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FÖRSTE AFDELING.

Om de som det mathematiske Studiums
Dy rkelse udfordrer? samt oru den Misbrug , man ved 

Sætningernes Generalisation kunde have at

S. i. JN aar man betragter de saare forskjellige Drivefjædre, 
som bestemme ethvert Menneske især til denne eller hin Hand- 
lemaade, den store Forskjellighed i vore Legemers udvortes og 
indvortes Organisation, i vore Tilbøjeligheder, vore Lidenska
ber, vore AEvner, den mærkelige Afstand imellem vore Fore
stillinger og Begreber, og imellem de forskjellige Grader af 
Tydelighed og Klarhed, hvormed samme fattes og beholdes af 
os, endelig den store Ulighed i vore Domme over Tingenes 
Værd ; om deres Forhold til vore Kræfter og vor Lyksalighed — 
kort sagt, naar man overvejer, hvor mangfoldige de Bestem
melses-Grunde ere, som i vore Domme og Beslutninger sættes 
Fornuften ved Siden — for ikke at sige over den — saa vil 
man ingenlunde finde det ubegribeligt, at ikke sjelden den 
Föb cl) ane vælges af et Menneske 3 hvortil dets Anlæg og Kræf
ter staae i ugunstige Forhold. Denne, ogsaa ved Erfaringen 
stadfæstede, Sætning bliver endnu mere indlysende, naar man
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tager Hensyn til de udvortes Omstændigheders saa hyppige Ind
flydelse paa hint Valg, Imidlertid er jeg langt fra at nægte — 
hvad jeg endog tiltroer mig at kunne godtgjöre med temme
lig Vished — at denne Disharmonie i det Enkelte kan være 
Harmonie i det Hele.

S. 2. Hvad der gjelder om Valget af vor Löbebane i 
Almindelighed, maa ogsaa have Sted i Henseende til det vi
denskabelige Fag, hvortil vi bestemme os. Ikke sjelden vælge 
vi os en Videnskab af ganske andre Aarsager , end saadanne, 
der ere Piesultater af langsom Eftertanke og upartisk Selvprö- 
velse. Udsigt til magelige Dage, til vigtige Embeders Opnaa- 
else, til Rigdommes Erhvervelse, Haab om engang i Tiden at’ 
glimre, eller og andres Anbefaling, forenet med vort eget Ønske 
derved at anbefale os hos dem, ja endog — hvilket især har 
Sted i vore yngre Aar — vore Forældres og Slægtningers eller 
Formynderes Valg, anticipere meget ofte hin Eftertankes, hin 
Sclvprovelses Stemme-Rettighed.

3. Disse Aarsager udvirke ej aliene, til Skade for 
et eller andet Fag, at mange Aander, ved hvis ypperlige An
læg et saadant Fag kunde have vundet uudsigelig meget, strax 
fra Begyndelsen af erholde ganske andre Directioner, end dem, 
hvorved de kunde have viist sig i deres største Fuldkommen
hed 5 men endogsaa dette, at om end den Kraft, hvormed de 
stræbe opad, eller henimod den Gjenstand, for hvilken de sy
nes fortrinlig dannede, er stærk nok til uagtet alle Hindringer 
at begynde den foresatte Bane, dog Modstanden af det Medium, 
hvorigjennem de tvinges til at bevæge sig, bliver saa stor, at 
den over den videnskablige Horizont beskrevne Bane bliver me
get kort, lav og umærkelig. Man indseer ogsaa let i Folge heraf*,  
at, da den udvortes Nytte er det4 som ved enhver Ting fal- 
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der meest i Öjnene og snarest omspörges, den her omtalte Skjeb- 
ne oftest inaa træffe de Aander, som af Naturen ere dannede 
for dèt Speculative, eller, overhovedet, for alle de Undersø
gelser, hvis Udspring ligger for langt fra Anvendelsen, til at 
deres Nytte kan indsees af enhver. Dertil höre, mere eller 
mindre, enkelte Dele af Philosophien, af Mathematiken, af 
Naturkyndigheden. For fjerne fra det daglige Livs Sphære, 
oversees deres store og vigtige Indflydelse paa de övrige Kund
skabers mulig stórre Fuldkommenhed. Man drikker det klare 
Vand af Bækken, uden at bekymre sig om Isen paa Alpernes 
Toppe, ja deklamerer vel stundom imod hine Fjeldes Ufrugt
barhed. Man beundrer ofte et Arbejdes usædvanlige Skjön- 
hed, berömmer dets tillige forhøjede Brugbarhed og ophöjer 
Kunstneren, som forfærdigede det, imedens man uskjönsom 
glemmer Opfinderen af den bedre Fiil, den bedre Meisel, uden 
hvilke Kunstneren ej skulde have kunnet give sit Arbejde denne 
Fuldkommenhed. Vilde man — for at blive ved den sidst 
anførte Lignelse — end indvende at den paa for mange Files 
Forfærdigelse anvendte Deel af Tiden var spildt, saa kunde at
ter svares, at endog den mindste Mængde af gode Instrumen
ter kan blive overflødig der, hvor der fattes Kunstnere, som 
kunne eller ville betjene sig deraf. Da Forfatteren i det Fol
gende faaer Lejlighed at komme tilbage til Bestemmelsen af de 
spekulative Studiers Værd ; afbryder han denne Sidebetragtning, 
for igjen at henvende sig til Hoved-Ojemedet af nærværende 
Forelæsning, som er, at undersøge, hvad der udfordres til 
Mathematikens hældige Dyrkelse, og hvad de, som, af hvilken*  
somhelst Aarsag have begivet sig paa Mathematikens Bane have 
at iagttage, for, af deres Kundskabs Tilstand, at drage den 
muligste Forde el for Videnskaben,
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4. Jo nöjere man bliver bekjendt med den menne
skelige Natur, desmere vogter man sig for eensidige Domme 
over samme, desmere vænner man sig til at udlede Phæno- 
menerne derved, af flere end" een Aarsag allene. Denne An
mærkning bor vejlede os til folgende Sætning, hvis Modsætning 
nogle Anthropologer synes at have antaget:

Det er uafgjort, om den, som for trinli g, eller endog 
udelukkende, beskjæftiger sig med visse Gjenstande, gjör 
det 1) af Mangel paa dEvne til andre B e sk] æfti- 
gelser, eller 2) af fortrinlig D isp osition for det Fag, 
hvori han arbejder, fy cf Ulyst til at forlade en Gj e n- 
stand, som först iblandt alle tildrog sig hans Opmærksomhed 
og opvakte hans Interesse, eller og g') folge en vel over
lagt Flan.

$. 5. Det er altsaa, i mine Tanker, en overilet Slut
ning, at n'é’zz udelukkende Beskjaftiçplse med een Gjenstand 
allene forudsætter en Mangel, en Ufuldkommeuhed i Organi
sationen , og jeg maa derfor ansee Fuis’s Yttring i hans Min
detale over Euler, d) at nemlig denne store Mand var for got 
or ganiseret til at vise et udelukkende Talent for Mathematiken, 
mere som en Veltalenheds Floskel, mere som en sindrig, end 
en grundig Tanke. Man maa ikke forvexle det som udfordres 
til at blive bekjendt med enkelte Dele af en Videnskab, eller 
til deri at naae en maadelig Fuldkommenhed, med det der ud
kræves til denfuldstændige Oversigt af samme , med de Talen
ter der ere uundværlige for dem, der selv ville foroge og ud
vide sammej ¿) ikke betragte den ved Vanen eller een af de

d) Forelæst i det K. V. Akad, i Petersb. d. s3de Oct. i78.3.
by En Videnskab som Mathematiken foröges ved enkelte Sandheders, udvi

des ved almindelige Methoders Opfindelse.



andre ovenfor anforte A arsager frembragte mindre Eeqvemhed 
til andre videnskabelige Arbejder som en oprindelig Vbeqvernhed 
til samme. Hvor vanskeligt det er, at fælde en sikker 02 
grundig Dom heri, paa Grund af de Erfaringer man liar , el
ler troer at liave, om enkelte Menneskers större eller mindre 
aandelige Fuldkommenheder, og hvor vaklende de Slutninger 
ere , hvilke man troer sig berettiget til at uddrage af det Eens- 
artede, altsaa paa en vis Maade Indskrænkede, i nogle Aan
ders Virksomlieds-Sphære, haaber jeg at kunne gjöre endnu ty
deligere ved folgende Betragtninger:

§. 6. Först er Indflydelsen imellem Aandskræfter og 
Videnskaber yexelsidig, det er, hine udvikle disse, og disse 
igjen hine. Det er altsaa i ethvert enkelt Tilfælde, fölgelig 
og i Almindelighed, vanskeligt, om ej umuligt, at bestemme, 
hvorvidt en Aand, som i Henseende til en Videnskab har er
hvervet sig Fortjenester, skulde have været i Stand dertil, uden 
ved Hjelp af — jeg vil ej sige de Kundskaber, hvormed hans 
Forgjængere allerede have beriget samme Videnskab; thi da de 
.tjene ham som Eræmisser, ere de ham allerede af denne Aar- 
sag uundværlige — men endog uden Hjelp af den Habitus, 
som han, ved at studere disse sine Forgjængeres og Læreres 
Arbejder, forskaffer sig. Naar det ikke er tilladt eller over- 
eensstemmende med en god Logiks Regler, at allene tilskrive 
Geniets Kraft-Anvendelse det, som tildeels ogsaa skyldes F7- 
denskabens foregaaende Tilstand, (og det desmindre, jo fuld- 
komnere denne Tilstand var), saa bliver det ogsaa en ikke 
ringe Fejl, naar man, af en foregiven Mangel paa haand- 
gribelige Pro ver, forledes til at nægte eller fradømme den med 
et eneste Fag beskjæftigede, deri allene sig fortrinlig visende 
Aand al Spontaneitet, og paastaae, at ingen anden Art af

Kill Sels-, Skr.iSoi. II Deel, II Hofte. L
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Kundskaber skulde kunne have frembragt lîgesaa hældige Virk
ninger paa det samme Individ , forudsat at disse sidste Kund
skaber vare bievne ham meddeelte under gunstige Omstændig
heder, og forend det Fag, som for nærværende Tid beskjæfti- 
ger ham, havde modificeret hans Kræfters Yttring og Retning 
saaledes, at Beskjæftigelsen med andre Gjenstande maatte blive 
mindre frugtbringende, end den ellers efter al Sandsynlighed, 
kunde være bleven.

7. Dernæst ere Vanens Magt og Egenkjerlighedens 
Herredomme for bekjendte til, at jeg behöver udforlig at for
klare , hvorledes de kunne blive bevægende Aarsager til at man 
ej lettelig opgiver et yndet og — i det mindste eiter ens egen 
Overbeviisning — med Hæld drevet Studium.

8. Endelig kunne meget agtvoerdige og ædle Grund
sætninger tilvejebringe en saadanlver, Varme og Interesse for 
en enkelt Videnskab, at den deraf folgende udelukkende Be- 
skjæftigelse med samme maa forekomme dem, for hvilke den 
rette Bevæggrund er skjult; som en Folge af Mangel paa Re
ceptivitet for andre Arter af Kundskab, som en Virkning af 
en ufuldkommen Organisation. Saaledes kan Prædilection for 
Geometrien være Virkningen af en stærk Fölelse for den paa 
Hyidenz. sig grundede Overbeviisning..

p. Den Sætning, at kun middelmaadige Floveder kun
ne beskjæftige sig med een Gjenstand allene, bliver altsaa en 
meget upaalidelig Norm for Bedømmelsen af intellectuelle Fuld
kommenheder, ligesaa uvis som den modsatte, at gode Hove
der bör bedömmes efter det större Antal af Gjenstande r der 
formaae at fatte og bearbejde. Svaghed kan medföre en större 
Trang til Afvexling.
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$. io. Hensigten af disse forclöbige Bemærkninger er, 
at nedbryde eller i det mindste at svække nogle Fordomme, 
som kunde afholde ellers gode Hoveder fra Mathematikens 
Studium, f. Ex. at en vis Aandstorhed saavel kan være Aar- 
sag til, som Folge af, denne Videnskabsdyrkelse. Smollets 
Plaisanterier over Mathematiken ere bekjendte. Man kan svare 
ha in og hans Efterfølgere med Jaucourt'. Il est facile d'etre 
plaisant, sans avoir raison. Ogsaa den berömte Hufeland sy
ncs at have drevet Frygten for Mathematikens skadelige Virk
ninger for vidt. En Newtons, en Leibnitz's, en Eulers, en 
Fæstners hoje Alder beviser det Modsatte, og skjönt disse 
store Mænd, især Leibnitz og Fæstner, have beskjæftiget sig 
med andre til en levende Indbildningskraft bedre harmonerende 
Gjenstande, skulde de dog ikke have naaet den Höjde og Hæ
der i Videnskaben, naar ikke den störste Deel af deres Tid 
havde været den mathematiske Muse helliget.

li. Endnu bedre, end paa den negative Vej, op- 
naaer Forfatteren maaskee sin Hensigt paa <Avz positivée, ved at 
vise, at de forskjeiligste Sjels-AEvner udfordres, i höjere eller 
ringere Grad, til Mathematikens hældige Studium.

5. la. I Henseende til de af den psycholof ske Sandse- 
lighed afhængige Sjelens Ævner have vi at betragte :

A) Indbildningskraften.
1) Ej uden Grund anseet som en lykkelig Organisations Fjen

de mærke, fristes man allerede til at sætte en levende 
Indbildningskraft iblandt de til enhver Videnskabs — alt- 
saa og til Mathematikens — hældige Dyrkelse, om ikke 
uundværligste, dog saare nyttige Requisita. Dette Postu
lat troer Forf. at være des færre Indvendinger underkastet, 
jo flere Grunde man har til at overbevise sig om, at Ma- 

L 2
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thematikens roelige og med den stræn geste Fornuft Haand 
i Haand gaaende Udövelse er den slkkreste Dæmning imod 
denne Sjels-dEvner noksom bekjendte Udsvævelser.

a) I ligemaade er den Begeistrin g, hvori Phantasien formaaer 
at sætte et Menneske, et ikke foragteligt Middel til store 
Vanskeligheders Overvindelse. Og hvem nægter vel, at 
saadanne kunne forekomme i de Arbejder som tjene til 
Mathematikens Fremme ? Den höjere theoretiske Astrono
mie beviser det tilfulde.

3) En levende Indbildningskraft er en rig Kilde til Ideer af 
stor Udstrækning. Den danner — det er sandt — som 
oftest Hypotlieserj men Fornuften kommer efter med Pro
vestenen, Hypothesen verificeres enten ganske eller tildeels, 
og Videnskaben vinder derved. Ogsaa lierpaa giver Astro
nomien Exempler.

4) Visse Dele af Mathematiken udfordre en större Intension 
af denne Ævne end andre Dele. Ikke altid har den, som vil 
gjöre sig bekjendt med stereometriske Sætninger, eller med 
Machin-Læren, eller med andre udstrakte og i samme Plan 
liggende Gjenstande, oplysende Modeller ved Haanden. 
Phantasien maa altsaa supplere denne Mangel. Har den 
ikke Intension nok, til at holde de i Beskrivelserne ad
spredte Partial-Forestillinger tilsammen, saa fremkommer 
der, hvad en Mathematiker især bor vogte sig for, et for
virret Billede om det Hele og dets Sammenhæng. Man 
kan til en Prove eftersee de Beskrivelser, som gives over 
Ild- eller Damp Maschinen i den 2,1 Forelæsning af vor 
berömte Krafts Hydraulik, og i det XI Kap, af Langs
dorfs Hydraulik,
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5. 13. B) En hurtig og udstrakt Idee-Association. Uden denne 
skulle mange interessante Bemærkninger undgaae Mathema- 
tikeren j ja, uden dens Hjelp kan hans Hensigters Opnaaelse 
ofte blive ham umulig. Et mærkværdigt Exernpel herpaa 
Endes i Eulers Afhandling De Rectificatione Ellipseos §. LEI. 
Opuse. Tom. II. pap. lóo.

J. 14. C) En pod Hukommelse. Denne med de tvende fore- 
gaaende saa nöje forbundne AEvne synes maaskee mere und
værlig i en Videnskab, hvori den menneskelige Aand oser 
det meste af sig selv. Selv Videnskabens store Omfang kan 
fordre og foraarsage , at man ved Formel-Répertorier og an
dre Indretninger kommer denne AEvne til Hjelp. Men det 
lader sig tillige buvise, at man, endog ved disse Hjelpemid- 
lers Afætjenirig, maa lade det komme an paa den gode Hu
kommelses Bistand , uden hvilken man skulde arbejde alt for 
langsomt, til at''kunne udrette noget særdeles Stort til Vi
denskabens Bedste. Hr. Murhard har troet at Euler og flere 
Store Analyster vare i Besiddelse af saadanne Répertorier. c) 
Maaskee. Men maalte disse store Mænd ikke desuagtet have 
en temmelig stærk Local-Hukommelse, naar de af Excerp
ter, som rnaatte være temmelig vidtløftige, i en Hast skulde 
finde den sögte Formel? Ikke at tale om den Erindrings 
Styrke, som udfordres til at gjenkjende en Formel under 
sine forskjellige Indklædninger. Uden Eulers magelöse Hu
kommelse skulde vi ikke have erholdet denne store sit Syn 
ganske berövede Geometers Anviisniig til Algebraen, ikke 
hans Dioptrik, ikke hans Theorie over Maanetis Bevægelser^ 
ikke lians mangfoldige andre Afhandlinger, af hvilke enhver

c) Cf. Hr. Prof. Hindenburgs Arch. r. u. a. Math. 6tes H. peg, 247- 

249- 
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skulde liave hædret sin Farfatter, om han endog havde be
holdt sit Syns fuldkommenste Brug.
15. I Henseende til en sund og lys Forstands Uundværlig

lied for Matheinatikens Dyrkere, synes det niaaskee overflø
digt at fore Beviset, da denne Videnskab saa ganske, saa 
foitrinsviis, er Forstandens Verk. Imidlertid har Mathema
tiken, som alle övrige Videnskaber, sin bestemte Andeel af 
Sjels-AEvnernes Brug. Det kan derfor ikke være unyttigt, 
lier at betragte de forskjellige Forhold, hvori Forstands-Æv« 
nerne staae til Videnskaben oin Størrelserne.

