
-»GZSZZSSSSSSSSSESKZGGSSSSZGSSSSSZ*

En norere Bssteinmelse af Tegningen -g- og — i Henseende 
til deres Betydning og Brug, hvorved den i visse Tilfalde 

forekommende Tvetydighed forebygges.

Af

F. K. H. Arentz.
§. i.

ed adskillige Anledninger har det forekommet mig, og ved neiere Overveielse 
er jeg bleven bestyrker i den Tanke, ar Tegnene 4* 03 — vare i Henseen

de ril deres Betydning og Brug ikke fuldkommen bestemte, saavel som og, at de al
mindelige hegler, som pleie at gives for sammes Brug i Multiplication og Division, 
ikke ere saa uindffrcrnkede,Isom de scedvanlig holdes for at vare. Der forekommer 
og virkelig undertiden de Tilfalde, hvor de algebraiske Beregninger ikke synes at 
have den bestemte Vished, fom man ville vente af en mathemarisk Videnskab, da 
forskiellige Udtryk synes at kunne udleedes af de ellers fastsatte Grunde og der
for af forffiellige Mathematicis ere blevne bestemte snart paa een, snart paa en an
den Maade, hvilket jeg aldrig har kunnet troe at vare en Mangel i denne saa 
ypperlige Videnskab, men meget meere maatte komme af en liden Feil i Manden, 
paa hvilken man har forestillet sig Sagen, hvilket jeg i Folgende vil strcebe at brin
ge til en noiere Bestemmelse og Vished, overladende til Kyndige at domme, 
hvorvidt jeg deri har varet lykkelig.

§. II.

Rigtige og bestemte Begreber ere altid en Hovedsag i Sandheders Udfin- 
delse, hvorover det og i narvarende Tilfalde bliver fornodent at undersoge Begre

bet



A. Om timere Bestemmelse af Tegnene -ft og — re. 537 

om de saa kaldte bekræftende og na'gtendc Stsrrelser. De forste ffal v«re de, 
som fætter noget Virkeligt, de sidste de, som borttager noget Virkeligt.

Enhver Storrelse er i sig selv noget Virkeligt og altsaa Bekrcestende og 
pleier betegnes med men da en Skorrelse kan voxe og formindstes, saa varn 
det fornodent paa nogen Maade at kunne betegne de virkelige Storrelser, baade 
saavidt, som de tiener til at formeere, saa og saavidt de ere bestemte til at for
mindre det Virkelige. Det forste betegnes ligeledes med 4-, men det sidste 
med—.

§. III.

Heraf folger for det forste, at Tegnet -s- pleier at have disse tvende Be
tydninger, nemlig enten at betegne en virkelig Skorrelse, endskiont samme da- 
ikke tillige er at ansee, som den der fornreerer noget Virkeligt, eller saadan en, 
fom skal formere en anden virkelig Storrelse.

Begge kan med rette kaldes bekræftende, men da ikke enhvrr bekrcrften- 
de Storrelse tillige kan kaldes Formeerende, saa vil vi kalde det forste Slags 
virkelig uden at formeere, og det ander formeerende Storrelftr.

§. IV.

Hvad videre de saa kaldte ncegtende Stsrrelser angaaer, som betegnes 
med — , da synes heller ikke det Navn afNcrgtende at udtrykke Hoved-Be
grebet om dette Slags Stsrrelser, hvilket er at borttage noget Virkeligt, og alt
saa at formindske det Virkelige, oger for saavidtNcegtende, men ikke alt, hvad 
der er Ncegtende, er derfor strax Formindskende. Vi skal i det Folgende see at 
der gives blot modsatte Storrelser, som og betegnes med -ft og —, som 
hverken er at ansee som Formindskende eller Formeerende, men kan dog paa 
nogen Maade begge kaldes Ncegtende, for saa vidt, de ncegter det Modsatte, 
men bliver derfor ikke formindskende. Jeg holder altsaa for, at de Storrelser, 
som almindelig betegnes med —, burde heede Formindskende, naar de betrag- 
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te$, som de, der nu formindsker noget Virkeligt. End videre er at marke saa- 
vel om disse formindssende, som om de nyelig omtalte forrneerende Storrelser, at, 
da de fatter eller borttager Deele i noget Virkeligt, saa kan de begge ttene til at 
ophave hinanden indbyrdes, og folgelig kunde begge mellem sig med lige stor 
Ret kaldes formindskende.

§. V.
Disse tvende almindeligste Begreb om Storrelser, der betegnes med -4- og 

— , at de forste ere Formerende, de sidste Formindssende, fremstiller sig 
undertiden tydelig, undertiden ere de ligesom ssiulte i Sagens Natur ogBessaf- 
fenhed, som de angaaer. Heraf reiser sig atter en Bestemmelse, som med 
Nytte kan markes, nemlig, enten er den Storrelse, som noget Fan formeere 
eller formindsss, udtrykkelig forhaanden eller den alene efter Sagens da varende 
Beffaffenhcd kunde have Sted. I forste Fald ville jeg kalde det udtrykkelig 
formeerende eller formindssende Storrelser, i sidste Fald, ikke udtryke- 
lig formeerende eller formindssende.

§. VI.
For noiere at kiende disse ikke udtrykkelig formeerende eller formind

ssende Storrelser, vil vi marke: i.) Det fom i sig selv, uagtet ikke Udtryk
kelig, er formeerende, fatter forud noget Virkeligt, der kan ansees som ube- 
ssemt, og hvoraf det er en Deel; da nu samme Deel ikke er storre, men kunde, 
som en Deel af et heelt, gierne vare storre, saa folger, at der maae tankes et 
Modsat eller noget Formindssende, som gier at dette Virkelige i narvarende Til
falde ikke bliver storre, end det er; menda dette ModsatteFormindssende ligeledes 
erafubestemt Storrelse, saa var det aldeles ikke mod Sagens Natur, atdetkunde 
have fonnindsset og borttaget alt det Virkelige og efterladt alene noget, som var 
Formindssende. 2.) De Storrelser, fom i sig selv, uagtet ikke Udtrykkelig, 
ere Formindssende, satter altid forud noget Virkeligt, som de ssal formind- 
ssc, og at der i narvarende Tilfalde har varet de formeerende Storrelser, som 
har hindrer, at det Formindssende ikke er gaaer videre, folgelig var det heller ikke
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her mod Sagens Narur, at det Formeerende aldeles kunde have ophavet det 
Formiudffende.

