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Om

Fle erheden af collective Stemmer,
eg

Probabiliteten af samme.
Ved

I. N. Tetens.

yVaae et bestemt Antal af Stemmer (N) baves tit Sagens Afgiorelse, enten 
for Ja eller Nel, uden at fordele dem i stere end tvende modsatte Classer af 
hekra'ftende eller benegrende Stemmer, faa fan der aives forfficllige Be- 
ffemnulser af den Forhold, som Antallet af den ene Claffe ffal have til An-, 
tallet af den anden, paa det at samme Ml antages fom den afgierende Ma
joritet (Overstemning).

§. 2.

Lad Tastet paa den ene Deel af Slemmer voere = A, fa a at det mod
satte bliver zzz N — A, da kan Forholden mellem A og N, eller mellem A 
og N — A paa adskillige Maader best mmes, paa det at A ffulde udgiore 
Majoriteten. Sat den ffal vcere =z A : N—A zzz m : n t det mindste, 
paa det at A bliver Majoriteten, eller da A er ftørre end N —-A i alle Til
falde, hvori Majoriteten depend, rer af Fleerheven, man Da har i det mindste 
A ; N—A = n^d : n, faa fy^er:

-) At
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1) At man maa i det mindste have A = . N*
2) Naar kun A = 7^73 • N, eller mindre end samme, saa har A Mi

noriteten.
3) Naar A > . N, men < . N, saa har man Stemnrer-

nes Liighed eller Pariteten, hvorved Sagen, hvorom der stemmes, 
bliver uafgjort oa ubestemt, enten den skal skee eller rkke ssee; den bli
ver henstilt, omcndskiout Henstillelsen for denne Gang kan have den 
samme Virkning, som at negte al den ikke skal foretages.

Den mindste Forskiel for at A har Majoriteten maa voere . N 

— i. N zzz . N*.  Er A = jN for ak have Majoriteten, saa 

skal Overskuder af A over det modsatte i bit mindste vare zzzz ?N.
Disse Tilscelde, hvori A skal vare i geometrij? Forhold med modsatte 

Antal, vil jeg sorbigaae, da den desuden, naar N antages som given, al
tid kan reduceres til den anden, hvori denne Forhold kan voere en M'ithmetifk 
Forffiel.

§♦ 3*
Sort at A skal i det mindste voere =: N—A^D, eller A = ■ 5N 

4*  iD. Fleerheden er da ikke det samme som den afgiorende Majorttet, 
med mindre at D — 1. Denne sidste dependerer af den forse, men kan 
paa mange adskillige Maadcr vcere en Function deraf.

N N4*r
Naar D = 1, og N er et essent Tal, saa giver ~ Pariteten, og —— 

bliver kun £ Stemmes Overskud, som ikke kan regnes, naar der ei amages 

en suspenderende Stemme for at —— bliver et heelt Tal.

... §♦ 4»
N 4*  D *Sort nu, at Stemmerne N, hvoraf —udqior Majortteten, er 

hver for sig en collectiv Stemme (Ltcmm srmltng, votum curiatum cller 
collectivum), som udkommer af Muottketen blandt et vist Antal Stem- 

P 3 z mer 
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mer N'. Det N' fan antages af famine Stsrrelfe for enhver Stemme udi 
N, font er dee fimpleste; men da fan der ogfaa voere et andet Ta!, font giver 
en Deel af de udi N, og et andet for andre Dele.

Endvidere lad N' vcrre collective Stemmer, fom hver for sig komme 
ud af Majoriteten blandt N", og faa fremdeles, at enhver udi N" kommer 
af Majoriteten blandt Stemmeantal Nz", fom igicn ece vota collectiva, 
og oprinder af Majoriteten af andre, indtil man har de sidste Stemmer, 
fom ikke mere ere famlede, men enkelte Stemmer, fom gives af de stem
mende Individner.

Delte forudsat, faa har man
1) Prodttctet N. N'. N". N'" Nr, som den Sum af alle indi

viduelle Stemmer.
2) Productet N . N'. N".... N1’“1 er Summen af de collective Slem

mer, fom ere de forste der udkomme hver af Majoriteten blandt NT indi
viduelle Stemmer. Samme Producter er Antallet af de forste Sam
linger, hvori den hele Masse af de individuelle Stemmende er fordeelt.

3) —5— • —7— - ——.... viser det mmdste Stemmeantal, 
hvorved Majoriteten udi den hele Maffe af individuelle Stemmer 
kunde opnaaes, eller Majoritetens mindste Antal.

§» 5.
Det sidst meldte (thi det ovrige er i sig felv klart nok) indfeeS paa fol

gende Maade. For at opuaae Pluraliteten i de sidste Curier, hvori famme 
e . * _ NJUD

afgrsr den deciderende Majoritet, sikal der i del mindste, haves —-—Stem

mer blandt N paa den overvcrgtige Side. Men da til enhver af dem udfor- 
N'4< D N"Jh D

dres—— blandt N', og ril enhver af disse igicn —7—, og faa videre ril 

de sidste individuelle Stemmer, faa giver Productet . N--^ P ...

Ver mindste blandt alle N . N'. N"....
For Exempel naar der haves 4 collective Stemmer, fom hver ifær op

rinder af Pluraliteten blandt 25, forudsat at D = 1, faa udsordres 3 . 13

— 39
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— 39. til Majoriteten blandt ioo for det mindste, det er (hvortil des

uden lcrggeS f for Completeringen) multipliceret med *

Scenes isteden for 4 Curler 5, og enhver Curiat Slemme en Folge af 
Pluraliteter blandt 25, faa bliver del hele Stemmetal — 5.25 = 125; 
det som til Majoriteten udfordrcs for det Mindste 3 . 13 zzz 39, fom forhen. 
Naar nu hver af de 125 Stemmer, som cre fordeelte i 5 Curler, igien er et 
votum collectivum, fom udkommer af Pluraliteten blandt 25, udi de for
ste Samlinger af de stemmende Individuer, saa har man Summen af alle 
Slemmer — 5 ♦ 25 ♦ 25 = 3125; og det mindste Majoritets-Antal = 
507, som er ei endnu af det Hele.

Flere Exempler, isar Stemmegivnings-Maadcr udi de Romerske Co
mitier, og af dem, som ved FrankerigeS Constitution i Aaret 1791 bleve 
fastsatte, har jeg miført i en anden Afhandling udi Maanedsffrivtet Mi
nerva, April 1793.

De tilbageholdene Stemmer blive ikke her tagne i Betragtning, men 
lad dem vare S blandt N, S' blandt N', og faa videre, da har man for det

mindste MajoritelStal
N —S-frD N'—S'4-D N"_ S"4«D 

2 - 2 , og for del

hele Stemmetal som forhen N.N'.N".... 
N-S.(N'-S').(N''--S'')........

samt for det afgivne Stemmetal

§. 7.
Naar udfordres til Majoritet blandt N, saa giver N-~P Mi

noriteten, eller Majoriteten af det Modsatte.
Naar Slemmernes Antal paa Den ene Side (M) er mindre end 

og > saa haves der Paritet eller Liighed. Er der Paritet i enhver 

af de første Samlinger af de individuelle Stemmer, saa oprinder ingen eol- 
lecliv Slemme enten med eller »mod Sagen. Skeer del i c 11 Deel af dem, 

saa



I 20 T. Om Fleerheden af collective Stemmer,

faa gives der bortfaldende collective Stemmer, som ikke kan regnes blandt de 
deraf folgende Stemmer. Parilet kommer her alene i Betragtning udi den 
sidste Stemmegivning, som er den afgwrende. Sattes D = r, faa Ud- 

kraver Pariteten Stemmer paa begge Sider, og derfor er det Mindste for 

Pariteten Producter ~5LJL!
2 2 2 

§. 8.
Af de sidste collective Stemmer N kan en De-el udkomme ved Plurali

teten af cl vis Stemmetal, og en anden af et andet Tal, o. f. v.
Seer at N zz: a 4« b 4 c, og at

a kommer af Pluraliteten blandt p, 
b — '— — blandt q,
c — — — blandt r,

faa er det hele Stemmetal z= ap 4 bq 4 cr.