$. 16. A) Den allerførste Fordring som synes at kunne gjö- 
res en Mathematiker i Henseende til Forstandens Brug, er 
logisk, og bestaaer deri, at han bør besidde den AEvne, med 
Fiinhed og Rigtighed at opdage enhver Paralogisme i sine 
egne eller andres Slutninger. Denne Fordring bliver desuef- 
tergiveligere , jo mere forviklede, jo vidtløftigere Slutnin
gerne ere. Men denne Ævne er en væsentlig Deel af det 
philosophiske Genie', altsaa kan, fra denne Side betragtet, 
ingen blive en fortrinlig Mathematiker, soin ikke tillige skul
de, om lian istædet for Mathematiken havde valgt Philoso
phien, ogsaa heri have gjort hældig Fremgang. Jeg venter 
mig ikke her den Indvending, at de fleste Slutninger i Ma
thematiken ere af den Beskaffenhed, at deres Rigtighed 
Urigtighed uden Moje kan indsees. Saa lette ere de ej altid. 
Antag f. Ex. at en paa dette Axiom :

Naar A og B have Sted, har ogsaa C Sted.
havde bygget et System , men ej beviist den omvendte Sætning;

Naar A og B ej have Sted, kan ej heller C finde Sted 
og Mathematikeren uden Prövelse betjente sig af de formeente 
Sandheder i dette System, hvad bleve da Følgerne af hans
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svage Syn? Naar Analysten, ved de forskjellige Værdier, 
han tillægger den foranderlige Störreise x, bliver vaer, at 

Værdien x = 3a giver Bröken
X2-|-2aX— ï5a^

X2 —4ax -|~3aa
den Form o

O 9

og nu vilde slutte, at samme Brök aldeles ingen angivelig 
Værdie havde,, vilde han da ikke gjore sig skyldig i en Pa
ralogisme ? Og hvor let var det dog ej ved forste Öjekast at 
forfalde dertil? — Det samme gjelder om det Spörgsmaal: 
Gives der Bröker af den Beskaffenhed, at, skjöndt behand
lede efter den bekjendte Regel, deres Tæller og Nævner, 
for en given Værdie af x, dog uden Ophor vedbliver at for
svinde? Et Spörgsmaal som Hr. La Grange besvarer benæg
tende (Theor. des fonct. anal. P. I. no. 3ç) da derimod 
Joh. Bernoulli (Opp. Tom. I. pag. 4°4) synes at ansee det 
omspurgte Tilfælde som muligt.

$. 16. Det er unægteligt, og bidrager til Mathemati- 
kens Hæder, at de Regler hvorefter, og (især) de Præmisser 
hvoraf der sluttes, ere ulige sikkrere og Indvendinger mindre 
underkastede, end Reglerne og Præmisserne, hvoraf man i 
andre speculative Fag betjener sig. Imidlertid tillader denne 
Principernes store Paalidelighed dog ingenlunde Mathematike- 
ren at gaae ganske mechanisk frem. Saaledes lærer vel Alge
braen , at Antallet af de imaginaire eller umulige Værdier af 
enhver Lignings Rödder stedse er et lige Tal. Hvoraf folger: 
At en qvadratisk Lignings tvende Rödder ere enten begge re
elle eller begge umulige. Den som nu af denne meget rig
tige Sætning vilde slutte videre saaledes : En qvadratisk Lignings 
tvende Rödder ere enten paa een gang brugbare, eller og paa 
eengang ubrugbare, den, siger jeg, vilde slutte overilet, og 
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beraaber m’g i saa Henseende paa Kæstners geometr. Abh. 
xste Sammlung, pag. 49*  No. 3o*

17. De lier anförte Exempler, hvis Antal jeg let 
kunde have foröget, vise noksom, at en fim og rigtig Fölclse 
for hver Mangel af demonstrativisk Vished i Slutningerne er 
Mathematikeren, ikke mindre, end enhver anden Videnskabs
dyrker, yderst vigtig. Uden denne Gave, hvis Mangel maa- 
skee end ikke Logikens møjsommelige Studium tilfulde kunde 
bode paa, lader det sig ikke tænke, at nogen skulde vorde en stor 
Geometer.

18. B) Den næste Fordring til Mathematikeren er lige- 
saa vigtig, ligesaa ueftergivelig. Han inaa besidde en Fær
dighed i at fatte og danne sig abstrakte Begreber og ab
strakte Sætninger. Fra Geometriens yderste Forgaard, hvor 
det physiske Legeme ved Materiens Afklædning beredes til at 
modtage Navn od geometrisk Legeme, indtil det Inderste af den 
hojeste Analyses Tempel, hvorfra man igjennem Variations
regningens og det af La Grange generaliserede Taylorske The
orems Telescoper forinaaer at omskue dens hele, vidtstrakte 
Horizont, er jo Abstraction den Vejviserinde, ved hvis Haand 
vi fores opad. Hvor naturligt altsaa , at den krafteslöse Van
drer her inaa blive tilbage !

$. 19. C) Men ikke allene AEvnen at see det Almindelige i det 
Specielle eller Individuelle, ogsaa den modsatte AEvne er 
Mathematikeren uundværlig, naar han skal gavne ved An
vendelsen af sin Theorie. Denne AEvne udgjor, efter For
fatterens Mening, et Skillerum imellem tvende Klasser af 
Mathematiker, og findes langt sjeldnere i Ordets ædleste For- 

’ stand end Abstractions-AEvnen. Grunden dertil troer jeg lig
ger i folgende Betragtninger ;



20. AEvnen at abstrahere eller at skue det Almin
delige i det Specielle eller Individuelle forudsætter Vid (inge- 
nium), det er, efter nogle Skolers Talebrug, den naturlige 
Værdighed at see Lighed og Overeensstemmelse i det Forskjel- 
U°e. Falder denne Lighed i Sandserne, saa udfordres heller 
intet videre til dens Opdagelse end gode Sandse-Redskaber og 
den fornødne Opmærksomhed eller Reflexion. Falder den der
imod ikke i Sandserne, forudsætter dens Opfindelse Opda
gelsen af Middel-Begreber, saa er denne AEvne des större, 
jo flere slige Middel-Begreber den formaaer paa eengang at 
opdage og sætte imellem de tvende Ting den sammenlig
ner, og jo flere Ting den paa eengang formaaer at sammen
ligne. Hvor vanskeligt dette end undertiden kan være, har 
man dog den Fordeel, at de tvende yderste Led af den Række 
af Begreber, som brugtes til Sammenligningen, ere givne, og 
det altsaa blot kommer an paa at finde, om jeg saa tor sige, 
een, to eller flere rationale, logiske Middelproportionaler imel
lem hine tvende yderste Led. Gandske anderledes forholder 
det sig derimod med Æonen at skue det Specielle og Enkelte 
i det Almindelige, at opdage Forbindelsen imellem en almin
delig Sandhed og dens nyttige Anvendelse. Her gives kun det 
ene Led, den almindelige Sandhed, terminus a quo ; det an
det Led, Anvendelsen, terminus ad quem, er skjult. Kun 
dette er Betingelsen, at Anvendelsen bor være nyttig, eller dog 
i det mindste opvække Interesse. Er altsaa hin Opgave, at 
opdage Middel - Begrebet, eller Middel - Begreberne, som ud- 
gjdre Overgangen imellem tvende givne Forestillinger, alle
rede vanskelig at oplöse, formedelst det Ubestemte, som der
ved forekommer , saa er det öjensynligt , at den ulige 
mindre bestemte Opgave, at finde Overgangen fra en almin-

Vid, Seli S*r.  «8oj. II Deel, II Hafte. M
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delig og abstract Sætning til de nyttige eller interessante Co- 
rollarier, som kunne udledes af samme, maa være uliae van- z o
skeligere. Forstanden befinder sig her omtrent i samme For
fatning, som den, der paa Skakbrettet skal gaae fra et givet 
Feldt, for efterhaanden med Springeren at komme paa alle öv- 
rige Feldter. Hvert Skridt, i Begyndelsen især, er Famlen, 
(tâtonnement) naar det skeer uden gode Reglers Vejledning. 
Intet Under altsaa, om der findes langt flere, som have An
læg til at udgruble abstráete og dybtliggende Sætninger, end 
saadanne som besidde den hældige Gave, at opdage slige Sæt
ningers interessante eller nyttige Side-

§. 2i. En anden ikke liden Vanskelighed i denne Over
gang fra det Almindelige til det Specielle og Individuelle for- 
aarsager Mathematlkens store Omfang. Den som er fremmed 
i en af dens mange Dele, maa naturligviis standse, naar de 
Indsigter, som udfordres til Anvendelsen af de fundne Resul
tater, netop ligge uden for denne ham fremmede Deels Om
fang. En övet Geometer foretager sig f. Ex. at oplose det iso- 
perimetriske Problem paa den omvendte Vej, det er, af den 
givne Ligning for en vis krum Linie at udfinde de forsk jellige 
Class er af isoperimetriske Maxima eller Minima, som denne 
omvendte Oplosning virkelig giver, saa er det ôjensynligt, at 
han, ved at undersöge Cyklo’iden , maa træffe paa et Mini-

eller, ved at undersöge den med AbscissernesX 0
Axe parallele rette Linie, hvis Ligning er y — a, paa et an-

d) Den mindre övede kunde til et Forsög vælge sig den forste og femte af 

de almindelige Sætninger t som findes i det denne Afdeling tilføjede 

Tillæg.



samme y'ydx.

der tilkommer den blandt alle Linier, der have

Men hvad Betydning y
r» ¿B

oe Quotienten -Û7— ? Kun den som tillige kjender Bevægelsens 

og Ligevægtens almindelige Love, og de derfra hidledede sym- 
boliske Udtryk, formaaer at give de tvende her anförte For
mer Liv og Betydning. I den rene Geometrie betyde de intet*  

2.2. Man seer heraf at det Sindrige i Anvendelsen 
af abstráete Sandheder, foruden det egentlige dertil fornödne, 
sjeldne Talent> ogsaa forudsætter megen mathematisk Erudi
tion.

a3. D) Da Mathematiken, saavelsom Philosophien, har 
sine tilsyneladende Antinomier, (Paradoxer) hvis Oplysning 
udfordrer en nøjagtig Opmærksomhed paa de fineste Forskel
ligheder i Videnskabens logiske Gang, eller i Principiernes 
Anvendelses-Maade , saa sees at Skarp sindighed er en den 
pliilosopliiske Geometer ligesaa vigtig Egenskab, som AEvnen 
at opdage de fjerneste Ligheder. Uden denne ypperlige Egen
skab skulde Anvendelsen af det i Litt. C. omtalte Talent
ofte være udsat for Vildfarelser, des betydeligere, jo almin
deligere den Sætning var, hvoraf man havde uddraget sine 
Slutninger. Man vilde f. Ex. deraf, at

sin. 2 $ + 4Sin. 3$ + + in inf. = ———

slutte, at o -p o -p o T o T • 
tigen, c)

= —-, og slutte urig-

e) Dette er ikke ¿et eneste Tilfælde , hvor den Forudsætning, at den 
foranderlige Störreise zzz. o , kan fore i Vildfarelse, n.iar man uden 

M z
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§. 24. Unægtelig behöver Philosophen en finere $k arp
sludi ghed end Mathematikeren. Forskjellen grunder sig, soin 
let sees, paa Forskjellen imellem Gjenstandene for begges Be
tragtning. Sammenligningen a£ Størrelserne og disses Former — 
endog hvor den ikke er intuitiv, — er dog mindre sammen
sat, mindre forviklet, beroer paa mindre fine Forskjelligheder, 
end de mangesidige Sammenligninger, som Philosophen har 
Anledning til at anstille. Man tillade Forf. her at tilføje føl
gende nöjere Bestemmelse af dette Forhold !

2.5. Mennesket kan enten betragte sig selv eller det 
der er uden for ham, (Verden) eller og sin Forbindelse med 
denne Verden. Altsaa dele alle philosophiske Betragtninger 
sig i tre Hoved-Classer r

1) i Anthropologlske , hvis Gjenstande er Mennesket selv;
2) i moralske, hvis Gjenstande er hans Forbindelse med. 

Vetden, for saavidt nemlig Kundskaben om denne For
bindelse bestemmer lians Spontaneitet ; og

Forsigtighed anvender den almindelige Form. Man eftersee f. Ex. 
Eulcrs Theor. Motus corpp. solid, et rigid, pag 63. cor. 2. §. 169. 
hvor der- siges , at det lille Rurn, d som et hvilende materielt Ele
ment gjennemlöber, naar en Kraft p virker derpaa, er det Halve af det 
Rum, dds, som samme, paa hvilkeiisomhelst Maade, (utcunque mo- 
tuiu , altsaa med hvilken Hastighed man end vil), bevægede Partikel,

X p d t 2 
dreven af samme Kraft p, skulde gjennemlobe, eller af dds = —t----

(ibid. §. 167) , for 

som det synes tilladt ,

enhver Hastighed Sættes altsaa ,

yrzro, saa bliver dds 2= d«
Xpdt2 ...

»——¿skjóndt

efter E. = -1---- . Forf. troer ikke, at denne Anmærkning er overflo-
2 A

dig i Henseende til den , der vilde danne sig til Mathematiker. For 
Mestere i Videnskaben behoves den naturligviis ikke»



3) i cosmologiske, hvis Gjenstand er det hele ham omgi
vende Universum. Forstaaer man nu, for Kortheds Skyld, 
ved Mdlhematisk Skarpsindighed den Grad af AEvne, som 
Mathematikeren behover til sin Videnskabs hældige Bear
bejdelse og Fremme, og paa samme Maade forstaaer de 
övrige Forbindelser af Ordet : Skarpsindighed t saa seer man, 
ved en liden Eftertanke, at den mathematiske Skarpsin
dighed maa afvige jneest fra den anthropologiske, mindst 
fra den kosmologiske.

Endskjöndt man altsaa vel i Almindelighed kan vedblive 
den Sætning, at Philosophien fordrer skarpsindigere Hoveder, 
end Mathematiken, beroer dog dette Mere meget paa den Classe 
af philosophiske Kundskaber, om hvilken der tales; thi ogsaa 
heri kan der være stor Forskjel. Man bor adskille Socrates fra 
Plato, og denne fra sin Discipel Aristoteles ; man bör erindre 
sig, at en Boileau eller Moliere ej kunne sættes i Rang med 
en Racine eller Corneille, skjöndt de alle vare gode Digtere, 
ligesom hine alle vare Philosopher. Pai tial-Overeensstemmelse 
medförer derfor ikke Total-Lighed, f)

$. 26. Da Betydningen af Ordene Vid, Skarpsindighed 
og Dybsindighed ej er saa bestandig og bestemt, som man kunde 
önske, forbigaaer jeg her, at tale om det sidstnævnte Talent, 
saavelsom om Opfinde Ise s-Kraften, da de vigtigste dertil udfor- 
derlige Momenter allerede ere berörte i det forhen afhandlede. 
Hoved-Summen deraf bliver øjensynlig folgende:

/> Endnu mere problematisk bliver altsaa Gyldigheden af den Sammenlig
ning som Hofraad Wieland har anstillet imellem Aander af en meget 
forskjellig Tendenz, Nt-wton og Shakespeare! til den sidstnævntes 
Fordeel. ”Hvor er”, sporgeren hæderlig Forfatter, ”Maalestokkenf 
her, til et maale Størrelsen af Begges Virksomhed ?”
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Mathematikens Studium udfordrer en lykkelig Blanding 
eller Forbindelse af alle de Sjelens Fuldkommenheder, som grun
de sig, deels paa en i Henseende til dens Sensorium fortrinlig 
Organisation, deels paa Sjelens indere Be c ep ti vit e t, 
deels ogsaa paa en hbj Grad af Selvvirksomhed. (Spon
tanéité t) .