§. VIL

Heraf folger, at de ikke udtrykkelig formerende og formindskende 
Storrelfer, som i et Particular Tilfalde, ere-s-og—, kunde efter Sagens 
Natur gierne gaae over til det Modsatte, ligeledes er og vel at marke, at hvor
somhelst Tegnene har en virkelig formeerende eller formindskende Betydning, 
der har de og Indstydelse paa Storheden eller Eenhederueg Mangde; thi det, 
som formindsker eller formeerer en virkelig Storrelse, det gier at Antallet af 
Deelene eller Eenhederne bliver storre eller mindre i det heele og altsaa har^ det 
Indflydelse paa Storheden etter Eenhederneö Mcengde. -

§. VIII.

Men da det ofte skeer, at enten det Formerende eller Formindskende saa- 
ledes kan voxe, at det eene ophcever det andet og kan endnu indeholde mere, end 
hvad der udfordredeS til det Modsattes Ophavelfe, saa angiver dette vel ikke no
get, som er mindre, end Intet (thi en Storrelse kan ikke blive mindre end Intet) 
men det viser kun at Storrelsen er gaaet over til noget, der har en modsat Be
skaffenhed, hvilket begynder, hvor det forste ender og kan betegnes ved en Linie, 
der fra en Punkt udstraktes til lige modsatte Sider. Herover har man fundet 
for got endogsaa at bemarke modsatte Storrelfer, som vi i det folgende vil kal
de dem, med de sadvanlige Formerelses og Formindskelses Tegn, folgelig frem
kommer her atter en Betydning af-s-og—, hvilke pleier behandles, som de, 
vi forhen har talt om, men er dog ikke i alle Tilfalde del samme; thi saa snart, 
som disse modsatte Storrelfer, der betegnes med de sadvanlige Tegn, ikke tillige 
ere Formerende eller Formindskende, burde de ikke behandles paa scedvanlig Maa- 
de. Idet Tilfalde, da de ere hinanden allene modsatte, uden at have Hensigt 
til at formere eller formindffe det Virkelige, vil vi til Forskiel kalde dem blodt 
modsatte Storrelfer.

Pyy t §. IX.
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§. IX.
At der er en virkelig ForsViel imellem formeerettde eller formindskende 

• Storrelser og de blot modsatte, kan deels sluttes deraf, at det eene Begreb 
ikke nedvendig er aldeles det samme som det andet; thi uagtet de ere hinanden 
modsatte, folger deraf ikke , at deres Bestemmelse i ncrrvcerende Tilfcelde var ar 
formindske hinanden, deels kan det og sees af de Exempler, som i det folgende 
forekommer. Man tiender og ler de blot modsatte Sterrelser fra de, der tillige 
ere formeereude eller formindskende, naar man alene giver Agt paa, om Tegnet 4~ 
eller—i da vcerende Tilfcelde har noget udtrykkeligt etter underforstaaet, fom 
det skulle formeere eller formindske, saa at det eene Modsatte tillige kunde anseeS, 
som det, der ophcevede noget i det andet Modsatte, fom ettere skeer, (§. 4.7.) 
rhi hvis det ikke er, giver Tegnene alene tilkiende, at af 2de Modsatte har her 
ikkun det eene Steed, hvilket vel, for sig felv betragtet blot som en Sterrelfe, kun
de vcere storre eller mindre, men Tegnet har derfor ingen Indflydelse, eller Hen
sigt til at giere noget storre eller mindre.

i §. X.

Heraf sees fremdeles, ar tze Tegn, fom tilherer blot Mddsatte Stov- 
relser har ingen Hensigt paa Tingenes egentlige Storhed eller Deelenes og Een- 
HederneS Mor»gde: thi de har ikke Hensigt paa enten at formindske eller formeere 
(§. 7.) Dcrncrst fees og, at af blot modsatte Storrelser enten ingen kan 
kaldes Naglende; thi ingen af dem ncegter eller bortrager noget Virkeligt, eller 
de begge med lige Ret og i en vidtloftig Meening kan kaldes ncegtende, for saa 
vidlf, ar, naar man scrtter en af to modsatte Ting, faa har man der paa en vis 
Maade til Side sat der andet, med deraf folger ikke ak de formindsker hinanden. 
Ligeledes kan de og gierne begge kaldes bekræftende, fordi de begge fletter noget 
Virkeligt, men deraf folger ikke ar de formeerer hinanden. Endelig sees og at 
«t en Storrelfe, som ikke nedvendig nu har det Tegn, den haver, men kunde 
ligesaavel havt det Modsatte, den bliver ikke en blot modsat Sterrelfe; thi det 
giver tilkiende, at der er en ubestemt virkelig Storrelse underforstaaet, som den 
formeerer etter formindsker. (6. og 7.).

XI.
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§. XL
De Storrelser, som ere virkelige, dog uden at formiere (§. Z.) kan 

være modsarre eller ikke engang modsatte; thi de kan i det mindste betragtes, som 
blotte Storrelser, uden Hensigt til noget Modsat. De sidste vil vi kalde blot 
Virkelige Storrrlser. Af det vi hidindtil har sagt, folger, at enhver Stor- 
relse kan ansees, enten som blot Virkelig eller som tillige modsat. Har den 
Modscettelses Hensigt, kan den enten være blot modsat, eller den tillige kan væ- 
re formeerende eller formindstende og dette igien enten udtrykkelig etter ikke 
udtrykkelig. 4-kanderfore betegne et blot virkeligt*),  eller et saadant, 
som bgr Hensigt paa et Modsat — , uden det kan betegne noget, der nu skal 
formiere en virkelig Storrelse. Ligeledes kan — betegne enten et blot Mod
sat etter en tillige formindskende Storrelse.

*) Det blot virkelige burde egentlig intet Tegn have, som og ofte iagttages; thi 
Tegnene burde altid give en Modsættelse tilkiende, derimod naar man udelukker 
Tegnet i de virkelig modsatte Gtorrelser, ja endog i de formeerende, synes det 
ikke at være ganffe paffeligt.

§. XII.

Efterår vi saaledes nogenlunde har betragtet de forffiellige Betydninger, 
som Storrelserne kan have i Henseende til Tegnene 4- og —, gaaer vi videre for 
at see sammes Anvendelse og troer da at kunde viise, at hverken de Regler, som 
gives for Tegnenes Multiplication og Division, ere saa uindskrænkede, som de 
angives at være, heller ikke ar der er nogen Uvished i det, som ved de algebrai
ske Methoder udbringes, men at Åen Uvished, som endog undertiden har for- 

aarsaget ulige Meeninger, kommer alene af en Slags Tvetydighed i Henseende 
til Tegnene.