Da nu Majoriteten udfordrer faa fat, at naar dette Antal ha

ves blandt dem, som dependere af de mindre Classer blandt p, q, r, saa kan 
den mindste Majoritets Antal endnu vcere mindre end efter den forrige Forud- 
scrming, hvor p zzz q zzz r.

Naar N zzz 4, og den ferste af disse collective Stemmer kommer ud af 
50, den anden af 25, den tredie af 16, og den fierde af 9, saa behoves kun 
*3 9 5 = 27 blandt ioo, for at Majoriteten kunde opnaaes.

§. 9*
Den mindste Majoritets Tal blandt N. N'. N".... zzz M er efter 

«r N 4*  D T** ' 4*  D Ix; * 4*  1) n§• 5- ~ ‘ —7- —~- = M = [Dn 4 (N 4 N' 4 N" 4 4) . 

D"-1 4 (NN' 4 NN" 4 N'. N" 4 4) . Dn~2 444 N.N'.N"] : 2". 
Coefficienrerne af Potenserne af D qaae frem ligesom Cveff cienlerne af Po
tenserne af x i en algebraisk Lrgning (*),  hvis Rodder ere N, N', N"....;

derfor
(*)  Naar udi en alqebraisk Ligning, xn 4« axn 1 4. bx11 2 4« 4. 8 — v, sa-ktes 

for x et bestemt Tal, 1, 2 eller 3, eller hvilket andet man vil (t), saa bliver 
tn
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derfor *0^  **** = M, P (r Summen, Q er

Summen af 9)rot)uctevne af hvert Par, og R Summen af Produckerne af 
hver lrende, af N, N', N" o. s. v.; T Productet af dem alle, og n vifec 
Antallet af Faclorerue N, N', N"»

§-

Naar D = i, faa bliver Forholden af det Minimum for Majo- 
riteten til det hele Stemmetal — . n- . n» * *
NNZ J- NN" JL Nz Nzz t
---------— 4 ij : 2" , som ncermer sig til naar Tallene 

N, N', N"..., ere af betydelig Storrelfe.

Lad N vcere det mindste af Tallene N, N', N"..,., faa bliver 

---------- N?Nz.nzz. n' naar p betegner Mcengden af Produc- 
p JL i * * JL q

lerne af tvende, og f = N. nz. N".~.~.\— M, naar q udtrykker
Mcengden af Tallene N, N', N" og faa videre.

Forholden bliver derfor mindre end . Q. 4 § 4 4 , og

ncesten = . (^1 4 naar N er et stort Tal.

For.Exempel N = 100, N' = 150, N" n 180; faa er Forholden 

Mindre end ~. ( :1 4« 4. ----- 4 1 ■ , det er mindre end |,

eller mindre end 0,13. Naar man beregner den neiere, besindcö den ~ .

(j - JL   JL — ___  JL ___ E___  jpL-------- _E _ \
~ 100T 150 180 1 100.150 ” 100.180^ 150.180 K 100*  1 )Q• i8oyf

hvilket giver ncesten 0,128, faa at f. Q. 4 havde givet n ersten det s.mme.

Deraf

tn 4 atn—1 4 btn—2 4 4 S = V = productet af Rodst^rrelferne af forrige 
Ligning, enhver af famme tagen med sit modfatte Tegn, og adderet dertil c. 
Denne Scrtning er en umiddelbar Folge af ZEgvationrrnes Natur, og ikke ubckiendl, 
men dog ei faa almindelig fremsat i Larcbegerne, som den kunde vcere.

Xb) Samling V. B, &
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Deraf følger, at i de Tilftelde da Tallene N, N', N" cre stsrre, be
hover man ikke engang nt noiagtig krende dem alle, før ar finde af et af dem 
pan det ner »meste den Forhold, Ver er mellem det mindste Antal, hvormed 
M-jorileten kunde erholdes, og hele Stemmekallee.

§- ii.

Det hele Stemmeantal N.N'.N" kan vcere given zzz P, og ligeledes 
Antallet af Faciorerne N, N', N", eller af de best mte Gradationer, hvor
med de af hinanden dependerende collective Stemmer u:femme, og der kan 
spsrgcs, hvorledes P kunde blive fordeelt, saaledes at man kunde opnaae 
Majoriteten med det milldste Antal.

For Exempel, N. N' — 100; scrttes N zzz 4, N' zzz 25, faa er 
det Mindste for Majoriteten 1 zzz 2 4 . 13 — 32H. Men da til

zzz 24 maa lcrggeS 4, for at comletere Pluraliteten af Cttl iatstemmer, 

faa maae de vcrre 3.13 = 39. Naar N zzz 5, N' zzz 20, faa bliver det 
samme Minimum 5-^. eller 3.104 zzz 314, Completeringen «bereg

net, men naar den lcegges dertil, faaeS 3.11 zzz 33. Men naar N zzz 10, 
09 N' zzz 10, faa faner man §4 . §4 zzz 304, og naar Complenringcn ind- 
beregncs, da 6.6 zzz 36. Naar N zzz 1, N' zzz ico, faa ud studes til 

Majoriteten ™ — §oZ eller 51 Stemmer, det er det samme fom at 

der et gives nogle collective Stemmer, og at Sagen asgioreS umiddelbar ved 
Stemmegivning as de enkelte Jndlviduer.

i 
§. 12.

Hertil vil jeg soie folgende almindelige Scetninger, som ved denne Spe
culation kunde anvendes, og desuden i andre Henseender kunde blive nyttige.

j) Naar Summen af tvende positive Factorer x og y er given, 
x-py zzz b, saa bliver Productet x.y et Maximum, saaftemt 
X zzzz y.

2) Naar
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2) Naar Productet x.y er bestemt (der antages som en positiv Stsrrclsc), 
faa bliver. Summen af de positive Facrorer x 4< y et Minimum, faa? 
fremt x — y.

3) Videre lad Productet P — x.y vare af en bestemt Skorrelse, faa 
bliver (x^a). (y4^a) — tz et Minimum, naur x — y. Thr Q ™ 
xy a. (x*Py)  .4*  a2, og da xy 4*  a2 er af cn bestemt Skorrelse, faa 
bliver Q et Minimum med xq«'y, som det cr (efter No 2) naar x " y.

4) Naar Summen af trende Factorer x>py-pz = b, faa bliver Pro
ductet X. y. z — p et Maximum, f iafmiH x y — z. Og naar 
Productet P  x.y .z er given, faa bliver Summen af FactK- 
rerne x*Pyq«z  — b et Minimum, naar x — y ~ z.

5) Naar Productet x.y.z = p er af en bestemt Skorrelse, faa bli
ver Productet (x*a) . (y*pa) .(z^a) — Q et Minimum, saaftemt

6) I Almindelighed naar Productet af et vis Antal Factorer (alle 
anfeet fom positive) er bestemt P.= x. y. z... = q11, faa er Slim
men af alle diste n Factorer et Minimum, naar de alle ere lige store.