Dermed nægtes ikke, at jo enkelte af disse Fuldkom
menheder udfordres i höjere Grad, i rigeligere Maal, ved an
dre Videnskabers Studium, at Digteren f. Ex. behover en hur
tigere , fyrigere Indbildnings-Kraft, Historikeren og Lægen en 
troere Hukommelse, Philosophen en storre Skarpsindighed, 
Statsmanden og Lægen et storre Talent til at uddrage analo
giske Slutninger, o. s. fr. Kun dette er Forfs. Mening : Der
som det vi kalde Fortrinligt i Sjels-AEvnerne, efter nogle Psy
cho logers ikke usandsynlige Formodning, ej er andet end en 

forfinet Virksomhed af een og samme Sjelens Grundkraft, 
da kan man med Feje paastaae, at Mathematikens hældige 
Dyrkelse udfordrer ikke en ringe, ikke en middelmaadig, men 
en anseelig Deel af denne intensive Quantitét, g')

g) Vist nok har man og Exempler paa Mennesker, som med et middel- 
maadigt Hoved have gjort Fremgang i Mathematiken. Men — eet 
er at komme frem i en Videnskab , et andet er at være oplagt for den, 
endnu noget andet at være skabt for den. Tissot fortæller, at en Mand, 
der i sit 4ode Aar begyndte at lægge Vind paa Philosophie og Mathe
matik, blev et Offer for denne sin Lyst. Mon dette skulde være hæn- 
detham, ifald han, istedet for tvende abstráete Videnskaber, havde valgt sig 
andre Kundskabs-Arter, hvorved hans Imagination havde fundet mere Næ
ring, f. Ex. Naturhistorien , Verdens-Historie, Musiken eller Digtekun
sten ? Man tillade mig at tvivle derom. Vel vilde ogsaa her den sildige 
Begyndelse og deraf flydende mindre Böjelighed have hindi et ham fra 
at gjöre stor Fremgang. Men Skade , i Sammenligning med den af
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§. 27. Efter disse Betragtninger, som sigte til at vise 
de psychology ske Betingelser, uden hvis Fyldestgjörelse intet 
betydeligt kan ventes til Videnskabernes Fremme, synes intet 
at være tilbage af Vigtighed 5 thi Geniet, siges der, behover 
ingen Regler , og hine Betingelser udgjöre tilsammen, hvor de 
ere tilstæde, det mathematiske Genie. Ikke des mindre bor 
hin Geniets Autonomie ej afholde os fra at raadföre os med 
hvad Fornuft og Erfaring i saa Henseende kunne lære os, at 
efterforske de Regler, som Geniet har at iagttage, naar det 
vil gaae en sikkrere Vej, end det inaaskee ellers skulde tage, 
om det overlodes til sig selv.

§. 2.8. Gvniets Kraft-Yttrlnger ere noget Positivt. Dette 
Positive kan ingen Regel give. Det gives af Naturen. Saale- 
ledes i Almindelighed, saaledes i enkelte Tilfælde; altsaa og i 
Henseende til det mathematiske Genie.

§. 29. Hvad Nytte medfore altsaa Reglerne I Man kan 
forestille sig Sagen ira folgende Side : De psychologiske Data, 
som tilsammentagne udgjöre Geniet, indeholde vist nok Grun
den til en i den Henseende bestemt Retning, at Geniet fortrin
lig — Universal-Geniet undtagen — drages hen mod en be
stemt Gjenstand, £. Ex. Mathematiken. Derpaa have Reglerne 
endnu ingen Indflydelse.

Nu slutter jeg videre saaledes : Dersom den aandelige 
Verden i alle Henseender lignede den materielle, saa maatte 
Geniet, uden Reglernes Medvirkning, drages hen imod sin Gjen-

Tissot anførte, kunde den neppe have gjort et ellers sundt og usvæk
ket Menneske. Hvad bliver Folgen af denne og lignende Erfaringer? 
Mon ikke den , at det mathematiske Genie maa bestaae af en 
betydelig Deel Spontane Itet, forbunden med en behiirig Deel 
R eceptivitet.
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stand — som her antages sammensat eller bestaaende afmange 
Dele — efter en Middel-Direction, som sandsynligviis blev den 
bedste y da den var den naturlige*,  det maatte paa denne Vej 
med den mindste Bekostning af Kræfter frembringe de störste 
Virkninger. Men saaledes gaaer det neppe til. De Dele af 
en Gjenstand , hvortil Geniet drages , men som det endnu in
gen Kundskab har om, ere, i Henseende til Geniet, saa got 
som ikke-tilværende, kunne altsaa ej virke derpaa, ej drage 
det til sig, ej tage Deel i Bestemmelsen af dets Retning, som 
da nödvendigen maa afvige mere eller mindre fra den för om
talte Middel-Direction. Geniets Bane kan altsaa, fra en anden 
Side betragtet, være meget ubestemt. Imidlertid er denne Bane 
ej ligegyldig, hvor der sporges om den mulig-störste Virk
ning. Her begynde altsaa Reglerne, eller, om man vil, de 
samtlige Grundsætninger, som udgjöre det mathematiske Stu
diums Crltik.

3o. Dersom det er Sandhed , hvad D'Alembert sagde, 
at gode Ræreboger i Mathematiken ikke er et endog de stör
ste Gebmetrer uværdigt Årbejde, men at meget mere saadanne 
Mænd udfordres til at frembringe de samme, hvormeget mere 
maa da ej den forhen omtalte Critik være en Bygning, som 
allene Mænd af förste Rang i Videnskaben, maaskee endog 
ikke uden med forenede Kræfter, formaae at udfore? Hvor 
naturligt altsaa, om Forf. i Foleisen og med Tilstaaelsen af 
sine Kræfters U tilstrækkelighed, her nedlagde Pennen og traadde 
beskeden tilbage ?

Mine højstærede Tilhørere bedes derfor at ville ansee 
folgende Pozjsög,, ikke som Noget, .der skal forestille Bygnin
gen selv, eller endog kun Rianen dertil, men som en halvbe- 
arbejdet Steen , der foreslaaes som et ved Bygningens virke
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lige Opforelse ej utjenligt Stykke, ¿er un¿er en beåre Arbej
ders Ilaand kunde erholde sin fuldkomne B. ugbarlied. Skulde 
Udfaldet vise, at endog denne ringe Forhaabning om mit Ar
bejdes mulige Nytte havde været et Selv-Bedrag, saa er Ta
bet for Videnskaben Intet, for dets Forf. blot den derpaa an
vendte Tid. Det K. V. S. tillade mig derfor at forelægge Det 
de Ideer, hvorfra jeg er gaaet ud, for nogenlunde at öjne, 
om ikke nærme mig Maalet!

3i. Ved Undersøgelsen af en meget udstrakt og af 
heterogene Partier sammensat Gjenstand er det godt at have 
folgende Condillac s Anmærkning for Ojne :

Quelques-uns y siger denne Philosoph i det idet Cap. af 
sin Logik, feront des tableaux plus ou moins vrais, ou Pon 
retrouvera beaucoup de choses comme elles sont en effet', 
tandis que d'autres, brouillant tout, feront des tableaux, ou 
il ne sera pas possible de rien reconnoitre. Chacun de nous 
néanmoins a vu les mêmes objets; mais les regards des uns 
etoient conduits comme au hasard, et ceux des autres se di
rigeaient avec un certain ordre. Or, quel est cet ordre? La 
nature l'indique elle même', c'est celui, dans lequel elle offre 
les objets*  Il y en a qui appellent plus particulièrement les 
regards', ils sont plus frapp ans, ils dominent, et tous les au
tres semblent s'arranger autour d'eux, pour êux.

Denne Vejviisning tro, har jeg givet Agt paa de mig i 
denne Region bekjendte Gjenstande, og det blev mig ej van
skeligt at opdage, at den Operation som kaldes Abstraclionen 
og Anvendelseji af methaphysiske Principer i Mathematiken 
her ere tvende iblandt de Hoved-Gjenstande, om hvilke den 
nys anförte Philosoph taler. Jeg troede altsaa at burde be
gynde med disse og söge at bestemme, hvad Indflydelse disse 

f 'U. Stis. Skr, 1891 II Deel, II Heefte, N 
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tvende lysende Punkter kunde have paa Rigtigheden eller Urig
tigheden af de Baner, som de forskjellige mathematiske Genier 
beskrive, altsaa, med hvad Sikkerhed man tor overlade sigtil 
den Vejledning de give, eller hvad Forsigtighed der ved at 
folge dem bor iagttages. At en saadan Undersøgelse kan 
stifte Nytte, er, synes mig, upaatvi vieligt ; den furste Deel 
nemlig, som bestemmer Abstractionens Værd, især for Analy
sten, den anden, som indeholder en Critik over Anvendelsen 
af methaphysiske Principer, mere for Physico Mathematikeren , 
thi ogsaa for den rene Mathematik er det vigtigt at dens Dyr
kere kjende de metaphysiske Principers Brugbarhed, ligesom 
paa den anden Side Abstractionens Misbrug ej kan være den 
anvendte Mathematik ligegyldig.

§. 02. Forstaaer man ved Critik Indbegrebet af de limi
terende Regler, ved Methodik Indbegrebet af de conserverende 
og ved Heuristik Indbegrebet af de extenderende Regler, ved 
Architectonik derimod, med Kant, (Critik der r. V. Transe. 
Methodenlehre, 3tes Hauptst. pag. 86*0  et seqv.) Læren om det 
Scientifske eller Systematiske i vore Kundskaber overhovedet, 
saa deler ogsaa Mathematikens Architectonik sig paa en liojst 
naturlig Maade i de tre Hoved-Dele ; Critik, Methodik, og Heu
ristik.

33. De tvende sidstnævnte Dele ligge uden for ForPs 
Plan. Han indskrænker sig derfor til at henvise til Prof. Mur- 
hards Litteratur der mathem. Wissenschaften, (Leipzig 1797. 8.) 
hvor de til Methodiken henhorende Skrifter anföres pag. 14, 

16, og nogle til Heuristiken henhörende pag. 13.
§. 34. Hoved-Sagen bliver altsaa at undersöge, om, 

naar og hvorfor Anvendelsen af Abstractionen og af de meta- 
physiske Princifier bor indskrænkes?
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35. Grundene, hvorpaa Besvarelsen af det i §. 34 
fremsatte Problem beroer, ere enten indvortes (intrínseca) eller 
udvortes (extrínseca).

36. Ved indvortes Grunde forstaaer jeg saadanne, 
som liave deres Oprindelse deraf, at Mathematiken betragtes 
som sidste Öjenieed', udvortes derimod kalder jeg dem, naar 
denne Videnskab betragtes som et Middel til andre Hensigters 
Opnaaelse. I denne Betydning gives der egentlig ingen indvor
tes Grunde, hverken i Henseende til Mathematiken eller nogen 
anden Videnskab; thi sæt endog, at Philosophien var bragt til 
hin idealske Fuldkommenheds Höjde, at den efter Kants Ud
tryk (Crit. der r. V. p. 867) var berettiget til at fore Scepte
ret over Mathematik, Naturkyndighed og alle ovrige Kund
skabs-Arter, blev den dog, efter al Sandsynlighed, at ansee 
som et Redskab for endnu höjere Hensigter , altsaa ej selv, 
sidste Hensigt^ men da vor Forstand behover visse Hvilepunk
ter, hvorfra den siden kan gaae videre frem i Forbindelsen af 
sine erhvervede Indsigter, lader hin Distinction sig alligevel 
bruge med Nytte, naar man kun erindrer sig, at den grunder 
sig paa noget Relativt og ikke inaa forstå aes absolute.

§. 37. Den Vej, som Forf. tager ved denne Undersø
gelse, er netop det modsatte af hvad den, ved forste Öjekast 
eynes at burde være ; thi han forbigaaer de udvortes Grunde 
og holder sig til de indvortes, skjöndt de förste egentligen an- 
gaae den virkelige, de sidste derimod den blot muelige Nytte. 
Grunden til denne Fremgangsmaade er tredobbelt:

1) Fordi det vilde fore til uendelig mange Sidebetragtninger, 
naar man vilde opsöge og gjennemgaae alle de Tilfælde, 
hvori Mathematiken virker uden for sig (udad), og saale- 
des grunde dens Critik paa disse saare mange og saare

N i
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forskjellige Tilfælde, £ Ex. paa dens Reaction, paa de 
n - a5 inclus, anförte Sjels-AEvner, dens Indflydelse 

paa andre Videnskaber, dens Forbindelse nied det borger
lige Livs Sysler, o. a. m.

a) Fordi en saa vidtløftig Undersøgelse endog bliver unyttig 
af den Aarsag, at Mathematikens, som enhver anden Vi
denskabs, udvortes Fuldkommenhed voxer eller aftager, 
naar dens indvortes Fuldkommenhed vinder eller taber,

3) Fordi de udvortes Fordringer til Mathematiken under visse 
Omstændigheder kunde komme i Collision med hinanden, 
saa at den, fra een Side betragtet, vandt, fra en anden 
derimod, tabte i udvortes Fuldkommenhed, li) Denne 
Collision kan, som man let indseer, ej have Sted, naar 
man allene tager Hensyn til dens indvortes Fuldkommenhed.

38. Man forestille sig derfor en med de fornödne 
Ævner udrustet Aand, bestemt ene og allene til at udvikle de 
under Begrebet Störreise hen hörende mangfoldige og ligesom 
Størrelserne selv ueensartede Forestillinger og de paa disse Fore
stillinger sig grundende Sandheder, og spörge sig selv:

Å) Vundgaaelig bliver en saadan Collision, naar Mathematiken, betrag
tet som Middel, underordnes nogen anden end den højeste og sidste 
Hensigt af al menneskelig Virksomhed, og saalænge som dens Fuld
kommenhed bedömmes udvortes, efter particulaire Hensigter. I de 
Stater, f. Ex., hvis Bestyrere paa eengang besjæles af Herskesyge og 
Lyst til Erobringer, især naar de grændse til Havet, kan Mathema
tiken paa eengang være yndet og frygtet ; det forste i Henseende til 
dens store Indflydelse paa en forbedret Land- og Söe-Magt, uden 
hvilken den Erobringslystne intet kan udrette; det andet i Henseende 
til den Klarhed, den Fölelse for Evidenz, den giver Forstanden, 
tvende Beskaffenheder som umuligt kunne yndes i Lande, hvor en 
ved mörke Begreber fordunklet Religion er eet af Midlerne, hvorved 
Magten vedligeholdes,
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Hvorvidt bör denne Aand gaae i Abstractlonens og de 
metaphy  siske Frlncipiers Brug , naar han paa det fuldkomneste 
skal kunne opfylde den angivne Bestemmelse l Naar og hvori 
bör han indskrænke sig i Anvendelsen af disse i sig selv mue- 
ligt nyttige Hjelpemidlerl

For at kunne besvare dette vanskelige Spörgsmaal, maae 
vi betragte hver af dets tvende Dele for sig.

§. 3c>. Hvad den forste Deel af det fremsatte Spörgs
maal angaaer, da forstaaer det sig Selv, at alle psychologiske 
og physiologiske Undersögelser f. Ex. angaaende en for vidt 
dreven Abstractions Skadelighed enten i Henseende til Sjelens 
eller Legemets ovrige Tilstand, lier forbigaaes, og af de for- 
skjellige Virkninger, som ilyde af denne Operation, ikkun de 
tages i Betragtning, som have en uundgaaelig og udelukkende 
Virkning paa Mathematikens videnskabelige Tilstand.

Man maa altsaa i Abstractionens Natur opsoge de F ata y 
som tjene til Spórgsmaalets Oplosning.

§. 40. Vi adskille Os selv fra de os iboende Forestil
linger. Det med Forestillings-ÅEvne begavede Jeg ansee vi for 
noget Bestandigty og Forestillingerne y Billederne, som efter- 
haanden fremkomme og forsvinde i dette Uforanderlige, som 
Modificalioner af samme. Billederne selv adskille vi indbyrdes 
fra hinanden, og finde mere eller mindre Overensstemmelse 
imellem samme. Vi erindre os at have havt nogle af disse 
Billeder tilforn.

41* I dct vi ansee vort Jeg som det Uforanderlige, 
det Blivende, hvori alle Gjenstande afbildes, i det vi domme 
om tvende Billeders större eller mindre Overeensstemmelse, i 
det vi eiindre os, at et vor Sjel nu foresvævende Billede tilforn 
ogsaa har været en Gjenstand for dens Beskuelse, erkjende vi 
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Identiteten ; i det vi adskille Os selv fra de os foresvævende 
Billeder, i det vi ere os sammes mindre Overeensstemmelse be
vidste, erkjende vi Eiversiteten i vore Forestillinger; og det 
beroer ingenlunde paa Os selv, om vi ville ansee identiske 
Forestillinger som diverse, og omvendt, eller ikke. Dette læ
rer en umiddelbar indvortes Erfaring os, og altsaa er den be- 
kjendte metaphysiske Grundsætning :

Quicquid est, est ; et impossible est ut idem sit et non sit 
ej andet end en Erfarings-Sætning, soin man liar uddraget af 
hin allerførste og allersiinpleste Selvbetragtning, og ifört et 
philosophisk Klædemon.

