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Profeilbr Krafts

METHODE
at bevist/ hvorledes man i alle Tilfalde kan- 

bestemme den ene Ubekiendte ved en u endelig Folge 
af Terminis, som gives ved den anden/ i de ' 

Algebraize Liigheder/ som indeholde 
to Ubekiendte.

§. I.

(HSKntet synes at vcere lettere, end at finde te Method«/ ved hvis 
X*tK  Hiklp man kand ncerme sig til Vcerdien af tzen ubekiendte 
\g®) Stsrrelse, saa tiit somLiighederne ikke indeholde flere enden 
eneste ubekiendt; man havde atiene nsdig at forestille stg dm givne 
Liighed under denne Skikkelse

y=AxB1 *Bx m ’1 * Cxm‘3 * Dxm 7 * * &c.

og derved bringe den paa de krumme Liniers Ordinater; ved den am 
tagne Liighed kunde man faae

en krum Linie gi, hvis Axel var fk, saaftemk man nn vidste paa noaet 
Lidet ncrr den virkelige Vcerdie afx, eller Diftencen fta den fvrste 

Ordi-



1. K. Methode at bevise, hvorledes man i alle Tiff, rc. Z2Z 
Ordinate de, da i den Hypothek at ikkun lidet MñNglkde kunde ag 
tages for det samme medRore-Linien (Tangenten) af, og da blev 

ydx
(ab)-dy : dx (eb) — y (ae) : cg=ef=-^y 

da nu dx antages for bestandig/ er cg 
dy 

kaldes da den givne Liighed <Px. og den givne Storrelse/ som er fast 

strå stor som x — « Differential - Lîighedeu af <px—ciPx da er« - —— 
d<Px 

noget ncrsten Vcerdien af x, og ved at fette det udkommende igien for 
X, nanner man sig alt mere og mere til den rette Storrelse af den 
Ubekiendte; saaftemt at man ikke vilde antage/ at den krumme Linie 
faldt ind med Rore Linien/ kunde man bringe Differentialer af den an
den Hoyde/ som gav en Rorr Linie/ ved hvilken nd mrndre end fd endnu 
mere stulde ncerme sig til den virkelige Vcerdie (*)  af den ubekiendte 
xog saa videre.

(•) Dette Theorema lader sig paa en anden Maade udfore af en êî'iabed, som Hr. Mac. 
Laurin tzr>- fundet/ vtz som kand sees i Slutningen af et hans Brev til Hr. Folkes deÆqvatiouibus, 
in qvibtfs dantur radices inipollibiles; det er ellers blevet pubike^t uden Bcvtis af Hr.8ii»sv!,.

§. 2.

Saa tiít derimod, som to Ubekiendte falde for i be Algebraize 
Li'gh d r (thi mit Forsat er her ikke at handle om andre) da er det 
mestendeels langt vansseligere at Mrme sig til Vcrrdien af den ene Ude- 
kiendte i i en anden; allermest om de Termini, fom indeholde de 
Vbffrerttf, ere mange og irrationelle, eller og om de Ubekiendte i begge 
tkss Dlfalde ere meget indviklede i hverandre; thi ellers lade de sig 
de fi lie Tider let oplose til en u endelig Folge af Terminis, enten ved 
den Methode af Divifionen, eller og ved at trekke Stammestorrelsen 

paa den dekiendte Maade ; saa tut fom det forste falder for, erdet 
vcl unegteligt/ at ingen mere almindelig Maade er bllvet opfunden 
end bf r NeutonZ? Parallelogram ; det eneste/ som synes at giore denne 
Methode mindre brugelig er det viitloftige Akbeyde, som den forer 

Ssz med 



3 26 J. K. Methode at bevise, hvovledes man i aile Tilfcelde 
med stg , og den Agtsomhed, som den udfordrer. Hvilket og har 
giort, at man i den Sted mere har lagt stg efter en anden MaaLe at 
arbeyde paa, som er den/ hvorom jeg her egentlig vil handle, og som 
beftaaer i at en vis Folge af Terminis antages, i hvilken forst Expo- 
nenterne, og stden Coefficienteme af alle Terminis findes. Da man 
kand see i alle Algebraize Skrifter , som handler om denne Materie, 
hvorledes at koefficienterne kand bestemmes, holder jeg det for unyt
tigt videre at handle derom. Saa det, som jeg i det Efterfolgende 
vi! afhandle, er, at jeg vil beviise de Regler, ved hvis Hielp man kand 
finde Exponentem, og desuden, hvorledes man kand arbeyde paa 
den korteste Maade; thi man har Uret i ar forekasteNeutons Methode 
be6 Parallelogrammet, ût den er for viitloftig, saa lcrnge som man ikke 
viser med hvad Middel, atArbeydoti denne anden Methode kand for
kortes; da det i u-endelige mange Tilfælde kandstee, atog denne stdste 
Maade kand fore et u-overvindeligt Arbeyde med stg; hvilket jeg idet 
Efterfolgende nærmere stal viise.

Dm Forste, som har 'tænkt paa denne Maade ved en antaget 
Folge af Terminis erden berommelige Hr. Leibnitz, som i de Leipziger 
lærde Samlinger har ved dens Hielp oplost nogle Liigheder: men da 
de forste Tanker om en Ting gierne ere ufuldstændige, og det ikke er 
uden Skrit efter Skrit at de vanstelige Ting blive bragte til Fuldkom
menhed, saa havde Hr. Leibnitz og den Uheld, at hans Methode var 
meget ufuldstændig, u agtet at den dog længe derefter er blevet fuldt 
som almindelig af de storste Geomctrer. Dette har givet Hr. Stir
ling Anledning til at sige i hans smukke Afhandling de Lineis tertii 
ordinis : ’’Hujus methodi, longo tempore poftqvam Dno. Neutono 
’’innotuerat, in adis eruditorum LipfiæDnus.Leibnitius Suo etiam 
” nomine edidit exemplum unum aut alterum in cafibus facilioribus, 
” ubi tantum docuit eoefficientium inventionem, at in indicum non 
”in eoefficientium inventione tota latebat difficultas.” Endffiont 
at det lader, som om Stirling derved vilde negte Leibnitz den Mre, at 
have forst fundet tienne Methode, saa bliver det dog vel ligesaa uneg- 
tettgt, at hand ved stn egen Hielp har fundet den, som det paa dm 

anden



kand bestemme den ene ubek. ved en uendelig Folge re. 327 
anden Side er vift, at den kom fra hans Haand aldeles ufuldkom
men, og t de fleste Tilfcrlde gandsse ubrugbar.

Det var d-rfore andet umueligt, end at man maatte snart 
komme til at forefinde Exempler, fom ikke lode stg oploft allene ved 
Hielp af detLeibmtzske, folgelig og, at man snart har maat tanke paa 
at forbedre denneMaade; den forste, som har begyndt dermed erden 
beromte Brook Tailor, som har sogt at bringe DenneMethode under 
et almindeligt Beviis i den 9de Propofition af hans Methodo Incre
mentorum ; men dersom Tailor havde paa den ene Side den LEre at 
vilft, hvorledes at denne Methode kunde bruges i en u endetta Mcrngde 
flere Tilfcrlde end Leibnitz havde viist, saa var hand dog paa den anden 
Side ikke lykkelig nok for atgiore den saa fuldstcrndig, som den burde 
vcrre, hvilket Stirling forst har agtet, som siger paa fornevnte Sted: 
Sed ut qvod verum eil confiteamur, methodus Dni. Tailor inve
niendi formam Seriei non eil generalis, imo impoflibile eil univer- 
faliter determinare formam ferieiex data forma Æqvationis; pendet 
enim Forma Seriei tam ex coefficientibus qvamex exponentibus in
determinatarum in Æqvatione, fallit dicta regula Dni. Tailor, qvo- 
tiescunqve coincidunt duo vel plures valores termini primi Seriei, 
hoc eft, qvando ordinata prima tangit Curvam, vel tranfit per 
punâum ejus duplex vel qvando ordinata ad diilantiam infinitam 
tranfit per plura Curvæ punéta infinite propinqva ad fe invicem.

