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Forsog
til

en ny analytisk Maade at finde Differentialerne til
de foranderlige Storrelscr.

Ve»
Niels Morville.

Woar en foranderlig Størrelse er paa Grcrndserne as at feeu og ikke fees, 
eller at forsvinde, da faaer dens Forfatning i samme Oieblik Navn af det 
man kalder en Differentialstørrelse, eller som man i der danffe Sprog vil 
hedst kunne udtrykke ved en foranderlig Størrelfts Skielstørrelse, hvilket Ud- 
tryk i mine Tanker fuldkommen indbegriber alt det selvsamme som det Navn 
Differmtialsterrelse, eftersom Differentialet til en foranderlig Størrelse er ak 
ansee'som en Punck til en Linie. Jeg tør derfor bruge de samme Ord om en 
Differentialstørrelse, som Labbens ntelt) er om en Punct, Qvid efl Punc
tum? nihil, fi experientia; credis, ali qvid e ft, fi rationem confulis, 
et aliqvid et nihil fi Philofophos audis. Saalomge en foranderlig Stør
relse (x) kan sees i sin foranderlige Asvcxling, vil den kunne foresiilleö ved 
q. x, eller en positiv foranderlig Størrelse, men naar den gaaer ligesaa 
langt ud fra Grcrndftskrellet af ar kunne sees, som den forhen var indenfor 
Synöffiellet, maae man ansee den at overgå ae til en ligesaa stor negativ eller 
liegende Størrelse, og da vil den kunde forestiller ved — x. Dersom man 
altsaa vil betragte denne foranderlige Størrelse i dek Aieblik, da den er paa 
Gromdsefficller af ak kunne sees og ikke kunne sees, eller at forsvinde, bliver' 

dens
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dens analytiske Udtryk z= -p x — x; folgeligen bliver i OvereenSstemmelfe 
med forncevnte Begreb om en Differential- eller Skielstorrclfe x — x n Dif
ferentialet af x, eller som man scedvanlig udtrykker ved dx, fa a x —x “ dx.

Naar derfor en foranderlig Storrelfe fradrages fra sig selv, bemcerker 
det analytiffe Udtryk Differentialer af den foranderlige Storrelfe; derimod 
naar tvende ncrrpaafolgeude Vcrrdier af x, nemlig x og x', betragtes, fa a 
er x'~- x zzz Ax, eller den endelige Forfficl mellem en foranderlig StorrelfeS 
ncermeste Vcrrdier, eller den foranderlige StorrelfeS fandfekige Forandring.

Anmærkning. Naar Differencer, som blive autagne endelige, forsvinde 
og gaae over til intet, fremkommer Differentialer, melder Euler ndi 
Inflit. calc, differ. Pars Pofterior. Cap. 3. Dette bestyrker mig 
i den sorklarte Maade, ar udtrykke Differentialet af x ved x — x, og 
ikke ved x' — x, som er en endelig Difference af x, i nfod at Diffe
rentialer maae, som Ettler paastaaer, i sin Natur anseeS o.

Da det saaledeS er tilstrcekkeligcn forklaret og oplyst, at en foranderlig 
StorrelfeS Differential- eller Skielsterrelse fremkommer ved at fradrage den 
foranderlige Storrelfe fra sig selv, saa at x — x — dx, saa folger, at x2 — x2 
— Differentialet af x2, ogx' — x3 =zz Differentialet af x3, samt x4—x4 = 
Differentialet af x4, og xn— xn zzz Differentialet af x".

Det er bckiendt, at Differential- og Integral - Lwrere bygge deres hele 
Beregning paa de Forudsætninger: at en uendelig liden Storrelfe maa for
kastes i Hensigt til en endelig Storrelfe, og en uendelig liden Storrelfe af 
hoiere Orden maa forsvinde i Hensigt til en uendelig liden Storrelfe af rin
gere Orden, samt at hoiere Potenser af meget smaa Brok eller forsvindende 
Storrekser maae forkastes i Samling med ringere Potenser.

