceptuele problemen zijn

voor vele lesgevers onzichtbaar omdat zij reeds een paradigmawissel hebben doorgemaakt.

Wat het opmerken van deze obstakels nog moeilijker maakt, is de platonische preconceptie

die vele lesgevers en professoren wiskunde bezitten, waarbij ze ervan uitgaan dat wiskunde

zowel historisch als in het brein van de studenten louter cumulatief groeit [61, p.272]. We
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zullen ons baseren op een onderzoek bij eerstejaars studenten wiskunde om te kijken of

deze suggestie ook in het geval van de analyse plausibel is.

9.2 Problemen in het onderwijs van de analyse

In een onderzoek naar de vooruitgang van Zweedse universiteitstudenten in een cursus

wiskundige analyse I was een van de voornaamste besluiten dat het grootste deel van de

studenten (namelijk op de best presterende studenten na) in de eerste cursus wiskundige

analyse nog niet klaar was voor een formele behandeling in termen van ε-δ-definities van

limieten[33, p.20]. Het probleem lijkt te zijn dat de verandering die de conceptie van li-

mieten van de studenten moet doormaken te groot is1. De studenten beginnen namelijk

met een heel intüıtief begrip van limieten, dat ze in het middelbaar hebben aangeleerd.

Dit begrip noemt Juter, in navolging van Tall, een conceptual-embodied begrip, waarbij

er fysische percepties gebruikt worden om via gedachteexperimenten vorm te geven aan

wiskundige concepten[33, p.5-6]. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een kind dat een

optelling voorstelt als het samenbrengen van twee verzamelingen zintuigelijke objecten.

In het geval van limietprocessen bestaat dit conceptueel-belichaamde concept uit “intui-

tive perceptions of limits of functions”[33, p.6], zoals de limiet van goed gekende functies,

bijvoorbeeld 1
x
. Om tot een formeel-axiomatische conceptie te komen moeten studenten

eerst nog langs de zogenaamde proceptual-symbolic[33, p.6] wereld passeren, waarin con-

cepten voorgesteld kunnen worden als symbolen en er dan ook symbolisch operaties met

deze concepten kunnen worden uitgevoerd. Het probleem is dus dat de stap vanuit een

conceptueel-belichaamd concept naar de axiomatische-formele formulering, waarmee vele

cursussen wiskundige analyse I beginnen (ook deze die Juter bestudeerde) te groot is voor

de meeste studenten.

Dit vertoont, zoals Juter ook opmerkt, overeenkomsten met de historische ontwikkeling van

de wiskundige analyse. Voor deze een axiomatisch-formele formulering ontving van onder

andere Cauchy en Weierstrass, maakte zij ook een ontwikkeling door die eerst sterke banden

1“The formalistic presentations of limits at lectures and in textbooks appear to be too far away from

the students’ previous experiences causing the[m] problems to integrate their new knowledge with existing

knowledge”[33, p.23].
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Figuur 9.1: De grafiek van 1
x (Bron:http://www.sagemath.org)

had met de meetkundige context waarin ze eerst opdook maar daarna vooral symbolisch

verder werd ontwikkeld [33, p.6-7]. In deze context is het interessant op te merken dat

een belangrijke twijfel voor veel studenten was in welk stadium van de berekening ze

infitesimalen2 mogen laten vallen omdat ze gelijk zijn aan nul [33, p.21]. Dit is het grote

probleem dat de contradicties veroorzaakte in de vroege infinitesimaalanalyse.

Verder evalueert Juter nog twee mogelijke oplossingen voor de educationele problemen rond

limietprocessen.