Jeg ss ll det Efterfolgende visse, at Stirling har lagt en vigtig 
Forbedring til Tailors Regel, og at hand har havt deri ret at Tailors 
Regel ikke var almindelig; Hvorimod hand saa langt fra ikke har be- 
viist fin Regels Rigtighed, at hand meget mere selv siger paa samme 
Sted: " Inveni autem Seqventem Regulam pro invenienda forma 
’’Seriei, qvantum haétenus conilitit nunqvam Fallere, Sed eam eile 
”ubiqve veram affirmare non audeo, propterea qvod in eam cafu 
’’tantum incidi, obfervando fcilicet plures Series diverfas, & ejus 
" demonilrationem poftea fruftra qvæfivi.” Det, som heri er det 
synderligste, er, at et Beviis, som saa let flyder af disse Folgers Be
skaffenhed (som stal sees af det Folgende) kunde undgaae en ellers saa 

skarp- 



Z28 L R» Methode at bevise, hvorledes man i Me Tilfcelde 
skarpsindig ^^nd^^ftertanke, og kand intet andet have varet Aar» 
sagen, end at man ved at have een Ting for stärkt i Tankerne, forhin
dres derover fra at indste, hvad man soger i en anden.

Stirlings Maade er da virkelig almindelig , men den har den 
Fkyl, at den i mange Tilfcelde er overmaade viitîoftig, og at den me
get tiit vilde foraarsage et faft u-overvindeligtArbeyde; Aarsugener, 
at den tiit indeholder en Mcengde af unyttige Terminis, som give 
en vutloftigGalcul, yg dog med megen Moye neppe bestemmer nogle 
faa Coefficient^ Det er ikke om Stirlings Methode allene, men 
endog om Tailors, at dette maae siges i de Tilfalde/ da denne sidste 
kand bruges , og de ere begge deri saa ncrc forenede med hverandre, 
at dersom den forste indeholder overflodige Folger af Terminis, da 
indeholdes de ogsaa i den sidste; saa det synes, at man ved disse Me- 
thoder taber lige saa meget paa den ene Gde, som man vinder paa 
den anden.

Af de, der har ffrevet over denne Materie, er dm, som har seek 
allerlcengst hen i den den beromte Hr. Gravefande, som desuden er nok 
bekienLt af andet hans fortrefligeArbeyde: hand har derom publice
ret en liden Afhandling, men som er uden Beviis, u agtet, at hand, 
saaviit jeg veed, ikke har givet de allermindste SpoertilBcviis, saa er 
det dog ikke at tviile paa, at Hand jo har kündet bevise sin Regel, siden 
den siyder direéte af den, som jeg i det Efterfolgende sial bevise; jeg 
har desuden sogt at viise en Methode, hvorledes man kand undgaae 
enten alle eller og en stor Mcengde af unyttige Terminis, hvilket kand 
giore overmaade storTieneste i scrr i de Tilfalde, i hvilke Tailors Regel 
kand bruges ; hvilket ncermere sial sees af det nu Folgende.

§♦ 3*
Jeg kalder bestandig de toUbekiendtexog^, faaledesatysoges 

ix, ydermere antager jeg den Folge, som stal bestemmes at vare 

y —Axn * Bxs * Cxr T Dxg * Exf * * &c.

hvil-



kand bestemme den ene ubek. ved m u-endelig Folge rc. 329 
hvilken kand gaae ftavidt, som man behager, da den er i sig selv vir
kelig mendelig; til at bestemme Coefficients» i den ferfïe Termino 
Ax11 kand man altid med Tailor bruge det I^eutonste Parallelogram, 
siden denne Maade baade kand bevises af de simple Principiis i Geo
metrien, hiulpne med den letteste Calcul, og den desuden i sig selv 
heri ikke udfordrer megen Moye. Hvad ellers fret Neuronet Paralle- 
loZramangaaer, fortieneren Tradtat at lckses, som er strevet af Hr. 
Kaeftner Profetier, i Leipzig.

Det eneste, som jeg vil ncevne af det, som henhorer til det 
Neutonfl?e Parallelogram, er, Ñt MÑN vel skiller de Terminos fra hver
andre, som ere af adstlllig Hoyde, de, fom Linealen forst rorer, ere 
Termini af den forste Hoyde; De, som den siden derncest kommer til 
ved en Parallel Bevegelse, kalder jeg Termini af 2den Hoyde, og sag 
videre, i det Folgende bruger jeg mest Termmos af iste og anden Hoyde.

4.

Dersom enhver Algebraist Liighed forestilles ved
«xr yf ßxm yf -P 7xp y1 ^xq yh Hb &c.

=A, og y ved den forrige Folge
y = Axn -p ßxf Cxr 4*  Dx5 4< Exf 4*  4*  Scc.

da seer man let, at den Betingning, som Tailor udfordrer til at be
stemme Exponentem i Folgen y — Axn * bxf & + &.C., er ned- 
vendig, at nemlig, naar i den givneLiighed settes i Steden for y den 
forrige Folge, og deraf kommer en Liighed, som jeg vil bestandig kalde 
B, at da i 6 alle Termini saaledes faae de samme Exponenter, at 
mgktt Termini komme til at staae allene, siden CoefficienterneA,B, 
c, D &c. ellers ikke kand bestemmes.

§. 5. Lemma.

Dersom i Steden for den Folge
y =Axn * Bx f Cxr *PDx § 't*  Exf >P6cc. 

tages denne anden
Tt y =



330 J. K. Methode at bevise,hvorledes man i alle DIfvlde
y — Ax'1 *Bx n+m * Cx"t2m + Dxmt3‘B + Ex”1'4” <-*  &c. 

hvis Exponenten gnae i en Arithmetik Progreflion, og denne Ht ft C 
clevetvt til den relpecÑive Hsyde af y t Terminis som ft desiLng» 
heden A, fettes i Steden fot y i enhver Ter mino, da om Exponenten 
af y gives i Almindelighed ved k og LoeKeiemerneved a^c^d1, 
**&c. - bliver yk i den Liighed B.

— Axnk * BIxnk+,u * C'xnk*2m * D'x^*  1 * See. - 
fom let sees af Elevationens Natur.

§. 6. Theorema,

Dersom i Steden for y, fettes den Series
y = Ax" *Cx"t2"4-Dx''t3m4.<.&c.

i alle Terminis af den Liighed A> da saafremt atalle de forfte Termini 
af de Folger, som faaeS faaiedes i A, falde ind med den storfte Folge 
iLiigheden B(jeg forftaaer ved dm storfte/ den fom begynder fra den 
allerforfte Termino tB) da skal og alle de ovrige Termini i de andre 
Folger falde ind med de ovrige i Liigheden B,

Thi Exponenterne i denTermino «xr yf bliver efter § 5/ naar 
Coefficientetne udelades

* Xfn*r*3 ro * &Ci

De derimod, som komme af den Termino få y bliver ligeledes

erNU En*  r —In-Ep, da MaaeogEn'Er^m—In*p4  m. o.s.v. 
Ligeledes er Folgen af den Termino 5xq yh —



tand bestemme den ene ubek. ved en u-endelig Folgere. 331
xhn+q xhnf q + am

xhn + q+ 3m * * * &C.

settes nu xhntq = xf,,+rf2n1’ maae oghn^q^m=F#i^r^3 mo.s.v. 