§. 42. Det er for nærværende, mere logiske end psy- 
chologiske, Undersøgelse ligegyldigt om man vil ansee Iden
titet og Eiversitet> som tvende almindelige Grund- eller Starn- 
begreber, eller som et Product af tvende forskjellige intcllec- 
tuelle Handlinger', ikke mindre ligegyldigt er det, om man vil 
ansee dem som de ældste og forste af alle Sjelens Virkninger, 
der tjene de övrige Forestillinger til Basis, eller tillægge andre 
af dens Virksomheds-Arter denne Prioritet'. Nok, at Forestil
lingerne om Identitet og Eiversitet med Rette kunne henføres 
til de forste Forestillinger, som Sjelen med Tydelighed er sig 
bevidst. Rum og Tid f. Ex. ere Coëxistentser, hvoraf ingen 
Deel er identisk med den anden, naar ubi og quando ere ter
mini comparationis, fuldkommen identisk derimod, naar lige— 
store Dele af det abstráete Rum eller den abstráete Tid be
tragtes i og for sig selv. Forestillingerne Rum og Tid forud
sætte altsaa Forestillingerne Identitet og Eiversitet. Det sam-? 
me kan siges om alle övrige os bekjendte Hov ed-Begreb er.

43. Af disse tvende primitive Forestillinger synes vel 
den om Identitet at være den ældste, men i Grunden ere de 



io3

uadskillelige og Correlata. Man forestille sig Bonnets Statue 
opvakt ved Lugten af en Rose, soin holdes nær til den. An
tage vi, at Lugten af denne Blomst er den forste Sensation, 
som Statuen liar havt, og at denne Sensation vedvarer, saa er 
den vist nok identisk for en Tilskuer, der formaaede at see 
ind i Statuens Inderste. Men ganske anderledes forholder det 
sig med Statuen. Den har per hyp. endnu ingen anden Fore
stilling havt end den, som Rosen opvakte i den. Hvorledes 
skulde da den Forestilling kunne opst.me i den : Denne For
nemmelse t som jeg nu har, har jeg havt uforandret, fra 
Begyndelsen afl Det begribes altsaa let, at Forestillingen om 
Identitet forst opvækkes i os, naar de forandrede Fornemmel
ser foraidedige Forestillingen om Diversitet. Den ene af disse 
Hoved-Forestillinger kan ikke defineres uden ved den anden.

5. 44. Ligesaa vanskeligt det er, at afgjore, hvilken af 
de her omtalte Forestillinger er den ældste ; saa vanskeligt er 
det og, i Almindelighed at bestemme den Grad af Krafts-An
vende Ise, som hver af dem udfordrer. Fine Forskjelligheder 
ere ligesaavel vanskelige at opdage, som fine Ligheder. I det 
Hele synes man at være vissere paa, at Ting ere virkelig for- 
skjellige, som forekomme os saaledes, end at Ting ere iden
tiske, fordi de synes os at være det: Eller: Vi ere mindre 
udsatte for Vildfarelser, naar vi ti lægge 1 ingene A og B, som 
vi sammenligne, Forskjellighed, end naar vi ansee dem for 
identiske. At f. Ex. det Rôde og det Blaae ere tvende for
sk jellige Farver, derom kunne vi ikke tvivle j at derimod tvende 
lignende blaae Feldter virkelig ere af samme Farve er upaali- 
deligt, da Forskjellen kan være for lin til at falde i Öjnene. 
De fleste Vildfarelser findes visselig ogsaa i de Domme, som 
fældes over tvende Forestillingers> Tings , Beskaffenheders etc.
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Identitet. Hvor ofte forvexle de mindre oplyste det Mod, som 
dErgjerriglied, Elskov, Erode, eller Fortvivlelse indgyder, 
med den tilsyneladende Dristighed, som kommer af Uvidenhed 
om Faren, og med det sande Mod, som fremvirkes hos deri 
ædle Mand, ved Foleisen af hans Pligt? Hvor ofte beundrer 
ikke Almuen det som Naade, Retfærdighed, Godgjörenhed, 
hvad den Visere fordommer som Svaghed, Grusomhed, Pra
leri ?

45. Den i foregaaende $. berörte Vanskelighed : at 
adskille de approæimatorisk-identiske Forestillinger fra de fuld
kommen identiske, har tvunget vor indskrænkede Aand, der 
hverken formaaede at opdage, benævne eller erindre sig de 
nendelig mange Nuancer, der £ Ex. adskille det ene Blaae fra 
det andet, til at gjöre sig visse almindelige Tegn (nomina ap- 
pellativdj, for dermed under eet at tilkjendegive en uendelig 
Mængde appro ximatoiisk-identiske eller homogene Forestillinger» 
Det Beqvemine, det Smigrende for vor indskrænkede Forstand, 
at kunne betegne uendelig mange forskjellige Forestillinger med 
et eneste Navn, at kunne danne sig almindelige Sætninger, som 
den udstrækker til en saa stor Mængde af Gjenstande, og ved 
hvis Hjelp den troer sig i Besiddelse afen i samme Forhold forö- 
get Kundskab, maatte altsaa være fristende nok til at give denne 
Udvidelse af Tegnenes Betydning et særdeles Fortrin.

§. 46. Disse Tegn— som man, til liden Baade for Phi
losophien, har sat i samme Classe, som de enkelte Begreber, 
de indbefatte under sig — ere at ansee som Indhegninger, der 
indslutte des större eller mindre Dele af de menneskelige Kund
skabers uoverseelige Flade, jo almindeligere de ere, eller som 
Grændser for de större eller mindre Provindser af Ideernes Rige. 
Man har saaledes, imod al sund Menneskeforstand, forvexlct det 
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Ind sluttende med dét Indsluttede, Landet, med dets yderste 
Omrids.

47. Her see vi altsaa tvende Afveje, for hvilke Phi
losophen , altsaa og M.athcmatikeren, som saadan, haver at 
vogte sig: den forste, paa hvilken han kan gaae for vidt i 
at distinguere, indtil Foi'shellen imellem de Q ing, han ad- 
skiller fra hinanden, bliver ukjendelig, ufattelig eller utæn
kelig ; den anden, den modsatte Yderlighed, som förer ham 
for vidt paa Abstractionernes Vej.

48. Hvorledes kan det sidste skee ? — I Alminde
lighed i dobbelt Henseende : Först, i Abstractionernes Dan-

D
nelse; dernæst, i Abstractionernes Brug.

49. Ved det forste , ved Misbrugen af denne saa 
nyttige AEvne, spildes en Deel af den saa yderlig kostbare 
¡Tid. Man tegner Omridser af ubekjendte Lande, moerer 
sig ved sammes Betragtning og troer tilsidst at kjende Landet 
selv, hvoraf dog kun Grændserne ere os — maaskee heel 
maadeligen bekjendte. Og dog er denne Afvej langt fra 
ikke den farligste; thi i Almindelighed mage vi det saa, 
at hine Indhegninger ej indslutte os aldeles ubekjendte 
Strækninger; vi lade Grændselinien gaae igjennem endeel af 
det dyrkede, os allerede bekjendte Landströg. Det övrige 
besætte vi med Slæder, Beboere, Produkter o. s. v., som i 
Beskaffenhed meer eller mindre , efter Sandsynlighedens 
Maalestok, afvige fra dem i den bekjendte Deel. Tage vi 
end feil, er det dog ikke ganske falsk, hvad vi have an
bragt inden for den af os betegnede Grændse.

50. Langt farligere er det derimod at nærme sig 
den anden forhen (§. 40) berörte Yderlighed. Grun
den hertil er den , ikke med en god Logiks Regler har- 

Vtå. Sels. Skr. II Ddtl , II Hefte, O



i o6

inonerende, Udvidelse af Dictum de Omni. Det falske Axiom : 
At de indenfor et almindeligt Begrebs, en almindelig Sætnings 
Omrids liggende specielle og enkelte Begreber eller Sætninger 
uforandret staae i samme Forhold til andre givne almindelige Be
greber eller Sætninger, soin mange, der gaae frem i deres Slut
ninger fra en abstract Sætning til en anden, synes at lægge 
til Grund, kan fore til ligesaa urimelige, eller i det mindste 
ugrundede, Resultater, sorn disse vilde være, naar en Physiker 
sluttede, at en flydende Masse, som, seet fra den ene Side, 
forekommer Ojet morkeröd, ogsaa fra alle andre Sider 
maatte sees at have denne Farve; eller en Politiker, at 
Lande, hvis politiske, moralske og physiske Forfatning i det 
Indvortes blev uforandret, ogsaa i enhver anden Frastand, 
under enhver anden Beliggenhed, maatte stedse have den 
samme moralske, politiske, statistiske, merkantilske Indflydelse 
paa hinanden.

§. 51. Lad os nærmere undersøge dette! — Det Hele 
(i omtalte Axiom, det almindelige Begreb) siger man, bestaaer 
af alle sine Deele tilsammentagne, og man betragter, i det man 
udtrykker sig saaledes, det Hele som noget særskilt, noget virkeligt 
Tilværende, som indeholder Delene, og saa at sige, giver 
dem en Art af Tilværelse, de ikke for havde. Men dette er 
netop urigligt. Det Hele bestaaer i Delene og ikke uden 
ved Delene. Disse Dele ere det, som virke, som staae i For
hold til hinanden inbyrdes og til andre Dele uden for det 
Hele. Nu kan det Fiele (efter den sædvanlige Talebrug) enten 
bestaae af homogene eller og af heterogene Dele. I det sidste 
Tilfælde maa Slutningen om Virkningen af et saadant Heelt 
paa andre Hele blive vanskeligere og mere forviklet. Da 
nu dette netop finder Sted ved almindelige Begreber og Sæt-



ringer, at de bestå ae af heterogene specielle eller enkelte Begre
ber eller Sætninger, saa sees at de Slutninger,som uddrages og dan
nes af tvende eller flere almindelige Begreber eller Sætninger, bor 
proves med megen Varsomhed, paa det man ej, mod sin Formod
ning, ved Erfaring eller nöjere Prövelse skal finde Resultater, dem 
man ansaae som alrneengyldige, kun at være sande i enkelte Til
fælde. Man vælge, for Ex., en Definition paa Genie i Al
mindelighed, og en ligesaa almindelig paa den intellectuelle 
Opdragelse, og forsøge, om man, ved disse tvende Definitio
ners Fljelp kan finde en almeengyldig og alineennyttig Sæt
ning. Hvorfor ikke? — Nej! thi Genie er et almindeligt
Begreb, som indbefatter under sig liere heterogene Begreber; 
Opdragelse ligeledes. Men alle Arter af Opdragelse passe sig 
ikke til alle Arter af Genie. Altsaa lader sig ingen almeengyldig, 
praktisk Sætning udlede af saadanne tvende almindelige Ord
forklaringer.

§. 52. Anvendelsen af foregaaende Undersøgelser paa 
Mathematiken i Særdeleshed, er ikke vanskelig, z) Istrcdet for 
samme maa Forfatteren endnu bemærke den Forskiel, som 
ved nøjere Eftertanke viser sig i de abstráete Begrebers Dan
nelse. Denne skeer nemlig, ved at abstrahere fra det, som 
udgjor Forskjelligheden imellem to eller flere Forestillinger, 
en Forskjellighed, som enten viser sig i Qvantiteten allene, 
eller i Qvaliteten allene, eller i begge tillige.

z) Man veed f. Fx. at A ttractionerne for Legemer, Flader, Linier og 
Elementer ere ganske iorskjeilige F.unctioner af Dislantserne , og at 
Slutningen :

O 2
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$. 53. AlleForskjelligliederi Quantiteten bestaae i det Mere 
eller i det Mindre. Dette Mere eller Mindre kan igjen vise sig en
ten i de væsentlige Beskaffenhedens Antal eller i deres ind
byrdes Forhold. Man danner sig altsaa et almindeligere Be
greb, enten

1) ved at forvandle det bestemte Antal af væsentlige Be
skaffenheder til et ubestemt Antal af saadanne ; f. Ex*  
Begrebet om en Polygon, af Begrebet om et Triangel, 
ved at forvandle Side-Antallet 3 til det ubestemte Side- 
Antal n ; eller og

2,) ved at antage et ubestemt Forhold imellem de væsent
lige Be skaffe nheder istædet for det bestemte, som gives i

Attractionen, som et Legeme A udover paa et andet Legeme B i 
en vis Afstand, forholde sig f. Ex, omvendt, som Quadratet af denne 
Afstand ;

Altsaa forholder sig ligeledes Attractionerne, hvormed de enkelte 
Elementer i A og B drage hinanden til sig, omvendt som Quadratet 
af deres respective Distantser.

er grundfalsk. Antag f. Ex. at en Cylinder, hvis Overflades 
Radius er R, hvis Længde er L, og hvis i Axen liggende Middel
punkt har Afstanden f\ fra en material Partikel, hvis Masse jeg 
Sætter ;—• I , og at denne Cylinders Attraction var
= 2 r^A4 • tL +V(/y-iL)*+R*  — V(A+iLp4-R*]

saa svarer til denne Total-Attraction, en Eleinantar-Attraction

, altsaa langt fra ikke en saadan , som gjelder for hele

Cylinderen. Axiomet: Hvad der gjelder om det Hele , etc., vilde 
altsaa i dette Tilfælde före til et ganske falsk Resultat. At dette 
ikke skeer i den y ide Prop, i den iste Bog af Newtons Prine. Phil. 
Math., er blot tilfældigt. Dog! hvortil saa konstige Beviser? Man 
tillægger jo en paa et Billiard lobende Kugle — altsaa det Hele — 
en retlinet Bevægelse, endskjöndt de enkelte Partikler —- Delene — 
have en spiralförmig.
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et enkelt Tilfælde ; f. Ex. ved at antage trende ulige 
store Vinkler istædet for trende lige store, og saaledes 
at ombytte Begrebet om et ligesidet Triangel med Begrebet 
om et Triangel i Almindelighed, Begrebet om en re- 
gulair Figur med Begrebet om en irregulair Figur.

§. 54. En Gjenstand kan forene flere Arter af Quan- 
titet. Tvende Figurer kunne have ligemange Sider, men ulige 
store Arealer, eller ligestore Arealer, men uligestore Perimetrer, 
o. s. fr. Et givet Begrebs Generalisation i Henseende til Quantitäten , 
lader sig altsaa iværksætte paa mere end een Maade. Men i 
alle Tilfælde skeer den, ved at sætte ubestemte Tal istædet for 
bestemte.

5. 55. Da et bestemt Begreb altid indeholder mere end 
et ubestemt, saa erholdes ubestemte Begreber i Almindelighed, 
naar man abstraherer fra det Mere, som de bestemte Begieber 
indeholde. Denne Regel gjclder saavel naar der tales om 
Quantiteter, som naar Sporgsmaalet angaaer Quantiteter. Af 
Begreberne morkeblaa, ly serrón, dannes de almindeligere 
Begreber blaa , grön\ af begge det endnu almindeligere Be
greb farvet. Vilde man endnu gaae videre, skulde man er
holde Begreberne synlig, sandselig. I denne Abstractionernes 
gradvise Stigen forekommer ved synlig en Overgang til det 
Heterogene (pwaßaw èiç •ysvcç) fordi det Synlige indehol
der langt mere end det Farvede, nemlig Figur, Udstræk
ning, Bevægelse, o. s. v. Man kunde altsaa fristes til at 
antage Overgangen til det Heterogene, som en Grændse for Ab- 
stractionen i det mindste for den nyttige, naar man ikke 
derhos inaatte befrygte, at mange nyttige og vigtige Undersogelser og 
Opdagelser derved vilde hindres fra at komme for Lyset. {Euler 
begyndte sin Afhandling, H ova Tlieoria Lucis et Colorum,
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med en Undersögelse de Visio ne in genere'}. Det er bekjendt, 
at tre rette Linier, som fældes fra et retlinet Triangels 3 Vinkler 
lodret paa dets Sider, eller og drages saaledes at de enten hal
vere alle 3 Sider eller alle tre Vinkler, skjære hinanden i et 
eneste Punkt. Ved alt for megen Frygt for Overgangen til det 
Heterogene vilde man hindres fra at see, at denne Egenskab, 
mutatis mutandis t også a passer sig paa de sphæriske Triangler.

§. 56. Vi kunne derfor ingenlunde fastsætte hin Over
gang som den yderste Grændse for Abstractionens Fremgang. 
Hverken Fornuft eller Erfaring retfærdiggjôre denne Indskrænk
ning. Fornuften ikke; thi man maatte da aldrig begynde paa 
nogen Abstraction, fordi Sjelen nddvendigen maa gaae over til 
heterogene Begreber, naar den generaliserer, i det den sætter 
flere Begreber af en anden Classe til dem, som det forrige Be
greb allerede indbefatter, for deraf at danne en höjere Classe. 
Erfaringen ej heller ; thi vi have i det §. 55. anförte Exempel en. 
Preve paa, hvorledes den omtalte Indskrænkning kan hindre 
os i Opdagelsen af nyttige og interessante Kundskaber.

67. Forestiller man sig derimod Sagen fra folgende 
Side, vil Bestemmelsen af den for Absractionens Fremgang tilla
delige Grændse synes noget paalideligere :

Jo almindeligere et Begreb er, des större Omfang har alt, 
hvad deraf ved rigtige Slutninger udledes. Men paa den anden 
Side er ogsaa Antallet af de afledede Sætninger des mindre, fordi 
netop de almindeligste Begreber udmærkes ved de allerfærrestc væ
sentlige Skilletegn. Saaledes har f. Ex. alt, hvad somi Meta
physiken udledes af (og læres om) det ontologiske Begreb Ens, 
et meaet stort Onfanii, men — hvormecet vide vi med Sikkerhed 
oin Væsnerne i Almindelighed, undtagen Sætninger, som ofte ved
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en eneste Substitution kunne reduceres til identiske ? Hvor dette 
ej kan skee, bor vi erindre os Wolfs Ord:

Magna in Ontologi a inprimis attentione opus est, ne 
judicium properemus. (Ontol. 1^9.)

