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1. Sammanfattning

Jag har blivit tilldelat en femton sidor (A3) lång dokumentkopia med titeln �Angående
di�erenzialen och integralen�, märkt �Stockholm 1752�. Dokumentet förefaller vara skrivet
av Fredrik Henrik af Chapman (eller möjligtvis på uppdrag av honom).

Di�erential- och integralkalkylen introducerades på 1600-talet av Isaac Newton and Gott-
fried Wilhelm Leibniz, oberoende av varandra. Den franske matematikern Guillaume de
l'Hôpital gav 1696 ut en bok som behandlar Leibniz di�erentialkalkyl. Denna bok var den
första i sitt slag och kan antas ha fått mycket stor spridning i Europa. Boken bär titeln
Analyse des In�niment Petits pour l'Intelligence des Lignes Courbes .

Efter att ha läst igenom af Chapmans text gör jag följande observationer:

• Texten ser bitvis ut att följa l'Hôpital mycket nära. Det ser verkligen ut att vara ett
�utdrag�, precis som s.2 av materialet anger. Mycket har dock hoppats över - han
har endast tagit med utvalda delar. För att utesluta möjligheten att af Chapman
har bidragit med egna idéer i materialet, måste en mer noga jämförelse göras. En
sådan kräver tid då l'Hôpitals bok omfattar �era hundra sidor.

• Materialet behandlar endast di�erentialkalkyl - ej någon integralkalkyl. Titeln ut-
lovar alltså mer än vad texten faktiskt återger. Antingen �nns det mer material,
som jag/vi ännu inte har fått se, eller så har af Chapman helt enkelt nöjt sig med
detta.

• Vid den aktuella tidpunkten (1752) hade l'Hôpitals bok om di�erentialkalkyl varit
publicerad i över 50 år, så man kan anta att denna litteratur var väletablerad i
akademiska kretsar i både London och Stockholm.

• Vid en direkt läsning (oberoende av l'Hôpitals bok), �nner jag ingenting som sticker
ut. Detta är vad man kan förvänta sig i en (omodern) introducerande text till dif-
ferentialkalkyl. De�nitioner, standardregler och standardberäkningar. De problem
och exempel som lyfts fram är ämnade att illustrera teorin snarare än direkta prak-
tiska tillämpningar.
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2. Frågor som kräver fortsatt undersökning

Af Chapmans text ger upphov till en rad frågor. Här följer några:

• Var af Chapman den förste svensk att ge sig på en översättning av (delar av)
l'Hôpitals bok? Eller hade möjligtvis någon i Stockholm redan gjort detta?

• Genomgående används ordet �kroklinier� för att beskriva det vi idag kallar för �kur-
vor�, som ligger närmare tyskans �Kurve� och franskans �courbes�. Har af Chapman
själv myntat detta begrepp, eller var det redan ett etablerat begrepp i dåtidens
Stockholmska högre matematikskola?

• Varför intresserade sig af Chapman för just denna del av l'Hôpitals bok? Af Chap-
mans material har ett tydligt fokus på kurvor och en möjlig förklaring skulle kunna
vara att af Chapman hade en förhoppning om att kunna använda denna nya teknik
(di�erentialkalkyl kan betraktas som en teknik) vid både konstruktion av skepp och
vid design av skrov. Man bör komma ihåg att år 1752 då hade nästan hundra år
gått sedan Newton visade på di�erentialkalkylens första användningsområden inom
fysiken.

• Omkring år 1960 började de franska biltillverkarna Citroën och Rénault att an-
vända sig av s.k. Bézier-kurvor vid designen av sina karosser. Dessa matematiska
verktyg är nu en integrerad del i moderna CAD-system som exempelvis används
vid fartygsdesign. Kan det hända att 1700-talets skeppsbyggare använde någon fö-
regångare till Bézier-kurvor vid design av sina skrov? Var det något sådant som
af Chapman önskade att uppnå? Kan det ha varit därför som huvudfokus i hans
utdrag ligger på kurvor (kroklinier)?
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