Exempel om i denLiighedy^ -2xy*ay-bzzo  
settes y — Ax^ Bx° dE< Cx i db Dx~’ dF db &c.
hg ere Exponentcrnc af

y3 — xj * X1 * x^ * x° * X i *
1 V I I o —i

—2xy—X- * X ♦ X® * X * x 7<+*
af ay — X7 * x° ♦ x 7 * *

bo
— * X *

§. 7- Anmerkning.

Deraf sees, at den forste af Tailors Betingninger er upaatvi- 
lelrg/ at den antagne Folge bor altid vcere afdenne Skikkelse §. 6. 4.

y—Ax11 db Bxn+‘m db Cxnt2m db Dxn* 3m * Lx'^4-N *
saa at Exponentçt’rtC altid gaae i en Arithmetijï Progreflion ; Yder» 
mere at hand deri har Ret/ at de to forste Termini altid bor vcere ti« 
gehoye i Liigheden B og den ene af dem indeholde en Folge af u endelig 
mange Terminis eller og/ hvilket er det samme, vcere kommen afen 
Termino j LiighedenA, i hvilken y findes ; thi det kunde ellers 
ffee/ at Series ky blev muelig/ allene fordi den forste Terminus'ey 
kunde bestemmes; Da nu dette sidste allerbest naaes ved det ^monste 
Parallelogram, saa seer man deraf en ny Fordeel/ som man har af at 
bruge det. Det som endnu bor vises er, hvorledes man kand mage 
det sag/ at alle de forste Termini af de Folger, som komme ved at 
sette y -Ax« *Bx n+m * * &c. i a kunde falde ind med de af den 
storste Folge udi b.

8. Theorema.
Dersom i den givne Liighed

Tt r A —



332 J. K. Methode at befrife, hvorledes man i alle TilfMe
A — «xr yf 4*  ßxm y*  4*  yxp y1 4*  8xq yh 4*  4*  See. 

settls i Steden forDigmteterne afy- Exponenten af den ferste ter
minus x" i den Felge

y—Ax" *Bx n*m 4<Cxn*2ra*4<&c.
eg af de Terminis, som deraf komme i den Liighed b, tages den stetste til- 
fceUes Divifor, hvilken fettes siden i Felgen y—Axn 4*  Bxn+2m * 4*  i Ste
den for m, da ffa! alle de Folger, som faaes i B ved at fette Axn * 
Bxn+m **Scc.i  Steden for y i A, falde sammen i'Hknftende til alle 
deres Terminos.

Bevils.
Thi dersom de ferste Termini af Folderne i B falde sammen 

med Terminis af den storste Felge, da falder alle Termini sammen 
§ 6.men er ä — mden storste tilfcrlles Divifor afr*  f, m+t, p4>i, 

q4*h.  @ftar4<f=nd,m4,t=md,p4< l=Td,q4<h=ird, damaae 
nd falde ind med den storste Folge i B efter n Terminos fra forst af 

§5/ ligeledes md efter m Terminos, lTd efter 1 ‘ øg rd eftet r Termuaos, 
folgelig og rdb€ m 4*  t, p 4-1, q*Kj  samme Orden.

§. 9*  Anmerknmg.

Tailors Regel er, at man stal I) bestemme Exponeneer af den 
føtfle Termino Ve6 Neutons Parallelogram, og 2) i det ovtige handle 
efter H.8; men man feer let, at man derved ey kand vcrre forvisset 
om andet, end at alle Termini j de adstillig? Folger i Lnghedcn B ffal 
falde sammen, folgelig atakt kand bestemmes, faafremt at Folgen 
allene beroer vaa Exponenten^/ saaftemt at den derimod bor og at be
stemmes efter Coefficient rne, er det ikke vist/ at dmucMaade kand 
Diere tilstrækkelig. For Resten forstaaes let afBeviisct §. 8, at man 
ey just hevve nodig at tage den storste tilsås Divifor, det var i Al
mindelighed nok at kage én, hvad for ert man viste, allene, at den 
var tilfalles; men da den storste tilfceUeé Divifor er tilstrækkelig §» 8.



kand bestemme den ene ubek. ved en u-endelig Folge re. 333 
faa er det klart/ at en mindre altid vilde give u nyttige Terminos og 
tiente folgelig ey til andet end at give enSeeiCoefficienter —oogat 
giore et i sig viitloftigt Arbeyde endnu viitloftigere.

Det er fast unyttigt, at tale noget om den F-rffiel, som kom
mer deraf/ at nogle Folger af y=Axn + * faiber/ imidlertid at andre 
stiger, siden den heeleForffiel kommer allene an paaz hvad heller m 
stal blive bekrcrftende eller negtende (pofitiv etter negativ) og denne 
Forffiel er desuden nok bekiendt.

§. IO. Theorema.
3 hvor mange Folger, der end faldersammen i et i den forste 

Termino af Liigheden B, kand dog vkd dem allene aldrig uden den 
Coefficient A bestemmes/ faa til at bestemme nogle af de ovrige ud- 
fordres, at en anden Folge (i det mindste at en Terminus) maae falde 
ind med den sterste längere henne.

Beviis.
Thi om tte Termini afben givne Liighed A eller og flere fettes 

at falde sammen i et i den forste Termino afLiighedmB for Exempel 
*xr yf, 7xp y1 , ¿xq yh, da er det klart af elevationens Natur, at 
Coefficients i den 2den Termino ikke kand blive i Almindelighed un
der anden Liighed end 

rB4<pB>f<sB = o

B — o.
i ten zdie Termino er den almindelige Liighed for Coefficients 

nB3 4- rB2 Hb f C HF IC ~o, daB —oer og C —o.
for Resten kand her to Tilfå hende sig/ enten at den forste Coeffi
cient har flere ligestore Skamme-Storrelser (Radices) eller og/ at den 
har fl/r ingen Ligestor; da nu efter Elevationen^ Natur de folgende 
Coefficient^ ere Viñerential-Liigheder af de foregaaendt multiplice
rede eller dividerede med visse andre bestandige Storrelfer, fom i denne 
H.nfeende ingen Forandring kand give; faa folger af mit forrige 

Tt 3 Stykke,



334 J-K- Methode at bevist/hvorledes man i alle Tilfcelde
Stykke, at i denne sidste Tilfcelde bliver saa mange Differentiaí-gü^ 
hederás sig selv-o efter den forste Terminum, folgelig og saa mange 
Termini som den forste Coefficient har ligestore Stamme Storrelser 
kil mindre end en, og gielder da dey forrige Raifonnement ligeledes i 
denne Tilfcelde, andet end, at om der ere n ligestore StammeStor- 
relser, at man da faaer en Liighed

rBn 4 pB" 4 f Bn — o

B—o og faa videre.
Exempel i denLiighed

J 3. X
xs~4y2 x4 4 6yx3-4y2xx4y2 x4iox3-6ys = o 

ere te Termini xs -4yix4 * 6yx3-4ylxx 4 y2x alle af den samme 
Heyde, og Folgen af

y-Ax24*BxTffiCxTffiDx°  44&c.
naar samme fettes i Steden for y i den givne Liighed faaes 
O — — 4 A *X5  — 2AlBx4 t — 2 A~X Cx3 î— 2 A." ^Dx3 — 2A-^Ex 2T

4l A * B2 4 A—^CB4» A 2 VB 4 4 ÑL0.
-±A~1B3 4|A~7C2

-M-fCB*

T
4A^x5 = 6A*B -6A2C~6A2D-6A3Ei

-ÎAiB2 -3AiCB-3A-iDB

*5A-<B3 -|ATlC.2 
*|A-iCB2

* 2 AB
-AA’I B.4

A2x5 4 2CA 4 2DA 4 2AE
4 B2 4 2CB 4 2DB

4 C3
46A * 6B 4 6C 4 6D 4 LE.
* I.

Den



kandbestemmeden ene ubek. ved en u-endelig Folge rc. zzz 

Den forste Coefficient—4A3—4A? db A3 db 6A db i —o har 4re lige# 
store Stamme-Storrelser, A—1, hvilket og gier/ at Le 3 efterfol- 
gende Termini blive — o i Len 5te derimod, som er Let4deDisseren- 
tial ' fññls

&A”V -AA~V =0, B —o.

il Anmerkning.
Dersom den storste tilfcrlles Divifor kaldes D, og Forstiellen 

imellem Exponenten af Terminis i iste og anden Hoyde kaldes F, 
Let Antal Termini, som iLiigheden B får imellem Terminos afiste 
og anden Hoyde, den af 2den Hoyde medregnet/ kaldes N. Da er I) 

F
F-nd 2) ^hvilket og har Sted/ omv betyder en anden Di- 

vifor,efter hvis Forstiel at Termini i Folgen z^-Ax« db Bxn+ffl ¿-db &c. 
tager til eller af; man kand ydermere heraf let giore ligedanne Slut
ninger i Henseende til de andre Hoyder.

