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                      Εuler, Introductio in Analysin Infinitorum (1748) 

  

 102. Ακριβώς όπως, δοθέντος ενός αριθμού  a, για όποια 

τιμή του z,  μπορούμε να βρούμε τη τιμή του  y [=  az ], έτσι, 

ανάλογα, δοθείσης μίας θετικής τιμής για το y, θα θέλαμε να 

δώσουμε μία τιμή για το  z, έτσι ώστε  az = y. Αυτή η τιμή του  z, 

στο βαθμό που θεωρείται ως συνάρτηση του y, ονομάζεται ο 

ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΣ του  y. Η συζήτηση για τους λογαρίθμους υποθέτει 

ότι υπάρχει κάποια δεδομένη σταθερά που αντικαθίσται για το a, 

και αυτός ο αριθμός είναι η βάση του λογαρίθμου. Έχοντας 

υποθέσει αυτή τη βάση, λέμε ότι ο λογάριθμος του  y είναι ο 

εκθέτης στην δύναμη az  έτσι ώστε az 
 = y. Συνηθίζεται να 

δηλώνεται ο λογάριθμος του  y με το σύμβολο log y. Εάν  az = y, 

τότε  z = log y. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η βάση των 

λογαρίθμων, παρόλο που εξαρτάται από την επιλογή μας, ωστόσο 

θα έπρεπε να είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από το 1. Επιπλέον, 

μόνο για θετικούς αριθμούς μπορούμε να αντιπροσωπεύσουμε 

τον λογάριθμο με ένα πραγματικό αριθμό.  

 103. Έτσι, ανεξάρτητα από ποιόν αριθμό επιλέγουμε ως 

λογαριθμική βάση,  έχουμε πάντα  log1 = 0, αφού στην ισότητα   az 

= y, η οποία αντιστοιχεί στην  z = log y, όταν θέσουμε  y = 1  έχουμε 

z = 0. Ακολούθως, οι λογάριθμοι  αριθμών μεγαλύτερων από το 1 

θα είναι θετικοί και  εξαρτώμενοι από τη βάση  a. Ετσι,  log a = 1, 

log a2
 = 2, log a3

 = 3, log a4
 = 4, κλπ  από όπου μπορούμε να 

συμπεράνουμε αντίστροφα ότι ο  αριθμός  που πήραμε για 

λογαριθμική βάση, είναι αυτός του οποίου ο λογάριθμος είναι 1. 

Οι λογάριθμοι αριθμών μικρότερων από την μονάδα και παρόλα 

αυτά θετικών θα είναι αρνητικοί.  Επειδή  log 1/a = −1, log 1/a2
 = 

−2, log 1/a3
 = -3  κλπ, όσον αφορά στους λογαρίθμους αρνητικών 

αριθμών δεν θα είναι πραγματικοί, αλλά σύνθετοι όπως 

παρατηρήσαμε ήδη.  



Καραγιαννίδου Ανδρομάχη 

[2] 
 

 

 104. Με παρόμοιο τρόπο εάν  log y = z, τότε log y2
 = 2z, log 

y3= 3z, κλπ., και γενικά  log yn
 = nz ή log yn

 = n log y, αφού z = log y. 

Έπεται ότι ο λογάριθμος όποιας δύναμης του  y είναι ίσος με το 

γινόμενο του εκθέτη της δύναμης και του λογάριθμου του y. 

Συνεπώς θα έχουμε,  log√y = ½(z) = ½(log y), log1/√y = log y-1/2
 = –

½(log y), κοκ. Έπεται ότι εάν γνωρίζουμε τους λογάριθμους όποιου 

αριθμού, μπορούμε να βρούμε τους λογάριθμους όποιας δύναμης 

αυτού του αριθμού. Ας υποθέσουμε τώρα δύο γνωστούς 

λογάριθμους, για παράδειγμα   log y = z και log v = x, αφού  y = az
 

and v = ax, έπεται ότι   log vy = x + y = log v + log y. Επομένως, ο 

λογάριθμος του γινομένου δύο αριθμών είναι ίσος με το άθροισμα 

των λογαρίθμων των παραγόντων. Με παρόμοιο τρόπο θα έχουμε 

log (y/v) = z – x = log y – log v, συνεπώς, ο λογάριθμος του λόγου 

είναι ίσος με τον λογάριθμο του αριθμητή μειωμένο κατά τον 

λογάριθμο του παρονομαστή. Αυτοί οι κανόνες εξυπηρετούν για 

να υπολογίσουμε τους λογάριθμους πολλών αριθμών  εφόσον 

γνωρίζουμε ήδη μερικούς.  