7) Og forudsat, at P = x.y.z.... = q11 er en bestemt Storrelse, 
faa bliver (a*Pq) n = Q et Minimum, eller (x>pa) .(y*pa)  . (z>pa)... 
— Q et Minimum, naar X — y — z.

8) Endvidere, naar P — qn, er Productet af n Factorer, x, y. z...,
faa gives Antallet af alle Producter, af tvende, trende, ^re, og i 
Almindelighed af r, ved 1 1' efter den bekiendte Com-

binationsregning. Summen af disse Producter bliver, saaftemt Facto- 

rerne ere Uge store, =----------■;■■■-------------. q , og et MlNttNUM

i Forhold mod Summen af Producterne af et lige Antal Factorer, naar 
disse ere ulige store (*)♦

§. lz.

(*)  Det fufbfroenbtge VeviiS for disse Sætninger vil blive her alt for vibtlsftig, endog 
cm man brugte den bckiendte Methode af Differentialregningen, hvorved Maxima 
og Minima bestemmes. Jeg vil alene tilfsie noget, dcelS for at oplyse den sidste 

£X 2 almin«
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§. r Z.

Man seer deraf, at naar Summen af de individuelle Stemmer, 
fom er Productet N.N'.N", er given, vtl der mindste Majoritetstal, 
nemlig Productet —— . —-—, bltve et Minimum ablolutum, 

naar N = N' = N", og Antallet af disse Factorer forudsattes.
Naar

almindelige Sætnings Indhold endnu mere, decks og for ak vise Fremgangsmaadm 
-ved Beviset.

1) Kor tv nde Factorer x, y (ab P = x.y vare as en given Størrelse — p-, 
' faa er x4*y  > -P/ naar x ikke er — y. Tl>i sattes x — p4*  t, saa bliver y —

-p— - p._____ alifaa x^y = p^t^p-----------------j-*=  2p 4 — ~~ pt
E b p4£ p4c ~ p4c

~ 2p 4 -4-, som altid cr > 2p, enten t er positiv eller negativ, da t ei kan 
PTt

yRte negativ, og tillige ftørre end p, sordi X = p4*t  sial vare positive

2) For trense Factorer fat x. y. z — P = p3

= yz; tages yz = qs, 
men x 4*  2q bliver > zp.

p3(P^t) = P-

i _
•p4-t

pi
= p3, en given Størrelse, saa er

saa har man i Følge Foregaaende x4<y4z > X4C14(1, 
Thi sattes q — P 4 r, .ffln bliver x 4*  aq = x 4*  2 .

=W

-,H 4 77-J* Her er p 4 r altid positiv, naar t enten er positiv etter 

ncgartv, og derfor ligeledes x4« 2q > Zp. Altsaa bliver x4<y4<z > zp, og xy 
>4 xz 4« yz — x. (y 4* z) 4*  Q2 > 2xq >4 q2, Naar da igien sattes q — p 4> t, 

saa bliver 2xq4« q~ = (p4*t) 2 4*  2 - = (p4C2 4*  2p2 — ^~"t = 3p2

>4 • t2 — 3P24t2 - (l 4*  > ZP2, enten da t er positiv eller negativ.

Altsaa Summen af Produkterne as tvende Factorer udaf trcnde x, y, z altid 
siørrc end 3p2. Deraf folger, at ogsaa (a^x) . (a4y) > (a4p)a.

Endvidere bliver (a4x) . (a4«y) . fa4-z) > (a^x) . (a^q2), og (»4<x) . 
(a4q2) = a3 4 (x 4 2q) • aa 4, (2xq4<q2). a 4*  xy2 > (a^p)3. Thi

X 4. 2q > gq,
2xq 4 q2 >" ZX-, 
xq- — p3.

Paa samme Maade kan man giøre Fremgang til fiere Factorer og tik høiere Po, 
tenser, ved at anvende det sadvanlige Deviis, saa at det famine følger fra enhver 
Potens til ben nar me ft høiere, og at Sletningen saaledes bliver almindelig.
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§- 15.
Majoriteten beroer i disse Tilfalde ei alene paa Antallet, men og'paa 

Stedet, hvor Stemmerne gives, eller af Situationen i de Curler. Dersom 
Antallet er endnu mindre end som det Mindste til Majoriteten udkrcever, saa 
kan Majoriteten paa ingen Maade erholdes, men der cpPommcr enken blot 

Paritet eller Minoritet. Det Mindste for Pariteten er e
N"4<D „ . N N'J« i * N"4- D 2

—eller naar D 222 i, da er det =z — .—men 

fer Parit ti ti maa N vare et effen t Tal; og i dette Tilfalde har man for Ma

jorin len

Naar Stemmetallet er 729, og disse fordeles blandt 81 forste Samlin

ger, 9 i hver, og de 8 r collective Stemmer alker fordeles i 9 Curier, 9 tik 
hver, saa bliver .N 222 5.5.5 222 125. Naar 729 ere

fordeelte blandt 27 forste Samlinger, fom udgisr 27 collective Stemmer, og 

disse atter fordeles i trende Curier med 9 i hver, saa faaer man ■■■■ • —1 . —.1 
J±2fL-=:3±..9±I.å7±I = 2.5.14 = 14O,

2 2 2 2 *T  ♦

C
N4< 1 *\  N' 4< i N,,J« i

~T~ *̂)*  ~T~ • a'~ Eompleleringcn. Forfficllen mel-

& 3 kem

§» 14.

Det er for sig klart, at jo flere subordinate Afdelinger af Classer 

eller Curier der gives, hvoraf samles de collective Stemmer til el Stemme udi 
de andre, des mindre Vil det mindste Majoritetstal blive. Thi naar p 

222: N . N'. N".... er af en bestemt Skorrelse, saa bliver .
Nz/4*i  O ' 2 2 ••
—.... 222 des mindre, jo stsrre Faclorernes Antal n er.

Tallet 729 oplofts i 6 Factorerne 3.3.3-3-3.3# som giver ~ 2= 
m6 22= 64. Men lager man kun tvende Factorer, 27, 27, saa faaer 

man for det Mindste 1 22= 196;
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lem det Mindste for Majoriteten og for Pariteten vil derfor altid vcere =: 
i N"4-< i

—-— . —...., forudsat at N', N" o. s. v. ere ueffen Tal, eller ogsaa 

at der blandt hver af N', N " gives en ud faldende Stemme.

§. 16.

Srettes hele Stemmetallet — P, det Mindste for Majoriteten 
= M, og det Mindste for Pariteten — L, faa bliver P—M der Maxi
mum, hvormed Ver endnu kan udkomme Minoritet, og P —L der Mari- 
mum, hvorved Paritet kan finde Sted. Naar derfor Antallet af de bejaende 
Slemmer A bliver storre end P — L, faa maa der vcere Majoritet paa denne 
Side uden Hensigt til Stemmernes Sted. Naar A > P —M, faa gives 
der en^en Majoritet eller Paritet efter Stemmernes Stilling i de Claffer. 
Naar A < M, faa maa der vcere enten Minoritet eller Pariret, ester Si
tuationen af Stemmerne; men naar A < L, faa kan alene Minoriteten finde 
Sled uden Hensigt ril Situationen.