§. 12.
Ved en n-yeMge forstaaer jeg en Folge, i hvilke« ikke flere 

Termini findes/ end de/ font i en vis Henseende ere nodtge til at be
stemme Coefficienteme/ ellers kalder jeg den overflødig.

Ved en riM Ordentlig, forstaaer jeg en Folge, som ikke in*  
Leholdcr en heel unyttig Folge af Terminis , hvisExponenrer gaaer 
alle i en Arithmetifl? Proportion.

Ved en nøye U ordentlig, forstaaer jeg en Folge/ i hvilken 
nsar forst et blevet fastsat til hvad Terminum at man vil fege Coef- 
ficienrtcne/ La i den Henseende alle unyttige Termini ere udeladte.

§. IZ. Theorema.
Dersom en Folge rand bestemmes af Exponenterne allene, og 

solgelig Tailors Regel bruges og ydermere Forstiellen imellem Térmi
nos afiste og 2denHoyde er selv den storste rnfalles Divifor, da stal

Folgen



336 J. K. Methode at bevise, hvorledes man i Me Tilfcelde 
Felgen vcrre noye ordentlig, saa at ingen neyere u-ordentlrg kand gi
ves; saafkkmt at den derimod er ikke felv den sisrfte tilfcrttes Divifor, 
Mññe Tailors Folge altid vcrre overflodig, og undertiden overflsLig 
ordentlig

BeviiS.
F

thi N = il og i denne Tilftrlde er E - D, folgeligd^—l; saade

af iste og 2den Hoyde falder umiddelbar paa hverandre, men af det, 
som er blevet sagt §. io. sees let, at alle de ovrige Coefficienter og 
maae blive bestemte, siden i enhver nye Termino kommer en nye 
ubekiendt Coefficient ind i Liigheden tillige med andre Bekiendte og 
Liigheden afsig selv ey kand blive o efter [Hypothefen og §.4. i det 
forrige Stykke.

Men er den ey selv den storsteTilfcrlles Divifor, da maae den 
F

nodvendig vcrre storre, siden ÿ—N ikke kand vcrre en Brok, hvorover 

F-D
-jy-Termini i Liigheden B falder imellem Terminos af iste og 2den 

Hoyde §.n, folgelig om Folgen lader sig allene bestemme ved Expo- 

nenterne, maaei denFolgey-å'E^Bx''^ ^^öcc. Coeffi- 

cientn*  nodvendig blive-0, de Efterfolgende beroer paa hvor de ef- 
terfolgende Termini i Liigheden X falder ind med Terminis af den 
storfte Liighed i B. Og faafremt at efter de af anden Hoyde ikke falder 
F-D
-p-nye Termini efter hverandre, da bliver der oMaltid lcengere hen 

i Folgen overfiodigeTermini.

I den Tilftrlde, da Forffiellen imellem Exponérseme i Termi
nis af ifte og anden Hoyde er ikke selv den storfte Tiltcrlles Divifor, 
da kand en af to altid have Sted, enten, atForffiellen imellem de af 
forste og alle de andre Hoyder har den samme Tilfcrlles Divifor som 

Expo-
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Exponenterne, eller og at deres storste Tilsirlles Divifor er et Multi
plum af den storste Tilfælles Divifor; i denne Tilscrlde kand endnu alle 
Betingningerne fyldestgiores ved at sette m ni —den storste TiifMes 
Divifor men — med den storste Tilftrlles Divisor af Forstiellene imellem 
alle Exponenterne; thi det fees let at elle Termini maae ikke mindre 
falde sammen i denne Tilfcelde end i den forrige: folgelig er Tailors 
Felge i denne Tilfalde overflodig ordentlig.

§. 14*  Slutning.

Deraf sees, at man altid maae efterset hvad den storste Tilfæl
les Divifor bliver af alle Forstrellene og sette den—m i Folgen y — Axm 
4<Bxn+m thi dersom man allene holder sig til den storste Til- 
fcelles Divifor af Exponemerne som Tår, staaer man den Fare/ at 
man kand faae hele unyttige Folger af Terminis i Folgen y—Ax'" * 
hvilket giver et tit wovervindeligt Arbeyde. Saaledes i den Liighed 
xs — 4y^ x4 * 6yx3 — 4Y= xx * y2x * ioxl - 6yl — O er Folgen ef
ter Tailor y — Ax2 * Bx 7 HF Cxt * JDx * *4<  &c. MM Nññr alle For- 
stiellene tages er den storste Tilfcrlles Divifor dersom da samme fettes 
— m,faaes iLiigheden B diste Exponenten

5*  4t‘ 3t* 3*  2^. if. i.
hvilket gior/ at man i Tailors Liighed B faaer dobbelt saa mange Tér
minos, som man burde/ thi siden at alle Termini i Lügheden A og de 
Folger/ som deraf komme / kand falde ind med Terminis i den hoyeste 
Folge af Liigheden B, naar m^z, saa er ingen Tvivl tilbage/ at jo 
denne sidste Folge var tilstrekkelig / saafremr at Coefficientern?5 Be
stemmelse i denne Liighed beroede allene paa Exponemernes Be
stemmelse.

§. 15. Theorema.
Dersom i en Folge
y=Axn +Bxn+in HFCx"* 2“ *D xb+3" —

tages.to Goefficientev/ hvad for nogle man vil/ som b og D, og af

Uu B*D
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B hh D tages en vis Hoyder, daffalB"-*  D altid komme i en Termino 
længere foran i Folgen end B1*- 2 o- og jo mindre Hoyden bliver a(B, 
eller jo fierre at dm bliver af v, jo längere stal de falde hen ad i 
Folgen.

Beviis.
Thi er den Exponent, som ftaaer hos A, p, den som staaer 

hos B, m, og dm ved O, 8, da kommer i dm Termino yr xq , B11_ID 
for ved ten Exponent p. (r-n)HHm. (n -1) »f1 s HH q, ogB" 2 D2 kom
mer for ved den Exponent p. (r-n)Hbm. (n- 2) HH 28 HHq, naar disse 
Exponenter trekkes fta hverandre faaes -8 HH rn for deres Forstiks; 
saafremt nu Folgen falder er m fterre end s, folgelig overgaaer dm 
forfte altid den sidste/ hvorfor denne nodvmdig maae falde lcmgere 
ud ad i Felgen; paa famme Maade bevises det naar Folgen stiger.

§. 16.. Anmerkning.

