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raden af samma membrum och den scdnare med tecknet — i

den tredje. Första och andra raderna kunna derefter redu¬
ceras till

(k+ l\qp' [x)$jn,n + I) + (/? + 1 ),<p2(jr)ji!?(iM,n)....
+ {k +1)».! <f'\x) S (m,2) + (A + l\,qp"+1 (*) S (m,l)

d. v. s. till £(»1+1,11-1-1), och tredje raden till —qpT(jc) £(»1,11+1);
hvarefter föregående equation kan skrifvas

d £(»i +1,») —£(mi + 1,»+ 1) — <p1(jc)£(m/n + l),
och, då lätt kan visas, att (I) är rigtig för alla värden på n,
när »i är lika med I eller 2, så niåsle (1) vara sann för alla
värden på »i och », som äro hela tal. (Man jemnföre med equ.
(1) denna 4$ equ. (l) § 7).

Låt FKx)=f(<px), så finnes genom successiv derivation
D F(x) — (p1 (x)fl (qp jr)
D2F(X)— (p2 (jr)/*1 (qp jr) + qp1 (x)2f2 (q> x)
D3F {X) = <p3 {x)fl (qp x) + 5 qp2 (ar) qp1 (x)f2 (qp j:) + qp1 (x)3f3 (qp x).

Tänk a vi oss de specialkomkinationer, som äro framställda
i tabellen B, vara bildade af qpl(.v), <p2(x), cp3(x) etc., så inse
vi straxt, att föregående equationer kunna skrifvas

FKx)=S{0,l)f(cpx)
D F^s^ftfivxys^MXcpx)
D2F[x)=S(0,5)f(q,x)+S( l,V\fx (qpar)+£(2,L/2(qpjr)
ö3F(A*)=£(0,4)/*(qpjr)+iS(l,3't/"l(qp.v)+£(2/2)/"2(qpjr)+£(5/l|/*3(qDjr)

samt sluta häraf induktionsvis, att den bland dessa derivator,
k vars ordningsnummer är n, har formen

9



66

(2).... D*F{x) — S\pfn+i\f(q-x) + S(l,n)fl((px) + S(%n-l)/i(fpx)
+ ^(n/ l)fn{fPx')'

För att bevisa denna formel, antaga vi densamma rigtig
för ett värde på n och visa på grund af detta antagande, att
den äfven är rigtig, om öfveralit, der n står, skrifves n-i-1.
Fördenskull applicera vi derivatiotis-lagen på (2j och erhålla
derigenom

Dn+X F{x) = d{S(o,n +1)} ./(gp.v)+ ^ (*H/W)+
f S l.wVVar))

Ålldenstund iS^O,n + l) är konstant, måste (IS (0,w + 1)= o,
och således kan i st. f. dS\0,n+ I) skrifvas S(0,n + 2), emedan
<S,(0/n+2) är noll för alla hela och positiva värden på ti.

Enligt equ, (l) åter kan i st. f. S(0,n+1 )<?'(.*)-f- dSK\,n) skrif¬
vas S(i.,n + i) och i st. f. 5^1/n)qp1(^) + <ilS(2/n-i), S(2,n) o.
s. v. samt enligt (1) § A i st. f. (jc), £V» + l,i) och
således blir föregående equ.

ii"4 lF[x) = S(0,n + 2)f(<p x)-}-SKl,n + i)f{ [<px)-j- S{%,n)f 2{q> x) —

+ &(n + l;l)/n+,((j>.*),
hvilken sednare equ. är equ (2), då i densamma n-fl blifvit
satt i st, för n. Emedan förut är visadt, att equ. (2) är rigtig,
då ti är i , 2 eller 3, måste denna equ. äfven vara rigtig för
alla värden på n, som äro hela tal och alltså vara generella
formeln för n:te derivatan af funclion af funclion.
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Då en independcnt framställning af en specialkombinalion
S(in,n), holken som helst, dels går utom målet för denna af-
handling dels ock skulle göra den alltför vidlyftig, hafva vi i
det föregående blott anvisat methoder, enligt 1»vilka man alltid
kan praktiskt bestämma densamma, då det tal, som utmärker
ordningsnummern , äivensom antalet af ingående quantiteter är
bekant. Likväl kan man med tillhjelp af de, i de 4 första §§
framställda formler, i de flesta särskilda fall finna en indepen-
dent formel för S(m,n) och i hvarje sådant fall är (2) en in¬
dependcnt formel för n ie derivatan af function af function.