Ten eerste beschouwt ze een aanpak die de laatste decennia aan populariteit heeft gewon-

nen: het gebruik van rigoreuze infinitesimalen. Het voordeel hiervan is dat er maar één

kwantor in de definitie’s die hiervan gebruik maken voorkomen, in contrast met de ge-

bruikelijke drie kwantoren uit ε-δ-definitie[33, p.7-8]. Daarnaast vallen de berekingen van

een limiet in de infinitesimale aanpak samen met het bewijs van hun bestaan, wat in de

traditionele aanpak twee verschillende bewijzen nodig heeft. Er zijn echter verschillende

nadelen aan deze aanpak. Ten eerste betekent de overgang van drie kwantoren naar één

kwantor niet noodzakelijk een verbetering voor de studenten, omdat het mogelijk is dat

de kwantoren op zich een probleem vormen, en niet hun vernesteling [33, p.7-8]. Daar-

naast hebben studenten veelal de ε-δ-methode nodig in andere vakken, waardoor ze een

2In deze context zijn infinitesimalen de limieten van functies waarvoor limx→a f(x) = 0.
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sterk nadeel ondervinden als ze deze nog niet uitgebreid behandeld hebben in een cursus

wiskundige analyse[33, p.21].

Een tweede alternatief voor de klassieke volgorde wordt in Australische universiteiten toe-

gepast. Het Australische systeem bestaat uit een eerste jaar zonder ε-δ-definities en met

enkel een intüıtieve theorie van limieten. Pas in het tweede jaar krijgen ze dan maar de ε-

δ-definities, wanneer het merendeel van de studenten reeds een uitgebreide, intüıtief begrip

hebben van limieten. Juter waarschuwt echter wel dat in deze aanpak de voorbeelden en

toepassingen verstanding moeten gekozen worden, zodat ze de intüıtieve conceptie van li-

mieten niet zodanig veranderen dat deze later in conflict zou komen met de ε-δ-definities[33,

p.22]. Voor deze voorbeelden raadt Juter historische voorbeelden uit de periode voor Cau-

chy aan.

Uit deze studie kunnen we samen met Juter dus het volgende concluderen: de fases die

de conceptuele ontwikkeling van studenten moet doorlopen vertoont gelijkenissen met de

historische ontwikkeling van infinitesimalen, en het is belangrijk dat studenten al deze fases

doorlopen3. De beste manier om deze ontwikkeling te stimuleren is het kiezen van geschikte

voorbeelden en oefeningen, waarbij de geschiedenis ons kan helpen4. Ze benadrukt dat het

gebruik van moderne infinitesimalen weinig verbeteringsmogelijkheden belooft, omdat dit

de nood van de drie fases van conceptuele ontwikkelingen niet wegneemt.

3“It took many years for the historical development of rigor in the formulation of limits to reach the

current level and there were controversies during that time[. . . ] Students today have the same problem

even though they have acces to unambiguous definitions of limits”[33, p.21].
4“Tasks based on original texts can be used to help students to understand different ways to perceive

limits, and also to make them explore limits in various historical formulations”[33, p.23].
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Besluit

Laat ons, bij wijze van besluit, eerst de voornaamste onderzoeksvraag van deze thesis be-

kijken: Wat was de aard van de inconsistentie in de vroege infinitesimaalanalyse en hoe

werd hiermee omgegaan? We hebben gezien dat de inconsistentie bij Newton, Leibniz,

L’Hospital en Reyneau het gevolg was van twee aannames over infinitesimalen die elkaar

tegenspraken: dat dx = 0 en dx 6= 0. Het bleek dat deze vier auteurs uiteenlopende

epistemologische en ontologische verhalen over oneindig kleine wiskundige grootheden de-

den, maar dat ze er wel op een analoge manier mee om gingen. Er was een duidelijk te

onderscheiden manier om met deze infinitesimalen te rekenen, waarbij er een welbepaalde

volgorde was om eerst de ene, dan de andere suppositie toe te passen.