Ved Hielp af det foregaaende Theorema og ved at soge'til 
hvad Exponent, at en given Hoyde afen given Coefficient stal faldt/ 
kand man altid bestemme dm noye u ordentlige Folge, som bor bru
ges/ naar Tailors er given; og bor man derfor altid arbeyde paa 
denne Maade. Naar forst Tailors Folge er fandet, har man at fee 
paa, hvad heller at den Betingning §. iz. har Sted eller ikke/ harden 
ikke Sted, maae man eftersee om dm ingen overflodige Folger inde

holder efter §. 14. saaledes om i den Liighed y3 - sxy hh a2 y hh =o, 
tages y — X ^hhx°hhx'_thhx”t hhx~% da bliver Exponenterne af 
De Terminis, som crc af forste Hoyde 1.1, o—f.—i -1 ved at ude

lukke dm anden Terminum faaes den Folge y — xT hh x—2 hh x~ 
HHx-^ HHHH&c. og de Exponenter i LiighedM B, -f=| HH HH &c,

eller hvilket er det samme/ vedat setter Liighedm A, y—x^ faaes de

Expo-
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Exponent^ 4. hvis Forffiel er I og folgelig den ncrrmeste or- 
denl ge Folge, fom for y—Ax^dbBx~*  * Cx~*dbDx~*.  for desto 
bedre at overbevise sig har man allene nodig at sogeCoefficienterne i 
begge Tissé, da man faaer efter den Folge

T T 4

4

y - Ax2dbBx°dhCx 2dbDx TdbEx » db db &c.

y3 =A5x2db3BA2x db3AeCx3 db 6 C AB 3EA2x *

db 3B2Ax2 db 3DA2 dh6BAD
*B3 4-3AC2

*ZB2C.

2xy — —- 2Ax 2 — 2Bx — 2Cx2 -2D — aEx-

*a2y— Aa2x2 dbBA2dbCA\

dbx2 = dbx2.
hvorved faaes i) A- V2, B-o, C --a2Vf —I

D~o, E=_3_YC2-CA1
3"V — 2

derimod om man tager den anden Folge afy- y- Ax2dbBx~*  

’■FCx2dbDx~2 da faaes

y3=.A3x2 db 3BA2x2 db3CA2x-2
db3B2Ax-^

5_ X X

— 2xy — —2ÄX2 ■—2BX2 •—2Cx~2
dba2 y— dba2A dba2B

X
¡^^2 — '4H i

hvoraf faaes, som for A-V2/ B--a2 vz-i e-3B2A-A2B

4 ZA2 —2
og folgelig findes de tømme Coefficient^ med meget mindre Arbeyde. 

Uu 2 Naar
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Naar man saäledes er blevesftrvisset paa, at man Har den 

nceste ordentlige Folge, bor man ydermere nodvendigstrà at forkorte 
Let viitloftigeArdeyde, som endda kand forefalde; hvilket/ hvorledes 
kand ffee, jeg i et par Exempler vil visse, saaledeS om den Liighed gives 

xs — 4y2x4 db iox3 —o$ hvis Folge for y er efter 1 àry—à2* 

Bx7 * Cx7 dbDxT*Ex 7dbdb &c. da kunde man strax efter §. 14 see 
at den rette Folge blev y=Ax2 dbBx-7 * Cx~1 dbDx-*7 i hvilken 
ved 4s Terminos udrettes mere end ved 50 i Tailors, men det kand 
og ffee paa denne Maade. Efter §. 5. seer jeg at den storste Folge af 
Lxponenrerne iLiighedenB bliver 5.4|. 41. 4. Zs. Zs. z. 2s. 2s. 2. 
Is. Is. 1.1. o. -1 -1 — |. Da nu ingen Terminus falder ind med 
denne Folge for i den Termino f, faa bliver §. 10/ i Folgen til y, 
B —O, C —O, D — o, E — o indtil den Coefficient P, da nu i Folgen 
y—Ax' 4"pp kommer for i den Termino, hvis Exponent er - f, 

saa ere de to forste Termini Ax' db Px"~T-, efterdi nu P er den 
eneste der falder ind/ er det klart/ at ingen af de ovrige Coef
ficients kand determineres ved Lligheden B, uden de i hvilke p2, 
o?, p4 &c. kommer allene for (uden at vcrre multipliceret med no» 
genHoyde af de foregaaende Coefficients A undtagen) ssolgelig ved 
at uñdersege til hvad Terminos i Liigheden B at p', p3 falder og hvad 
Coefficients, som dertil svarer i Folgen y — Ax' db î findes den rette 

Folge, som for y — Ax' db Bx~7 db Cx-7 >fcDx~7 Tdb&c.

Ligeledes i den Liighed x$ — 4y7x4 dbiox^ -6y7 hvor igien 

efts Tailor y—Ax' db Bx7 * Cx7 db Dxdb &c. seer jeg efter §. 5. at 
den storste Folge af Exponenterne i Liigheden B bliver. 5. 44« 4î*  
4. 31. zs. z. 2s. 2. is. is. i. s. s. o. - s. - s. - i. Da nu 
inijen Terminus falder ind med nogen af diste for ved den Exponent 
i, da flyder af §. 10. at alle de Coefficients i Folgen y indtil K bliver 
-o. faa at de to forste Termini i den noye u ordentlige Folge ere 

Ax'dbNx-7} for at finde den tredie har man allene nodig at agte 
det
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det som i sig selv let sees, at for N2 Coefficient i Stigmen b jntet kand 
bestemmes ved N allene; 6a nu N2 falder for ved den exponent 

-^-4*1*4 —-z, derimod falder iox^" for i í>enTermino f, saa 

er den zdie Terminus 4*  px~S og da N2 falder for i den Termino x-3 
hvortil svarer a- Coefficient i Felgen y = Axi + &c. faa er den 4de 

Terminus a’x~T (ffiiN2 falder altid for NP Z. 15.) da NU N*  falder 
for ved íen Terminus -^-6*1*4  — -7 og NP derimod ved den 
Terminus -£- z- 4414- j hvortil (tarer den Coefficient 

c*  i Folgen af y, folgelig er den L'x"£ endelig er deu Terminus i 
Liighkdkn B i hvilken at P2 falder for - ? - 4+ 1 * 4 - hvortil 
svarer den Coefficient e’ iLilgheden B og folgelig den Terminus 

i Folgen af y, faa den 6te Terminus er e'x-£ for at finde den 7de 
Terminam maae agtes at N3 falder for ved den Terminum - 7 i 
LlighkdmB, hvortil svarer iFolgen af y den Coefficient N' saa den 7de 

Terminus er nx~T,man bor siden soge z.!5.forst NP,siden NP2 endelig 
P3 derpaa N4 og de Fvrtge i lamme Orden, saa den n^ste u < ordentlige 
Folge bliver

y-Ax2 >P Bx~T >P Cx"~T * Dx“T -P Ex-’3 >P Fx~^ -p >p &c. 
ellers seer man uden Vansselighed, hvorledes man paa samme Dlaade 
efter §. 15. kand bestemme alle Coefficienteme om man har et Trino» 
mium af Coefficient^ eleverer til en vis Hoyde sller endnu flere 
Zeg maae kortellg erindre, at man havde forud kundet forkortet i dette 
Exempel Tailors Folge til en noyé ordentlig vedat serte og at 
man altid, ror man foretager sig at finde den noye uordentlige Folge, 
fastsetter til hvadHoyde afx man vil gaae, da det siden er let at finde 
om hvor mange Termini man dor lobe tongere udiFolgen,endssiont 
at lider Hvelse og Eftertanke i denne Tilfalde er bedre end virtloftiae 
Regler.,

§. 17. Theorema,
Dersom Forssiellen imellem Terminos af iste og 2den Hoyde 

Uuz ex 



342 J-K. Neckà at bevise,hvorledes man i alle Tilfalde 
er selv den største Tilsås Divifor af de øvrige Forffielle, og Liigheden 
kil den fer fte Coefficient A har flere ligestore Stamme-'Størrelser 
(Radices) hvis Antal er n, da er det nødvendigt til at beflennne Coef- 
ficientetw/ at den største trlfcelles Divifor mane divideris med Antal» 
let af de ligestore Stamme-Størrelser,og famme Expreffion bor i Føl
gen y =Axn * &c, ftttes i Steden for n.