Ingen kan negte, at disse Scrrninger jo ere rimelige, men det er dog 
i sig selv noget, som fætter hele Differential- og Integrallceren ud af det natur
lige Lys, som bor vcilede til rigtige og tydelige Slutninger, og ligesom ufor- 
mcrrkt bringer En paa den Tanke, at der af Scrtnjnger, som ikke ere fuldkom
men rigtige, ffulde krmne sluttes noget sandfærdigt og ufejlbart, thi at f. Ex. 
anfee dx2 o, men ikke dx — o, ^r jo en virkelig Modsigelse; deSaarsag 
har jeg troet, at det var af Via u>i.-ed, at udstade saadan cn Maade, som var 
ligefrem en Folge af den sinu Analysts, hvorefter alle forffiellige Slags al-
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gebraiske Funktioners eller medforanderlige Storrelsers Differentialer kunde be
stemmes, uden ar fordre noget skulde forkastes eller hensigrsviis udelades; til 
den Ende har jeg i OvereenSstemmelfe med foranfsrre oplost felgende Opgaver.

Opgave.
At udfinde Differentialet eller Skielstorrelftn af x2.

Seek y er den ncermeste paafelgende Afvexling afVardicn af x, det er 

da bckiendt at x2 —y2 — (x y). (x — y), altfaa ~-™- = x y; fat 

at y = x, omfattes den Vardie i Tilfalde at man tager de tvende narmeste 

Vardier af x faa nar som mueligt, da bliver —— =x^x = 2x; men 

x2—x2 = Differentialet af x2, og x—x — Differentialet af x, alt i Folge 
soranforre, alrsaa bliver Dlfferenrmlck afx^ _ 2X. n Differentialet af x be- 

Drssercntialet af x • " 1
tegnes almindeligen ved dx r folgeligen Qt?_, — 2X. altfaa bliver

Differentialet af x2 2xdx.
Saaledes er da Differentialet af x2 bestemt, uden at udelade eller for

kaste noget, faa.man hverken med Newton bchsver at foge sin Tilflugt til en 
almindelig Rakke, og deraf udelade Leed, der anfeeS at forsvinde i Hensigt 
til foregaaende, ei heller med Euler, for at bestemme Differentialet af x2, 
behsver at anfce Differentialet af x2 ved Hiclp af dets endelige Trlvaxt, be
tragte den endelige Difference af x2 = 2xw^w2, naar w er den HieblikS 
Tilvaxt, som x faaer, og derefter anfee w2 som en forsvindende og forkaste
lig Sterrelfe i Hensigt til 2xw, for derved at kunne bestemme Differentialet 
af x2 = 2xdx, hvilken sidste Maade medforer en oiensynlig Modsigelse for 
Larlingen; thi skulde man anfee w2 = o, saa maane man jo og efter ana
lytiske Grundsatninger befinde w = o, da Qvadratroden nodvendigen maa 
vare = o naar Qvadraten er = o.

Efter saaledes at have bestemt Differentialet af x eller af Qvadratet af 
eu foranderlig Sterrelfe, kan man, uden at anfee noget som forsvindende, 
bestemme Differentialet af et Product af tvende medforagderlige Storrelser, 
s. Ex. af xy; man kan endog skimle dew Differential af Differentialet til x2
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= axdx = xdx xdx, ved at udi der forste Leed fcette dy isteden for dx, 
og udi det ander Lced fiette y isteden for x. Ellers kan Differentialet af xy 
efter Kastners Methode og paa Grund af hvad jeg forhen har forklaret be
stemmes saaledeS, at derved ci noget anfecs at forsvinde, hvilket er just min 
Hovedhensigt med denne min Afhandling, at bcvife cg bestemme det fom end
nu et har vceret afgiört i Differentialregningen, nemligen at uden Forsvindel
ses Hypothe, der er en daarlig Grund at bygge Theorier paa, udfinde Dif
ferentialerne til de almindelige forffiellrge anulykijlke Formler.