Den almindelige Regel, hvorefter Stemmerne maae vcere fordeelte, 
naar Majoriteten sikulde erholdes med det mindste dertil behovende Antal, er 
folgende: Antallet af Stemmerne for Sager; maa vcere fordeelte i faa 
mange af de forste. Samlinger (hvorudi de ferste collective Slemmer blive 
frembragte) som er mnelig,-og faaledes, at udi enhver af disse Sam
linger der haves ikke fleer end der i det mindste behoves til Pluraliteten 
i samme,' og faa videre. De oprindende collective Stemmer ligeledes 
vcere fordeelte i faa mange Curier, som mucligen ved samme kunde have Plu
ralitet.

Naar 125 Stemmer sikal have Majoriteten blandt 729, fom ere for» 
deelte i 81 forste Samlinger, hver af 9 Stemmer, saa maae 25 af disse 81 
have hver 5 af dem. Og da nu 81 collective Stemmer ere fordeelte i 9 Clas
sier, hvoraf enhver har 9 Slemmer, saa ffal hine 25 aller vcere fordeelte i 5 
Claffer, 5 i hver. Saaledcö haves i disse 5 Claffer Pluraliteten med 5 

Stem

x/
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Stemmer i enhver, og ved famine 5 Classers collective Stemmer erholdes 
Majoriteten blandt 9 Classer eller Curler, hvorved Sagen bliver decideret.

§. 18-
Der kan gives flere Variationer i Fordelingsmaaden for det Majori

tets Minimum.
Naar 39 skal have Majoriteten blandt 100, fcrdeelk i 4 Curier, en

hver af 25, faa ffal 13 af dem vcere i enhver as tren ve. Dette kan ffee paa 
4 foiffiellige Maader. Kaldes Cmierne A, B, C, D, faa kan disse trends 
vcere enten A, B, C, eller B, C, D, eller C, D, A, eller D, B, A, efter 

den almindelige Regel: — 4. Na ar der haves 5 Curier, og i en

hver 25 Stemmer, faa erholdes Majoriteten ligeledes ved 13 Stemmer i 3 af 

dem, eller ved 39 blandt 125. Det kan ffee paa = 10 forffiel- 

lige Maader.

§. 19.

Probabiliteten for den sårdeles Fordelingsmaade as Stemmer, 
'hvorved Majoriteten erholdes, bestemmes paa folgende Maade, forud

sat at ingen udvortes Aarfager, enten Tilskyndelfer, Cabaler eller deslige 
kommer i Blanding dermed, faa at Probabiliteten kunde bestemmes efter 
Mcengden af murlige Tilfælder.

Lad alle muelige Fordelingsmaader af 39 i 4 Curier, hvoraf enhver. 
kunde indbefatte 25, vcere = T, og Antallet af ve bestemte Fordelings

maader, hvorved Majoriteten opnaacS, — S, faa ev — Probabilite

ten as den sidste.
Lad det hele Stemmetal vcere P zzr N.'N'.N", og det Mindste for 

Majoriteten M zzz ^44. —faa ffal 1) M faaledeö fordeles 

mellem N. N' Samlinger, ak udi------- . —— faaes i enhver------------ .
2 2 2

Lad de muelige Fordelingsmaader af M blandt N. N' Classer, hvoraf enhver 

■' , fan
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kan indeholde N", vcere T, og de scrrdcles MUellge Maader, fa o ak udi 

—t• •"»«*< ’* —, vcere — 8, faa har man Probådl-

2) Men det er ikke nok. Antallet nf de 
N J*  i N' 4« r

'• ------- —man tgien vcere for-
N'+i _

—-—. Scektes

3 - „ iziennem N Classer, 

og Antallet af de bestemte Maa-
N' JL r

nf dem i enhver kommer —, — S', fan har

kommer i enhver2 2 g
literen af det Tilfcrlde — 

forste udkommende collective Stemmer ——. —-= 

deelte pan N Classer, faa at —af dem fa aer hver iscec
2 N4-1 N'4< i

alle muelige Fordelingömaader af Tallet —— —— 

hvoraf enhver kan have N', at vcere zzz T', 

der, hvorved udi —nf dem i enhver font tuer — S 

man Probabiliteten og derfor den sammensatte Probabilitet for begge 

Tilfcrlde tillige |.

Gives der endnu flere Underafdelinger af Classer, faa bliver Probabj- 
litctsbrokenen ligeledes mere sammensat as faa mange, font der gives Factorer 
N, Ny, N" mindre Een.

§. 2O.

Hvis Stemmernes Antal er storre end det Mindste til Majoriteten, 
da findes der endnu flere Maader, hvorpaa de kunde fordeles, pna det at der 
udi det fornodne Antal af Classer i enhver kommer det behsvende Antal Slem
mer. Naar der haves 40 Stemmer blandt 100 udi 4 Curier, da gives der 
16 Maader, hvorpaa de kunde fordeles, fna ar Majoriteten udkommer.

J Almindelighed bliver Probabiliteten, om at Majoriteten kan 
erholdes med et vis given Stemmetal, bestemt ved de tvende Pro
blemer:

1) Et given Tal P skal deles i et vis given Antal n af Dele, fom folger 
i en given Orden A, B, C, D 0. f. v., og hvoraf hver for sig kunde in
deholde Delene fra Nul til et bestemt Tal N. Der skal findes de mue
lige forffiellige Fordelingömaader af Tallet P, naar det deles i n Dele, 
med Hensyn til Ordenen af Delene.

2) Alt
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2) AU som forhen, og der stal findes Mcengden af Fordelingsmaa- 
dcrne med den Betingelse, at udi en bestemt Deel af N i ethvert 

haves eller derover.

§. 2t.

Det fsrsie af disse Problemer reduceres kit felgende : §ad A, B, C, D 
vare pris mattste Tcrrninger, med saa mange Sider, at de kunde uu- 
mereres med o, 1, 2, 3....N, hvor N er den storsie Deel, hvori det 
givne Tal stal fordeles. Sattes Sidernes Antal — 1, saa er 1 = 
N -b i. Tarningernes Antal stal vare det samme som Antallet af 
Delene, hvori det givne Tal T stal fordeles, men hvoriblandt o og^ 
saa kan vare en Deel. Dette forudsat, faa sporges, paa hvor mange 
forstiellige Maader Tallet T med disse Tarmuger kunde kastes? Der 
cr i sig selv klart, al det samme Antal Stemmer kan fordeles igiennem det 
samme Arna! af Classcr eller Curler paa ligesaa mange Maadcr.

§. 22.
Her forudsattes, at Etasserne, hvorimellem Stemmernes Antal blive 

fordeelte, kunde indeholde hver isorr ct lige Antal af f\ine, nemlig N. 
For disse Tilfcrlde tages udi Problemet Tcrrninger af ct lige Antal Sider. 
Men den almindelige Oplosning udfordrer ogsaa Methoden for de andre Til
falde, hvorudi Clafserne ere ulige; derfor maa Problemet ved Tcrrninger 
ligclrdeS besvares for de Tilfcelde, da Sidernes Antal af de enkelte cre ulige.

§. 23.

Man har i Prebabiliketsregningen alinindelige Formuler, hvorefter 
Mcrngden af de forstiellige Kastningsmaader for ct given Tal beregnes, naar \
alle Tcrrninger have det famme Antal Sider. (Herom kan esterfees Moivré 
Mifcellanea Mathematica. S. 194)*  Men jeg har et funden hos andre 
stige Formuler for de Tilfcrlde, da Sidernes Antal cre ulige; jeg har derfor 
paa min egen Maade sogt dem for begge. Her vil jeg alene fremfcrtte sam
me, og forbeholde mig at fremstille Bevisene i en anden scnstildt Afhandling;

ttv Samling V. B,

i
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ihi jeg har ved denne Undersøgelse tillige fundet noget, som henhorer til det 
endnu mere udstrakte Problem angaaende Loefficienters Bestemmelse udi 
Polynomier, som ere Producter af andre, hvorom vi har det ypper
ligste, Analysis hidtil har frembragt, udi Professor Hindenburgs Skrivt: 
Infinitinomii Dignitatum exponentis indeterminati hiftoria, leges ac 
Formulæ. 4to. Gotting. 1779. Og det Opfundne kan jeg best forbinde 
med denne Udvikling for de folgende Formuler.