* B"

* Bxnfn’
* B'

* Cxn*2m
* C*

* C"
* ß

* Dxn+3[“
* D'

* D"
* 7
* ß‘

Hb A"

Beviis.
Thi dersom af en foresat Liighed faaes n'Følger, som alle fal

der sammen i et i den første Termino, og som giver n ligestore 
Stamme-Størrelser, som

AxM
HH A' 

HH Ex,,t41»
Hb E*

HH*
HH E// &c.
* K
HH 7*

da efterdi at A * A' * A" fettes at have flere ligestore Stamme-Stør- 
relser, maae B * B' * B" —o ligeledes C * C1 * C" — o øg det i 

n -1 Terminis fra den første af at regne §. 4. i mit forrige Stykke; 
følgelig blev «' - o og faa videre, faa mange nemlig, af de første 
Terminis i Følgerne, som der falder ind i et med^l - I Terminis 
fra den første af, men «kandikkevcrre o ey heller«' efter Hypotheken, 

derfore bør « og «' nødvendig falde efter n - i Terminos fra den 
første af at regne eller i det mindste begynde at falde ind med den 
Terminan*  I fra først af, det er da om n Terminos at de af2den 
Høyde bør falde ud, hvilket faaes ved at dividere den største tilfcrl» 
les Divifor med n.

Erempel. JdenLiighedy'— 2xyî*x ,y — a3 = o hvis Følge 

fer y er y—Ax*  Bx—* * Cx~\*  Dx-T **&c.  faaes/ naar for y 
settes denne Følge.

O —
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a3.

• —A3x3,ffi 3Affix1 ffi 3A2C
* 3 AB*

ffi zADx^1 
6ABC
B3

•i*  3 Affix 
6ABD 
3AC1 
3B’C

— 2A3 — 4AB —- 4AC - 4AD - 4AE
- 2B2 - 4BC - 4BD

— 2CC

* A * B * C * D E,

L dm forste Termino findes A to gange — 10ft derover er viñeren- 
tial-Liighedm 3Affi - 4 AB B = o, fordi - a3 falder i den 3die 
Termino kand den bestemmes/ men faldt dm derimod i den anken, 
hvilket vilde skee ved Tailors Expreífion, Mññtte a3 — o imod 
Hypothefen.

§. 18. Anmerkning.

Afdet Foregaaende er det klart/ at saa tit som den iste Coeffi
cient har flere ligestore Stamme -Storrelftk/ da efterdi at lige saa- 
mange viffierentiai-Liigheder mindre end en bliver—0 kand den an
den Terminus B ikke bestemmes for i den Coefficient hvor B“ kommer 
for, hvilket giver, de imaginaire medregnede, saa mange adffilliae 
Vmdier af B, som der ere ligestore Stamme-Storrelser til i den forste 
Coefficient A ; ffulde B blive s o, da er det det samme i Henseende 
tit C, siden man kand ansee det, som om den Terminus der havde B 
tzik ud af Liigheden/ imidlertid at al Resten blev det samme. Ellers 
seer man herafen Tilfald?/ i hvilken at Folgen ey allene beroer paa 
Exponentem?/ men endog paa Coefficieneerne, og da Stirlings For
bedring beftaaer i at dividere med Antallet af de ligestore Stamme- 
Stmrlmsom i §. 17, saa er det tillige klart, at Stiågs Forbedrina 
i det foranfsrte Tilfcrlde er nodvendig. 9

§. 19.



344 IK- Methode at bevise, hvorledes man i alle AWde

§.19. Theorema,

Dersom den storste tilsirlles Divifor af Exponentcmc er sak 
— m, og der findes flere ligestore Stamme-Storrelser i den forste 
Coefficient sat — 0, og m er kt Submultiplum af ForfliellM imel« 
lem Terminos afiste og 2den Hoyde, da kand Tailors Folge verre til« 
strekkelig til at bestemme Coefficienterne, saafremt at Antallet af 
Terminis, fom falder iLilgheden B imellem de afiste og 2den Hoyde, 
er net op et Multiplum af Antallet af de ligestore Stamme-Storrelser, 
er den ikke et Multiplum i hele Tal kand Folgen altid bestemmes, der
som i Steden for samme Divifor tages et Tal, hvorved at denne sidste 
Betingning fyldestaiores, og man tillige faaergiort, at alíe Termini 
falder ind med de af den storste Folge i Liigheden V,

Beviis.
Thi efterdi at den'forste Coefficient efter A, som jeg vil kalde 

B ikke kand bestemmes for i den Hoyde Bn, om der ere n ligestore 
Stamme-Storrelser i Liigheden til ben forste Coefficient §. i8. saa 
folger, at den kand bestemmes, saafremt at den anforte Betingning 
har Sted; Derimod, saafremt at forrige Betingning ikke har Sted 
femmer samme Vanffelighed tgien for, som er blevet anfort iBevii« 
set §. 17.

Exempel i den Liighed x$ — 4/he - 4y=xx * y2x * 6yx3 

* iox^ — 6y * — 0 er efter §. 14. den noye ordentlige Folge y - Ax' 

4-Bx^t Cx1" * Dx° -t*  Ex"1" * Fx~hvoraf faaes
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i

Liighe-

6A2Bx4^— 4A2x$

* A-

❖ A-

4 A”

ÍA'
1 A

— 2A-2B4 3- 4a‘x’

4 A~^EG

4 |D2A~~2
4 BFA-"1

— |A“WCB -
— lA'^EB1 -

— |G3A~^ -

4 -
4 I A-^DB3 *

9

2A-2Cx33
❖ fA*"^B 2

- 6yf-
2

— 4y*xx=:

345______
I

— 472X4—

— 6A2Cx3^

- lA~^B’x3?

4 A~2CD

* A“3EB
— |A~^C2B

— |A~2B2D
4 f A”^CB3

— ÄA"=ß5

— 6A2Dx3

— 3A-2CB

* 4 |A~*b3

— zzA"2 db*
— lî a-^G2B3

* H a_icb3
— MA-t^bs

- 6 A2 3A~*B.  44&c.
— 6A^Ex2t - 6A^Fx^ _ 6A2Gx 6A2Hx3

- 3A~WB ZA 2 CD — |A~^D2 3 A-GB
— ia~k? 3A~^EB — 3A”^EC — 3A-ICF

* 1A~2CB2 * |A~k?B — 3A“^BF — 3A-2ED

f5A-2B4 * |A~^B2D 4 |A—TDCB 4
|A^B2F

— |A“2CB3 4 3A~^EB’- 4 iA-iBD2

4 ^A~2B 4 |A-iC3 * |A^4EBC 44&c.
— 2A~^C2B2 * -3 A'WC2

Xx

4 II A- 2 DB4

à '
4*  aAFx13

4 i| A^C2B

y2 = Aåx\ 4 aABx4 3 4» 2ACx3t 4*  2ÂDx$ 4 2EAx2 r 4 2AGx 4 2AHx^

4 B2x3T 4 aCBx3 4*  2DB 4 2EB 4 2FB 4 2GB
4 C2 4 2CD 4 2EC 4 2FC

4 D2 4 2 ED
X’ — xf»

4 6Bx434*  6yx3 — 6 Ax’ 4 6Cx3^ * 6Dx3 4 6Ex2T 4 6FxlT 4 6Gx 4 6HxÀ
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Liigheden til den ferste Coefficient —4A3 — 4 A*  db A2 db 6A * I—cr, 
ester A4 — 4A3 db 6AA - 4A * i har 4re ligestore Stamme- 
Storrelser A~i,t de tre efterfølgende Liigheder til Coefficienttne findes 
de af fig selv — o fordi de ere Oiñ'erential-Liigheder, i den 5te Ter
mino findes B = 0, af den 6te kand Heller intet andet stuttes , i den 
7de sindes — 6A^ - o imohHypothefen. Aarsagen er at C*  er den 
forste TunÄion af c, fom bliver jure for B og samme kommer ikke for 
forend i den Termino x“\ folgelig bor — 6 A^ enten faltze der eller 

og i ten Termino eller en Anden, som staaer altid om kt MuitiplO 
af 4« fra den Forste.

