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ProfeiTor Krafts

nmerkninger
over-e Liigheder, t hvilke at flere Vmdier

af den ubekendte Storrelse ere lige store.
No.L

^Meg har Ldette Stykke fatt mig for, at afhandlefor sigselvallene 
Mia kn GrundLcrrdom/ som jeg behover i det efterfolgende Stykke, 

fra hvilket jeg har stilt den for at afhandle et andet Problema, 
hvilket, u agtet at det er bleven tilforn baade fundet/ og paa adstil- 
lige Maader beviift; dog staaer i rit saa noye Forbindelse med ben 
Proportion, som jeg bruger i det efterfolgende Stykke, saa jeg ikke 
har taget i Betænkning ar udfore/ hvorledrs det og ved dens Hittv 
kandfindes, allermest, dåden forer til en Maade at oploft paa, 
som af alle synes at vcere den meest åal^tiste.

Dette Problema angaaer elevationem Binomii ttitt Multino- 
mii, som forst er blevet af Hr. Neuron indbefattet under denne al
mindelige Regel m m

(PdHPQJ— _QjP ÜLEbQ

* CQJb D Q* ** &c. 
Zn 4»

hvilket kand fees af hans Brev tit Henric Oldenburg. Af det Svar, 
som Hr. Leibnitz den Tud gav/ kand man see at denne Methode har 
samme Did endnu ikke vcrret ham bekiendt/ og da ved Neutons for
mule inter viidere Beviis fandtes, har det vel vcrret Leibnitz en An
ledning ti- selv at optanke et, som kand sees af hans Breve-'Vexlmg 
med Hr. Johan Bernoulli/hvor hand siger pag. 47. excogitavi autem 

olim



304 J. K. Aîimwknmgcr over de Ligheder  
ohm mirabilem Regulam pro numeris coefficientibus poteftatum 
non tantum a binomio x db y, fed & a trinomio x * y * z, imo a 
polynomio qvocunqve, ut data Potentia gradus cujuscunqve v. g. 
lomi. & potentia in ejus valore çomprehenfa, poifim ftatitn affignare 
numerum coefficientem fine ulla tabula jam calculara. Af det 
Svar, fpm Hr. Johan Bernoulli gav/ er det klart/ at denne Regul 
samme Tiid er blevet ham bekiendt/ uden Tviil ved et Beviis, som 
hand siden har ladet komme for Lyset.

2 --bx“ '3 * * &C-
m M

* Ifx2 * ÏX *- - O.
m m m

hvilket

Dette Bevris har ftor Liighed med/ og er fast det samme, fom 
man finder hos en Deel andre Skridentere, som siden har ffrevet; 
Det af Hr. Baron Wolf, som er vel et med, afdebekiendteste, synes 
at veere mindre vigtigt, siden det beroer paa en simpel induétiom 
den, fom har af alle givet det mest artige Beviis er Hr. Sterling i 
hans smukke Afhandling de Lineis tertii ordinis Neutonianis. Min 
Maade/ som har intet tilfås med de.focegaaende, stal ftes af det 
Efterfolgende.

§. i.
Naar en Liighed er given

xm * axm "1 db bx m '3 db cx m '3 db dx iH ‘4
- - - ---------- --  db fx3 gx2 db hx db i ~ o.

i hvilken alle Vcerdierne af den ubekiendte x antages for at vcrre lige- 
store, og man vil finde den ncrst nedrigere Hoyde, da har man allene 
nodig at multiplicere et hvert Stykke af den givne Liighed med sin 
beherige Exponent, og siden dividere med den ubekiendte Storrelse 
x, multipliceret med det forste Stykke af den arithmerifte Progreilioa 
saaledks:

x™ db axm ‘1 db bxm '2 *Pdb  &c. db fx3 db gx3 db hx db i — O 
m. m-1. m-2. - - — Z- 2. L _o___

mxm "P m "I axm'1 dbbxm " 2 db db &c. - 
zkx3 db 2gx2 dbhx — o



r hvilke atflereVcerd. af denubek. Stsrrelse ere ligestore.zoZ
Mket altid er den ncrst nedrigere Hoyde af^r^m saa fremt at

X —
Exempel. Den tredie Hoyde af x - « — o er

X3 — 3«x2 HF Zx«3 * c/? — o
Ved'at multiplicere med den arithmetijíe Progreflion.

