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Euler και αύξηση του πληθυσμού  

 
Introductio in analysin infinitorum (1748)  

Παράδειγμα II στη σελίδα  85  

Leonhard Euler (1707-1783)  

Εάν ο πληθυσμός μιας επαρχίας  αυξάνει κάθε χρόνο  κατά το ένα 

τριακοστό και κάποια στιγμή υπήρχαν 100,000 κάτοικοι, θα θέλαμε να 

ξέρουμε τον πληθυσμό μετά από 100 χρόνια.  

 

 1.Συμπληρώστε τα ερωτήματα:  

 Στο τέλος του πρώτου χρόνου ο πληθυσμός θα είναι …………………………. 

 Στο τέλος του δεύτερου χρόνου ο πληθυσμός θα είναι ………………………. 

 ………………………………………………………………………………….. 

 Στο τέλος του x  χρόνου ο πληθυσμός θα είναι ……………………………….. 

 2. Θεωρήστε την σχέση μεταξύ των ετών x και του αντίστοιχου πληθυσμού ως 

συνάρτηση f(x) και  συμπληρώστε τον πίνακα τιμών για 10,  30, 60, και 100 

χρόνια. 

x  f(x) = ?  

10   

30   

60   

100  

 3. Σχεδιάστε την γραφική παράσταση  
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 4. Με βάση τη γραφική παράσταση απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις: 

      α) Όσο περνούν τα χρόνια, ο πληθυσμός θα αυξάνεται , θα μειώνεται ή θα 

σταθεροποιηθεί σε κάποια τιμή; 

      β) Αρα η συνάρτηση είναι γνησίως …………………. 

       γ) Σε ποιο σημείο τέμνει η γραφική παράσταση τον άξονα y΄y; Τι σημαίνει 

αυτό σε σχέση με το πρόβλημα; 

………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………

. 

       δ) Η συνάρτηση τέμνει τον άξονα x΄x;  Γιατί; (εξηγείστε και τι σημαίνει αυτό 

σε σχέση με το πρόβλημα) 

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

       ε) Πως θα ήταν ο αντίστοιχος τύπος εάν ο πληθυσμός μειωνόταν κατά το ένα 

τριακοστό κάθε χρόνο; 

 ……………………………………………………………………………………. 

       στ) Αν η συνάρτηση δεν αναφερόταν σε ένα συγκεκριμένο πραγματικό 

πρόβλημα ποιο θα ήταν το πεδίο ορισμού της; 

……………………………………………………………………………………. 

      Τι θα άλλαζε στην γραφική της παράσταση; 

………………………………………………………………………………………… 

 Το προηγούμενο πρόβλημα είναι από το βιβλίο του    Euler     

Introductio in analysin infinitorum   

 Το πρωτότυπο είναι το κείμενο που ακολουθεί και είναι στα Γαλλικά δεδομένου ότι 

ο Euler ήταν γαλλόφωνος Ελβετός. 

 

 

EXEMPLE  II 

Si le nombre des habitans d’une province s’accroît tous les ans d’un 

trentieme,& qu’il y ait au commencement 100000 habitans; on veut 

savoir combien il y en aura au bout de 100000 ans. 

 