Tager man derimod Tailors egen Folge, som er

y ^Ax* ’!’Bx“T db Cx—T db Dx”‘ db Ex-T db4«6cc.
Ha bliver den storste Folge af Exponent erne iLiighedenB

5. 4î. 4^ 4. zz. Z. 2|. 21, 2. vv il. i. 1. 0 - §- z: 
da nu -6A^x*  falder ind i den 12te Termino fra den forste af, som 
er tre gange Antallet af de ligestore Stamme - Storrelser, saa kand 
man ved Tailors Folge finde Coefficient^^, uden at -ruge nogen 
videre Forbedring.

§♦20. Amnerkning.
Deraf sees at Stirlings Methode er altid gandste accurat i den 

Dlfcelde, som er anfort §. 17, at man nenllig da ved den altid faaer 
den noye ordentlige Folge, mener den storste tilfcrllesvivifor ikke selv 
Forffiellen imellem Terminos af iste og 2den Hoyde, da er det klart 
af Z. 19, at Stirlings Forbedring kand virre unoovendig, saafremt 
nemlig at Termini af rden Hoyde falder ind efter den der anforte 
Betingning. Det eeneste, som endnu er tilbage i Henseende til Stir
lings Regel er, at beviise, at den er almindelig, magtet, at ton i alle 
de Tilfirlde, da Forbedringen er unodvenvig, bebyrder ikkun med en 
overmande stor Mængde af Terminis, som tiit give et u- overvinde- 
ligt Arbeyde.

Ny §«2I
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§ 21. Theorema.
Dersom Tailors Expreffion divider?^ med Antallet ñf de lige- 

store Stamme Stonekfer, som findes t Lngheden til den forste Coef
ficient, og Qyotienhn settts i Folgen y—Axn Axn*m — m, da 
kand Coefficicnterne altid bestemmes.

Beviis.
Thi den nye Betingning, som kommer til formedelst fiere lige- 

store Stamme « Storrelse-- rLiighkden til den ferste Coefficient, er at 
m maae vaere tt faånt id, ak Antallet of Terminis i Lngheden B 
imellem de af forste og 2 enHoyde, divideret med Antallet af de lige- 
store Stamme - Scor reifer awrc en Qyotient i hele Tal §. 19. Kaldes 
nu Forskiellen inrellem Términos af iste og 2denHoydeE; den storste 
tllfcelles DiviiorD, det Antal of Terminis, som skulde fññks ved D, 

F Fn X
N, det nye Antal x. daer -d>log = x ii/fdgetigN=- 

ogx—Kn/olgelig er den rye Betingning i denne Tilfalde fyldestgiort, 
thi N er altid et hcelt Tal. M. n det er tydeligt, acnaaralleFolgerne 
i 8 salder ind med den storste Folge ved m —D, de da og maae falde ind 

Dved m= -*  siden ester n Terminos man i den sidste Tilså altid 

kommer paa de Termmos, som vare i den Forste.

5. 22. Anmerkm'ng.

Der styler nu intet i at kunde fee med hvad Forsigtighed, at 
man baade bor bruge Tailors og Stirlings Methoder ; nemlig forman 
kand bruge Tailors, maae man vel see til, om den forste Coefficient 
ikke giver en Lll'ghed, som har ligestore Stamme- Styrelser, deri
mod, naar man vil bruge Stirlings, maae man vel agte, om rkke 
Tailors Methode allene kand fyldestgiore alle Betingninger. Ellers

•> er



kaild bestemmedeneneubek.vedenu-endeligFolgere. Z49 
er nu intet lettere, end at kunde af Stirlings Folge finde den noye ot« 
dentlige, hvilket jeg vil vise vedetExempch hvorledes kandssee. i den 

I _3 _T I_
L lighed xs — 4y-x4 F y2x — 4y2xx * 6yx} F iox1 — 6y2 - o er 

Tailors Folge y — Ax1 F BxT F CxT F Dx F F&c. Dmmod, da 
dm storste tilfcrlles Divifor er f og Antallet af de ligestore Stamme- 
Storrelser 4 bliver Stirlings Folge y — Ax1 *f Bxt^fCxT2 f DxT2 
f Ex^ * -F &c. efter hvilken det er et moleft Arbeyde at kunde 
bestemme endog de 4 forste Coeficientes For nu ar kunde udrydde 
de overflsdige Folger afCosficienterne, kunde man begynde med at 
udelukke den rden Terminum, og siden alle andre alternative; og 
fee til om alle Betingninger kunde endda blive ft)ldestgiorte ved den 

nye Folge y — Ax2 F Bx T2 F Ex 22 F Fx F F & c. i hvilken 
m — Ha efter §. 5. Exponenrerne i Liigheden B blive; 5. 4§. 4§. 
4è« 4-» 4x« 4*  3s« 3s« 3s« 3s« 3ïï» 3*  2ê» 2s. 2ê» 2'ë» 2» lê« lê« Is'« Is>
if. i. z. tz. I« I« efterdi nu i) alle Fslgerne i Liigheden B falder ind med 
den storste 2) de af 2dm Hsyde ere borte fra de af forste Hoyde ont 
et Multiplo afde ligestore Gramme« StorrelserS Antal, faa feer jeg 
deraf, at den forste Folge varoverflsdig, ogat denne anden y =Ax2 
* Bx^ * Cx5 f Dx F Ex ® er noyere ordentlig/ derpaa underso
ger jeg ligeledes, om denne sidste er noye ordentlig ved. igien at ude- 

10 s
lukke den 2den Terminum, faa jeg faaer Ax2 f Cx« F Ex 6 eller 
Ax' F Cx F Ex î F F à. i hvilken m —s. faa bliver efter §. 5. 
Folgen af Exponemerne i Liigheden B. denne. 5.41.4-. 4.31.3f. 
3.2|. 2|. 2. i|. if. i. >. f,, da jeg atter igien seer, at alle Beting
ninger kand fyldestgiores ved denne sidste Folge af y, faa er jeg for
sikret, at den er endnu noyere ordentlig ; men for at vcere forvisset 
paa, at den igien ingen overflodig Folge indeholder, udelukker jeg igien 
i den Folge Ax2 F Bx^ F Cx’ F Dx F Ex * F F &c. — y den 2den 

Terminum og alle Alternative, hvorved faaes y — Ax2 F Cx 
FEx^F GFFScc. efter§. 5«bliver den storsteFolgeiLiighedenB.

Vh s denne



350 J.K. Methode atbevise, hvorledes man lalle Tilhrlde 
denne: 5.4s. zî. z.2î. i.f, i denne kand vel alle Termini af de 
andre Folger falde ind med de af den storste Folge, men da den 
ferste af 2den Hoyde skulde falde" ind i den 7de Termino imod 
§. 19/ da seer jeg, ar den forrige Folge var den noye ordentlige, end 
hvilken ingen «oyere kand sindes.

§. 23. Anmerkning.