§. 24.
1) I den Rcekke af Eenheder xfx, 1.... et det nte Leed altid = 1.

2) I den Rcrkke af naturlige Tal i, 2, z, 4.... er der nte Leed = n.
3) Der nte Leed udi en Rcekke af triangulere Tal 1, 3, 6, 10.... er = 

n . f n 4*  1)
1.2

4) Det nte Leed af qvadrangulcer Tal er = — 0. s. v.
5) Det nte Leed af rn-angular Tal er 2^2 "'(n *1 

hvilket alt er bekendt om de sigurcrte Tal.
De naturlige Tal kan ansees som Summer af Eenheder, og som Sum

mer af den forste Orden. Men for at giøre Signaturen endnu mere analo
gisk, kan man ansee Summer af de naturlige Tal som de af forste Orden, 

og saaledeS scrtte det nte Leed af triangular Tal zzz S. (n), det

nte af qvadrangulcer Tal, nemlig — S2, (n), og saa

fremdeles det nte af m-angtt!cer Tal -'”^77^'^'^^' == 

S,n-2. (n).
§. 25.

Lad Terningernes Antal vcere — m, og Sidernes Antal = 1, 
samt Tallct, hvorom der sporgcS, paa hvor mange forst'ielllge Maadcr der 
kunde'kastes med disse Tcerninger', sauces = n—1.

End-
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Endvidere i *p  i* r2 p r3 «P >P >P r1-1 zzz P, og 
' (tprpr2ppp r1*1)111 = Pm, 

faa er koefficienten til rn_I udi Pni, eller koefficienten kil det nte Leed udi 
Pm, det Tal, fom viser, hvormange gange n—i kunde udkomme, naar af 
enhver af 111 Rakker of Tallene

o. i ♦ 2 ♦ “• r,
o ♦ I *2.  3*.**.  ■ T,
O. i . 2. Z.... I —I, og faa videre,

tages en Deel af n—-i. For Exempel, Nul opkommer kun paa een Maade, 
o 4*  o o. Tallet 1 opkommer ved Additionen af 1 -p o P o, ligeledes af 
opipo, og af opopi. Det er klart, at paa ligefaa mange adffil- 
lige Maader n—1 kunde kastes med m Tcerninger, som n— r sammenscetteS 
ved Addition af m givne Rcekker; og det er det famme, fom bemcerkes ved 
koefficienten til rn~x udi Pm.

§» 25.

Formelen for koefficienten til r0-*1 udi Pm, eller til det rneLeed, er: 
cm—2 , . __ cm—2 , 1. _ m.(m—1) om—2 , xx r).(m—2)
S . (n)—m.S . (n—1)P— -------- -.S . (n—21)-------- -------- —------- -m x x J 1-2 x ' 1.2.3
.Sm~2.(n-31), s. v.

Udi denne Formel vifer
1) Exponenten af Summen alkid et rn-angute Tat.
2) Tallene n, n—1, n—2I 0. f. v. vise det nte, n—Ide, n—2I&C as m-an-

gute Tallene.
3) koefficienterne til Summerne udi Formulen ere de samme som til 

Binomium. .
4) Delene af Formelen ere vCpelviis positive og negative.
5) Naar n—1, n—2I, n—3I bliver enten zzz o, eller negativ, saa bort

falder denne Deel tilligemed de paafslgende. Der gives ingen 
Summer af dette Slags for negative Tal '

For krempel: Hvor mange Gange kan Tallet 50 kastes med 4 pris- 
matistke Tcerninger, naar hver har 26 Sider, numererede med o, 1, 2...25? 
For at finde koefficienten til rf0 udi P4 = (1 prpr2 P P Pr2?)4, scenes

R 2 i For-
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i Formeken m = 4, 1 zzz 26, n —1 — 50, efter n = 5r, n—1 ~ 

gr — 26 = 25, og man faaer da - — 4 ."7171" — —6--------4-
17.5so — 23426 — 11700 = 11726, Naar n — 39 q< 1 = 40, faa 

saaer man - ° — 4 * • * ,3 — IJ48o 2240 — 924°*

§. 27.

Formelen for de Tilfalde, da Terningerne have ulige Antal af Si
hev, er denne:

Lad m Tcerninger have 1 Sider, og q Tcerninger h Sider, faa er 
Terminus generalis for Coefficienlen til rn—I, eller for det nte Leed ndi 

Productet (i^r-pr^-p^-pr^ 1)m.(i»pr*pr 2*i«*P•pr 11 1)<1 =PTn,HCi, 
den stigende:

_sm^q_3 _ m e Sm*<l- 2 . (n_I)

- q . Sm*V a. (n-h)

1.2

4- q . m . S™* q~3. (n-l-h)
— q, — q,

Fremgangsmaaden for flere Dele fees deraf. Coefficlenterne angaa- 
rnde, gielder del famme, fom forhen ved den strste Formel (§. 26). De 
tre ligeledes Binominal-Coefftetertterne til Potenfen mpq, naar h zzz 1, 
Og man tager Summen af dem. Saa studes, naar man strst tager Bino

minal-Coefficienter for m og for q fcerffilt, qm eller 2.7—, da de fam- 

menlagt stal udgiore Binominal-Coefficienten for Potensen mq«q.

For Exempel: Antages 4 Terninger, hvoraf trende have 13 Sider, 
een 26, numererede med Tallene fra o til 12, og fra o til 25; og Tallet er 
ao, for hvilket Mcrngden af de forssiellige Kastmngsmaader stges, Her 

er ni 
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tt m = 3, q = I, 1 = 13, h = 26, 03 n = 20*1  = 21; rigelcde- 
n—1 = 8; men n—h = 21 — 26 bortfalder, da dec bliver negativ.

Saalcdes bliver da Coefficienten til r2°, udi Productet P3. H, den 

etmelfe 3 ; = *77» -360 = .1411.

Sættes 3 Slags Tnrnmger; rn as 1 Sider, q af h Sider, t af s Sider, 
Tallet n—i eller numerus termini n udiPtodnetet (r4-r4-r24< 4- 4-rI— 

. (x4-r4-r24- 4- 4-rh~‘y1 .(i^rq-r24-4-4-rs 2)c — Pm . H'1. G', sag 

bliver Formelet, for Terminus generalis:

gm-J-q-f-t—s (n) _ m . sm4-q^t-=, (n_J)

- q . Sm + '5+t“2. (n—h)
- t . S"1*’*' -2. (n-s)

4. m' <in-.L>. Sm* *1  * . (n - al)

4.1^-0.5m4.q4.t-2 _ (n-2h)

4. . 8"^-l4-t-2 (n_2t)

4. 2.ii^.s™4'q4-t-=i(n_1_h)

4. a .^2 .s"”i‘q+t-3.(n-l-s)

4. 2.^.5 T4T . (n-h-s) - 4- -

cfl saa fremdeles. Fremgangsmaaden vil endnu blive tydeligere ved Be
viset selv.