For at bestemme Differentialet af xy benytter man sig af folgende lige
gyldige analytiff'c Udtryk: (x^y)2 — (x—y)2 = x2 2xy >]-< y 2 — x2 
2xy—y2 4xy; fcet x^yxu, x—y x± v, faa er (xy)2 = u2, 
(x—y)2 zx v2; d(x^y)3 ™ audit, d(x—y)2 ~ 2 yd v; men da (x^y)2 
— (x—y)2 zz: 4xy, faa cr Differentialet af (x-^y)2 — Differentialet af(x—y)2 

Diff. 4X.y; fa a fom mt d(x-^y)2 = audu, og d(x — y)2 ~ svdv, bli
ver 211 du — avdv zzz Disf. 4xy; ved at dividere med 2 faaes da udu — vdv 
= 2 Diff. xy; men da xd<y z= u, faa cr dx^dy — du: og da x—y = 
v, er dx—dy xz dv; felgeligen bliver ved Omstrtning af Vcrrdierne af u 
og v samt deres Differentialer (x^y) . (dx-^dy) — (x—y) . (dx—dy) = *
ad(xy), og xdx^xdy^ydx^ydy — xdx^xdy^ydx—ydy =: 2d(xy), 
og 2xdy>p2ydx = ad(xy), alt fa a xdy-^ydx = d(xy).

Opgave.
At udfinde Differentialet af x5.

Det er en Felge af Division at ’ = xs ^xy-^y*.  S rettes da 

y = x, bliver = x2^x2^x2 =z gx2; men x3—x3 er = Diffe
rentialet af x3, og x—x = Differentialet af x, i Felge soranforte Forkla

ring; felgeligen bliver ZX2, og dx3 =z gx2dx. V,

Paa den Maade har man da bestemt Differentialet af x3, uden at for« 

kaste det allerriugeste, eller uden at anfte noget hensigtsviis at forsvinde.

Op-
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Opgave.
At bestemme Differentialet af x4.

Det er en Felge af Division at y2^x%» f^kteS da y zz

x, bliver zz x2^x2 zz 2X2; men x4—x4 er zz Differentialet af 

x4, i Folge foranferte, eg x2—x2 er zz Differentialet af x2, felgeligen 

— 2x2; men dx2 zz axdx, i Folge foranferte, alrfaa zz 2X2, 

og dx4 zz 4x'dx.

Opgave'.
At udfinde Differentialet til x*.

Ved Division erfares, at x* ~zz x4 x;y x2y2 xy3 y4;
x y

sattes ba y zz x, faa bliver^^zz x4-^x4^x4^x4^x4 — Zx4; men
X Jx 5

x^—x5, = Differentialet til x5, og X—X == Diff. til x; altsaa = 5X4, 

og Differentialet ril xs zz Zx4dx.

Opgave.
At bestemme Dlfferentialet til x*.

Ved Division er det bekiendt, öt^zp = x4^2y2^y45 sattes 

t)a y zz x, faa bliver V—~ — x4^x4^x4 zz zx4; men x6—x6 zz 
X~ X " Jj.6

Differentialet x6, og x2—x2 — Diff. x2, akfaa zz gx4, og felgeli- 
gen dx6 zz Zx4. dx2; men dx2 zz 2xdx, folgeligen dx6 — 6x*dx.

v i Paa ligedan Maade kan man udfinde Differentialet til hvilken Po-tense 
som helft x11; thi af anførte er det bckiendt, at naar x har n til Exponent, 
bliver Diff rentialek af xn zz nxn,-1dx, saavel naar n zz i eller zz 2 eller 
zz 3 eller zz 4 eller zz 5 eller zz 6 rc., og naar Exponenten forvandles til 
n^i mz blir folgeligen Differentialet af xn+t zz d(xn . x) zz xdx"4« 
Xndx zz x . nxn~Idx •}< xndx -zz (nxn 4*x n)dx zz (n^j) . xndx zz 

' mxm*Idx,
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mxm-1dxr faafem n-^i — ni, og n — m—i; da nu den famine Maade 
kan igientages for hver Gang Exponenten soroaeö en Unitet, og der til hvad 
Størrelse den end naaer, faa siuttes, at Differentialet df xm bliver = 
mxm”Idx, hvad Voerdie man end tillcegger ni. Ved at generalisere, eller 
paa en almindelig Maade analytiskviis udtrykke de forhen opløste enkelte Til- 
fcelder, vi! man ligefrem erholde Beviser paa ScetrnngenS Rigtighed. Der- 
fom m — 2, faa er dx2 zzz 2xdx — 2xJdx — mx,n-1dx; dersom ni 
= 3, faa er dxm = 3X2dx = mxlll“'1dx. Saaftemt m —.4, faa at 
dx4 = dxm, da dx4 — gx'dx, tlir dx4 zzz mxm-Idx; og stråledes vil 
den almindelige Formel forestille et bestandigt tydeligt Billede paa Differentia- 

tionsreglen, da man af den Soetning — xn~14* x"-2y 4* xn~5y2 

xn-4y3 ^xn“nyn_1 kan, ved at fatte y = x, finde = xn~T 

xn_I *px n_"1 4« ►px11-1, hvori Ledenes Antal bliver = n.