Hvem kan nægte, at WolfXvaæ Ret ? Hvor let kunde ikke 
en umathematisk Ontolog gjöre folgende Slutning: Et ligesidet 
Triangel har 3 lige store Vinkler. Trianglets Sider höre til dets 
essentialia. Alt hvad der flyder af essentialia er nødvendigt, og 
ikke tilfældigt. Da nu Siderne i enhver anden mangekantet 
Figur ogsaa höre til sammes essentialia, saa folger at enhver man
gekantet Figur af ligestore Sider ogsaa nödvendigen maa have lige- 
store Vinkler ? — (Man sammenligne hermed §. 5o i nærvæ
rende Afhandling.)

58. Begrebet Ens har kun eet eneste Skilletegn : Til
værelsens Mulighed. Deraf dets store Omfang; derafdetlidet Antal 
af paalidelige og brugbare Sætninger, som derfra kunne udledes.

Men, hvad Begrebet Ens er for Ontologen ; er Begrebet 
Function for Analysten.

Man kunde altsaa spørge, om almindelige Sætninger, 
som den Lejere Analysis fremstiller, kunne eller bör i Henseende 
til deres Anvendelighed, sættes i samme Classe, som de ontologiske ? 
Eller overhovedet : Om de meget almindelige Sætninger i Mathe- 
mathiken have ligesaa liden Indflydelse paa denne Videnskabs 
större Fuldkommenhed, som de almindelige, ontologiske Sæt
ninger paa Philosophiens ? Skulde Svaret herpaa falde ud til de 
inathematiske almindelige Sætningers Fordeel, have vi allerede 
tilstrækkelig Grund til Beroligelse i Henseende til den Misbrug, 
som kunde befrygtes af en over sig stigende Analysis. Folgende 
3 Fordele af almindelige Sætninger i Mathematiken synes fuld-
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kommen at erstatte de tilfældige Mangler Og Ulejligheder, der 
kunde flyde af deres Misbrug :

i) Sætte de os i Sikkerhed mod de Vildfarelser, hvortil en
kelte Sætninger kunne give Anledning.

d) Give de os i langt kortere Tid en langt rigere Kundskab.
3) Gjöre de Beviserne og Opio svingerne som oftest langt lettere, 

simplere og smukkere, end de specie liere Sætningers Natur 
tillader at give dem.

Hvortil man endnu kunde tilføje dette : At man, ved 
at gjöre dem p raktisk-nyt tige, d. e. ved at udlede brugbare 
Corollarier aj dem, ej behöver, som i Philosophien, at frygtQ 

for eti utilladelig Synthesis', thi Corollarierne maae, ligesom 
Hovedsætningerne, være analytiske, det er: til sidst være op
løselige i identiske Sætninger. Ikke saaledes i Methaphysiken. 
For at kunne anvende de almindelige, ontologiske Sandheder 
paa den virkelige Natur, maa man tage synthetiske Sandheder 
tilHjelp, i Henseende til hvis Almenngyldighed den nyere Philoso
phie har opyakt en, som det synes, ikke ugrundet Skepticisme.

59. Hvad den forste i §. 58 omtalte Fordeel angaaer, 
da lad os antage, at Diffcrentio-Differential Udtrykkets 

yd2 x + xd2y 
dxdy

Gyldighed eller Ugyldiglied, skulde proves, og at man, 

til den Ende valgte Forudsætningen y = -U , altsaa dy = 

dx in x2ddx— 2xdx2  ddx adx2
----- °g ddY =------------------------------ = ~ "i* “ * saa g^r 
denne Forudsætning

naar dx tages bestandig, ddy = ~T“ 

naar dy tages bestandig, ddx = —
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ï ----- 2,

det andetI
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Da
Værdie, indeholder den, kunde man slutte,

n Xa 1 dxa

xddy  n (n — l) xn 1 Sx*  
dydx

í?.dx =

X-

dx
. dx = — 2,

Xa

forste Tilfælde er z = = x . --p-dxdy X3

yd2x  i 2dx2 
dxdy X * X

xd^V“|~yd2x .
altsaa Formelen----dxdy— * Tilfælde giver samme

, ingen Urimeliglied.

Man antage derimod i Almindelighed y = xn , altsaa 
dy så nxn~x dx og ddy = lix11-1 ddx +n.(n—i).xn_adx2, som 
giver

i forste Tilfælde, ddy = n (n—i)xn~1 dx2

i det andet Tilfælde, ddx = —(n—i).
X

yddx — (n — i) xn 1 dxa « — i 1men -— =--------------------------- =-----------——ja—
dydx nx”—1 dxa 11 n

tvende Værdier af z som ej i Almindelighed kunne antages lige- 

store ; kun naar n — i = — i + —, d. e. naar n zzz 4-1 , ere 

de det, Forudsætningerne y = x og y zzz give altsaa 

v-Z = uden derfor at berettige os til at antage z foren 
dxdy dxdy1 ° °

ved en virkelig Differentiation fremkommen Formel.

60. Hvad den anden i §. 58 omtalte Fordeel an- 
gaaer, da kan samme vel neppe drages i Tvivl. Alt hvad 
Kccstner har sagt i sin Hydrodynamik, fra Begyndelsen til 
45. berocr paa den almindelige Sætning, at:
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Summen af de perpendiculaire "Pressioner, som et fly

dende Legeme udover paa en under samme sig befindende 
O verfade, er Ug Tægten af et med den fydende Materie cens
arte t Prisma, hvis Basis er lig Overfladen, og hvis Höjde er 
lig Höjden af den fydende Materies överste horizontale Flade 
over den omtalte Overflades Tyngdecenter.

 . , , -, . cos. BC — cos. AB . cos. ACLigeledes er 1 ormelen cos. A = ——  : -- & sin. Ab . sin. AG
en saa almindelig Sætning, at man ved dens Hjelp bliver sat 
i Stand til at oplöse alle trigonometriske Opgaver, for saavidt 
samme heroer paa det, hvad man egentlig kalder Trigono
metrie.

Anm. Den omtalte Fordeel kan altsaa ikke fuldkommen tillæg
ges saadanne almindelige Sætninger, som ikkun lade sig bevise 
ved Induction , som f. Ex. Nepers saakaldte Regula Trigonome
trien catliolica.
6i. Hvad den tredie i §. 58 berörte Fordeel angaaer, 

vil man finde Beviserne for min Paastand i det Tillæg, som 
jeg giver mig den Ære, at tilföje den forste Deel af denne 
Afhandling. Jeg forbigaaer derfor paa dette Sted at tale ud
forligere derom, og berörer en vigtig Forskjel, som i Hense
ende til Almindeligheden hör gjöres imellem de almindelige 
Udtryk i Analysis.

Nogle have uagtet deres Almindelighed en saa bestemt 
Betydning, at de ingen videre Udvikling eller Modification be
hove, men i og ved sig selv ere forstaaelige. Til Exempel 
tjener folgende Sætning : Naar en parabolisk Curve udtrykkes 

ved Ligningen ym = am~n xn , er —-• try det 

imellem x, y og den krumme Linie indsluttede Rum, eller’.

Dette Rum er stedse m
af Rectangelet x .y.

m -j- n
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Andre Udtryk ere aldeles ubestemte , som f. Ex. at det 
imellem Abscissen Ordinaten og Buen indsluttede Areal er 
= sydx, at Buen er zrz </vdx24~dy2, Krumningens Radius

ds3 
dyddx — dxildy 9

Den forste Art af almindelige Sætninger og Udtryk kun
de med Föje kaldes characteristiske , eller specijiske \ den an
den Art derimod schematiske eller hypotypiske, wro-
Tuirums) ; hvilke sidste vel inaae adskilles fra de aldeles tomme 
Betegnelser <px, fy, Fz, i£u, . ♦ . hvormed Aualysterne pleje 
at betegne Functioner af de foranderlige Størrelser x, y, z, u, 
etc.

5. 62. Angaaende Betegnelserne, da tjene de i Mathe
matiken, som i enhver anden Videnskab, til at forkorte Fore
draget og lette Undersögelsernes Gang. Saaledes ere cos. $ , 
scc. <p, istædet for Vi—sin.2<p og VTTptg.2Q t ex istædet 

saa beqvemine Udtryk, at ingen Kyndig lettelig kunde for
kaste deres Brug. At 'ogsaa en velvalgt Characteristik er et 
ypperligt Middel til at fremstille de meest forviklede Udtryk, 
i en skjon og let overskuelig Orden, er et den combinatoriske 
Analyses Elskere alt for indlysende Fortrin, til at Nogen, 
som upartisk overvejer samme, skulde miskjende en god Be
tegnelses Værd.

§. 63. Men herved maae vi ingenlunde oversee Cha- 
tacteristikens Hensigt, sorn er Korthed, Tydelighed og Orden 
i Fremstillelsen. Uhensigtsmæssigt er det altsaa, til Oplosnin
ger, som udfordre en fuldstændig Udvikling, at betjene sig af 
Betegnelser, der kun fremstille Størrelserne implicite5 hvorved

P 2
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dog maae agtes, at selv Udviklingen har sine fornuftige Grand» 
ser. Antag f. Ex. folgende Problem :

Til trende givne Størrelser a, b, c, at sætte den fjer», 
de x, af den Beskaffenhed., at Differenzen imellem alle Con» 
gnationer og alle Conternationer, som kunne dannes af disse 
4 Størrelser, er lig en given Størrelse N? Forudsat nemlig, at 
disse Complcxioner betragtes som Froducter.

oQ antag for Fiseren :
(¿z, b, c)

Conternationerne ‘—; C, Combinationerne = B , saa er, 
for Fiseren

{a, b, c, x}
Con 4 nationen mz Cx, Conternationerne C + Bx ,

alts aa, ifølge Opgavens Betingelser,
Cx — (C 4- Bx) =

eller x = N+G 
C—B

eller og, ifald N — x,
C

X C-B—i

saa sees heraf, at endog den indvikle de B e te gne Is es» 
maade stundom bruges med Fordeel, hvor Opløsningens Nød» 
vendighed synes at medføre den udviklede Betegnelses» 
maade. Man sammenligne i denne Henseende det 14de Kap. 
af Eulers Theoria Motuum Eunæ og denne store Mands Sol. 
Erobl. Isoperimetrici, for fuldkommen at overbevise sig om 
den indviklede Betegneis esmaades Ypperlighed og Fortrinlighed.

$. 64. I Henseende til de characteristiske Sætninger, 
som uagtet deres Universalitet have en vis Betydning, ifölge 
hvilken de umiddelbar kunne anvendes paa mere enkelte Til-



fælde, da sees let, at denne deres Universalitet har en be
stemt Grændse, som ikke kan overskrides 5 thi de staae paa 
det nærmeste Trin under de hypotypiske. Saaledes kan den

61. anförte Sætning, angaaende Arealet ^-^7^ . x. y ikke 

gjores almindeligere, thi den er den næste og umiddelbare 
Folge af det hypotypiske Udtryk /ydx, og kan ikke uden af 
samme udledes, da derimod Udtrykket for Arealet, |xy, som 
tilkommer den Appollonianske Parabole, er en Folge ej blot

af /ydx, men ogsaa af ni
ni 4" il

X. y, naar m i det enkelte Til

fælde antages = 2 , og n = 1 . Af samme Beskaffenhed er 
den i Gehlers phys. Wörterb. (Neue Aufl.) isten Th. pag. 2,63
anförte Formel, for Reductionen af en under en vis Tempera
tur observeret Barometerhöjde til Normaltemperaturen. Den 
er i sin Art den alleralmindeligste, og en liöjere Grad af 
Almindelighed lader sig ikkun tænke ved en (¿£Txßa<n<; eis ¿m.o ysvoç-

§. 65. Ved den de charakteristiske almindelige Sætnin
ger S« 61 og 64 tillagte Betydning forstaaer jeg en Relation til 
en vis og bestemt Gjenstand. Disse Sætningers Universalitet 
heroer altsaa paa den Gjenstands Universalitet, til hvilken de 
staae i Relation. Denne Relation bliver uforandret ; hvor me
get end Universaliteten forhojes. Saadanne almindelige Sæt
ninger bör altsaa, i Henseende til Nytten, bedömmes efter 
den Gjenstand, de forföres til. Har denne Gjenstand praktisk 
Indflydelse paa Befordringen af Ideer og Hensigter, som ere 
Menneskeheden vigtige, eller tlieoretisk Indflydelse paa Viden
skaben selv, saa kunne de alleralmindeligste Sætninger af denne 
Art aldrig være uden Værd, endog naar de ved forste Öjekast: 
synes kun at være Gjenstande for en tom Betragtning. Hvad 



ii8

en Michaël Stiefel ej seer, opdager en Neper ; en Römer læ
rer os Epicycloidern.es Nytte og en Euler viser os de imagi
naire Storrelsers Brugbarhed i mange vigtige Tilfælde. Man 
seer heraf, at selv de allerfineste Speculationer kunne komme 
til Nytte in Praxi, og at altsaa Dommen om deres muelige 
Anvendelighed er meget usikker, og rober hos den Dömmende 
deels en Præcipitanz, deels ogsaa en Svaghed, sorn ej gjör 
hans Forstand synderlig Ærs ; ogsaa viser det 4de Coroll. af 
den forste Hoved-Sætning i det §. 61. omtalte Tillæg tilstræk- 
keligen et saadant Raisonnements Urimelighed.

S, 66. Der staaer endnu tilbage, at tale om de hypo- 
typiske Almeensætninger. Allerede det var Grund nok, til at 
adskille dem fra de characteristiske Almeensætninger, at hines 
Universalitet kan forhöjes, disses ikke. Saaledes er Formelen 
for Krummingsradius, i de Curver, hvis Ordinater ere paral
lele og lodrette paa Abscisselinien, et Corollarium af en lig
nende Formçl for de Curver, hvis til en foranderlig Vinkel sva- 

ds3 rende Ordinater gaae ud fra et givet Punkt : Eller r —

er et speciel Tilfælde, som indbefattes under den almindeligere 
Formel: 

ad s 3__________________

dx(dsa-|-dza)-J-z(dzddx — dxddz)
(Cf. Jac. Bern. Opp, T. î.p. 6’79)

hvor a forestiller Halv-Diametren til den Cirkel, hvis Buer (x) 
ansees som Abscisser til de fra Centret udgaaende Ordinater (z). 
Sættes a = co , saa forandres Cirkelperipherien til en ret Li
nie, og y i foregaaende Formel er her z 4- a, eller z == a ZjZ y 
= 00 , derimod dz = dy og ddz = ddy. Substitueres disse 
Værdier, da forsvinder det som staaer paa venstre Haand af 
Tegnet i Nævneren, i Sammenligning ined, det som findes
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paa höjere Side af samme Tegn, og man erholder saaledes den 
iörste Formel, som et Corollarium af den anden. Det samme 
gjelder og om den Taylorske Sætning: Naar fx = y, da er 

__ zdy z*ddy  23d3y
— X +yx + + K2.d^3- + + • • • ,

hvilken Sætning indeholdes i dette af Lagrange opdagede langt 
almindeligere Theorem: Naar y = x — zøx, og -¿x forestil
ler enhver Function af x, da er:

I.2.3... n. dy" 1 4- etc. etc.

Da man kan. antage denne sidste Sætning, som en af 
de almindeligste i den höjere Analyse, og dens berömte Opfin
der i det »4de Bind af de Berlinske Mémoires har viist dens 
Nytte ved Ligningernes Oplosning, troer jeg at kunne spare 
mig Umagen, her at anföre Beviser for Nytten og Vigtigheden af 
de almindeligeSætninger af denneArt, hvorpaa tildeels den saakaldte 
Methodus tan gentium, inversa beroer, og uden hvilke den störste 
Deel af den höjere Mathematik skulde falde tilbage i sit Intet.