Ett sådant fall inträffar, om q>(x)=e*, i hvilken händelse
<p'(x)=v''(x)=*,=<pn(x)=ex. Enligt (4) § 4 är S(t,«}=(»-1 ex eller(3) S(l,n)=i-e*. '

Enligt nyss anförda equ. är vidare
iS,(2/n)={n0+n1+n2..;nw.i}e2a; = (2"-i)e?* eller

/

(4). .. , S(2/n)=r-?-{20.2"+1-21.l*+1} eix. På samma sätt erhålles1 «2

(5). . . . S — {30.3n+2-31.2n+2+32.l"+2} eix och i allmänhet1.2.o(6)....»S\iH,n)= i {mc,mm+n"l-m1.(wi-f )mfn*1+»«2 (m*-2)m+n"1- etc.} e"1*
1.2.5.,.»*

och kan sanningen af föregående equ. bevisas genom att sluta
från m till r/i+l. Betecknas quantiteten inom klammerna med
C(wi,m+w-l), så blir
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(7) .v . . D"f(e") = i C(l,n)e'f\e') + iC(%n)e"f (e') . . . .
JL • Jd

+ l^ZnC{tl'n)enXf"{e'r)
och är således (7) en independent formel för n:te derivatan
af /(ex).

Ett dylikt fall inträffar, om <p(x)=xÅ, och således <p'(jc)=A.vx^,
qp20) = A(A-l)x*"2 samt (pnO) - A(A-1 )(A-2) . . . (A-/i+l)jcx'n. En¬
ligt (1) § 4 är *S,(l/n) = (u-I)n.1A(A-l) . . . (A-n+l)xXn eller(8) £(l,tt)=1.2.3...»Antfx-n.

På samma sätt finner man

'S'(2/n-l)=(«-l)üA^1.1.2.3...(n-l)An.1^+1+(n-l)1A(A-f)a:x-2.l.t2.3..
..(n-2)An.2^A-n+2+ etc.

och är allmänna formen för hvar och en af dessa termer

fn-l)r.1A(A-l)...(A-r+l)xx-M.2.3...Cii-r)A11.rxA n-, hvilken lätt trans¬
formeras till i.2.3...(«-l).rArAa.r^-n, hvaraf följer, att före¬
gående equ. kan skrifvas
,S(2,»-1)=I.2.3... n-l{A,. A„.l+2Ai.An.,t3AA.s.... (n-I)A,,.,.A }*" ■;
men quantiteten inom parenthesen är detsamma som

+ + |IX-2 + |lSA„.s.... + '1 +2 — M ,

hvilken expression enligt en bekant formel kan bringas (ill
— «{(2A)n— 2An} och således

(9) . . . . ^(2,«-l) = * ^ " {2 (2 A)„ — 2, (A),,} .t" "
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Vidare erhålles *S,f5/n-2) = ll^5^{50(5/lv)n-51(2Å)n+32(Å)n}^3?""1,2>3

ocli i allmänhet

(10)....6,(r/ii-r+l)=i^^{r0(r^)n-r1[(r-l)A]n+r2[(r-2)A]n-etc.}^-n.1. Z<J. ..}*

Genom att bevisa från r till r+i inses lättast sanningen
af föregående formel. Om vi antaga

——i—{»*o(^)n — ri[(r-4)^]i + etc.} = P(r,n), öfvergår (2) tillI.2.o...r

(11)....Dy(x>)=\.±3..M—{P(ltn)x*f^xb+P&fn)xi*fXx^ . . . .

+ P(ri,n)xnlfn(x*)}.
Formlerna (7) och (11) hunna lätt bringas i öfverens-

stämmelse med de af Schlömilch i Handbuch der Differenzial

und Integralrechnung framställda utvecklingar af Dnf{ex)
och I)nf(xl).

§ 10.

Antages derivatan af .v lika med 1, i det man applicerar,
den i § 7 framställda derivations-lag, på en dignitet af x t.
ex. jr11, så blir jQxn=xn~li Sp2xn=xn'2 ....SpTxn=xn~T. Antaga vi
vidare, att rt—1 i formeln (10) §2 samt, öfverallt der n står,
skrifva n + 1, erhålles

(l+jr)""1 = A(l/n)^,a"1+»S'(2/«-l)^n"2+*S,(5/n-2).vI1"3....+A(M-l/2)x+*S'(n/l).
Emedan föregående equation endast är rigtig för sådana

vården på n, som äro hela tal, kunna vi i dess högra mem-
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b rum. införa termen S(0,n+l).v", utan alt likheten rubbas.
Skrifva vi vidare $xn, S}*xn o. s. v. i st. för xa'\ .v"'2 etc.,
förvandlas denna equation till
(1) .... (l+x)n-\==&:0,n+i)jf + S:Xn)§x* +Sp,n-l)$'x".'..

. . . +

Antages uti equationen (II) § 6 h — n samt -1 såsom
derivata af a0, kan denna equ., genom en transformation lika
med den nyss anförda, förvandlas till
(2) . . . . ffn^S^Oln + i)a0^S(ilny^ia0n-\-S^ln-l)^a0n . . .