Met de resultaten van het historisch onderzoek zijn verscheiden dingen gedaan, eerst en

vooral om een verder inzicht te krijgen op de hoedanigheid van de inconsistentie, daarnaast

ook om de significantie ervan te achterhalen. Als eerste gingen we de mogelijkheid van een

logische reconstructie van de redeneerprocessen die in de vroege wiskundige analyse wer-

den toegepast na. Al snel bleek dat een reconstructie in een paraconsistente logica weinig

belofte inhield. Een meer vruchtbare reconstructie door Priest en Brown, door middel van

de Chunk & Permeate structuur blijk zinvoller. We gebruikten daarbij een adaptieve logica

om te kijken hoe men de dynamieken van deze laatste kan toepassen om de permeabiliteits-

relatie te construeren. De conlusie die we uit deze logische reconstructie kunnen trekken is

dat het redelijk is om te stellen dat de inconsistentie uit de vroege wiskundige analyse op

zijn minst beter gemodeleerd kan worden met een niet-adjunctieve logica die een beperkte
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uitwisseling tussen haar fragmenten toelaat dan met klassieke logica of een driewaardige

paraconsistente logica. Dit lijkt ook overeen te komen met de aard van infinitesimalen: in

sommige contexten zijn ze klein genoeg om gelijk aan nul genomen te worden terwijl ze in

andere contexten toch groot genoeg zijn om niet gelijk aan nul te nemen (bijvoorbeeld om

te delen).

Om verder inzicht in de aard van de inconsistentie te krijgen vergeleken we deze met enkele

andere bekende voorbeelden van inconsistente wiskunde. De eerst verzameling voorbeelden

kwam uit de geschiedenis van de wiskunde. Daarbij bleek de vroege wiskundige analyse

samen met de vroege verzamelingenleer een inconsistentie te zijn waarbij de inconsitentie

veroorzaakt werd door proposities over de gebruikte concepten. Een andere belangrijke

groep inconsistenties werd daarentegen veroorzaakt door een tegenspraak tussen bepaalde

proposities over objecten enerzijds en bepaalde meta-wiskundige aannames anderzijds.

In de vergelijking met opzettelijk inconsistente rekenkunde viel het vooral op dat de incon-

sistente rekenkunde formeel uit te drukken was met een logica die gluts toelaat, terwijl dit

tot trivialiteit leidt in het geval van de vroege infinitesimaalanalyse.

Ten slotte is er getracht om te kijken naar de significantie van de inconsistenties in de

vroege wiskundige analyse. We zagen daarbij dat, na Kuhns concepten te specificeren

en aan te passen aan MathPract, het kader dat we gebruikten, het plausibel was om te

spreken over een revolutie in de wiskundige analyse door Cauchy. Het bleek daarbij dat

de inconsistenties een noodzakelijker oorzaak waren voor de revolutie, maar het valt nog

te onderzoeken of ze wel een voldoende oorzaak waren om te spreken van een crisis die

Cauchy’s revolutie veroorzaakte.

Ten slotte keken we naar onderzoek uit het wiskundeonderwijs om na te gaan of we konden

spreken van analogieën tussen de historische ontwikkeling van de wiskundige analyse en

de acquisitie ervan bij studenten. Daarbij waren er conceptuele ontwikkeling bij studenten

op te merken die grote gelijkenissen toonden met de historische evolutie van de analyse.

Met Juter wezen we daarbij op de voordelen die een goede kennis van de geschiedenis

van de wiskunde ons kunnen geven om de valkuilen die studenten kunnen tegenkomen te

voorkomen.
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APPENDIX A

Klassieke logica, inconsistentie en trivialiteit

Klassieke logica is in deze thesis verondersteld als achtergrondkennis1 In deze appendix

wordt echter even ingegaan op enkele onderscheiden met betrekking tot inconsistentie en

trivialiteit. Eerst en vooral wordt een explosieve gevolgrelatie ` gedefinieerd als een ge-

volgrelatie waarvoor, voor alle A en B geldt:

A ∧ ¬A ` B (A.1)

Een theorie is triviaal als ze een inconsistentie bevat en een explosieve gevolgrelatie heeft.

Een triviaal gevolg van een premissenverzameling Γ is een gevolg dat enkel afleidbaar is

door gebruik te maken van beide conjuncten van een inconsistentie met behulp van een

explosieve gevolgrelatie[46, p.4].