§. 67. Jeg uddrager heraf den almindelige Slutning, 
at man ikke lettetig vil faae grundet Â ars ag til at frygte for 
Skade, som knnde fy de af de mathematiske Sætningers vidt 
drevne Generalisation, men tvertimod af samme kan vente Vi- 
Videnskabens Forædling og Forfremmelse. I denne Slutning 
bestyrkes jeg ©gsaa dcels derved, at et Sværmerie er mindre 
at befrygte i Mathematiken end i andre Fornuft-Videnskaber, 
hvortil Vejen er lettere og behageligere, deels derved, at Ba-
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nen opad , til den Höjde , hvor Mathematikens Dyrker sættes 
i Stand til at kaste et overskuende Blik over det gjennemrejste 
Land, maa have bidraget saa anseeligen til at danne hans 
Smag for Forbindelsen af det Sande og Nyttige, at Misbrug 
al den ved Videnskabens Dyrkelse skjærpede Abstractions-AEvne, 
bor henfores til de sjeldnere Tilfælde; endelig og derved, at 
det Egne i Begreberne om Størrelserne, det Egne i Mathe me ti- 
kens Constitution, neppe tillader scholastiske Spidsfindigheder 
Adgangen til Videnskabens Helligdom. Grunden hertil er föl»

Den Evidenz, den faste sikkre Gang, hvorved Mathe
matiken har tilvundet sig den lærde Verdens Agtelse og Beun
dring, og hvormed den vandrer sin Bane til Fuldkommenheds 
Maal, skylder den ikke sin Methode allene — endskjöndt 
jeg er overbeviist om, at sammes Andeel i Videnskabens hel
dige Forfatning er den störste — men ogsaa Gjenstanden selv, 
som den bearbejder. Begrebet Qvantitet, oplöst og sammensat 
i nok saa mange, nok saa forskjellige Dele, beholder dog 
usvækket det uskatterlige Fortrin, at dets forskjellige Dele faae 
bestemte og nöje angivelige Grændser. Deraf den Fordeel, at 
nøjagtige og fuldstændige ^Definitioner lade sig give, deraf 
Vanskeligheden, for ikke at sige Umueligheden, af at fremstille 
tvende til hinanden grænd sende og med hinanden beslægtede 
reen - inatliematiske Begreber saaledes, at deres Grændser ej 
skulde kunne bestemt angives. Ganske anderledes forholder 
det sig med de forskjellige Afdelinger og Oplosninger, som 
Begrebet Qualitet, Philosophiens og Naturrnetaphysikens Gjen- 
stand, tilstæder. Deres Grændser skjære hinanden, som de 
farvede Billeder i de dioptriske Redskaber, og tilstæde Indbild
ningskraften uopfyldte Rum, som den opfylder med sine egne 
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Skabninger; men de Lindre tillige Öjet at see tydeligt. Denne 
Grændsernes Forvirring er det netop, som er Scholastiken saa 
gunstg. Hvor herligt synes det ikke Philosophen af denne 
Art, naar han ved en Distinction imellem albedo, albities og 
albitudo kan forvirre sin Antagonist og gaae sejerrig af Mar
ken! De Ældres Dialectlk — et Töjhuus, uden hvis mangfol
dig-forsk jellige Vaaben man ikke troede at kunne forsvare en 
ved sin simple, beskedne Skjönhed indtagende Religion — er 
et indlysende Exempel paa hvad örkeslöse Hjerner forrnaae. 
De trende Grader, xätä xxvtös, xäÖ’ «uto og xaööAöv t/jwtov, som de til
lagde den nödvendig-bekræftende Proposition, deres Lære de 
Terminis, og m. 11. vise hvorvidt man kan gaae i overflødige 
Distinctioner. Men dette Uvæsen — et Foster af den forfæn
gelige Lyst til at reducere en Modstander ad absurdum og siden 
paa ny at slaae ham af Marken ved at forsvare det Modsatte, 
et Foster af Nødvendigheden, at forsvare Dogmer og Philoso- 
phcrner, som enten de vare det eller ikke, skulde være sande, et 
Foster af Klosternes örkeslöse Liv — skulde det paa ny kun
ne udbrede sig over en Tidsalder, til Irvis Ære det kan siges, 
at den mere end nogen foregaaende, udmerker sig ved en upar
tisk og fra Bihensigter renset Forsknings-Aand, hvis store og 
værdige Gjenstand er Sandhed? Og især — skulde det kunne 
finde Indgang i en Videnskab, hvor Lidenskaber og egen In
teresse saa yderst sjelden fremtræde paa Skuepladsen ? — Til 
Tidsalderens og til Videnskabens Ære önsker og troer jeg at 
kunne svare Nej.

68. Og dog have vi netop i de nyere Tider seet 
Phænomener, som, ifald Fremtiden frembringer dem hyppigere, 
ikke spaae Mathematiken den bedste Skjæbne —• Forsög, hvis 

Se/s. 5År. II Dal, Il Hefte. Q
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forfattere neppe skulde have fort dem for Lyset, naar disse 
vel havde fölt Vægten af denne Hr. Lagrange's Yttring :

Ce me semble, siger denne store Analyst om Differen
tial -Regaingen, qu’on n en avait pas saisi la veritable théorie, 
quoiqu'on eut trouvé d'abojd les regles les plus simples et 
les plus commodes pour le me c anis me des opera
tions. (Theor. des Fonct. Anal. p. 5.)

Da den franske Geometer af det Taylorske Theorem har 
udledet alle den höjere Calculs Sandheder, og til den Ende 
givet et andet Beviis for dette vigtige Theorem, uden at tage 
sin Tilflugt til Begrebet om de uendelig store eller smaae Stor- 
relser — den store Anstods- Steen for de Nyere — kan man 
vel med Rette ansee den höjere Calculs Metaphysik som fast 
grundet, og man bot, synes mig, af Kjerlighed til Videnska
ben, afholde sig fra at overlæsse den med nye Betegnelser, 
som dog intet Nyt lære os, ikke give Videnskaben nogen vir
kelig Tilvext i fuldkommenhed, men forvandle dens Virke
kreds til et Theater af omrejsende Göglere, livor een og sam
me Acteur, af Mangel paa Personale, maa træde frem i for
sk jellige Forklædninger. Hvorfor ikke enten beholde de ældre 
Betegnelser i eller almindeligen og een Gang for alle indfore 
den franske Geometers saa beqvemme og betydningsfulde Cha
rakteristik ? Man slutter let heraf, med hvilke Øjne Forf., og 
de der i denne Henseende tænke lige med ham, nodes til at 
ansoe Hr. Glenies Ante ce dental- Calcul À), de Herr. Prof.

k) See Hr. Professor Hindenburg’s Arcb. der r. u. a. Math. 3die H. pag. 
352-356 og 4de H. p. 481-486. incl.
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Pasquich’s T) og Grusons m) Exponential-Regninger og alle 
andre Fors'ôg af denne Art, som jeg for Resten ikke nægter 
deres övrige Fortrin. Hr. Prof. Burmanns Calcul fonctionaire 
aux Constantes ad libitum ri). Hr. Prof. Kramp’s Facul- 
tet-Regning o) fortjene alligevel en ærefuld Undtagelse, den 
forste i Henseende til den simple og vidtomfattende Methode, 
at betegne forskjellige Arter af Functioner paa ; den anden i 
Henseende til den store Nytte, den har viist sin Opfinder, da 
lian bearbejdede sin Theorie over Straalebrækningen, samt den 
vigtige Indflydelse, denne Green af Analysis har paa Regnin
gen med endelige IDlfferenzer. I övrigt maa jeg opsætte min 
Dom over Fir. Frof. Burmands Ideographie (S. Hindenb. Arch. 
8de H. pag. 5io) indtil jeg engang faaer samme at see, og 
slutte disse Betragtninger med at lienvise mine Læsere til Slut
ningen af Hr. Prof. Kliigels Recension , over Langsdorffs Hy- 
drautik, (S. det ofte anförte Archivs 6te II. pag. a34), hvor 
denne Lærde, ikke med Uret fordrer: at selv de venskabe
ligste F or hold ikke bör holde en frimodig Critik tilbage, naar sam
me kan befordre Videnskabens sande Interesse. 1 næste Af
deling, som jeg skal have den Ære at forelægge Selskabet, 
skal jeg stræbe at udvikle de Begreber, som kunne have lnd- 
flydelse paa en rigtigere Dom over de metaphysiske Principiers 
Værd i Mathematiken 5 en Undersögelse, som ej kan være Vi-

Z) Det anförte Archivs 8de H. p. 385-425; og Hr. Prof. Elem. Anal, et 
Geom sublimioris. Om Indførelsen af et f istædet for /\, d , eller J 
har noget Fortrinligt, overlades Andre at bedönime.

m) S. Fortal n til den meget utydske Oversættelse af Hr, Lagrange’s The
orie des Fonctions.

n) S. Hindenb. Arch, gde H. p. 495*499«
o) S, Hindenb. Arch, 5te H. pag. 109-112.

Q 2
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denskabens Dyrkere ukjærkommen, naar det lykkes Forfatte
ren at udfore den overeensstemmende med sit Onske og med den 
Iver, hvormed lian uafladelig vil stræbe at fortjene dette vær
dige og oplyste Selskabs hædrende Bifald.

TILLÆG
af

adskillige meget almindelige

Saetninge r.
Med Hensyn til foregaaende Afhandlings §. 5g.

No. 3. og 61.

FORERINDRING.

At folgende Sætninger besidde en höj Grad af Almindelighed; 
at deres Beviser lade sig fremstille i fyndig Korthed, endelig : 
at de ere frugtbare paa specielle, undertiden meget brugbare 
praktiske Corollarier; ere Fortrin, som have bevæget Forfat
teren, der Tid efter anden har opdaget den Grad af Alminde
lighed, de vare i Stand til at imodtage, at fremlægge dem for 
dette indsigtsfulde Selskab, for i dets Skrifter at meddeles den 
ovrige lærde Verden. Neppe kunne de være Geometriens og 
Analysens Elskere uvelkomne.



For at forkorte Foredraget, betjener Forf. sig af de 
beqvemme Hindenburgske Tegn, ej allene i nærværende Af
handling, men endog i alle folgende, som han maatte have 
den Ære at forelægge Selskabet. At Hr. Prof. Hindenburgs 
Charakteristik fortjener almindeligen at antages, vil Erfaringen 
mere og mere overtyde os om.

Förste IIov eds ae tiling»

S.(a>J<(n-l)d)m. b" =

= S.(a + (n — i) d)““' . b"

4<miSd2.S . (a+(n—i) d)™-3. b’^gd1. S.(a+(n—i)d)“-3bn+ 

+ ++m.dm—.S(a+(n—i)d).bn + i.d“S.b"— (a^nd)’”. bn. j

B e V i i s.

i) a + nd = a + (n—i) d^d ; altsaa
a) (a+nd)“ = (a+(n—i)d)'” + ”îld . (a + (n— i) d) +

4- "Í8 d3 . (a+(n—î)dj “ !‘+"JSdî . (a+(n—i)d) m-34_b-|.

4- + 4-mdm~I —i)d^ + I . dm ; fölgelig :

3) S(a+nd).”b"+I=bS. (a+(n—t)d) m . b’‘+b.m2id. S. (a+ 

+(n— i)d) . b”+b.’^d2 .S. (a+(n— i)d) m~a . b" 

+ b . m£d3.S (a+(n—i)d) m Sb’-H.+ b.md“-1 . S (a + 

+ (n—i)d) . bn + b . dm.S. b" + Const.
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4) Men tillige er S p+ndm«) bn + r = S p+(n—i)d^j ms bn 4. 
+ (a^nd)"*  . bn+ ‘ ; fölgelig

5) Naur det soin i No. 3. paa höjre Side af Lighedstegnet fol
ger efter det forste Led, b S p¿-(n—i)dd m. bn, kaldes bs, 
bliver

«)bS. (a-j-(n—1) cQ m. bn -f-bs — S {^a-p(n—1) cQ m . bn 4- 

4- (a+nd)m.bn+I
ß) (1—b) S. p4-(n—1) dj m bnz=b£—(a4~nd)m . bn + l, 

eller
7) S (a+(n—i)d) ” . bn=JL_ ^_(a+nd)m.b"j + Const.

6) Men s = "ÎI d. S (a-|-(n—i)d) 1. b" + m®d2 .g ( a +

a+ (n—i)d) m~\ b” + + 

= m5(.d . am-'b+n’iBd2 . am—“ b+m£d3am-3b + +dm.b 
= b(a+d)ni—amb naar n antages —: i .

7) I dette Tilfælde er S . (a + (n — i)d^ m . bn = an,b —
p——• ^b(a-|-d)m—amb—(a^d)m . bj Const.

altsaa Const. = ani.b^í—— . an‘ . b— a,n b . —

8)AltsaaerS  (a^n—i)d) m.b'’—. ia"'^(d . S ( a

.T. (n-l)d) “—.b',¿<m«d<S (a^(n—i)d) m - * . b’ ** 

^J<md"_,.S (a^n—i)d) .bn^.i.dm.S-b”— (<'i«J<nd)m.bnj . 

H. sk. b.



Coroll. i. Sættes a = d = I, da bliver
S.nm.b” =j4b- í.,í<ro2l.S.nm-'b"* mÍS.S.nm-V>i< 

►J ”’S. S.n”~V>i<>i< S.b”—(i^n)“ .b’J

Coroll. 2. I Almindelighed veed man om Binomial-Coëfficien-
*—1

terne at — “'~I 97 m_I97 f eller at enhver af dem er
saa stor som Summen af tvende til den næst foregaaende 
Dignitct hörende Coëfficienter,

Nu giver Formelen iCoroll. i. naar deri m—i sættesistædetform, 
at S . nra— b"= —— . ft * m—21. S . n” - 3 b” 

nm-3b" rønS n b" * S ■bn—(t >i< n)ra- b”j

Subtraheres denne Formel fra hin, for 3 • n bn , saa bliver

5. n™ b" — S. nm—1 bn = im2l.¿’n”-1 b". ►’<

>I/11-,SÍiil"':bnF'Ieó'n'"_3b" (m—i)l$’.nb"—
- (( * n)“ - (1 Í n)m-'b) J

__b . fmî(.5.nm-,b">M.I«(ni— i)5nbn-(:«<n)n-‘.nb) ; 
I —b )

Men “2t.¿’n“-1 b" = 5-nra~1 b’tfc“-’«.^nm~> bnj ligele- 
des er

i ►¥< —— — —T—- ; altsaa bliver
I — b I — b

5 ,n™ b”= -J- . 5nm- b” * —-T.
I — b i — b

rj*  (in—1)3*.  nbn— (i ^n)111-1. n b 1



en Formel, hvoraf man, ved at sætte b ------ , directe er-
r

bolder den af Hr. Etats-Raad Tetens (Einleit, zur Berechn, 
der Leibr. u. Anvartsch» m. m, Leipzig 178-5. 8vo) i Tillæg
get til det iste Kap. (pag. 54-) fremsatte Summations-Formel» 
Hr. Etats-Raadens Beviis, (ibid. pag. 56-6i inch) sammenlig
net med nærværende Corollarium , viser øjensynlig, hvor for- 
deelagtigt det undertiden kan være, at gaae ud fra almindeli
gere Sætninger.

Coroll. 3. Sættes i Hovedformelen b = i, saa maa 

det med multiplicerede Udtryk være = o, paa det

3. ^>s>^i(n—i)d^ m kan blive en endelig Störreise, det er 

nW.3 (a^(n— i)d) m~1 * ra^d2.3 (^a(n-i)d) m~I 

rndm_I . 3 Ça»Jt(n—i)d^j maae være = (a nd)m —

— ~m^ndm)

en Lighed, som for a = d — I forvandler sig til folgende : 
”2i nm_Itj«“æiS'n”_a >J< <S nm~3 m Ó’nz=^(iii)m —

— (i»I<n) = (i.J.n) ( i ,>’< n)"1-1 — i)
in$l

Fremdelesmaae —, —, —, etc. være hele Tal, saa in in ni
ofte m er et Primtal ; thi lad n'*p  ubestemt være den pif Bino- 
mial-Coëfficient, saa er den =

m . m— i . m—2 . m—3 .... (m— j ^£*1)
I • 2 . 3. 4 ................p

og et heelt Tal, naar m er det. Nu er p <7 m, og m per 
hyp. et Primtal, altsaa ikke deleligt ved nogen af Nævnerens 
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Factorer : i, 2, 3, 4, 5, . . . p—1, p; hvoraf indsecs, at
nm

o^saa — - maa være et heelt Tal.0 m

Heraf folger endelig at, naar m er et Primtal, ogsaa

(n*l)  = -5L. 3-„(■»-» * '"® .
ni 111 ** m

maa være et heelt Tal. Er nu m ingen Divisor af n^i, maa 

ogsaa, i samme Forudsætning,— 2¥_—¿---------, være et heelt

Tal. Man sætte inzzza og n^i = b, saa er ——-—- altid et 

heelt Tal, saa ofte a er et Primtal og tillige ingen Divisor af b.

Anro. Dette smukke Theorem , som Opfinderen Fermat har 
fremsat, men uden Beviis, er siden beviist af Lambert in j4ctis Eru~ 
ditorum y og af Euler paa g forskjellige Maader. Det er, ligesom 
den Tetenske Formel, et Corollarium af mil almindelige Theorem.

Coroll. 4. Sæt a = ¿q&i , saa er _2 altid et heelt Tal.
1 À * 2(^1

Men -'f-f = b*

b-H.

Saa ofte derfor acpjii ikke er en Factor af b^i , bli

:<p^I
altsaa er 1 -(l,a ~ 

ver ogsaa stedse a<j.£ i en Factor af : b2q“3jji b2<1-^ b2*1-
1 J en Hække, hvori Ledenes Antal er 

— cp Alan forestille sig nu, at b er Basis eller Grundtallet 
for et givet Talsystem, saa bliver, med Analogie til den ved 
det decadiske System brugelige Regnemaade,

Vît. Sels. Skr. II Veel, IIHafte. R
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fUdeladte Nuller, 
lige i Antallet.

b2q 2 = 1oooooo . .
b2q~4 = 10000 . .
b-’~6 — .100 . .
b2q“8 _ 100 .

y

, . . . oooooo
. . . oooooo

, . . . OOOOOO

. ♦ . OOOOOO

b6 —.............................. . . 1OOOOOO

b4 —.............................. . . . IOOOO

b2 —............................. . . . . 100
i —.............................. . . I

altsaa 1 =1010101 • • . . IO1OIOI ,

et Tal-Udtryk, hvori Eenernes Antal er Ledenes Antal i
den geometriske Række, altsaa = q. Deraf flyder folgende
smukke aritlimetiske

Theorem.