, . . + S(ra-1,2) $2"~l(i0n -|- S(n/I)
Jemnföra vi eqsiafionerna (1) och (2) denna § med equ.

(2 föregående §, inse vi lätt den formella likhet, som eger
rum mellan dessa tre equationers högra membra. I afseende
på equ. (!) denna 8 böra vi erinra oss, att koefficienterna i
den equation, som bestämmer de ingående speeialkombinatio-
nerna, äro gifna genom equ. kp(m,n)=i\.
samt att alla de quantiteter, af hvilka dessa specialkombina¬
tioner bl i fvi t bildade, äro lika med 1 och att denna equation

' blott gäller för sådana värden på n, som äro hela tal. I al-
seende på equ. (2) denna § är äfven

kp{mtn) — t,
men de quantiteter, af hvilka der förekommande specialkombi¬
nationer blifvit bihlade, äro quantiteter hvilka som helst och
är denna equ. gällande för alla värden på n, som äro hela
tal, äfvensom för n lika med noll. I equ. (2) föregående § är

kp(m,n) = (m+it-
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och de quantiteter, som hilda denna equations specialkombi-
nationer äro de successiva derivatorna af en Function q>{x),
hvilken som helst, och är denna equ. giltig för alla obrutna
värden på n, som äro lika med eller större än noll

Förutom den formella likhet, som eger rum emellan equa-

tionerna (1) och (2) denna § och equ. (2) iföregående §, an¬
märka vi äfven den likhet, som finnes mellan koefficienterna
i de specialkombinationer, hvilka ingå i de två förra equa-
tionerna och koefficienterna för de likformiga termerna i de
specialkombinalioner som ingå i den sednare, sedan nemligen
specialkombinationerna blifvit exprimerade i functioner, i hvilka
specialkombinationer af lägre ordning ej förekomma. Denna likhet
är densamma som den, hvilken redan i § 5 har blifvit frams iälld,
och hänvisa vi deriöre dit för närmare kännedom af densamma.

Det resultat, hvartill vi i denna afhandling velat komma,
har varit framställandet af formlerna

Eh=Aha0h — aJ\hA — a2aQKh_2 — a3a02Ii/t_3.... — ohaühA H0,
£)r/£Ä = Ah+ra,h - ar+lKh.x - ar+2a0tih.2 - ar+sa02Kh^.... - a,.+Ä«0A-'E0;
vidare framställandet af formlerna (3) och (4) § 8, af hvilka
den sednare uppenbarar den lag, enligt hvilken de särskilda
koefficienterna inom en och samma rest bero så väl af hvar-
andra som af divisorns och dividendens koefficienter: samt slut¬

ligen den olika betydelsen af
r-n

X S\r,n- r + i) X derivatan af F(x)
r—0

i de särskilda fall, hvilka innehållas i equationerna (1) och (2)
denna § samt equ. (2) af föregående.
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Not.

Formeln (il) § 1, livilken innehåller generella definitionen
på specialkombination, är icke endast identiskt lika med (10)
samma §, utan gällande för hvarje värde rn och n kan antaga.
Skulle man vilja fixera betydelsen af de, i denna afhandling
framställda, formler i den händelse, att m och n vore brutna
tal eller negativa quantiteter, borde man således utgå från
nämnde equation. I afseende på titeln, "om specialkombina¬
tioner", vilja vi anmärka, att densamma, såsom icke uttryc¬
kande, hvad den bör uttrycka, ej är lämplig utan snarare bort
vara — om multipelsummor.

Vid bevisandet af (1) § 7 hafva vi användt ett theorem,
för hvilket vi ej hafva anfört något bevis. Orsaken, livarföre
vi ansett detta bevis öfverflödigt, är den, att detsamma ej be-
höfves för besannandet af de hufvudformler, vi sökt att fram¬
ställa, utan blott tjenar att visa, huru vi ledt oss till dem.

Vidare anmärka vi, alt rekursionsformlerna (10) och (11)
g 7 icke blott äro användbara, så länge quoten är en, i af¬
seende på hufvudbokstafven, obruten function, utan äro äfven
tjenliga vid quoters utveckling i serier.

Anmärkta tryckfel.
Sid. 3 Rad. 3 står: S( 1 /1) bör vara. • S{2,\)

« 4 « 25 « 71= 0 « n=l
« 11 « 20 « 7:e « 6 :e
« 20 « 2 « (n-2)n-2 « (n-2)r
« 24 « 8 « kombinationer. « kombinationer
« 26 « 9 « (2) « (3)
« 28 « 12 « bviket « hvilket
« 32 « 20 « (r + n)n+l « (7" + 77)»4 1
« 42. a 17 « S[2,h-2) « S(2,A-i)44 « 20 exempl. 2. bör utgå.