§. XIII.

Allerforst vil vi lidt opholde os med at betragte den almindelige Regel og 
sammes sædvanlige Beviser. Det er anseet at være en Sætning uden Undta
gelse, ar samme Teg» i Multiplication og Division giver 4*-/  men for 

Pyy Z fficellige
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stiellige Tegn givet — i Ptohucten ellet QvotienLen. At 4- multiplice
rer eller divideret med 4- maakte alterjder give 4-/ har man snart ikke troet kunde 
behove BcviiS, men vi skal i det Folgende see, at dette ikke engang er uden 
Undtagelse og at de blot modsatte StorrclseS ikke saaledes bor behandles. Der
imod har man anftet det lidt meere uforstaaeligt og trcengenne til Beviis, naar 
der fastftettes, ar 4- med -— og — med — giver 4-.

§. XIV.

For at bevise, at— og 4-/ multiplicerede og dividerede med hinanden, 
giver—, beraaber man sig paa at Multiplicatiou og Division er i sig selv en 
Addition og Subtraction, og at, naar en ncegtende Storrelse tages saa og saa 
mange Gange, blir det Udkommende fremdeles naglende og, at den samme Re
gel maatte gialde i Henseende til Divisionen, da man ved at multiplicere Divisor 
og Quotient, maatte kunde faae tgien det samme Tal, som var divideret. Men 
man har i det alt ikke forestillet sig, at der kunde gives Storrelser, som vare 
blot Modsatte uden tillige at vare Fotmetende og Formindskende. Hvis 
Storrelser ere af denne Beffaffenhed, da gicrlder Beviset ikke; thi da har Teg
nene 4- og — ingen Hensigt til Storheden og EenhederneS Mangde (§. 7 og 10) 
Folgelig kan de heller ikke, saavidt som de hat det ene ellet det andet TegN/ 
have nogen Hensigt paa, hvormange Gange den foregivne Stcerrelse stulle tillcrg- 
ges eller fradrages, som af det folgende end videre kan indseeS. Af lige Be
skaffenhed er det Beviis, mckn og pleier at tage af at forestille sig — som en 
Gioeld og 4- tvertimod; thi disse Forestilliuger give tydelig nok tilkiende, at man 
da kun taler om Fotmetende og Fotmindstende Storrelser.

§. XV.

Da disse Grunde syntes ikke at vcere ganske paffelige til at afgiere at — multi
pliceret med —gav 4- , hur man dertil anvendt et andet Beviis; saaledes har 
man flutter; — a multipliceret med — b maatte enten give 4- 2b eller — åb, 
det sidste kan det ikke vcere; thi det er just det som udkommer ved ar multiplicere 
— a med 4- b; altsaa maatte det forste antages nemlig 4- ab, men mon ikke 

et
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et Tvedie kunde have Stcrd? og man skulle snart med lige saa god Feie kunde 
sige, at det da heller ikke maatte vcere 4~ ab; thi dette udbringes og af 4- a 
multipliceret med 4~ b.

§. XVI.
Andre har forsogt ar afgiore Sagen ved en Geometris Forestilling i det de 

lader tvende Linier overffcere hinanden i en Punkt og anseer, hvad som ligger paa 
den eene Side som 4- og paa den anden Side som —, da man ved at danne en 
Triangel paa den ene Side og at trcekke en Parallel paa den anden Side udbrin
ger 4re Linier, der staaer i Proportion og viser at — multipliceret med — giver 
4- hvilket alt er noksom bekicndt, men endog her scettes forud, at Linierne ere 
saadanne Storretser, som formindsker og formener noget virkeligt; thi der an
tages og en Linie som Ecnhed med Tegnet 4-, hvilket her bliver et Formcrelseö 
Tegn og ikke et blodt Modsat eg dcn paafelgende Omgangs Maade viser, at 
Linierne eller de Sterrelser, som ved samme forstaaes lader af at vcere blodt 
Modsatte, hvilket sees deraf, at, saavel i dette Tilfcelde, som i alle andre, 
hvor man ved en Geometrisk Construction vil bevise, hvilken af de modsatte Si
der eller Storrelfer Sagen falder ud til, scrtteS altid forud, at man har med saa
danne Sterrelser at bestille, som ikke nedvendig er 4- eller —, men kunde under 
andre Omstcendigheder faldet ud til noget, som var.det nu voerende Modsat, 
folgelig er kun at ansee, som Dele, der formerer eller formindsker noget Virke
ligt, om samme end ikke udtrykkelig er forhaanden (5 og 10)

§. XVII.
Andre har igien villet afgiore det paa den Maade, at—a multipliceret 

med — b maae give 4-ab, fordi— a ncegter a, da nu — b ogsaa ncegter, 
saa bliver det det samme, som ar ncrgte det Nægtende hvilket skal vcere at be- 
krcrfte, men dette Bevilg synes at scette forud, at af 2dc modsatte Ting maatte 
altid det ene have Sted, hvilket ikke er rigtigt, uden de ere hinanden saaledes 
Modsatte, at intet Treble kunde tcenkes; thi da kunde man flutte fra at ncegte 
det ene til at scette det andet, men Tegnene 4- — indbefatter ikke nodveudig
saadan Modscmelfe,

§. XVIII.
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§. XVIII.
Errdelia et der og de, som har forestillet sig Sagen paa den Maade, at 

Tegnet —- i sig selv giver tilkiende, at noget er taget formeger, hvilket bor erstat
tes , naar altsaa — a multipliceret med — b giver -4- ab, kommer det deraf at 
— ü er forhen taget saamange Gange formeget, som b indeholder Eenheder, 
hvilket tgien maae oprettes ved at tillcegge ab. Dette Beviis er efter mine Tan
ker det retteste og fuldkomneste; thi det angiver i det ringeste en tilstrækkelig 
Grund, hvorfore man i de allerfleste Tilfalde maae handle faaledes, men derved 
er dog tvende Ting ar mcerke. i. At man har anfeet det som er Beviis for en 
Regel uden Undtagelse, da det dog flet ikke kan paffe sig paa blodt Modsatte 
Storrelfer. 2. Har man ikke anviist den Forskiel mellem de udtrykkelig for
merende og formindskende og de ikke udtrykkelig Formerende og Formind
skende Storrelfer, hvorved man let kunde falde paa de Tanker at Beviset var 
upasseligt i alle de Tilfcelde, hvor der ikke tillige var andre Storrelfer forhaanden 
med de der havde T«gnet —. Men heraf fees tillige baade, at det er forneden 
ar forstille sig de Storrelfer, deri Multiplication skal krmde behandles esterne 
fccdvanlige Regler, som Formerende og Formindskende, saa og, at deter gand- 
flke fornoden at giere Forskiel imellem de, der udtrykkelig eller ikke Udtrykke
lig ere saadanne.