Efter at jeg faaledcs har viist en simpel analytisk Maade at udfinde 
Differentialet til en foranderlig Størrelses Potenser, naar famine er ratio
nal, eller denS Potense-Noevner er et heelt Tal, mage jeg derneest forklare, 
hvorledes man skal bestemme Differentialet af irrationale foranderlige Stor
relser, eller de, hvis Exponenter eller Poteuse-Nævnere ere brudne Tal.

Opgave.
At bestemme Differentialet til /x.

==== Kx^Ky; fattes 5ay = x, faa er = f/x*  

Vx = 2 Vx\ men x—x — dx, Vx— /x zzz d/xt i Folge foranførte 
Forklaring, folgeligen n 2^x, og dx aVx.d/x, altfaa^.= 

Differentialet af /x>
Denne Maade at bestemme Differentialet as en irrational Størrelse har 

jeg alene viist som en Prove paa, at den af mig forhen sorklarte ny Methode 
at bestemme Differentialer kan endog bruges til at differentere irrationale Stor
relser ; ellers kan man paa den almindelige Maade, ved Anvendelse as Foran- 
førte, udfinde Differentialet til en irrational Størrelse, hvilken som helst; thi 

Vi'j Samling V. 25, B b va
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da Differentialet af xnl er som forhen meldt = mxm-Idx > saa er Differen-

i i m m_ i m-^n

tiqfct af x111 = s>xm dx, oq £)ifferentiakt af xn c=Trxn dx = ^x n dx.

Hvilke Vcrrdicr som helst man da tillcegger m og n, bestemmes derefter Diffe-
T I ____5 2,

rentialer af xm eller x3 eller vx Nqestor med fx 3dx, eller = (|: x3)dx =

saaledes fom almindeliqen er bekiendt, deslige Differentialer udfindes, uden 
at nian ffal behove at ansee noget at hensiqtviis forsvinde.

Ved Hielp af samme Formel, mxm'"Idx — Differentialet af xm, kan 

man, fom bekiendt, bestemme Differentialet af de foranderlige Størrelser, 
som have negative Exponenrer. Saaledes bliver s. Ex. Differentialet af y* m 

den Drfferentialstorcelse ■*my ”"m~-lrdy eller ; er Oa m =: i, bliv Dif- 

screntialct af y-1 eller af y den Differentialformel

Selvsamme Maade tiener og til at bestemme Differentialet af tvende 

foranderlige Storrclsers Qvotienter, f. Ex. thi da x.y, saa er, i

Felge forotiførte, d(x . y) = dx
ydx — xdy

y2
Da alle anførte Differentialformler ere Grund til de mere sammensatte 

algebraiske Funktioners Differentialers Bestemmelse, og den af mig foeklarte 
Methode ci videre behøver at anvendes paa de Formlers Differenrialbestem- 
ruelse, fom ere sammensatte paa hvilken Maade som helst af foran serte en
kelte, forbigaser jeg at forklare, hvorledes de sammensatte Formlers Diffe
rentialer bestemmes af de enkelte, eftersom de Skrivter, fom afhandle Diffe- 
reuualregningen, giver derom udforlig Forklaring.

AttMcerkning. Omeudffiøndt jeg ved foregaaende Opgavers Opløsning 
ikke har benyttet mig af andre Scttninger end de, som virkeligen ere

U0ML
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uomstsdelige, faa vil jeg dog her kil Slutning foie en nærmere Forkla
ring over famme.

