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Enguany fa dos-cents anys que mori LEONHARD EULER (1707-
1783). La Seccio de Matematiques de la Societat Catalana de Cien-
cies s'anticipa a la celebracio d'aquest centenari amb el cicle de con-
ferencies que li dedica durant la primavera del 1982, el text de les
quals apleguem en aquest volum.

Es dificil fer pares, amb poques paraules, el valor de l'obra
matematica d'EULER. En un moment historic en el qual les mate-
matiques havien assolit la seva independencia respecte de les altres
ciencies i la g6esti6 del rigor comencava a plantejar-se, EULER crea
una bona part de l'Analisi i revisa gairebe totes les branques de les
matematiques pures que es coneixien, donant demostracions deta-
llades dels teoremes quasi sempre originals i ordenant el conjunt de
coneixements d'una manera consistent.

Tot i haver publicat un gran nombre de memories, la major
part de l'obra matematica d'EULER esta recollida en quatre treballs
fonamentals:

En el seu Introductio in Analysin Infinitorum (1748) hi ha tot
el nucli dels coneixements moderns sobre algebra, teoria d'equa-
ciones, trigonometria i geometria analitica, essent notable el fet
que la trigonometria apareix per primera vegada relacionada amb
l'Analisi i no com un apendix de la geometria o de l'astronomia.

Tambe conte la introduccio de les notacioins per a les funcions
trigonometriques i de la funcio exponential i el descobriment de la
relacio entre el numero it i el numero e.
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Institutiones Calculi Differentialis, la obra que li segueix el
1755, ha estat la base dels textos de Calcul fins a principis del nostre
segle degut a la seva completitud i, a la vegada, al seu caracter intro-
ductori.

Les Institutiones Calculi Integralis (1768-1770) apleguen el

treball d'EULER sobre aquest tema i tambe sobre equacions diferen-

cials destacant la introduccio i el tractament de les funcions Beta i

Gamma.
El problema de les corbes isoperimetriques, de la braquisto-

crona en un medi resistent i de les geodesiques que li havien estat
suggerits pel seu mestre JOHN BERNOUII L1 els resol inventant el Cal-
cul de Variacions. Les idees fonamentals apareixen a Curvarum
Maximi Minimive Propietate Gaudentium Inventio publicat el
1741.

La primera part de Vollstandige Auleitung zur Algebra (1770)

esta dedicada a I'Algebra determinada de la qual es dona les bases.

Aquest treball conte ja la formula binomial per exponent real enca-

ra que la demostracio que en dona es incompleta per un problema

de convergencia de series, fet curios essent EULER un mestre en fart

de fer anar les series infinites. La segona part tracta 1'aritmetica in-

determinada o diofantina i dona la solucio d'alguns problemes de

FERMAT.
Endemes, EULER publica treballs sobre gairebe tots els proble-

mes de matematiques aplicades i de fisica matematica que s'havien

plantejat a la seva epoca. De les seves aportacions cal esmentar: En

la mecanica d'un sistema rigid, la determinacio de les equacions ge-

nerals del moviment d'un cos al voltant d'un punt fix i tambe d'un

cos lliure. Aixi mateix troba les equacions generals de la hidrodi-

namica.
En els seus treballs sobre Astronomia publicats al llarg de mes

de 30 anys va atacar el problema dels tres cossos i encara que el seu
metode no era el mes adient va permetre de construir les primeres
taules lunars.

Davant de la impossibilitat d'abastar de cop una obra tan ex-

tensa i matematicament creativa com la que hem esbossat, les con-

ferencies que transcrivim a continuacio pretenen nomes explicar el

pensament matematic d'EULER en alguns camps especifics: la teoria

[362]



PRESENTAC16 9

de series, la teoria de nombres, la fisica matematica i la fonamenta-
cio del Calcul. A traves d'elles, pero, podreu arribar molt mes llu-
ny que no pas us sabriem portar nosaltres en la valoracio de la im-
portancia de la seva obra.

Desembre 1983
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