§. XIX.

Da vi nu har feet, at de almindelig antagne Regler og Beviser ikke saa 
ligefrem kan gielde uden al Indskroenkning, saa folger at vi og maae viise, hvor
ledes disse Storrelfer, vi forhen har talt om, bor behandles.. Her bliver aller- 
ferst at mcerke, at en Storrelfe enten den er blot modsat eller den er tillige for- 
meerende eller formindskende, kan ansees som sammensat af en Eenhed med 
det Tegn , som Storrelsen tilhorer og en blot virkelig Storrelfe, felgelig kan de 
og altid oplofts i samme, saasom— a ZZ a X — 1, da — her bliver det 
samme som — forhen betegnede, nemlig enten blot modsat eller formindsken
de. Er Storrelsen sammensat, som—• (a — b), er det best at ophceve 
Sammenftettelftn, saa at man med Vrshed kunde fatte (a — b) zzz — c 
etter 4- c — — 1 X c eller 4- 1 X c, i det mindste maatte man indtil vide

re 
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re kunde an fee den sammensatte Sterrelse som blok virkelig, i Fald saadan Op
losning ffulde ffee. Hvorledes i Hvrigt de blot virkelige Storrelser ffal be
handles, fees let. De indbefatter Eenheder uden Modscrttelft, folgelig bsr 
Producten af dem selv indbyrdes eller O.votienten intet Tegn have, og i Fald de 
muntiplicerer eller dividerer enten de Formindskende og Formeerende eller de 
blot Modsatte, kan de ingen Forandring foraarsage i disse Tegn.

§. XX.
Hvad dernRst de formeerende og formindffende Storrelser angaaer, 

da er ar mcrrke: 1) At, hvor de multiplicerer eller dividerer de blot Virkelige/ 
gior de at Producten og Qvotienten bliver og af den Beffaffenhed at vcere enten 
formeerende eller formindffende; thi der maae da alletider vare noget, hvortil 
Producten eller kvotienten ffulle tillcegges, eller hvorfra det ffulle afdrages, det 
maatte VKVS udtrykkelig eller ikke udtrykkelig og Tegnene i Producten og 
Qvorienten maae da blive de samme, som i de multiplicerende og dividerende; 
thi det blot virkelige kan ingen Forandring giere i Tegnene. 2) I Fald de mul
tiplicerer eller dividerer andre formeerende eller formiudsiende Storrelser, da 
bliver de ftedvanlige Regler at iagttage, alene man mcerker, at den sande Grund 
dertil, for Exempel ar— x — — 4 og saa videre, er, hvad vi har sagt 

i8. 3) I Fald de multiplicerer eller dividerer blot Modsatte Storrelser, 
saa mccrkes, 'at, da alle de Storrelser, som ffal soettes i det Forhold mod hin
anden, enten af Multiplication eller Division, maae kunde betragtes som Een
heder eller et Antal af Eenheder, men de blot modsatte Storrelser har i Hense
ende til Tegnene ikke Hensigt paa Eenhederneö Mcrngde, saa folger, at Multi
plication og Division ikke kan ffee ved disse, uden alene i Henseende til det, som 
idem er blot virkeligt og Producten eller Qvotieruen bliver da, saa vidt som 
den udbringes af den formeerende eller formindskende og den blot virkelige, 
at bestemme efter det, vi nyelig sagde, bog maae Modscettelsen derfor ikke for- 
biegaaes eller udelukkes. Saaledes, hvis — 2 er en blot modsat Ster- 
relfe, og samme multipliceres med en formindffende saasom — b, bliver det

— i X—ab, hvis den divideres er det — 

forhen betegner et blot Modsat. (§. 19.)
Uy® Saml. I. B. Z Z Z

da — i endnu som

§,XXL
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§. XXL
Forend vi gaaer videre, er det fornoden endnu at erindre folgende Scrt- 

nlng: Naar een. og den samme Srorrelse dividerer stg selv, den vcrre af hvad 
Slags den vare vil, bliver O-vorienten alletider at ansee som blot virkelig. 
Mr sagen er, at naar det er selv samme Srorrelse, kan den i fit fulde Indgreb 
tilligemed sit Tegn ansces, som en Eenhed og sperges da kun; hvormange Gan
ge den ene indeholdes i den andenø Saaledes bliver da — b: — but anseesom 

, i X (—b) —a — i X a a
(—b): (—b) ===== i eller------ -—= i;ligeledes—-™---------—— —
k J v J i X (—b) . —b —i X b b
udemTegn. Man seer og lettelig, naar en Storrelse tillige multipliceres og di
videres med en og den sannne Storrelse, vardet just der samme, som, om in
tet var foretager; thi der var ikke andet end ppa engang at tilicegge og fratage en 
og den samme Storrelse. Ve! skulle det synes i Folge den foregaaende §, at 
naar for Excmpel ± a var en formeerende eller formindskende Srorrelse og ligele
des Divisor ± b, Q,vorienren da og maarre blive en formerende Srorrelse, det

er, -4--7-og ikke en blot virkelig, det er,men herved er at mcerke, at 
b b

saavidt som ± i, der faaes ved Oplosningen ($. 19.) er fuldkommen en og den 
samme, saa bliver ikke alene ± 1 at ansee, som de der deviderer sig selv, men 
endog det heele, hvoraf de ere en ikke udtrykkelig formeerende eller formindsten- 
de Deel, maae ansees ved det samme at vare divideret og tillige der, som divide
rer, folg c li g ophorer Erstatningen (§. ig.) hvilket ikke var den samme Storrelse 
desuden, hvor Quotienten stal rillcegges andre Srorrelser, og det umiddelbar, 
kan da i deres heele Indbegreb ikke have vceret fuldkommen de samme, men steer 
det middelbar, kan saave! det blot virkelige, som blot modsatteigien forandres til 
formeerende eller formindstende.