Naar Terminus generalis rkl Coessicienterne udi Pm. Hq antages 

fom allerede beregner, og ligeledes Summer af dem for at have n given og 
■— S, saa bliver Terminus generalis udi Pnl. Hq . G\

s', (n) - t . S'. (n-s) * —• s‘. (n-ss) - 4.

§- 28.RZ
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§. 28.

Anforte vedkommer det forste Problem udi §. 21. Til det andet Pro
blem stal findes, hvor mange forstiellige ^Kastningsmaader der gives 
for et bestemt Tal, naar paa et bestemt Antal af de givne Tarninger 
stal kastes et giveil Tal for det. mindste. For Ex. Naar 50 stal kastes 
med 4 Tcrruinger, hver af 26 Sider, saaledes, ar paa trende af dem ud
kommer for det mindste 13 paa enhver, det er 13 eller derover.

Lad de 4 givne Tcerninger vcere:
A med 1 Sider, hvorpaa det hoieste Tal er 1—r, 
B - 1 - - - . - - - 1—r,
C - 1 - - - - - l-i,
D - 1 - - - - - l-i.

I Steden for 3 af dem, B, C, D, settles irende andre, B', C', D', saa
ledes indrettede. Da det mindste Tal, som stal udkomme paa hver af de 3, 
er 13, saa stal disse 3 nye Tcerninger kun have I—13 Sider. Scet nu, at 
Siderne af disse sidste ere numererede med Tallene 134*0,  134*1,  134*2...  
*34*1 —14. Naar 1 — 26, saa er der hoieste Tal 134*12.  Her er altsaa 
Tallet 13 et fast og forudsat Tal paa hver af disse trende Tcerninger, B', 
C', D', og Summen af de 3 forudsatte Tal er 3.13 = 39. Tcerningm 
A bliver uforandret, og har 26 Sider numererede fra o ril 2§.

Med de 4 Tcerninger, A, B', C', D', kan der kastes o naar man et 
regner de faste Tal, men der kan ikke kastes mindre med dem end 39, naar 
de sidste indberegncs, nemlig 13 paa hver af B', C', D'. Naar nu med 
disse 4 Tcerninger kastes f. Ex. ir, uden at regne de faste Tal ind med, saa 
har man 11 4*  39 = 50, naar de faste Tal tillige indberegnes, saaledes at 
paa 3 af dem i det mindste haves 13 paa hver. Mcengden af Kastnings- 
maaderne for 11 med disse 4 Tcerninger findes af Formelen for Terminus 
generalis udi Productet (i4*r4*r 24*  4*  4*r 12)3 . (14*r4*r 2 4*  4*  4*r 2?) 
(§. 27). Da in = 3, q = i, 1 — 26, h = 13, faa faaes n = 
114*1  = 12, og 12 ’13'14 = 364. Delte Tal fattes K, som er det 

i. 2.3
samme for 114*39  — 50# de faste Tal indberegnede, og viser derfor, hvor- 

", mange 
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mange Gange 50 kunde kastes Med de uforandrede Tcerninger, A, B, C, D, 
paa den bestemte Maade, ar paa enhver af B, C, D ikke udkommer mindre 
end 13.

§. 29.

Men da det er kun for de bestemte Tilfcrlde at just Tcrrningerne B, C, 
D have 1 3 og derover, saa sporges endvidere, hvormange adskillige Maader 
af lige Forandringer der kunde foretages ved 3 af de 4 givne Tcerninger, saa 
at isteden for B, C, D, som man har omforandret til B', C', D', tages 
trende andre ud af de fire A, B, C, D ? I Almindelighed vecd man, at af 

4 kunde udtages 3 paa ~~ — 4 forffiellige Gange efter Combinationslcr- i. 2.3
ren. Deraf kunde sluttes, at der gives 4R = 4.364= 1456 Maader, 
hvorpaa 50 kunde kastes med 4 Tcerninger, A, B, C, D, stråledes ot der 
haves 13 og derover paa hver af de teende af dem. Men denne Slutning er 
ikke rigtig for ethvert Tal, fom skal kastes. Scet at Tallet er 100, som 
med de 4 uforandrede Tcerninger A, B, C, D kan kun kastes paa een Maade, 
nemlig faaledes, ak paa enhver udkommer 25. Tallet 102—39 = 6i kan 
ligeledes kun kastes paa een Maade med de forandrede Tcerninger A, B', C', 
D', de faste Tal »beregnet, nemlig naar paa enhver af dem falder det heie- 
ste, som kan falde, paa A 25, og paa de evrige 12 paa enhver. De Va
riationer ved Forandringer af Tcerninger, eller ved Omscetningcr, maae der
for ncermere underssgeS.

§. 30.

S«t at Tallet n —39 bliver kastet med de forandrede Takninger paa
en bestemt Maade, stråledes at (de faste Tal »beregnede)

paa A falder den Deel a,
B' - - - b,
O - - - c, ;
D' - - - d.

Naar ingen af disse Dele a, b, c, d er siorre cnd 12. faa gives der for hverr 
Kast, hvorudi n—39 har d: famme Dele, i samme Orden, 4 Forandringer,

naar



13 6 T. Om Fleerheden af collective Stemmet z

naar man istedcn for de 3 forandrede Tcernmger igien substituerer de ufor
andrede, saa at eller n selv udkommer. Marr har paa
de 4 forandrede (indberegnel d.' faste Tal)

paa A - - a,
B' - b 4*  13,
C' - c * 13,
D' - - d 13*

Derimod gives der paa de uforandrede
paa A a 13 a >13 a 13 a

B 13 4- b b 13 b 13 4- b
C 13 * c 13 c c 13 * c
D 1-3 d 13 4- d 13 d d

ScetteS derimod, at en af Delene a, b, c, d er stsrre end 12, saa Fan 
det Fun teere den som er salven paa A; ofl i det Tilfcelde gives der Fun een 
af de foran førte muelige Variationer ved de uforandrede Terninger, hvorpaa 
ikke kan vcere 13 a paa nogen af dem, naar a cr større end 12. Derfor 
maa der blandt de muelige KastningSmaader af Taller n —39 ved de foran
drede Tcerninger Fiores Forskiel paa de Tilfalde, hvorudi enhver af Delene 
udi n — 39 er stsrre end 12.

§• Sr*

Af Productet (i^r^r2^ ^r12)5 . (i^r^r2* ^r2?) findes, 
hvormange Gange et Tal (n — 39) kunde kastes, faaledes, at kun een af De
lene bliver større end 12, nemlig falder mellem 12 og 25.

Af Productet (i^r^r2^ ►!*  ^r12)4 haves alle Tilfaldene, hvori 
ingen af Delene er større cnd 12, og alle disse cr indholdcn i der fundne 
Antal R i §. 28.

Fradrages Mcengden af disse fra hine, saa har man Mcengden af 
Tilfceldene, hvori en af Delene er stsrre end 12, men dog kun een. Dette 
sidste Tal fcettes = S.

§» Z2.
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§. 32.

Deles nn det forhen fundne Antal af Tilfælder for n —39 med de for
andrede Tcerninger, nemlig Tallet R i S og R—8, faa giver 48 ^-R —8 (efter 
§. 30.) det fog te Antal af alle Tilfælder, hvori n kunde kastes med de 
givne Tarninger A, B, C, D, saaledes, at paa 3 af dem haves i det 
mindste 13.