O.
3x«2 - o. og ved atfaaes zx3 - 6«x2 *

dividere med zx faaes
X2 - 2«x HF CM — o

som er den nerst nedrigere Hoyde af den givne Liighed x3- zx«2 -%3-o.

§. 2.
Den ncest nedrigere Hoyde faaes og ved at dividere den givne 

Liighed
x^ax“’1 HF bxm-2HFHF &c. * fx3 HFgx3 HF hx HF 2 ™ o 

medX * « 0 hvorved faaes en dobbelt Vcerdie af den nedrigere 
Hsyde»

Folgelig om x - * 3, og den givne Liighed er 
X™ * ax“’1« HH bxm'2 «2 >p cx m'3 «3 HH &c.
. - - - - ¿Hfx3«™ "3 *£gx 2«m'2HFhxC(ttl-IHF «™ — o 

da bliver § i. 2.
X™-1 * E-_l axm '" « * —bkm-3 tt«

— xm ’1 HH a -1 xm‘2« HF b -a HF I. xm ’3«« 

ÿTTbïTTx111"4 HH HF&c. F-rx2 «'»'3HFåc.

Ved at sammenligne Coefficienterne faaes
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m

a = m
2) b-af i — “2b

mm - m

m - i. m
■----------—b

I, 2,

3) c-b*  a -1 — c

m2«1,1 * i — 2m2 db 2m _____ _ r_..........    p
I< 2.

Tårnes Vivi5ore§ findes ester de bekl'endte Methods at vare 

m. m-l. m-2, saa

c — m. m - i. m-2

I. 2. Z.
4) d - c ¿b b - a *í*l —m - 4

m

?-( m. m -1, m-2
4 V I*  2. Z.

m -1. m
1-2

>î---i)z=4

m.(jn3 - 6m2 'P iirn-6)
4 I. 2. 3~ -d

Divifores nf m3 - 6m2 iim-6 findes ñt ÏWC 
m-i, m-2, m-3, saa  

d — m. m-l. m-2. m-Z

I. 2. Z. 4.



ihvilkeatflereVaerd.af den ubek. Stvrr. ere lige st. 3°7
og den givne Liighed

xm db ax"1’1 tt db bx“1'2 «« 4*  cx m*3 «3 4« åc. 
------ - fx3 «111 ’3 db gx2 « m"2 db hx«111 ’1 

db «m-° 
forandres til denne anden.

m jr m VM-7 V —’ — T î^ru - 5^,2
X T — x « Hbm.m-i X «

i -------------
--------------- , I. 2.

X”-’«1 * m. m-l. m-2. m-z^. 
L 2‘3. I.TT4.

x,n ■ 4 «4 &C.
yg Coefficients ril den Terminus r,er

m- m-I. m-2 ---------- m-rtî àk vit

I. 2. Z. ----- Xr-i. 
jeg ikke vise hvorledes denne Regel kand forkortes , og fores til en 
ncrrmereàxresüon, men flutte med Beviiset af den iste §.

§. 4. Theoreme.
Dersom i en Liighed 2 Stamme Storrelser (Radices) ere lige 

store, da stal Differential - Liigheden blive — O ved den samme Vcrrdie 
af den ubekiendte x.som gior, at den forst givne Liighed — o, og i Al
mindelighed bliver saa mange Differemial-Liigheder—o,fom der sindes 
lige store Stammestorrelftr i den givne Liighed, og derimod i ingen 
anden Tilfcrlde