§. XXIL

Nu bliver det en lcrt Sag at bestemme, hvorledes det maae forholde sig, 
naar det tredie Slags Srorrelser, nemlig de blot ruodsatte ere de, som multipli
cerer eller dividerer. Da disses Tegn ikke har Hensigt paa Eenhedernes Mcrng- 

de 
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de, kan de (som vi for sagde)'likke toge Deel i Multiplicatione» og Divisionen, 
hvilke olene kan skee i Henseende til den Deel af samme, som kan adMllee som en 
blot virkelig Storrelse, og i evrigt maae Modfccttelfts Tegnene ikke udelukkes. 
Saaledes bliver — a X ~b b enten fom det er, eller det udtrykkes (— 1 X a) 
X( + i X b) eller (— 1 X + 1) ab, og saa videre. Hvis derimod 2de 
blot Modsatte Storrelfer, saavidr som de ere modsatte mod noget andet, ere 
een og den samme og skal dividere hinanden, ophcrver de hverandre og kvotien

ten bliver blot virkelig. Saaledes at------em begge ere blot modsatte, 

bliver ----- - uden Tegn; ester det vi nyelig sagde §. 21.

§. XXIIL

Af dette sees, at den almindelig antagne Regel i Henseende til Tegnenes 
Forandringer, nemlig at samme Tegn giver 4- og forffiellige Tegn giver —, ik
kun har Sted i Henseende til de formerrende og formindskende'Storrelfcr saa og 
de blot virkelige, naar man ester stedvanlig Maade tillcegger endog dem Formee- 
relses Tegn (§. 11.) endffiont jeg ville heller have Regeln udtrykket paa folgende 
Maade: at cn formeerende Storrelse, som multiplicerer eller dividerer en an
den, lader denne andens Tegn blive uforandret i Producten eller Qvotienten, 
derimod, hvis det er en formindjVende Storrelse, som multiplicerer eller divide
rer en anden, forandrer den altid dennes Tegn til det modfatte i Producten og 
Qvotienten; thi dette viiser ncermere til Aarsagen, hvorfore saadan Behand
lings Maade har Sted. Derimod i Henseende til de blvt Mvbsüttd Storrel- 
ser har Regelen ikke Sted og heller ikke dens Grund.

§. XXIV.

Nu skulle man maaskee rcenke, at de Tilfcetde, hvor lien almindelige Re
gel ikke kunde bruges, ncesten aldrig skulle kunde komme for, men de ere dog ikke 
saa aldeles usædvanlige. I Almindelighed bor man undersoge, om Tegnene i

2 den 
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den Sammenhæng, de staaer, sigter til umiddelbar ar formeere og formindske, 
og i Fald dette ikke er, maae man ikke lade det falde sig fornnderligt, ar de ellers 
anragne Regler tilsidesættes og at for Exempel — aX^a ikke altid maae fort
tes = 4- a og faa videre. Alle Storrelser kan beregnes med Linier, men der 
er ikke usædvanligt, at anfee en Linie, som er udstrakt fra en Punct, forø 
og det, der udstrækkes til den modsatte Side, som—, hvoraf endnu ikke 
folger at de skal formindske hinanden *). Og om end denne Linie eller Storreise, 
som gik til den eene Side, i en Henseende blev anseet som formeerende eller for- 
mindffende, saa kunde dens Brug dog (æt saaledes forandres, at den blotte Mod- 
sattelse var tilbage. Dette vil skee, naar man ved Multiplication eller Divi
sion anbringer en Storrelse med bestemt Tegn under et DignitetS eller Rod-Tegn 
eller noget andel Tegn, der adskiller de under samme værende Sterrelser fra umid

delbar

*) Saaledes kunde man for Exempel i Anledning afFrictionen i den circulcere Bevæ
gelse sporge, hvor det falles Friktionens Center var, naar en Plan eller Linie 
bevægede sig om et vist Punct i samme. Hvad der var paa den ene Gide af 
Puncten synes at kunde kaldes -s- s og det paa den anden Side ligeledes — b. 
Da mi Friktionen efter det, jeg har viist i en Afhandling desangaaende (see det 
Kongelige Videnstabers Salstabs Skrlfter rite Tome pag. 47.) forholder sig 
som Qvadraten, men Momentet som den tredie Værdighed, saa stulle man 
snart ingen Betænkning gisre sig at sætte (4-a)2 ~ 4-a2 og ( — bpzzz

—b 3, og saaledes fer det fælleS Friktionens Centner udbringe  -------- ——-
-Ha2----Lb2,

hvilket dog er urigtigt. Aarfagen er, fordi disse Storrelser, som man fra forst 
af ansaae som modsatte, vare ikke tillige formindskende etter formeerende mod 
hinanden, men det som meere er, end ikke den blotte Modsætning kommer her 
i nogen Betragtning, saa at de 2de Gtorrelser 2 og b her ere blot virkelige 
Gtorrelser, hvilket sees deraf, at Modsa'ttelsen i det folgende ikke nytter til no
get, men det kommer alene an paa at finde Centrets Afstand fra den antagne 
Punct, somen blot virkelig Storrelse, hvorudover det og er lige gyldigt, til 
hvilken af de modsatte Sider man sætter det fundne Frictionens Center. Skulle 
derimod Modsa'ttelsen i det folgende iagttages, maatte den ikke forbiegaaes,som 
stal sees af andre Exempler- Ve! tilstaaer jeg, at der udfordredes kun liden 
Indsigt til ak vogte sig for Fejltagelse i dette og andre deslige og,andre Exempler, 
da man ikke længe v:lle betænket sig paa atssætte -t- for begge Liniers Udtryk, end
og de i en vis Maade var hinanden modsatte, men efter mine Tanker blev her 
det retteste ingen Tegn at bruge; rhi saa sngrt man endog ikkun sætter 4- for en 
Storrelse, viser det allerede, at man har Hensigt paa i det mindste at bruge den 
som noget modsat.
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delbar enten ar formeere eller formindske andre Storrelser, men derved maae dog 
tillige tilstaaes, at Nodvendigheden af disse Iagttagelser bliver mere sielden 
i Henseende til de blodt modsatte, deels ved det man kan forandre en blot Modsat 
til blot Virkelig ved at skillesTegnet fra Sterrelsen (§ 19) da den blot Virkelige 
siden kan bruges uden Tegn, derncest og ved det at, naar det, der gror Adskillel
ser ophaves, kan de blot Modsatte tgien blive Formeerende og Formindskende.

§. XXV.