Ar man fan forestille Differentialet af en foranderlig Stsrrelfe, 
hvilken forn helst x, ved x—x, er netop en äslge af, al man forestil
ler den endelige Difference af x ved x—x', eller ved Forsikielln nullem 
dens nærmeste paafolgende Værdier, og ligefaa tvetydigt det almirtdeli- 
gen i Differentialregningen er, at dx er enten — o eller en uendelig 
liden eller uangivelig Stsrrelfe, ligefaa tvetydigt kunde det og an fe es, 
em x—x, eller om man vil tilkiendcgive c ti liden Forfkul mellem Bog-

X

<2—X2

staverne x—x, Eulde bemærke et virkeligt Nul eller en uanqivelig Sker- 
reife (qvavis anignabili minor). Naar da den Maade forudfættcS 
at tilkiendegive Differentialer af foranderlige Stsrrclfer eller Functioner, 

' x2 _ x2
hvilke fom helst, vil man lettcligen indste, at f. Ex. x~~x forestiller 

et Qvadrats og dets Sides Forfvindelsts Forhold (ultima ratio eva- 
nefcentiæ), uemligen Forholden mellem O-vadraters Differential og 
dets Sides Differential.

X * —— x * 
Maaden, hvorpaa jeg er kommen til denne Slutning, at —

= 2x, bestaaer i en pur Omsætning af y = x udi den almindelige 

analytiske Sætning -- —?- — x^y, fom, naar den er almindelig, 

maae nsdvendig være fandfærdig, hvad Værdie y end tillægges, fslge- 

ligen og i Tilfælde at y = x; og ingen vil kunne negle, at - == 

s°m at(xX-y—) = X-^Fs M0C 

blwer---------  = — - eller =- . —; og — vtstr, at det er den

Qvanlitet hvorved Multiplication og Division med Nul har hæver 
hinanden.

En foranderlig Stsrrelfe kan ikke tilintetgiores eller forvandles til 
Nul paa anden Maade end ved de arichmetifke Operationer, enten ved 
Subtraction, Multiplication eller Division. Naar f. Ex x^i multipli
ceres med x—i, og x = i, faa er det det samme som at Multiplicere x^i 

Bb r med



196 M. Forsog til ett tty analytist Maade

med o; fslgeligen bliver ; men da (x^i). (x— i)

er en Function af anden Grad, maae den have tvende Værdier, og eftersom 
denne Function er divider! med den ene Værdie x—r, maae denne Functions 
sande Værdie alene være af een Grad, altsaa x^i, som bliver den virkelige 

Vcerdie af , i Tilfælde at x zzz i, da altsaa bliver zzz x^ i 

zzz 2. Under alt dette forvexler mall ingenlunde Begrebet om o Med en vir
kelig Sksrrelse, men denne Fremgangsniaade er en nodvendig Folge af Ana
lysis, for at finde de Storrclftr, nemlig en x^i og i, som i Tæller og Nav
ner ere ved den arithmetiske Operation, nemligen i dette Tilfælde ved Multi
plication, forvandlede til Nul. Ligedan forholder det fig med den brudne 

X - - 3 2
Function af x, nemligen —, i Tilfælde at x zzz a, da er x —a zzz o, 

altsaa zzz men da o saavel i Tceller som Nævner forestiller

x—a, saa bliver ved Division —----zzz ——, og fslgeligen, i Tilfælde at 

x zzz a, bliver - = 2a; men da nu x zzz a, saa er o g fa a a zzz x,

fslgeligen bliver ved Omsætning zzz ax. Man seer da, at 

zzz 2X er ligefrem en Folge af det bckiendte Bernoullianske Problems Oplosning: 
_ A» finde Værdien af cn Brok, hvis Tæller og Nævner ved c 11 vis Omscrtning 

fo svinde, som i Grunden er det selvsamme, som at finde Værdien af cn Brok, 
hvis Tceller saavelsom Nævner ere reducerte til Nul Vcerdie ved Multiplication 
med en fcelleds Factor, som cr zzz: o, og udfinde de Storrclftr i Tæller og 
Nævner, som udi samme ere saaleded virkcliqen multiplicerte med o.

Min Hensigt med forhen forklarte Maade, hvorpaa jeg har udviklet 
Differentialregningen, har alene været, at paa en simpel analytil? Maade, 
og efter de almindelige analytiske Grundsætninger, saalcdes udfinde Differen
tialet af en Potens af en foranderlig Storrelfe, at man ikke dertil skulde be
hove at udtrykkeligen forkaste noget, eller anfte noget hensigtviis zzz o, saa- 
lcdeS ftm Newtons og Eulers Mcthoder nodvendigen fordre, hvorved 
hæves den Forvisning, man bor have om UdsiageneS sande Rigtighed og 
Nsiagtighed i alle muelige Tilsælde, hvilken Forvisning er i mine Tanker 

ligesaa
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ligesaa nodveudrg som den geometriske Evidence om Differentialernes natur
lige Oprindelse.