Een paraconsistente logica noemen we elke logica met een niet-explosieve gevolgrelatie,

met andere woorden:

A ∧ ¬A 6` B (A.2)

1Ik gebruik hier de notatie’s uit [4].
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Klassieke logica heeft een explosieve gevolgrelatie. Dit kunnen we op verschillende manieren

bewijzen. Een voorbeeld:

1 A ∧ ¬A Prem

2 A 1; SIM

3 A ∨B 2; ADD

4 ¬A 1; SIM

5 B 3,4; DS



APPENDIX B

Paraconsistente logica: CLuNs

In een paraconsistente logica zijn er in plaats van de gebruikelijke twee waarheidswaarden

drie: {1} (alleen waar), {0} (alleen vals) en {0, 1} (‘waar en vals’ of ‘paradoxaal’). Het

voornaamste idee dat paraconsistente logica onderbouwt is dus het feit dat er zinnen kun-

nen zijn die zowel waar als vals zijn. Een1 zwakke paraconsistente logica is CLuNs, die

we bekomen door de consistentie-eis van klassieke logica (als v(A) = 1, dan v(¬A) = 0) te

laten vallen terwijl we volledigheid (Als v(A) = 0, dan v(¬A) = 1) blijven veronderstellen.

De logica LP is het ¬-∧-∨-fragment van CLuNs[6, p.2].

B.1 Syntax van CLuNs

Syntactisch komt dit overeen met het volledig positieve fragment CL + van CL samen

met A ∨ ¬A. CL + wordt gegeven door volgende axioma’s:

• Uit A en A ⊃ B afleiden dat B

• A ⊃ (B ⊃ A)

• ((A ⊃ B) ⊃ A) ⊃ A)

• (A ⊃ (B)) ⊃ ((A ⊃ B) ⊃ (A ⊃ C))

• ⊥⊃ A

1Dit deel komt uit [6].
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• (A ∧B) ⊃ A

• (A ∧B) ⊃ B

• A ⊃ (B ⊃ (A ∧B)

• A ⊃ (A ∨B)

• A ⊃ (A ∨B)

• (A ⊃ C) ⊃ ((B ⊃ C) ⊃ ((A ∨B) ⊃ C))

• (A ≡ B) ⊃ (A ⊃ B)

• (A ≡ B) ⊃ (B ⊃ A)

• (A ⊃ B) ⊃ ((B ⊃ A) ⊃ (A ≡ B))

• (A ⊃ ¬A) ⊃ ¬A

De logica CLuNs bekomen we door de zogenaamde Schütte-eigenschappen, die de negatie

“naar binnen duwen” [6, p.3] toe te voegen aan CLuN. Dit zijn de volgende:

• A¬¬: ¬¬A ≡ A

• A¬ ⊃: ¬(A ⊃ B) ≡ (A ∧ ¬B)

• A¬∧: ¬(A ∧B) ≡ (¬a ∨ ¬B)

• A¬∨: ¬(A ∨B) ≡ (¬A ∧ ¬B)

• A¬ ≡: ¬(A ≡ B) ≡ ((A ∨B) ∧ (¬A ∨ ¬B))

B.2 Semantiek van CLuNs

De semantiek voor CLuNs kunnen we op verschillende manieren geven. Ik zal hier wat

Batens Priest style semantiek noemt[6, p.11] geven omdat deze ook voorkomt in de litera-

tuur over inconsistente rekenkunde. Laat M = 〈D, V 〉 een driewaardig model zijn voor de
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taal L2. Dan is VM een valuatiefunctie die W afbeeldt3 op {[1], [0, 1], [0]}. We zeggen dat

A waar is alss Vm(A) ∈ {[1], [0, 1]}. De toekenningsfunctie v wordt als volgt gegeven:

• v+ : S → {0, 1}

• v− : S → {0, 1}, waarbij voor A ∈ S, v+(A) + v−(A) ≥ 1

• v : C ∪V→ D

• Elk n-air functiesymbool wordt afgebeeld op een n-aire functie op D

• Voor elk n-air predikaat P is v(P ) het paar dat we de extensie v+(P ) en de anti-

extensie v−(P ) noemen. Hiervoor geldt:

– v+ : Pr → ℘(Dr) (℘(Dr) is de machtsverzameling van het r-de Cartesische

product van D)

– v− : Pr → ℘(Dr)

– v+(πr) ∪ v−(πr) = Dr

De valuatiefunctie vM (die aan elke WFF een waarheidswaarde uit {[1], [0, 1], [0]} toekent)

bepaald door het model M wordt gegeven door:

• v+
M :W → {0, 1}

• v−M :W → {0, 1}

• als A ∈ S, v+
M(A) : v+(A)

• als A ∈ S, v−M(A) : v−(A)

• vM(πrα1 . . . αr) = {1} iff v(α1), . . . v(αr)〉 ∈ v+(πr)\v−(πr)

• vM(πrα1 . . . αr) = {0, 1} iff v(α1), . . . v(αr)〉 ∈ v+(πr) ∩ v−(πr)

• vM(πrα1 . . . αr) = {0 iff v(α1), . . . v(αr)〉 ∈ v−(πr)\v + (πr)

2Een toekenningsfunctie v beeldt wff’s af op hun mogelijke extensie. Een valuatiefunctie, bepaald door

een model M , is een functie die de waarheidswaarde van wff’s bepaalt.
3[6] gebruikt een andere notatie, met {T, I, F} in plaats van {[1], [0, 1], [0]}.
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• v+
M(¬A) = v−M(A)

• v−M(¬A) = v+
M(A)

• v+
M(A ∧B 3 1} alss v+

M(A) 3 {1} en v+
M(B) 3 {1}

• v−M(A ∧B) 3 {1} alss v−M(A)ı{1} en v−M(B) 3 {1}

• v+
M((∀α)A(α)) 3 {1} alss v+

M(A(β)) 3 {1} voor alle β ∈ C

• v−M((∀α)A(α)) 3 {1} alss v−M(A(β)) 3 {1} voor alle β ∈ C
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Paris, 1708.

[58] G. P. R. Routley; and J. Norman. Paraconsistent Logic: Essays on the Inconsistent.

Philosophia, Verlag, 1989.

[59] E. L. Sageng. Colin MacLaurin and the Foundations of the Method of Fluxions. PhD

thesis, Princeton University, 1989.

[60] G. Schubring. Conflicts between Generalization, Rigor and Intuition: Number Con-

cepts Underlying the Development of Analysis in 17-19th Century France and Ger-

many. Springer, New York, NY, 2005.

[61] A. Sfard. Mathematical practices, anomalies and classroom communications problems.

Constructing mathematical knowledge: Epistemology and mathematics education, pa-

ges 248–273, 1994.

140



[62] L. Shabel. Kant on the Symbolic Construction of Mathematical Concepts. Studies In

History and Philosophy of Science, 29(4):589–621, 1998.

[63] D. Shapere. Reason and the Search for Knowledge: Investigations in the Philosophy

of Science, volume 78. Reidel Dordrecht, 1984.

[64] J. M. Smith. Inconsistency and scientific reasoning. Studies in History and Philosophy

of Science Part A, 19(4):429–445, 1988.

[65] D. J. Sweeney. Chunk and permeate: The infinitesimals of isaac newton. History and

Philosophy of Logic, (ahead-of-print):1–23, 2013.

[66] J. Van Bendegem. Proofs and arguments: The special case of mathematics. Poznan

Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 84(1):157–169, 2005.

[67] J. P. van Bendegem. Inconsistencies in the history of mathematics: the case of infinite-

simals. In J. Meheus, editor, Inconsistency in Science, pages 43–57. Kluwer Academic,

Amsterdam, 2002.

[68] J. P. Van Bendegem and B. Van Kerkhove. The unreasonable richness of mathematics.

Journal of Cognition and Culture, 4(3):525–549, 2004.
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