BevHs
A

thi
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thi forestilles enhver Liighed til en ubekendt Storrelse under den 
Skikkelse y ~ axm dh bxin i >p ex"1-2 ffdb See. * d, da ere de Linier 
BC, bl, BD, BH som gaaer fra ß, hvor X - O til den krumme Linies 
vertices i c, L, D, H, Stammcstorrelserne til Liigheden axm ^bx™’1 
*t*cx m'2 HFdb&c. ff d —o. Differentieris denne Liighed/ da ere de Li- 
nier be, Bi, BR, sont svarer til Punkterne / hvor Ordinaterne FE, 
Gi, RK ere de storste, Stamme-Storrelserne til Dàrentiai-Liiahe- 
den. Saaftemt de to Skamme storrelser ere lige store i Liigheden 
axm * bxm-i ** Scc. - o, mase for Ex. BC og bl falde sammen 
j c, saa BL — BC, men da er ognodvendigBE t=bc, folgelighar 
Differential - Liightden endnu en üf de ligestore Stammestorrelser. 
Saafremt bc — bl — bd, maae og i Differential-Lkigheden BE — 
bi, folgelig bliver den - o ved to af de ligestore Starnmestorrelser. 
o. s. v.

Endelig, da man igien kand applicere den selvsamme Slut
ning raa alle de andre hoyere Differential-Liigheder, vedatansee 
dem, fom Differentiai-Liigheder af den forste Orden/ saa folger heraf 
Jndyolden üf PropofitioneiL

§. s» Forklaring.

Deraf flyder u-middelbar den iste §/ thi den Methode ved en 
Arithmetik ProgreHion er den samme, som den anden ved Differen
tiationen/ oq de imaginaire Storrelser kunde i denne Henseende ikke 
have anden B'ff.ffmhed end de reelle. I ovrigt vil jeg allene stge/ 
at Nytten af denne Propofition er u endelig t siden titt og ofte de al« 
lervigtr^fte Tllfcelde i Algebre kommer allene an paa de Liigheder/ 
ftut have ligestore Stamme-Stsrrelfer. For Ex. af denne Propofi
tion flyder u målbar den smukke Regel/ som Hr. Johan Bernoulli 
har givet for at sindeStorrelsen of DeQyantiteter der henhore tilden 

o
Formu’e flf-, fee Op. Joh. Bern. Tom. I. No. 71. p. -401. eller og Aåa 

Lipf. 1704. Aug. pag. 375/ og man har endnu denne Avantage mere/ 
at
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at man ved dens Hielp strap seer, hvor mange Differentiationer man 
maae bruge, naar Qyantiteten fettes forst under den Skikkelse

(L -x) /(p Og betyder to EunÄioner af de famme Ubekiendte 
<P. (a -X)"'
og af andre Bekiendte) hvilket efter Mr. Bernoulli Raifonnement ikke 
strap kunde stes/ fom og har varet Aarfag til, at denne Regel (saa- 
VklsoM MÑNge andre) er Ufuldstcrndig hos Marquis de l’Hofpital i 
hans Analyfe des Infiniment petits. Seét. 9. Propof, i. pag. 145. 
Edit. Par.

Det er ikke i denne ene Tilfcrlde, at Differential - Methoderne 
kunde hielpes ved denne Propofition, der er m Mangde af andre, og 
Harer her hid den Forbedring pao Marquis de 1’ Hofpitals Methode om 
Tangenterne/ som Mr. Saurin artig har indfort ide Pariser Mémoires 
for Aarene 1716 og 172Z/ i de Dlfcrlde da de krumme Linier har Punéta 
inultiplicia.

§. 6. Anmerkning.

Af det foregaaende Beviis §. 5. sees oyensynlig en Sandhed/ 
som meget bruges i Algebre, at saa nit som to Storrelser satte i Steden 
for den Ubekiendte i en Liighed giver den ene * den anden —, at da 
Stammestorrelsen. selv maae vare imellem begge, siden det er uimod
sigeligt/ at Ordinaterne paa den ene Side for Ep. af det Punct c, maae 

bestandig vare pofitive, imidlertid at de paa den anden Side 
altid bliver negative.

Qz Peder