Til Slutning skal jeg besvare den Indvending, som man kan giere 

imod den af mig beviste Scetning nt —"T" = nxIH_X' omendskionl Indvcn« 

dinger, som gisreS imod en Scnning, som af uomstodelige Grunde ved lov
lige analytiske Slutninger er bevust^ ei kuldkaste Scetnmgen selv, da delte ei 

kan skee forinden B.visct for-samme er giendrevet. Naar s. Er. - _ x■ for

vandles til \ fluttes, nt^^-zzzx, som ellers bliver, efter mit 

forhen anfstte BeviiS, — rx. Icg negler ikke, ak x indbefatter alk det 
X 2

Foranderlige, ssm Forholden — indeholder; men det indkegriber i-kke 

den virkelige bestandige Slettelse, der i delte Tilfalde udtrykkes oeb 

som man har anseek font Unitet = r, hvilken er ei bestentr, men hvis sande 
Talbestemmelse alene kan udsindes ved Hiclp af den forhen forklarte Methode. 
Det er Forholden mellem den foranderlige Stsrrelfts Exponent i Tceller og 
Navner der bestemmer den bestandige Coefficient til x, og fslgeligen den be- 

ständige Vcerd af ^777. Dersom man havde -^777^-, da var ligefrem

== a ■ = a* Eftersom da er virkeligen = 1, saasom

x har kun een Unitel til Exponent saavel i Taller som Ncevner; men udi 

forestiller Tceller eller Dividendum x2—x2 et Product af tvende to- 

navnige Funktioner af x, men Navneten eller Divisor en tonavnig eller to 
gange ncevnt Function af x, fslgeligen maae den fuldstcrndige O.votient eller 
Forholdsncrvneren totte cn tonavnig eller to gange nævnt Function as x; lige

ledes forestiller T celleren eller Dividendum x5—-x5 et Product af lige-

saa mange tonavnige eller to gange ncrvnte Functioner af x, som der er Lints 
teter i Exponenten, allsaa trende, og naar disse divideres med 97atoneren eller 

1 Divisor x—x, som er en tonavnig eller to gange ncevnt Function af x, maae 
udkomme et Product af tvende tonavnige Functioner as x, som i Felge Bino- 

Bb Z mtal-
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mialloven giver en trenavnig eller tre gange navnt Function af x af anden Po
tens. Paa ingen anden Maade kan man derfor undgaae ald den Tvetydighed 
og Ubestcmthed, som virkelig Division foraarsager, end som forhen er vrist 

ved at benytte den almindelige Satning == x>Py, sartte x = y, for 

öt udfinde x = x*px  == ax; etter -x-^- ±= x2>pxy»py2, for at 

Udfinde = x2-^x2^x2— Zx2; eller udi zzz xn_I <p<xn~2y 

>Pxn“3y2>pxn-4y3 »p >p •p<Xzn_nyn~I, sortte y — x, da ~ xn~1 

»Pxn"x -pxn_I •P'X0-1 *p  -P >pxn”r, hvis Leeds Antal bliver — n, fa a at 
x x°__ n_ iYZT=nx x*

Uden Anvendelse af denne Methode vil man ikke kunne finde de fuld- 

stcendige Qvotienter af u*r  da den bestandige Stor-

relse, hvormed det Foranderlige i hver af disse Qvotienter ffal vare multipli- 
esrt, faasom 2 i fsrste, 3 i anden, 4 i tredie 0. s. v., alene kan ved for- 
riavnte Methode med Vished og uden Tvetydighed bestemmes, hvilke ellers 
ved at forestille — x, — x2, ^^=x3 rc., betegnes ved 

Uniketer, paa Grund af at man anseer = 1. Naar er multipli- 

cert med en uforanderlig Stsrrelse, f. Ex. a, saa er den bestemt, f. Ex. i 
flx X X

■ —x , men naar er multipliceret med en foranderlig Skerrelse, saasom 

X i fsrste, x2 i andet, x3 i tredie Tilfalde, »saa maae den paa anden Maade 
fastsattes, da den, som forhen meldt, ikke kan udfindeS, uden at applicere 
den af mig forklarte Methode.