I ethvert Tai-System lader ethvert Tal-Udtryk af denne 
Form :

O) (2) (3) (q—2) (q-O (q)
10101 . . . IOIOI

sig dividere med naar er et Prim-Tal og ingen,
Divisor' af bfyt eller b— 1 .

Sa al edes gjelder Scetningen i Titals-Sy stemet, hvor b=.lo, 
for alle Primtal, undtagen 11, og 3 som en Divisor af b — zj 
deter: q—i og q—y eller 101010101 gjöre en Undtagelse, Gi
ves f. Ex, Tallet

A =.........10101010101
hvor q-=d3, saa er ■=. i 'i en Diuisor af A.



i3i

I Tetractiken derimod er ioioioioioi — det decadiske 
1118481. Begge Udtryk have, som man let vil kunne prove, 
13 til Divisor', det forste giver Quotienten ygiy j det an
det 86037.

Anni. Af nærværende Anvendelse af den Fermatske Sætning, 
indsees Muligheden af at opdage, ved Hjelp af beqvemme Kjende- 
tegri og, saa at sige , ved et Øjekast, endog de allerstørste Tals Di
visorer. Uden Beviis erholdt Forf. dette Theorem — men indskræn
ket til Decadiken -— tilsendt af en Mand , hvis Skjæbne staaer i deu 
uheeldigste Disproportion til hans fortrinlig ypperlige Talenter, og det 
umiddelbar efter Meddelelsen af den Ferrnatske Sætning. Forf. som. 
har et eget Hang til at see det Almindelige i det Enkelte , fandt snart 
Beviset og tillige med samme dette smukke Theorems större Omfang.

Anden Hovedsætning,
Uaar

P = a>£< bxjjc cx2 >J<dx3 ^ex4^ etc.
9 9 9 / t t

P = a^bxcx2 clx3 ex4 etc.
9r 9t tt tt tt ft

P — a bxija cx2 dx3 ex4 etc.
9tt ftf ttt ttt ttt ttt

P = a ^4 bxj^cx2 ^¡dx3 i^ex4^^ etc.
etc. etc. etc.

ere givne Polynomier, og man so ger, for hvert af dem, den 
saa kaldte Gj c 11 n emsnits- Co effi cient, nemlig

 bjr^ 2cis^ 3d t&j 4e etc.
a 1^4 b c d e etc.

ttt

blijiac 3d 4e j-Yi etc.

•5« b ►Jt c d es^*t^3tc.
etc. etc. etc.

R 2
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da naar Productet qf de givne Polynomier P . P . P , P . . . 
— n sættes ■=.

aiiJiÆiJiyX-2 *J î3xj fx4 iÇ< etc.
og samtnes Gjennemsnits- Coefficient er

ß -^4 27gå 4 s e t c.
etc.

i li nr IV

siger jeg at in in in ir 111 ^^4 etc.

B e V tis.
i n ni

Log. xï=-Log. P fej« Log. P ty Log. P ty Log. P ty ty etc. 
altsaa erholdes ved Differentiationen,

ost ved at sætte x—1 , ¡D '
• I II III

— m m m m >£4^ etc. H. sk. b.
i ir in

Coroll. ErP — P = P = P = etc., og de givne Polyno*  
miers Antal er = n, bliver nm naar n = Pn*

Anm. Nærværende Corollariuin udgjör den af Hr. Etats-Raad 
Tetens (i hans Einl. zur Berechn, der Leibr. u. Anv. iter Th. 
pag, no) fremsatte Sætning, som her, efter Hr. Etats-Raadens pa g, 
j 12. yttrede Önske, bevises af reen-aritlimetiske Grunde.

Tredie Hoveds ae tiling,

Naar
W=«Fp bJí ¿Fq»JíZFr . wFz

ogw = «fp /3iq yfr . . . wfz
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(7y?, fq, etc., forestille givne Vi in c tioner af de indbyrdes 
uafhængige Störrelser p, q, etc. og a, ß, 7, . . • a, ere be
standige Störrelser)
da, naar <w —A eller — en given Störreise, er TV et Maxi
mian. eller Minimum, naar p, q, r, s, . . . z tages ligestore.

B e V i i s.

Da ~A, og TV et Maximum eller Minimum, maa
il F > Differentiationen give dW-=.dw =.o -, altsaa, naar —J>=x

d . fp
= *P  °g ~d~ =

A) o= aøp« dpgiß<f>q- dqgiy<f>r. drgigigí ^<f>y. dy giwøz . dz
B) o=« ipp-dp^ß^ p dq tfe 7 qv- dr gi gi < ^y. dygi^z. dz

Alen af A folger :

C) dz = - . dy j

Substitueres denne Værdie i B, saa erholdes
D) o

Da nu 
reiser, 
være = o ; det er :

f ,-«<?>*•  [v
= Pdp ¿fe Qdq g« Rdr g gi gi Ydy.
p, q, r, . . . . X, y, z ere indbyrdes uafhængige Stör- 
saa rnaae Functionerne P, Q. R, . . . Y, hver for sig

= Ä0P- dpgiØøq.dqgz<pr. drgigigrf'øy.dy

■f-dp*  J

<J>q <f>q
W=‘íz>z’01=‘íz •ÿz > • • • •
<p- øp <5 i pr   __  py
<t>¿ <t>p $ q <pr 'ey
f-p= r-q= r .r= r.s=....

<Py = $z'q,z-5 eller;

Sættes Q7’— p. z saa er
(pz

• — r • y — F • Z, altsaa
• = y = z- H.sk..b
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Coroll. i. Var W = ÇFp)*  • (Fq)Æ « (Fr)?,... (Fy'/P . (pz)a 
og w = (fp)Ä . (f q)'3 . (fr)^.. (fy)’P. (Fz)«—A. 

skulde Ligheden p = q ■=. r = . . . . x ■—? y — z ligele
des gjöre W til et Maximum eller Minimum; hvilket let ind- 
sees, naar disse Producters Logaritlimer sammenlignes.

Coroll. a. Sættes altsaa x — ß — y — 5= . . . v — w ~ t, da 
kan Sætningen fremstilles fra en anden endnu almindeligere 
Side , nemlig :

Naarw = A. er enten, en Summe eller et Product af Func- 
tionerne fp,fq, fr, . . .Jfjz., da bliver JF, en Summe eller 
et Product {lige got, li vilkel) af Functioneme Fp, Fq, Fr, .... 
Fy, Fz, et Maximum eller Minimum, naarp, q, r, s, .. . x, y 
tages Uge store.

Anm. At denne Sætning indeholder brugbare, praktiske Corol« 
larier; kan sees, iblandt andet, af Hr. Etats-Raad Tetens’s .Afhand
ling: Om Fleerheden af collective Stemmer etc. pag. 122 et 123.

Ej erde Hov eds ae tiling.

Naar qp forestiller det almindelige Eed af Rækken :

øb 02, ø3, <?4, . ♦ . . ø(n—1), øn,
ni

og S' forestiller Summen af alle Con — m—nationer, som kun
ne dannes af de m fürste Eed i foregaaende Række, saa er i Al
minde ligh ed

m m—i
øn = (øn.tS’ø'n— i)} £« Const.
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£ e V i i s»

SætP==(j>fcøi)(i^'øa)(i^ø3) ........ Q^øn—i)} . (i^n—i)}
n

og P=(i^øi)(i^a)(i»Jø3)........ (i^(n—a)) . (i¿4>(n—i)}

(i»5*øn)
n n—i

altsaa P = (l^øn) . P.

8aa findes, naar disse Productor indvikles,

I

n i
p = I

I
S. ø (11—

2

ø(n-
m — x

-I) s . 0 (n—
m n i

»i« s 0 (n—i) S . 0 (n—i)

n I 2 m—i

Og P =: i S . <pn ►I*  S øn Søn ^4

m n—i n n—i n-x
* S . 0U ^4 S . øn S . øn — P øn . P

2,

—i)

(B)
m m m—i
S . <£>n = S . Q (n—i) øn. S . ø(n—i)

og ved efterhaanden , istædet lor n, at substituere n—i, n- 
n—3, • • • 2, i,

& S-<p (n—i)
m
s . p (n—i) S . P (n — i)

I m—2
øn øn. Sø(n— i) >7« >J<øn . Sø (n—i)
i ' ni—i n—2

►£< øn. S.ø'n—i) 0n. S . 0)(n—l)>J?øn.Søn(—i)
Ved Sammenligning findes i Almindelighed:

(A)

in — i

S .ø(n—I)
n—i
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m n» m—i
S. ø(n—i)==S.ø(n—a)^iø(n—i). S .ø(n—a)
ni m ni—i
S.ø(n—2)—S. ø(n—3)»Jiø(ii—2). S. ø(n—3)

m ni ni — i
S . 02 = S ♦ øi øl. S. øi
ni m n:—i
ó . øl — S . øø øl . S. 00.

Da nu det under (A) staaende i foregaaende Ligninger er det 
forste Led af den næstfølgende Ligning, saa erholdes ved en

m
fortsat Substitution, S .øn ~ Summen a£ de under (B) staa
ende Udtryk, altsaa :

ni 111—i ni—i
s. øn — øn . S . 0 (n-ø(n—i).S.ø(n—2) ø (n — 3)

m^-i ni—1
. S.ø(n—3) øi. S.øo^< Const.

m m—1
eller S . øn=0’. (øn.Søfn—1)^ Const. H. sk. b.

Anm. i. Den ved Summationen tilkommende bestandige Stor
ni

reise maa tages saaledes, at Forudsætningen nzzzm giver S . 0 m zzz 
01.02.03  0(m—i)Øtn.

Anm. 2. For at oplyse denne Summalions-Formel ined et Excm- 
pel, vil jeg vælge folgende Opgave :

At finde Summen af alle Combinationer, som kunne dannes 
af tveude Led i den arithmetiske Hække :

[a, a^d , as^2d ...................................... ar*|<(n —l)<L
Oplosning. Her er Øu 22z a^(n— l)d, altsaa 0(n—1) 222: a rj« 
(n_ ?)d -zzz dn a — 2d. Fremdeles er m = 2, altsaa 

m—i i
S.Ø(n—i) z=i S (dn (a — ad)} 2= d Sn’ (a—2d) S. n*

Const. d
—• n »yH (a—2j^n Const. Sættes 112220»



o107

2 , saa er g (£ « = a = 3d 2a — ¿id Const., = 2a — d 

Const.} altsaa Const. =2 d— a 5 fölgelig

S.$n=S. («*(■>-, )d) (2L2^1. dfc^l (a —2d) n — (a —d))

= s. f n. n ojî I
k 1.2

, _ . . , „ (n—l)n(n^i')ad Âa(a—2d)n—a (a—d>Ti — ----------- —. 3d-
1.2.3

(n — i)n
(a—d) d. —j 2 Const.

2
Sættes n rzz m zrz 2, bliver S. Ö2 =2 a(as^d) = a2 ^4 ad 
2Z2 4ad ü’X4 ~l2 — 6ad — 2a2 tgi 2ad 3d2 2ad — z^d2 
— ad d2 3ZZ ad sjs a2 Const., altsaa Const. 2= o. Lían 
har altsaa :

Srø. Sets. Skr. Il Deel, II Hæfte,
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Coroll. Sættes a — d = I, saa erholdes

n—I. n. n^ii. 311^2 
I . 2. 3 • 4

Saaledes findes, foi n zzz 6, S. n — ———'~r~r = S*  7*  $ 

— 175 ; thi 1(2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 20, 2 (3+ 4 + 5+6) 
= 36, 3 (4 + 5 + 6*)  = 45, 4 (5 + 6) = 44 og 5.6 = 3o, 
altsaa, som tilforn, 20 + 36 + 45 + 44 + 3o “ 175.

3d2.

i

(ft — d) 5 ad Const, = 3a 2 
Const, — —— 2a2 — ad 5 fólgelig

Anni, 3, Foruden de af Eulfr i 

givne Summations Formeler for S, 11 ,

1.2. 32 . 3
. , ? . 1 n — 2.11 — i . n ™ ,>& ( a — d ) d.---------------------- A ad .

I ~ 0

hans Differential - Regning 

giör ogsaa Formulen

 m in5X51. m%^2 .... m>J(p

I • 2 ♦ 3.......................p i • 2. 3............p »1« i

ypperlig Tjeneste ved Anvendelsen af nærværende Hovedsætning.

n — 2. n — I . n . n j|<n
I - 2 „ ■— Const.3 . 4

Anni. 4*  Vilde man ikke ved den forste Summation tage den 
tilkommende bestandige Slörrelse i Betragtning, skulde man finde:

S. Ca (n — 2)d) an -—- d
1.2

(T) n zzr a t-Ji ( n — 1 ) d zzzz a •— d nd
i ----——

altsaa S 4>n. ¿2 (a (n — 2) d) = (a — d)a. —
I . 2

n. n ^SI . 211 8^4 i

Sættes n = 2 , erholdes

S <J) 2 = a 2 s>p ad = 3a 

^4 2ad Const,, altsaa



a®
r>

3

— i t

2

* d*

A
2 J •

3
den forhen fundne.

i
S

> Derimod blive Cocfficion terne
Iler findes den for a 2 nemlig

-------- — j to Værdier, som Kun ere lige—

f 3^512  ,A
V 4 >

n — 2. n — i. n
I . 2 .

følgelig, som
til , a2 og ad ey de samme. 
__  n2>I« n — 4fc.--—. — —---------) lorliøn

n — 2 . n — i . n. n i
I • 2 . 3 . 4

hvoraf man strax seer at (

n i

A
-'J ad

njj-l i . 2n i
~3 ~

• ø n = 1

n —- 2 . n -
I . 2

i3p

f n. n i
l «. >

— I . n n .
. 3 i o

n — 2 . n — i. nA
I . 2- 3J ‘

cien ten til d2 bliver

__  n—2. n-— i. n . 311—i
I • 2 • 3 ■ 4

store, naar n — 2. Man seer altsaa Nödvendighen af at tage den 
ved hver ny Summation tilkommende Constante i Betragtning.

Saaledes giver den forstfunilne Formel, for n = 3, g. $3 

= 3 . (a2 2ad d2) = 3a2 6ad t-Js 2d2 = a . ( a øji d

a 2 d ) a d . a 2 d =z a (2a 3d)»j( (a d) (a $4 ad)
2a2 3 ad a 2 ►¥< 3a d ¡^4 2d2 = 3 a2 6 ad 2d2.

Derimod giver den anden Formel:

S*  0>3 ■—z 4a* ï2ad 2d2, altsaa et aabenbare falsk Re
sultat.

.Anni. 5. Da dette Sted beqvemt tillader det, vil jeg her, til 
de af Eulfr Cale. Diff. P. I. Cap. 2. §. 62. fremsatte og til den 
l6:de Dignitet udvikklede Summations - Formeler, tilföye folgende 
af mig beregnede, for hvis Fugtighed jeg indestaaer :

X14- + 22t
9

X1 2 — ' °+ X « —x<5+ -i- *4
S 2

3 6 I 7 -V2
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S. X18 = 1% x19 + 4 x18 + 4 x37 “ T4 X1 ? + 34 X15
, <5 (5 3 £4?—x9 — 2_3^?_±x7 >¿? 714x* — A^p-x3

4 'V'TT “T9 8 X
S. X1 9 1—! x2 ° >5< i x '9 >■’’ 44 x ’8 W x ‘ ‘ ^~y- x '+ 
__ IHlx’5 4_>-?_9x<o --- X8 ►!« 2161 Xe
— ÍS¿£Í x+ ►!' 4-y?6-i X2.

S. x2° =^Tv21 >&4x2° fx” — yx-’ -'4'’x"
— 313 x,ä >í« ±-’¿/£x" — a2Å>_L X9 646o X- 
__ GJJLÜX5, 2_2£-|£-£x3 — —V/o1 1 X.

S. x21 = ^.x22 ^4x21 ^^x20 — ^x'^ljix15
— 969 x'4 JL±Ö^6£XI2 _ 2^3-¿2Aziq Xl^J-Lx8

— ±JJ_g—xö 2J.54IXX4 — —^g.LLx2.

S. X22 = 2-yX23 -jX22 V X2 1 ---  V X1 9 -4~Xr 7
__ 3_y_3 x1 y —I— x13 — aa J-P-L x11 ►!< l24/ ti x9
— 144^ ±q_Liixf — 124^_L1X3 VTV-px. 

o. s. fr.

Ved disse Formelers Hjelp, kan, naar dertil tages den i Anm.' 
g*  anførte, Sumrneu af enhver given Rækkes Combinationer, naar 
Rækkens almindelige Led er (p n , angives involutorisk , det er h. r, 
uden at foretage Coinliinationerne selv. Den ældre Analyse for
tjener derfor stedse Agtelse, endskjöndt det ey kan nægtes, at den 
ved den Coinbinatoriske Analyses Understöttelse endnu formaaer 
langt niere.

Femte Hovedsætning.

forestille en Geometrisk Kække, hvis almindelige Led

T være = ae"“1. Fremdeles være T zzz: S. ae11”1 det al-
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mindelige Led i den forste ved Summationen fremkomne Reek-
îz?