Vi vil forsoge at bestyrkedet, vi har sagt, med besynderligere Exempler.
De vigtigste har Stad, hvor man behever at multiplicere Tal, somj staaer nn-

n X
der Rod - Tegnet. Jeg setter a skal multipliceres med — b, hvor det sy
nes man uden Betankning kunde fore — b under Rodtsgnet ved det man paa

n
fadvanlig Maade opheiede den til Dignitetenn, hvoraf ville komme V a X 
(— b)n, so ry man ikke ville tage i Betankning ved forste Aiekast ar satte ----- 
2T '
V(a X b21), i Fald n var et lige Tal, som her fattes ----- 2 r, naar nu,' Ro-

21' 21'
den siden virkelig blev uddraget, fik man b \Xa i Steden for — V a, hvilket 
ikke kunde forebygges, uden ved at erindre sig, at b21‘ vor kommen af — b, 
hvilket alle rede fatter forud en Mangel i Methoden. Sagen er denne, saa 
snart — b skal bringes hen under Rodtagnet og der multipliceres med sig selv, 
bliver strax Tegnet — sat uden for den Orden, i hvilken det skulle ti aere formind
skende ; thi saavidt som det her multiplicerer sig selv, er det adskilt fra de 
Storrelser, i Henseende til hvilke det kunde varet Formindskende og bliver nu at 
ansee som et blot Modsat, hvor den sædvanlige Maade med Tegnene ikke kan bru
ges, og uagtet enhver let kunde vide at forebygge dette fra ferst af ved at satte b

21'
som et blot Virkeligt, saa at man fik — \Z (a 4- b 2 r) / saa maatte man endnu 
sporge, hvorfor ikke ogsaa den anden Methode, som dog synes at vare lige efter 
de anragne Regler, ligesaa vel kunde anvendes? men end mere, naar man end- 

3h 3 og
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og havde gaaet frem, som ofte ffeer, og sat — V* (a -j-b^r) og man derafvilde 
21'

uddrage Noden, kunde man endnu falde i den Tvetydighed, at Vb ar for sig 
selv betragtet efter del af alle antagne kunde ligefaavel vaxe ==•— b soin b 

ar 3r
og altfaa kunde man endnu tilsidsi ligefaa snart faa b \Z a, fon; b \Z a, 
hvilken Tvetydighed igien forebygges ved at give Agt paa den Forffiel mellem 
blot virkelige Størrelser og de der tillige ere modfatte. Her var b kun at anse«,
fon: en blot virkelig Storrelfe, der hverken selv eller dens Dignitet bor have en
ten Tegnet — eller 4-.

§. XXIV.

Vi seer altfaa, at ved disse Iagttagelser bliver, som vi i det forste sagde, 
de ellers muelige Tvetydigheder forebyggede, font kan indtreffe ved at udtrakke 
Rodelt af Storrelfer, der ere ophoiede til Dignitceter, hvis Exponent er et lige 
Tal. Saaledes bor det aldrig vare usikkert, hvad V^-f-a" bor vcere, om den 
skal vcere — a eller a eller begge Deele; thi enten har Roden, hvoraf-f- a2 
er kommen, vcereten blot virkelig Storrelfe, i hvilket Fald faa vel a2 fom Ro
den har v ceret en blot modsat Storrelfe, daman heller ikke burde havt ^4-a2 
men emcnV ( 4- aX4~a) ellers — aX — a), i hvilke man aldrig kunde tage 
Feil at bestemme Rodelt, endelig kunde Inoden og have voeret en formecrende eller 
formindffendr Storrelfe, da V^4-a2 ligefaa vel er — a, som 4-a og man ta
ger ikke Feil ved at satte hvilken af dem, man vil, uden at udelukke den anden; 
thi hvilken man fatter, kunde dog det modsatte ligeledes have havt Sted (6 097)

§. XXVII.

DisseIagttagelfers Nødvendighed sees end mere, hvor Stsrrelfer, som begge ere 
under Rodtegnet, skal multipliceres med hinanden og ifar, naar begge ere blank de saa 
kaldede umucllge Storrelser. Ja heri har endogvaretganffe uligelige Meeninger 
hos forffiellige Autorer hvilken Uvished jeg dog troer kan haves ved at lcegge Merke
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til oen forskelliges Brug af Tegnene, som her er viist. Man har-spurgt, hvad 
der ville komme ud, naar V — a biev multipliceret med V” — a. Nogle har 
meent, at mau ligefrem efter de sædvanlige Maader ar behandle Tegnene kunde 
fatte t*et==\/4-a2 ------s- a andre harmeent, arvet var------ V—a2-------— a, 
men i det ferste er Udfaldet, nemlig -j- a urigtigt og i det sidste er vel Udfaldet, 
nemlig — a rigtigt, men Maaden, paa hvilken man kommer dertil, ffulle ikke 
lerrelig kunde finde Biefald eller bevises, derimod s^kal vi see, at den omtalte Pro
duct bliver hverken V 4-aa eller \Z—a%

§. XXVIIL

Det skulle neppe tages i Tvivl, eitjoV—aXV—a maae veere -----—a; 
thi ligcsaa vel som a X V a er det samme, som \Z a ophoiet ril den anden 
Dignitet og folgelig ----- a, ligesaavcl maae man troe, at V—a X V — a 
er ------ (>X—a)2 ------- — a, men det synes derimod, som vi nyeltg sagde, at 
— a X — a maatte kunde v«re -j-a2 eg Roden der>rf -J- a, men just dette kan 
undgaaeö, naar man ikke bruger Tegnene anderledes end Beviiserne tillader. Aar- 
sagen er, at her er 2de blot modsatte Storrelser og ikke formindst'ende, fol- 
gclig er der ikke tilstrcekkelig Grund ril at fatte Produkten --------ft a2, hvilket let 
kan sees deraf, ar det— nnder Rodtegnet ikke forbinder Storrelsen med de an
dre Storrelser, som enten udtrykkelig eller ikke udtrykkelig kunde staae i Sam- 
menhceng med Roden, hvilken derfor desuden kan have sit eget Tegn, og saa- 
vidt som—a her multipliceres med — a er ingen Grund til at fatte forud, ar 
nogen af dem kunde i dette Tilfalde verret stor re eller mindre, ar de kunde gaaet 
overftil-ft, eller at Producten af—a multipliceret med — a maatte blive 
--------ft a2, fordi derunder kunde forstaaes en anden Produkt med Tegnet—, 
som her paa nogen Maade skulle ophccves ved det modsatte -ft a2 (§. 18. 20.). 
Heraf folger at —aX^—a ikke anderledes kan bringes under et Rodtegn 
end ved at fattes ------ —aX — a ), hvilket bliver det famme, (em V (—a)2

— a X — a
eller--------------------- og da bliver ikke lcenger nogen Vanskeligbed i at bevise, at

— a
det -------—a; thi Qvadraten er Roden multipliceret med sig selv og ingen af 

dem
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dem kunde i dette Tilfalde vcere anderledes, efterdi -j- a* var urigtig *). Ja 
der bliver og en Folg- af §. Li.