Naar Tallet n —39 selv er mindre end 12, faa kan ingen Deel af 
samme overgade 12; da er o g fa a R zzz 8, og 48 zz 4R, det so g te Tal. 
Naar n zzzz 50, sølgeligcn n —39 = 11, saa er R — 364 (efter §. 29), 
og 4.364 zzz: 1456, Det føgte Tal. Ligeledes naar n zzz 39, og n —39 
zzz o, saa bliver R zzz r, S zzz o. Derfor char man 4, fem er Mcengden 
af Kastningsmaader med A, B, C, D, saaledes, or paa 3 af dem kommer 13 
paa hver; disse ere, o, 13,13, 13: 13, o, 13, 13: 13, 13, 0, 13: 13, 13, 13, o. 
Naar Tallet n — 39 er ftørre end 4. 12, eller over 48, saa bliver S zzz o, 
og 48 R—S zzz R. Der gives alksaa Det samme Antal KastningSmaader 
før n—39 med de forandrede, fom for n med de uforandrede Tcerninger.

§. 33*
Deraf findes Probabiliteten for at n zzz: 39 kastes med A, B, C, D, 

saaledes, ot paa 3 af dem kommer 13 paa hver (efter §. 19) " = -~~ 

(§. 26). Probabiliteten for samme Tilfalde findes, naar Tallet er 50, -ar 

vcerc paa Det nlmncste — f (§. -6. 19).

§- 35.
For at oplyfe Methoden, at kunne af de fundne KastningSmaader med 

de forandrede Tcerninger bestemme samme med de uforalldrede paa en Maa- 
de, som med Forandringen af Takningerne forud bliver antagen, og tillige 
for at vise en Prøve paa De forhen angivne almindelige Formelers Rigtighed, 
vil jeg endnu kilføie et Exempel.

Der fikal findes, hvor mange Gange 50 kan kastes med 4 Tcerninger, 
A, B, C, D, mimererede som forhen, saaledes, at paa tvende af dem i det 
ringeste er 13 paa hver, hvilket er Det samme, som vm der spurgtes, hvor 

Samling v. B. , mange 
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mange Gange 50 Stemmer blandt ioo, fordeelte paa 4 lige Curler, kunde 
give Paritet af Cunatstemmer, eller over Paritet? Isteden for de '4 
Tcerninger:

A med 26 Sider numererede med o, 1. 25,
B - * - - - - - o, i ♦♦♦.25,
C - - - - - - o, i ♦♦♦♦ 25,
O - - - - o, i.... 25,

rages forandrede Tcerninger:
A med 26 Sider, numererede som forhen, 0, 1, 2....2A, 
B ligeledes,

med iZ Sider - - 13^0, 13 -4- r, 13^-2... 134*  12,
med iZ Sider - - 1Z-B0, 13^.1, 13^-2... 13^12.

§» 35*

S«ttes nu en bestemt Maade, hvorpaa 50—26 udkastes med de om- 
tnstkede Tcerninger (uden at regne de faste Tal 13 paa C' og D'), fa a at 

paa A falder a,
B - b,
C' - c, og i3*bc,  naav iadberegnes det faste Tal,
D' - d, og tilligemed det faste Tal 13-4-d.

Da Omtustkningerne med 2 Tcerninger udi 4 kan fkee paa = 6

Maader i Almindelighed, faa har man for det Tal n—26, og for samme
dets Dele, a, b, c, d, i samme Orden, med de uforandrede Tcerninger, 6 
Gange faa mange Tilscrlde for Tallet n. Disse Variationer ere

paa A B C D
I) a b 13 * c 13 *
-) 13 a b c 13 *
3) 13 -B a 13 * b c d
4) a 13 * b 13 C d
5) a 13 * b c 13 •P
6) 13 ►i*  a b 13 * C d

1) Deraf
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1) Deraf fceS, ar for alle de Tilfalde, hvori ingen af Delrne a, b, c, d 
er storre end 12, gives der 6 Gange faa mange Äjaader for 50 med 
A, B, C, D, fom med A, B, C', D' for 50—26.

2) Naar een af Delene a, b, c, d er stsrre end 12, f. Ex. a, faa bliver 
Kastningsmaaderne med A, B, C, D kun 3 Gange faa mange; thi'de, 
hvori der fkulde vcere 13 a, falde bort fom umuelige.

3) I de Tilferlde, da to Dele ere hver ifoer stsrre end 12, fom maae vcere 
a og b, bliver Kastningsmaaderne famme med A, B, C'z D' for 50—26, 
fom med A, B, C, D for 50.

§. 36.
Mamgden af Kastningsmaaderne, for 50 — 26 zzz 24, faa at ingcil 

gf Delene a, b, c, d er sisrre end 12, sindes ved Terminus generalis af 

(i>pr^r2T T Tr12)4. Denne er S2 . (25)— 4S2 . (25—13) — 

— 4 . ' a‘--3 Td zzz 2925 — 4.364 zzz 1469. Lad delle Tal votre — S.

Mcengden af Kastningsmaaderne for 50 — 26 — 24, hvo rud i een af 
Delene er storre end 1 2 , sindes paa denne Maade. Ved Terminus gene
ralis for Productet (1 -Tr^r2 d*  ■T1'12)3 • (1 TI'’Tf2T T T,r2 , fom er 
S2 . (n) — 3S2. (n—h) — i. S2. (n—1), og hvor n — 24^ i, b — rz, 

1 — 26 (og derfor n —1 negativ) zzz -2-~7^ — 3 •I2/.V.:= 2925 — 

3.364 — 1833/ sindes alle Kastningsmaader, hvor een af Delene, mm 
dog kun cm af dem, kan vcere sisrre end 12, det er, alle de, h-'ori een af 
dem er-sisrre end 12, og alle de, hvori ingen af dem er sisrre end 12. Lad 
dette Tal udtrykkes ved R. Naar derfra drages S, eller Mcengden af Maa- 
derne, hvori ingen Deel er sisrre end 12, faa giver R —S de, hvori een af 
Delene, men dog ikkun een, er sisrre end 12.

Endvidere sindes af Productet (1 T r Tr2 -T T T rT 2)2 . (1 -T r T 
a T>r2?)2 Kastningsmaaderne for 50 — 26 — 24, hvorudi tvende Dele 

fuuvZ, hver iscer, vcere stsrre end 12, tilligemed alle de,, hvori een af Delene 
storre end 12, og tillige de, hvori ingen af dem er stsrre end 12. Termi
nus generalis (almindelige Leeds Udtryk) af dette Product er S2. (n) — 2. S2 
.(n—26) —2. S2 . (n—13), fordi rn — 2, q — 2, i = 26, h = 13*

S 2 Deraf
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. Deraf faaes for n — 24 r Taller — 2 — 292A —

L. 364 — 2197 (efterdi 25 — 26 bliver negativ). Scelteö delte Tal zzz T, 
og fradrag.s R, som efter det Foregaaende er Mcengden af alle Tilfcelder, 
hvori een af Delene er simre end 12, og hvori ingen er sterre end 12; fa a 
har man AnraUel as de Tilsider, hvori tvende af Delene ere, hver iscer, 
storre end 12.

§- 37*
Tages nu (efter §. 35) 6S 3. (R-*S)  T—R zzz 3S 2R T, 

saa har man Tallet paa de Kastningsmaader, hvorpaa Tallet 50 kunde 
udkomme med A, B, C, D, saaledes, at paa tvende af disse Ternin
ger falde i det mindste 13 paa hver. Altsaa er dette Antal Kastnings- 
maader = 3. i469 2.1833 *£•  2I97 — 1O27°»

§» 38»
1) Na ar Tallet n, hvis saaledes bestemte Kastningsmaader fsgeS, har 

den Sterrelfe, at 11—26 ci udqisr mere end 12, fa a at ingen af Delene 
er simre end 12, da blwer R zzz S zzz T, og 3S 2R T = 68.