/ // / /// // // ✓// 
ke G, T = S. T, T = S. T , etc. det samme for G, G, etc.

(m)

al Isa a G en ved den m:te Summation fremkommen Rakke, hvis
(m) 

almindelige Led er T , saa siger jeg at

B culis :

1) Sættes m = o, saa erholdes det almindelige Led i Ræk-
O O /*  n--- I

ken G, det er, i Grundrækken selv, eller T = ^e —oja: 
o n —i

(e — i ) — ae

2) Sættes m — i, erholdes T = (e — a:(e~i)
n

■— _ZZZ_ . et af andere Grunde allerede bekiendt Udtryk.

3) Da Sætningen gjclder for to paa hinanden folgende 
Tilfælde, m ■=■ o og 111 — 1, kommer det Kun an paa et al
mindeligt Beviis for, at Sætningen ogsaa gjelder for den 
m*i*  i ),e Summation , naar den er rigtig for den mte . Men 
dette bevises paa folgende maade :

4) For enhver Række

A . . . 7, c, f, etc.

er i Almindelighed :
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(O W (3) (4)

A . • . x, a^ßi <z*̂ß^7 1 Älr/SiJiyjJiS» etc.
//
A . . . x, sxtfaß) 3x*&2ß  ?%f71 *\x  3'32Z> etc*

A • • • x i P » bx^3ß^7t 10# sji 6/3^ 37^5, etc.

altsaa
(r,î) m. ms|<i m. m »Ji 1 . m sj< 2
A . . , xt mx ^/3, —»^mßV7i — - a

m.mÄi
"~I . 2 ~ ß m 7 ’ etC*

eller, efter Hr. Prof. Hindenburgs Betegnelses niaade :
(m) m ni>¥il m ir.^2
A . . . Xi tøfi, * 53 « 91/3 7,

etc.

(m)
5) Deraf erholdes det nte Led; A, det er,

(m) m^n—I* —I m»J(n—2* —2 mÿjin—3* —3
T = «DÎ*>J|  Wß*  SD? 7 X

«) Eller og man finder
(m) n . n ^8 I . Il »Ji 2. ... (n |¡Jí m —- 2)

i. 2. 3....................... (m — 1 ) Ä
A (n — 1) n, (njj. 1) . ■ ■ (n 4. m - 3)

1. 2. 3 . . . . ( m — I)
n»J(in—2®—I nÿ&rn—3 e—I n^im—4®—1

= 93? X o^i 93? ß 93? 7 ; Ji !/.

Anvendes det sidste7)

n— I ae
ii>J$m—5 ®—I

»I« 93? a e3 »Ji ïji

n^ra—3 ®—ï
93? a e >Ji

ms — I
93? ae" 2 »Ji

af disse almindelige Udtryk paa 
den geometriske Række, erholdes det almindelige Led:

il »Ji tu—4 ®—1 
93? ae-

(m) nsjim—2®—I
T = 93?a£«

»

; altsaa og
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(uitjui) —i n>pm—2 uspia—3
T =: ØD?aip SDJaeiJi ©ae2 kp

►p ØD? ae" ^ae11 \

8 ) Nu er i Almindelighed :

n|Jtm__ i (m)

det er, — — W?a»p T. e (Cf. No. 7).

r 1—-I r—I* —I
£02 — ØDt =s 0)t ; altsaa bliver

njpm—i nppm-
T . (e—-1) == — ØD? a

nSp:n—3 ®— I
►p ØD? ae1 up sp ae11

9) Da nu Hovedformelen per hyp. er vigtig for den mte 
Summation, er

11) Udvikles (e—i)m i Tælleren af den i No. 10 frém
it

satte Brök, og substitueres Værdien af T.e (No. 9), saa er*  

holdes, efter Divisionen med (e — 1) :

(n»pl)
T



Men

. h

i . IU

°g 3

altsaa er

= ( m i ) .

for en ubestemt

3

ind sluttede,/
(

14) Adderes derfor (*i  N:o 11) det i
K 

saa erholdes : '

Dignitæt af, e f. ex.

m0îem r

n — i

n^Sin i
ÛK =

i .
i, 2.

in __ r
. r

(tn — r^ i )

. r

in 2 -3-~

i3) Fremdeles er, 
den (in— r)ta ,

in. ni->3î.eni-r

il r 

m-i^ =fordi m .

• . ♦ • • n

J1^4¡>1— I

(m n) .

in . ni 
(m —r).

e — (in 1 ) . Vdl
(íni^íi)
T
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Man
=x^ i,

sætte, i foregaaende 
og multiplicere med

(m) 
Corolla i* Sættes e — 1, maa Tælleren i Udtrykket for T nod- 

(ni) 
vendigen forsvinde, fordi Nævneren forsvinder og T dog ik
ke er uendelig stor, saalænge n er endelig. Man har altsaa i 
Almindelighed folgende Oplosning :

15) Men det samme Udtryk erholdes, naar, i Formelen 
(iu)

for T, m *1*  i sættes i stædet for m. Altsaa gjelder Sætningen 
for m *1,  naar den er rigtig for m. Da dette nu har 
Sted for m =0 og m = 1, saa fölger, at Formelen ogsaa gjel
der for m = a, 3, 4» & etc.; at den altsaa er alineengyldig 
for alle heele og pofitive Værdier af m, og andre kunne her 
ikke tækkes, II. sk, b.

i

11 ►J* i *** n ►ji 2

Coral. 2.
eller n = 
ver Integrationen :

Corollarium, n — 1 = x
Differentialet dx, saa gi-

* n

____1_______ 1 _ , n’-1^

Vid. Selí. Skr. II Deel y II Hæfte. T
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3 log. (x^3) — * ♦ . . ni log. (m x)

en Formel, som jeg allerede har anfört i Forerindringen til 
mit Bidt ag til den geom. Evolutions ^Theorie, som findes i fo- 
re^aaende Bind af Selskabets Skrifter»O

Cl

I æ
Coroll, 3. Da

= mty, log. (i x) --- 2.míS log. (2 x)

►Jt 3-in^- log- (3^ x) — ... ►!< m log. (m»Jí x).

Anm. lz Man seer let, at saavel det forste Integral, som det 
andet, udtrykkes ved en endelig Række, naarmeret lreeltTalj thiisaa 

Fald udgjöre Binomial - Coëfficienterne mQI, nl(£, ....
en endelig Række, som et Sted afbrydes.

m

(x «’l** I ) ^2) (x m )
1.2.3

Anm. 2. Da m er ubestemt, saa vel som x, horer
i

til de saakaldle inexplicable Functioner, altsaa og Fi>£«x7i'~ elkr
i

. ( Cf. Euler’s Calc. Diff. P. III. ¡Cap. 16.). Des 

mærkværdigere er foregaaende Oplosning i Coroll. I. Naar nemlig 
dx

®kal integreres , maa Bröken

I
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*

oplöses i Factorer, Dette kunde, naar man kjcndte Factoreries 
Antal, skce efter de bekjendte Methodcr, men vilde dog altid, 
for store ni, udfordre en vidtløftig Beregning; meget mere, naar 
Factorernes Antal (i Nævneren ) er ubestemt.

xa

X3
I .

Tillæg. Sættes S = <y. ti x jjd <y xa ^x3 g x4 s* 5 
etc. saa erholdes

Cn)
--- *■ (n x »Ji

etc. in co .
ved Cocfficientern.es n Gange gjentagne Summationligesom i
No. 4 af foregående Beviis. Derimod erholdes

n. n — i
I , 2S (i—x)n= S — (ß — n ä)k ¿V.

elc-

ved de samme Cocjficienternes n Gange gjentagne Differentiation.

Deraf folger 1 zzz S ( i — x )n . u Sa
(l~x)

eller: S == VW. S(n) ; det er :

Enhver Række er en Middel proportional Række imellem tven
de andre, hvoraf den ene fremkommer ved Coefficienternes n 
Gange gjentagne Summation, den anden ved en lige saa ofte 
gjentagen Differentiation af samme Cocfflcienter.
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Her ere altsaa Coëfficienterne :

1 > --- T, *5*  T> ---  7» V>--- *rr>  *í*  TT> etc
Summerne i, = , , T.W-7> TöYtT> etC*

Differenzer rL2y —^o_? ►F7-2.4T, «C.

Altsaa A. tg. x = xV(l X2 kp tVt x4 T.T.T-7 x<5

x8 etc- ) . (I — t X2

t8t X4 --- X6 ££ X8 — X10 — etc. ).

Aran. 3. Da —. (i - X2) = I - | X! >fcT8T X4

12 v<5 ¿Td 16 VS _____ 20 YIO tXdY.y X y. y X ----  y.TT X Te ♦

I
og Log. nat. T^T = — X2 ^X4 — f X5 | x‘ 

í v’O Æ• y X Fj^ ♦ 4 ♦

eller Log. nat. ( i >J< x2 ) = £ X2 --- X4 f-g- Xff
__  16 y8 feSrf 20 Y I 6---  Y+ X to7 X ---- . ♦ ♦
saa bliver , naar disse tvende Rækken adderes :
A. tg . x. ( i — x2 )

— Log. nat. (i x3) = 1— T*T X3

*}*T.y.T  x*— y.y.y X6 fcjj* 8 —y-A-iTX10 ►&...♦
I 2n

Æ ---------------------------------- x
’5_n. (an—1) (2n^ I)

en Række, som meget stærkt convergerer, da dens almindelige Led

4 n3 — n

Sjette Hovedsætning.

F x forestille enhver Function af x, som jeg antager saa- 
ledes beskaffen, at F x < x, saa at x — Fx kan sættes = 
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^x; fremdeles være tpx—F. = x, — F.^x — ø x, o<s.v. 
saa bliver

, „ (n) (nb^l)

x = Fx »Js F.øx^F.Tx^F.øx>i<F. øx^>J<F. øx»^*  x.
Beviset behöves neppe.
I Tal være x = x, saa er F x = 4, altsaa ø x = 4, F ø x 

= 4, ø x = 4, F ø x = 4, ø x = ^, F ø x = ^T, i x 
= W-'ST f etc*

Man danne nemlig folgende Tal :

etc.

I. i i = 2
1 . 2^1 = 3
2 , 3 ¿«S I = 7
6 . 7^1 = 43

42. 43 i = 1807

saa er 1 = i f I ►!< sy viö? *5*  »5< • • • •

Anm.. Dette Princip er, hvorom egen Erfaring kan overbevise 
enhver, en rig Kilde paa Suinmationer a posteriori. Det samme 
gjelder om folgende, mere almindelig bekjendte.

S y vende Hov e dsaetnin g.
Haar

A) øi, øs, ø35 04, 05', . . . . etc.

er en uendelig aftagende Række, hvis Led naerme sig til o, 
og man dercf danner Functionerne
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15o i

$ 4 = 4' 4
Q5 — Q 6 = tp 5
@6 — <p7 = ^6 

fr.

saa er B) (pi i ^4- \p 3 >T«¡ y4 ►Js 45 . . .
Beviset Jinetes ved en simpel Addition,

Exempel. i. A) 1, ... er en saadan Række
altsaa er B) 1 = k tó • • • * som age

rede er bekjandt.
Exempel. 2. Af Rækken 1, i-, etc. in go erholdes

1 = T.1? * å.y ® Jy * -J ♦
i __ r i i
n = (ns^üi) (“^«3) *5**5«  ♦ •••

I I I I n— i
altsaa i — n := I<2 ie^s 2 g (n—j^n = n

en allerede af andre Grunde bekjendt Summation.

A.

altsaa A.

►I*  A- lS- I nT" ’ •• 
en Række, som, for m = i, giver

ill i
Ex. 3. A. tg. — A. tg. ~ ¿4 A. tg. —V A. tg. —3y

. . . giver i Almindelighed :
(y>5n) 1_ »______ . ,

•i = A.tg. , -A.tg. =A.tg----------------
m“ mo - , 2 5,>¿n
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n—I _ n(n —i) n2(n —i),
4 = A* ’fS- A; n3 A- *£•  «5 I

n5 ( n — I )
A ls- “ïïnÿTx- *5**5*  • • •

Anm. Det Summations - Princip, som indeholdes i nærværende 
Hovedsætning har, blandt andre, den fortræffelige Analyst, Hr. 
Prof Pfaff, med Held og Skarpfindighed anvendt paa mange flere 
saadanne Rækker, som den i sidstanförte Exempel betragtede. 
Det fortjener derfor uagtet dets Simpelhed stedse at anföres, som- 
en Kilde til smukke Opfindelser i Rækkernes Theorie. Forfatteren 
som troer, tilstrækkeligen at liave lagt Nytten af de meget Almin
delige Sætninger, i Analysis, for Dagen, slutter derfor denne Deel 
af sin Afhandling med en til den Geometriske Materie de sectione 
Spatii henhörende meget almindelig Sætning , hvorved et af vores 
berømmelige Gerner fremsat Problem meget let opløses. Den ud- 
gjör fölgeude

Ottcjide Hovedsactriin g*

Naai' en Curve EF, Fig i. er saaledes beskaffen, at den 
ved en anden Curve CAD begrændsede Tan gente 7' LMN sted
se h&ve Beröringspunctet M i Midten, d. e. at LM zzz MN, 
saa siger jeg , at disse Tangenter , hvoi' de end röre Curven 
EF, dog Arealet LANML som de afskjære, stedse er det 
samme, det er, at LANML = e7t given Störreise AL

B evils*

i) Man tage' paa EF et ved N uendelig nær liggende 
Funkt og drage derigjennem en Tangente Imn, saa er lm~mn*



2) Altsaa IM ~ Mm og Mn = mm — Mm = lm
— Mm ; Jölgell^ IM — Mn = lni Mm — fim — Mn) 
= X Mm = ot fot di Buen Mm bliver uendelig Uden.

3) Altsaa IM zzz Mn. Da nu LM — MN, og LAMI = 
Zl. NMn saa sees at Sectorerne LMl ost NMn maae være 
lige store.

4) Altsaa er nALMn LMl = nALMn NMn
d. e. nAln — NALN

5) Naar altsaa NALN = A12 , er enhver anden Sector 
nAln = A2, altsaa = en given Störreise.

H. sk. b.

Coroll. i. DME (Fig. 2) være en Hyperbel og CA, CB dens
Asyrntoter : TV en Tangente til den krumme Linie i M; en
delig PM en med CB paralel Ordinate, saa veed man at Sub- 
tangenten PT zzz CP, altsaa og VM = 1SIT. Den Apolonion 
Hyperbels Tangenter afskjære altsaa imellem dens A sym
ptom et uforanderligt Areal, eller /\ C TT — A2.

Anm. i. Dette kan og sluttes deraf at CP.PM i Hyperbelen er 

en uforanderlig Störreise 5 at fölgelig aCJ. PM. Sin . A zzz CT.^CV. 
Sin. A det er, /\ CVT maa være et uforanderligt Areal.

Anni. 2. Af tvende i Henseende til Storrclse , Figur og Be
liggenhed givne Triangler ved een og samme rette Linie at af- 
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(Fig- 3) er et øf Sal. Gerner fremsat Problem , Jer laJer sig op- 
löse ved tvende Hyperboler. LMN og lmn som beröres af TV, 
den forbingte rette Linie. Men da der i hver Triangel give 
tvende Vinkler, altsaa tvende Hyperboler, som komne i Forbin
delse med tvende Hyperboler i den anden Triangel, altsaa give 9 
Forbindelser, fölgelig 9 forskjellige Beliggenheder i'or den sögte 
rette Linie, saa indsees tillige at den sædvanlige analytiske Op
losning maa fore til en Ligning af 9de Grad.

Co roll. 2. N'aar Parabolerne CAD og EBF fFig. 4-) have en 
fælles Axe og en fælles Parameter, saa er VM = Mv fo?' 
enhver Tangente Vv til den indere Parabel', thi, naar ZM, 
parallel med Axt n AX, skjærer den ydere Parabel i L, og 
Tt berörer denne Curve i L, bliver Tt parallel med Vv og 
LZ en Diameter; altsaa VM = Mv. Det er altsaa overmaa- 
de let, at afskjære ligestore paraboliske Rum = et givet Rum 
gAhBg , som afskjæres ved den paa Axen lodrette Linie gh.
Coroll. 3) Det samme gjelder om Ellipsen AEBD, Fig5. naar 
fra samme et Rum = gbliBg skal afskjæres. Man tegne en 
anden Ellipse aebd , af den Beskaffenhed, at Cm : CM — Cd: 
CD — Cb:CB, saa fdiger at Tangenterne TMV og tmv ere 
parallele; altsaa, da tmv bliver en Ordinate til Diameteren 
MC, tm = mv. Det samme gjelder, mutatis mutandis, om 
Hyperbolen. Altsaa udfordres, til Af skj (Bringen af givne Rum 
i de coTiiske Sectloner , altid en Section af samme Art.

Slutning. Hvor mange og vigtige Folger deraf endog af dehim- 
pleste almindelige Betragtninger kunne uddrages, baaber F'oif i 
dette Tillæg tilstrækkeligen at have beviist. Ilan slutter derfor 
nærværende förste Afhandling med det (Jnske, at lians Arbeide 
af Mestere i Videnskaben maa vorde læst med Velbehag, af min
dre övede med Nytte.

Selsk.Skr. IID tel, II Hafte.
«5-3X333*
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