§. XXIX.

Det samme har Sted, om end Stsrrelsen er sammensat eller om man 
multiplicerer 2de forstiellige Rsddcr mod hinanden, da denne Iagttagelse er ikke 
mindre nsdvendig for Exempel V* (a— b ) stal multipliceres med SZ (c — d) 
Dette bor sorttes = V (a — b) X (c — d), saavidt som (a — b) og 
(c — d) ere blot modsatte Sterrelser, hvilket de og kunde vcere (§.19.). 
Ville man derfore sarte Producten-----V^ (4~ac — be—- da -s- 6b/, hvor let 
kunde man ikke siden i at bruge denne Storrelse, iscer, naar Roden stulle uddra
ges enten fuldkommen eller ved Norrmelse, komme til at rage Feil i Henseende til 

Tegner,

*) Man seer lettelig, at naar jeg sirtter, at Z—& X Z—a:=zZ(—a X 
— a)— — a saa hviler detpaa samme Grund, som, naar jeg forhen har sagt, 
at —a multipliceret med — a ikke strap var 4- a2, kunde derimod — a i ncrr- 
vcrrende Tilfalde anseeZ som en formindskende Storrelse, saa at det modsatte 
her og kunde hast Sted og der ftgesaavel kunde vcrret Z 4- a fpnt Z— a, da 
kunde gierne Z — a \ Z— a vKret — Z4- a2, men da blev Roden deraf 
ligesaavel 4- a: fom — a, og det samme har fuldkommen Sked ogsaa i Hense
ende til Z 4- a x Z -fa; thi ev 4- a en blet med sat Storrelse bliver det 
“ Z + a X + a = 4- 2 og intet andet, men er 4- a en formeerende Storrelse, 
bliver det ~±q. Derimod, naar — a og 4- a i Z— s og Z 4- a ere blot 
modsatte, kunde man ikke tillade sig den Friehed, og dette maae de vcere, naar 
Rodtegnet stieller den Storrelse under samme fra at staae i en umiddelbar For- 
merelses eller Formindskelses Hensigt til de andre Storrelser, som ere uden for 
Rodtegnet og med hvilke det hele forbindes formedelst det 4- eller—, fom des
uagtet forbinder Rodtegne- og hvad deruvder er indbefattet med de andre Stor- 
relser, da de Forandringer som sattes under Rodtegnet staaer ikke udm middel, 
bar i Sammenhcrng med de uden for. At det ikke heller er ligegyldigt i flige Til- 
ftrlde at scrttt Z—- a x Z — a — ± a, kan fees af folgende Exempel- Lad 
os scrtte del^iihed x2 -— x 4.1 n o. Ved at oploft den efter strdvanligMaa- 
de faaes x — x ± Z— og x2 bliver da enten — i± Z—|—3 i Fald 
Z— i X Z — Z. fattes — — H, eller x2 maatte blive —Z__ 3.4.;
i Fald man scrtter Z — i —4-å/ men at det sidste ikke kan an»
tages, fees deraf, at i Fald denne sidste Vcrrdie indbringes i Ligheden x2—- 
x 4-1 — o, kan den ikke fyldestgiore samme, da allene dm Sætning at 
z i X z—-4 —. — % kan fyldestgiore den.
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Tegnet, da Udtrykket intet havde ved sig selv, som kunde angive det rette og ikke 
heller begge Redderne vare lige gyldige.

§. XXX.

Jeg vover endnu at gaae videre, da jeg ikke tvivler om, ar jo endog den 
sande Grund, baade, hvoraf man kan rndsee, at sa. danne Storrrlscr, som 
V—a, alkid ere indbildte eller umnelige, saa og, hvorvidt saadanne multi
plicerede eller dividerede med hinanden igien kan udbringe müelige Storrelser, 
allerbest og mcere tilstrækkelig kan indfees ved at give Agt paa den Forffiel i mel; 
lem Formiltdffcnde eller Formeerende, blot modsatte og blot virkelige 
Storrelser; thi hvad det forste augaaer, da synes det, som man paa nogen 
Maade vel kunde uddrage Roden endog af—a2, naar man ville forestille sig 
Roden ar vorre afsamme Slags, som — a2 selv var af, da den blev —a og 
folgelig var \Z — a2 ikke umuelig, men dette var at ansee — a2 som en blot 
Virkelig Storrelse, hvilket den ikke kan vcere, saasnart den nodvendig har et af 
Tegnene. Deraf seer man og at de tager Feil, som troer, at man isteden for 
V— a kunde ftttte—al; thi Modfcettelftn horer egentlig Quadraten til og 
ikke Roden, og om man end gi?r Qvadraten til blot virkelig, maaedogMod- 
scettelsey iagttages under Rodtegnet, saasom \Z—f x å = al V*— 1. Der
imod , uaar —a2 skal vcere en Qvadrat og derhos ikke en blot virkelig Stor
relse (som den ikke kan-vcere formedelst sin Modscetkelse) maae den vcere sammen
sat ved at en og den samme Storrelse var multiplieeret med .sig felv. Denne 
maaete da enten vcere af der Slags, som er forMMdstende eller formeerrende, 
eller blot modsat. Det forste Slags maaite altid formedelst Erstatningens Lov 
give -s- a2 og det sidste maatte give) — a X — a, eller om Roden var -s- a og 
blot modsat, maatte man havt-s-a X-l-3 (§. 22.). Efterdi altfaa V*—a2 
hverken kan vcere kommen af en blot virkelig, ikke heller af blot modsat og ikke 
heller af formeerende og formindskende Storrelfer, saa er den i alt Fald 
umuelig, Hvilket er vel ar mcrrke, da der og findes de, som har troet, at 
V—a X V'—a kunde vcere = V— a2 = — a og at V—a2 i det Fald 
ikke var noget nmueligt. Af forhen anforte Grunde ville jeg endog vove tvert- 
imod det scrdvanlig antagne at ansee ~yV 4- a 3 for en indbildt eller umuelig 

tTye Saml. I. B. A a a a Stor-



X

Stsrrelse, fa asn art som -s- a2 ffulle være sammensat af 4~ a X + a betra 
fom blot modsatte Stsrretfer.

a X—1 a .
^ ==A/ 7--------- ---C) uden noget Tegn som en blot virkelia

bX — i b
Sterrelse (19* 21. 22.) som dog siden formedelst de Tegn, som havde vært-t uden 
for Rodtegnet, kunde forbindes med andre Stsrrelssr og blive formeerende ellex 
formindskende»-

§. XXXI.