Raar man ardeyder efter den forrige Anmerkning, har man 
flet ingen anden Regel nodig for at bestemme den noye ordentlige 
Folge. Endstiont, man seer let, hvorledes, noar Tailors Folge er 
given, man kand finde en Regel, som i mange Tilfalde bor vcere 
meget noyere enfc Stirlings, endog, naar man ikke har agret den For
kortning, som kand ^ee i Tailors Methode efter §. 14. thi da den hele 
Sag kommer allene an paa Tailors Betingninger og den Betingning 
§. 19. faa har man allene nodig, naar den LiighedL er fundet efter 
Tailors Folge, da at see hvad heller Antallet af Terminis imellem de 
af forste og 2den Hoyde, den forste medregnet, er et Multiplum af 
Antallet af de liqestore Stamme-Storrelser eller ikke; i den forste 
Tilfcrlde bor Tailors beholdes Z. 19. i den sidste derimod seer man let, 
at den Betingning §. 19. erlanges ved at soge det mindste Tal, som 
lader sig dividere med Antallet af Terminis (imellem de af forsit 
og 2den Hoyde i Liigheden R den af forste medregnet;) og Antallet af 
de ligestore Stamme-Storrelser, med det Tal, som derved faaes, bor 
man dividere Forffiellen imellem Terminos afiste og anden Hoyde, 
faa er (Kvotienten det Tal, fom i Folgen y — Axn ± Bxnim bor sir
tes = m.

Thi holdes samme Benevning som i §.21, og det mindste Tal, 
som lader sig dividere med Antallet af de ligestore Stamme-Storrel- 
str og N, kaldes snN, da er sN et heelt Tal og folgelig er &N et 
Multiplum af », men om det nye Antal af Terminis i Llig heden B 

imellem de af iste og 2denHoyde kaldes Ñ*  da er n* = —§. ir, 

-- snN folgelig er den Betingning fyldestgiortK. 19. men man sterlet/ 
at



kand bestemme dm ene ubek. ved en u-mbelig Folge rc. '351 
at alle Termini af de andre Folger i Liigheden v maae falde sammen 
i et med den ftorste/ folgelig ere alle Betingninger fyldestgiorte, men 
da desuden i Steden for nN er taget SnN, saa erdetoyensynligt, at 
paa denne Maade, saa mange unyttige Termini ere udryddede, som 
kand udryddes, folgelig og, at Folgen er den ncrste ordentlige eller 
ordentlig og noye saafremt at etters Tàr§ er ordentlig ognoye.

Erempel, i denLiighed x5 — 4y^x4 4 6yx3 4 y2x — 6x^

* IOX^ i hvilken effet Tailor m = | og Folgen blev y = AxJ 4 Bxt

* Cx^ 4 &c. da den forste Coefficient har 4 ligestore Stamme-

Storrelser er efter Stirling m — og Folgen blev y — Ax- 4 bx ^

4*  CxTT 4*  vx" * ExTi 4 4 &c. efter denne stdste Regel bliver i) 
den ftorste Folge hos Tailor i Liigheden L denne: 5.4 z. 4^ 4. Z-. 2- 
z. 2|. 2|. 2. 11» ly. L 1» 1. da nu den Terminus af 2den Hoyde 
- 6x4 falder ind i den Ilte Termino, feer jeg strax at Tailors Folge er 
urigtig/ jeg tager derfore N = io, n = 4, snN — 20/ f = 1 

—j - “ — ó - f/ saa dm noye ordentlige Folge bkivery-Ax-

* Bx~« 4 Cx"= 4 Dx~^ 44 &c. for at bevise flg om ak den er

rigtig/ har man allene nodig at fogeden storfteFolge i Liigheden Laf 
Expønenterne/ som er efter §. 5. 5- 41- 41- 44- 41« 4. 34
31*  31*  3i‘ 3' 2I. 2t« si*  2^» 2^. 2. il« il« il« il« il« i. i, 4 ha mi 
alle Termini falder ind med de afben storste Folge, og de af 2den 
Hoyde falder ind efter 5 ganger 4 Terminos fta forst af etter i den 
21de Termino, saa er. Folgen, som den bor at vare.

§« 24. Anmerkm'ng.

Men MM, at denne Regel i mange Tilftrlde er megetbedre 
end Stirlings, saa er den dog i adffrllige endnu langt fra ikke saa none/ 
fom den bor vcere det, af Aarsag, at den ikke er indrettet efter den 
Anmerkning §. 14, hvilket kand undertiden giore, at naar Tailors 

Sy 3 Wge 



3§2 J, K. Methode at bevise, hvoOdes man l M Tilfalde 

Folge indeholder overfiodige Terminos, at de da og findes i den Folge, 
font faaes efter den forrige §. den rette Methode sees da let at vcrre 
i denne;

Regel.

1) Man bor forst efter §. 14, söge den noye ordentlige Folge/ fom
kand faaes efter Tailors Methode og

2) undersoge, hvad Antallet af Terminis bliver t den Liighedv, som
er imellem de af ferste og 2den Hoyde fra forst af regnet.

3) Soge det mindste Tal/ som lader sig dividere med det for sagte
Antal af iTerminis og Anallet af de ligestore Stamme- 
Storrelser.

4) Dividere Forffiellen imellem Terminos af iste og anden Hoyde
med dette sidste Tal.

5) Qyotienten bor fettes == m i Folgen X =Axu * Bxm*n

Exempel/ i DenLiighed x3 — 3yTx*  * 3yx — y» 4*  6yr‘ = o, 

hvori efter Tailor Folgen er y = Ax2 * BxT¿ ¿«Cx^d-Dx'  ̂-H-&C. 

Forffiellen imellem Terminos af iste oz 2den Hoyde — ÿ hvoraf den 
storste tilfcelles Divifor er ? og Tailors corrigerte Folge efter §. 14. 
y — à*  * Bx^ * CxT 4*  Dx-T d- d- &c, da nu efter §.5. den storste 

Folge tB bliver,

z. >. f.i - V - y ** &C.

og Terminus af 2den Hoyde falder ind t den anden Termino, erAn- 
tallet af Terminis I/ Antallet af de ligestore Stamme-Storrelser 3/ 
det mindste Tal som lader sig dividere med 1 og 3/ 3, Forffiellen 

imel-



kand bestemme den ene ubek. ved en u-endclig Folge re. 353 

imellem Termínos af iste og 2den Hoyde ^/divideret med 3=TV ——m

* CxIf 4-*  &c. hvilken fslgklig vilde give en overmaade svar Felge 
at udarbeyde; hvilken Felge og sindes efter dm foregaaende Regel.

§. 25. Anmerknmg.

Vil man exprime« denne Regel analytice, da, om F er For- 
ftiellen imrUtm Terminos af forste og 2den Hoyde, D den storste til- 
fcelliS Divifor af Exponentem^ Differencer efter §. 14. Antallet af 
Termin i s imellem de af forste og 2den Heyde i den Lnghed, som kom
mer ved denne Correétion i Tailors — N, Antallet af de llgestoce 
Stamme-Storrelser-n, det mindste Tal, som lader stg divide« 

. p . p
mtiiNogn^SnN, ta bliver m = menN = Q §. II, f»i«

F
gelig erm- men vil man see, hvad Overeensstemmelse at der

D
er imellem min Regel og Graveiandis, da maae agtes 1) at Forftiel- 
len imellem Terminos af lste og anden Hoyde altid er den mindste

er net op Gravefandis Regel.

§. 26. Anmerknmg.

Foratbevise, at denne Regel er almindelig, er intet andet til, 
bage, end at agte, at den anden Terminas, som bestemmes efter den 

forsté 



ZZ4 J-K? Methode at bevise/hvorledes manialleTilf. re.  

forste, ikke kand have flere ligestore Stamme-Stsrrelser, side« dm 
altid gives ved enLiighed af det stags xn —a pm Antallet af de lige
store Stamme Størrelser er n, og det er bekiendt om disse Liigheder, 
at de ikke kand have flere ligestore Sramme-Stsrrelser: da ydermere 
de svrige Coefficient«: altid bestemmes ved en Liighed under den 
Skikkelse x a = o, er det klart at Methoden saavel er almindelig 
i Henseende til Exponenttrne, som i Henseende ti! Coefficientevnf.

hvad videre kunde siges, seer Laesere» selv let 
stfdetFoxegaaende»

W

ßalth.