      105. Από ότι είδαμε, είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν ρητοί 

λογάριθμοι εκτός από αυτούς των δυνάμεων της βάσης a. Δηλαδή, 

εκτός εάν ο αριθμός  b είναι μία [ρητή] δύναμη της βάσης   a, ο 

λογάριθμος του  b δεν μπορεί να εκφραστεί ως ρητός αριθμός. Στη 

περίπτωση που ο  b είναι μία δύναμη της βάσης  a, τότε ο 

λογάριθμος του  b δεν μπορεί να είναι άρρητος αριθμός. Εάν 

πράγματι,  log b = √n, τότε  a
n

 = b, αλλά αυτό είναι αδύνατο εάν 

και ο a και ο  b είναι ρητοί. Εχουμε κυρίως ανάγκη να γνωρίζουμε 

τους λογάριθμους ρητών αριθμών και ακεραίων αφού από αυτούς 

είναι δυνατόν να βρούμε τους λογαρίθμους κλασμάτων και επίσης 

ριζικών. Αφού οι λογάριθμοι αριθμών που δεν είναι δυνάμεις της 

βάσης δεν είναι ούτε ρητοί ούτε άρρητοι, δικαίως ονομάζονται 

υπερβατικοί και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατά παράδοση 
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κατατάσουμε τους λογαρίθμους στους τελευταίους.  

[Παρατήρηση: Για τον Euler, ένας «άρρητος» αριθμός ήταν αυτός 

που θα ονομάζαμε «αλγεβρικός» αριθμός, δηλαδή ένας 

πραγματικός αριθμός ο οποίος είναι η λύση μιας πολυωνυμικής 

εξίσωσης. Πραγματικοί αριθμοί που δεν είναι λύσεις 

πολυωνυμικών εξισώσεων ονομάζονταν «υπερβατικοί».] 

 

1. Στην παράγραφο 102, ο Euler δίνει τον ορισμό του 

λογάριθμου. Είναι διαφορετικός από τον σύγχρονο ορισμό; 

……………………………………………………………………………………………………

Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι από το ίδιο βιβλίο. Να λύσετε 

το ΙΙΙ. 

                                   Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α     IΙΙ 

Η Γη κατοικήθηκε εκ νέου μετά τον κατακλυσμό απο έξι 

ανθρώπους. Υποθέτουμε ότι μετά το πέρας διακοσίων χρόνων το 

πλήθος των ανθρώπων θα έχει ανέλθει σε 1000000, ζητάμε κατά 

ποιό μέρος αυξανόταν όλα αυτά τα χρόνια. 
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……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………                                     

                                    

                                   Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α     IV 

Εάν το πλήθος των ανθρώπων διπλασιάζεται κάθε αιώνα, ποιά 

είναι η ετήσια αύξηση; 

                                   Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α    Ι 

Εάν ένα πλήθος ανθρώπων αυξάνει όλα τα χρόνια κατά το ίδιο 

μέρος, θέλουμε να γνωρίζουμε μετά από πόσα χρόνια το πλήθος 

θα δεκαπλασιαστεί. 

 

                                   Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α   ΙΙΙ 

Ενας ιδιώτης οφείλει 400000 φλορίνια, για τα οποία έχει 

συμφωνηθεί να πληρώνει κάθε χρόνο ένα επιτόκιο 5 τοις εκατό. 

Εξοφλεί κάθε χρόνο 25000 φλορίνια. Ζητάμε μετά από πόσα 

χρονια θα εκλείψει τελείως το χρέος. 

 

 