Dernæst kan man og heraf tydeligere indste^ hvorvidt der af ulige Stør
relsers Multiplication og Division kan udbringes mueiigesom i Særdeleshed 
skeer ved at ffille det blot virkelige fra det blot modsatte. 
V" — a skal multipliceres med ^X— b, det bliver da — 
= X/ (ab X—i).X — 1

Lad os stLtte ,, ar
V(—aX—b) 

= — V ab (23) og iffe V"4- ab ,, hvilker sidste 
Udtryk, uagtet det nu blev anfeer fom mueligt, ville dog foraarfags Uvished i 
Udfaldet. Ligeledes, om V1—a ffal divideres med XX — b, ville man efter

- a. “I* a, a »
det sædvanlige faae XX------— ===== V*-——. Sat nu, at Roden af —» Td-

— o b b
dxaget enten ved Approximation eller paa anden Maade, er c, hvoraf ffal 
jeg da viide, om den i dette Fald bliver eller — c? Derimod, naar man ud- 
Leeder Sagen af de Mrunde^ som her er viist, seer man strax, hvorledes Set '

mnelige udbringes og hvordan det er beskaffen; thi i det Fald kan \Z —— bli-
—b
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§. XXXII.

De Adskillelser fra den umiddelbare Formeerelse eller Formindffelse, som 
kunde have Sted formedelst Dignitetens Tegn ere af mindre Vigtighed, faafsm 
Le lettere kan ophores til sin Dignitet, end Roden kan uddrages og derfore kan de 
uden Moie bringes til den umiddelbare Sammenhæng Med de andre Storrelfer 
og derved blive formeerende eller formmdffende, (24) ligesom ethvert Tal-, der 

multi-
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rnultipMerer-og dividerer ck andet, saasnart man fætter at det allerede er skeet, 
saa ft Udkommende formedelst umiddelbar Tillag eller Fradragelse foier til an
dre Eterr^lser, i Fald der er saatzanne og sraledcS ere forandrede til Fonneerende 
og orn^ndDende, om man endog uden for den Sammenhang vilde anseetdem, 
§ont l'tos tno?fGtte» Saaledes føn -f- (—a)2 og —f- (4- as 2 begge vare == 
+ a *, uaar de paa saadan Maade forbindes med andre.

§. XXXIIL

Integrations og Differentiations Tegn kan og ophave den umiddelbare For- 
WeerelfeZ og FormiRd^Velfes For bold mellem de Storr elfer, fom scenes under 
diffe Tegn, og Le, som ere uden for samme, hvorved de under Tegnet bliver 
i Henseende ri! de andre at cmsee som blot Modsatte, da desuden det hele Diffe- 
Tenrial eller Integral ved et andet Tegn forbindes med de andre Sterrelser; der- 
sore om X er en Function afx, saa ffulle — 6 X af den Aarsag ikke synes flet 

at^kunde forctndres til d — X, da de tvende Udtryk ikke err fuldkommen at 
Lmsee for eee og Der samme, uagtet Differentiationen, naar den udfores, gier 
der fer det meste ligegyldigt i Udfaldet, esterat Swrrelftrne derved igien erebrag- 

til umiddelbar Sammenhceng med de andre Storrelser (§. 24). Felgende 
maae feg dog anfore: scet at (— x)2 skal differentieres, det bliver da ------ d 
( XX-— x) ------- — x d — x — x d — x ------- — 2 x X d —- x , 
W jeg i don Sted fatter — 2 x X — d x, bliver deraf efter scedvanlig Maa- 
de 4- 2,'x d x og folgelig det samme som d (4-x)2, hvilket endnu kunde vare 
ligemeget, naar kun (—x)~ og (4- x) 2, i alle Henseende; vare ligegyldige 
og mati siden ikke behovede ar kiende igien, hvilken af dem begge, der havde va
ret. Denne Iagttagelse synes og Bougainville at have stiltiende sat forud, naar 
han 3 den forste og Fundamentale Regel for Integrationen (CalcuL Integra 
§5 T') soveDriver ligefrem at uLstette d x med videre i incomplete Sterrelfer; thi 
hvis tkks de blot vrrk^ltge Swrrelser alene ffal kaldes incomplexe, maae men 
have Metsaavel paa d—x, som dx; thi fat, at manhardiffuremieret (—x)n, hvis 
famme var udtrykket paa denne Maade at vare ----- n (—x)n—id—x7 da 
ganer det ftrldkoMmm an, hvis derimod Differentialet havde varet udtrykket ef
ter den fadvanligste Maade, at vare === — (—d x 09 d x da udstuk« 

Aaaa r tes,
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tes, fik man — (-—x)n, fom ikke var det rette. Derimod tilstaaes, at, naav 
Regelen til holdt, at ftge Differentialet af den Storrelfe, som staaer under Dig- 
nitetenS Tegn og dermed at dividere, saa ville Divisionen igien opheeve den Sam- 
menblandelfe af Tegnene, som var ffeet ved Multiplicatione« og det rette ville 
komme nd. (See bemeldte Calc. Intgr. 19.)

§. XXXIV.

Ligesom —dX og d — Xikke ffulle synes at voere fuldkommen ligegyldige, 
faaledcs, ifald L betegner Integralet, ffulle — I. X og I.—X heller ikke i alle 
Tilfalde kunde anfees for et og det samme, da det forsie betyder, at, naar 
Integrationen er ffeet, ffal det alt multipliceres med — 1, men det sidste beteg
ner, at den Sterrelse, som integreres, ftrend Integrationen ffeer, ffal va-re 
multipliceret med — 1 og tilmed indeholder ofte Integralet bestandige Storrelser, 
fem siden maae tillcegges, dog ncegtes ikke det samme, som vi sagde om Diffe
rentiationen, at jo Udfaldet endog i Integrationen ville i de fleeste Tilfcelde bli
ve det samme, enten man satte— I. X eller L—X, da endog de Maader at 
sinde den bestandige, i det mindste de scedvanligste, ville igien oprette det, som 
ellers kunde synes ikke arvame ganffe rigtigt; men jeg vil herved siutte mine rin
ge Betragtninger, haabende rilffrcekkelig ak have'viist, at den almindelig an- 
tagne Brug og Bestenuuelse af Tegnene i viffe Tilfcelde bor indffrcrnkeS og for
andres, og at derved forekommes den Tvetydighed, som ellers ved visse Leilighe- 
der synes at folge af Tegnenes sædvanlige Brug.