2) Naar n —26 > 4.12, eller n > 74, faa bliver S zzz o, da der udi 
Productet (i>Fr^rJ4<4<>prn)4 gives ingen hoiere Coefficienter for 
hsiere Potenser af r end for r48.

3) Naar n—26 > 3.12^25, saa er R zzz v, der giver ingen Coefficient 
til r62 udi Productet (i^r^r2^ 4*»Fr T2)3. (i^r^r2^ *Br 2?).

4) Naar 11—26 > 2.12 2.25, eller > 74, saa bliver ogsaa T zzz o,
I dette Tilfcelde skulde man have n > 100, som udi delte Exempel ikke 
sinder Sted.

§) Naar n zzz 74, faa har man hek MüfiMUM^ hvori blot paa tvende 
af Toningerne A, B, C, D kunde blive 13 paa hver eller derover; thi 
naar n zzz 75, maa i der mindste trcnde af dem have over 12.

§. 39»
Fremgangsmaaden i Almindelighed er denne: Der spsrgeS, hvor 

mange Gange med m Terninger af 1 Sider, numererede fra o til l—i, et 
Tal 
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Tal N kunde kastes paa den Maade, at i det mindste paa p af dem bliver q 
paa enhver?

1) For p blandt de m givne Terninger substitueres andre, hvis Siders An
tal er I—q.

2) Derncest ssges Mcengden af KasiningSmaaderne for Taller N —p. q med 
de forandrede Teerninger, soru kan scektcS T»

3) Denne Substilurion lit i n.i kan forandres paa saamange Maader, som

4) UN Kastningsmaadcrne T fraffilles de, hvori ingen af Delene af Tallet 
N —pq er sisrre end q — 1, og de, hvorudi een af Delene, dog ikkun 
een, er sisrre end q—'I, og de, hvori tvende af Delene, men ikke 
flere, blive sisrre end q —1, og faa videre de ovrige, hvori flere Dele 
blive sisrre end q—-i. Disse sirrsikilte Tilfcelde kan alkid sindes ved Ter
minus generalis af Produclerne (i>pr^r2q- . (iq<rq-

paa samme Maade, fom forhen er viist, og hvor altid 
t^uz: m.

§) Multipliceres de Tilfcrlde, hvori ingen af Delene er sisrre end q— 1,

——-—— . de bvori een af Delene bliver sisrre

i. 2 . z -
angiver, hvormange Gange p kunde tages ud asm —i; thi naar een af 
Delene er sisrre end q—i, faa bliver Variationerne, naar man af Kast- 
ningsmaaderne med de forandrede Terninger for Tallet N—pq gaaer til 
dem med de uforandrede for Tallet N, ikke flere end de, som udkomme, 
naar af m —1 tages p. P,aa samme Maade forrfares videre: Antallet 
af Tilfaldene, hvori tvende Dele blive sisrre end q —1, multipliceres 

med ""dette fortscetleS indtil denne Fac

tor bliver 2zz 1.
Summen af Tallene, som ere udfundne ester No. 5, og hver ister mul
tiplicerer med sin bchsnge Factor'for Variationen, giver den fogte 
Mangde.

S 3 §. 40#
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§. 4V. x

Hvorledes Beregningen foretages, naar Tcerningerne A, B, C, D have 
et Ulige Antal Sider, for ar finde Mængden af Kastningsmaaderne for cr 
given Tal, under Betingelse, at paa cr vis Antal af dem udkommer for dee 
mindste en bestemt Deel af Tallet paa enhver, vil jeg forbigaae. Dertil be
hoves Coefficienterne udi Pm. Hq . Gr (tz. 27): Men for ar finde de Varia- 
tioner, fom maae rages i Betragtning, naar man of Kasiningsmaaderne med 
de forandrede Tcerninger vil stnue sig til dem med dc uforandrede, maae selv
samme hver for sig beregnes, hvilket vil.giere Beregningen tnere vidtlofcig i 
Le enkelte Tilfalde. Men i Hensigt ril det Almindelige kan man sige, ar Op
losningen af Problemet §. 20, etter Probabilirerens Bestemmelse for Parite
ten og Majoriteten er muelig i alle Tilfcelde, hvor den som Stemmernes For-*  
deling igiennem subordiner le Cuuer enten lige eller ulige antages.

§ 4r*

Jeg hap sagt, ar det beregnede Exempel tillige sikulde voere en Prove 
paa Formelens Rigtighed; det cr det sae.ledcs: Der forudsattes 100 Stem
luer fordcelte igiennem 4 lige Curier, udi enhver 25. Nu er det. for sig klart

1) Ar saa mange Gange et vis Antal as dem N kunde fordeles igiennem Cu
rier, saa at de have Majoriteten, paa ligesaa mange Maader maae 
ogsaa wc—N kunne have Minoriteten;

2) Og ligesaa mange Maader, der kan give N Minoritet, ligesaa mange 
kan der give Majoritet for 100 — N.

3) Ligeledes saa mange Maader, hvorpaa N giver blot Paritet, ligesaa 
mange er der og, hvorved wo—'N har ikke mere end Liighed.

Sattes nu M ot vcrre Antallet of Fordelingsmaaderne as N for Ma
joriteter; p Antallet af dem for pure Pariteter, og m Antallet af dem for 
Minoriteter; faa er Summen of M-^p-pm den of alle muelige Fordelings- 
maader, der er samme for N som for 100 —N. ParilctStallct p er samme 
for begge. Men hvad M er for N, bliver m for wo —N; og omvendt, 
hvad M er for 100 —N, bliver ni for N. Naar nu roo—N zzz N, eller 
N = 50, saa er for 50, M = m; og naar man fra alle Fordelingsmaaderne 

af 50 
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af 50 fradraget dem, hvori der udkommer Majoritet, saa har man p4*m  
p^M, det er alle Tilfoelder, hvori der i det mindste haves Paritet, 

eller de, hvori findes bare Paritet og Majoritet tillige.

Udi §. 26 fees, at for N = 50 Antallet for alle For. 
delingsmaader bliver - 11,726«

Derfra afdrages MajoritetStilfcelde - - - 1,456, efter §. 32;

faa rester - 10,270,
som er Antallet for Pariteten i det mindste, eller for Pariteten og Majo. 
riteten tilsammen, som det ffulde vare. Deraf har man for den pure Pa
ritet 10,270—1,456 — 8,814' Man har alksaa Pcobabilitetm, naar 

Tallet er 50, for Majoriteten ncesten

for den pure Paritet ncesten | eller

og for Minoriteten ncesten

som sammenlagte give Vishedelt eller 1.

Der gives altid stige Provcmethoder a pofteriori, hvorved man pleier 
at overbevis s otti den almindelige RaisonnementS Rigtighed. Udi de mache- 
mariffe Videnskaber bruges samme meest, hvor de maaffee mindre behovedes. 
Derimod bryder man sig ncesten intet derom i de philosophiffe Speculationer, 
hvor man maaffee meest behevede det. Det har nok sine Grunde, men der 
har ogsaa sine Folger. Udi Mathematiken gaaer Fornuften frem med Sta- 
dighed og Vished igiennem de uendelig langt udstrakte Slutninger; i Philo, 
sophien bliver den derimod forstyrret og forvildet paa korte Strikninger, 
hvor ben ffal gaae uden Veiledning af Erfaringer.


