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Βασικά σηµεία της παρουσίασης:       
                                             ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ 

Από τον 16
ο
 στον 21

ο
 αιώνα 

(Η προσπάθεια διευκόλυνσης των υπολογισµών που οδήγησε στο Σύµπαν της γνώσης) 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ   

gkyr57@otenet.gr   

 

 

Τον όρο λογάριθµος χρησιµοποίησε πρώτος ο John Napier στο έργο του <<Mirifici 

Logarithmorum Canonis Descriptio>> (Περιγραφή του θαυµαστού κανόνα των λογαρίθµων) 

που εκδόθηκε στο Εδιµβούργο το 1614. Γιατί όµως υπήρξε ανάγκη ώστε να επινοηθεί µια 

καινούργια έννοια στα Μαθηµατικά;  

 

Κατά τον 16
ο
 αιώνα, δηλαδή τον αιώνα που προηγήθηκε από τον ορισµό του 

λογαρίθµου, είχαµε σηµαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Αυτές είχαν να κάνουν: 

 

• Με τις ανακαλύψεις νέων χωρών και ηπείρων. 

• Με τη ραγδαία ανάπτυξη του εµπορίου και της οικονοµίας πολλών χωρών. 

• Με την ταχύτατη εξέλιξη πολλών επιστηµονικών πεδίων. Να σηµειώσουµε ιδιαίτερα την 

έκδοση του βιβλίου του Κοπέρνικου <<De Revolutionibus Orbium Celestium>> (  περί 

της περιστροφής των ουράνιων σφαιρών) το 1543. Βιβλίο µε σηµαντική επίδραση στην 

επιστήµη, ίσως όµως σηµαντικότερη επίδραση στη φιλοσοφία, µιας και µετά από αυτό 

άλλαξε ριζικά ο τρόπος που έβλεπε ο άνθρωπος το Σύµπαν και τη θέση του µέσα σ’ 

αυτό.  

 

Όλα τα παραπάνω έκαναν πιεστική την ανάγκη για TAXYTHTA και ΑΚΡΙΒΕΙΑ στους 

υπολογισµούς. Οι δυσκολίες εµφανίζονταν κυρίως στην εκτέλεση πολλαπλασιασµών και 

διαιρέσεων. Οι πρώτες προσπάθειες που έγιναν στα µέσα του 16
ου

 αιώνα οδήγησαν σε κάποια 

απλοποίηση των πράξεων µε την µετατροπή του πολλαπλασιασµού σε πρόσθεση και της 

διαίρεσης σε αφαίρεση. Αυτό συνέβη µε την αντιστοίχηση των όρων αριθµητικών και 

γεωµετρικών προόδων. 
 

Συγκεκριµένα στο βιβλίο του Stifel (ένας από τους πρωτοπόρους στην απλοποίηση των 

υπολογισµών) "Arithmetica Integra" (Αριθµητική πλήρης) (1544) βλέπουµε διατυπωµένους 

τους παρακάτω κανόνες: 

 

Α.Π. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 

Γ.Π. 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 … 

                         

                        1
ος

 κανόνας: Ο πολλαπλασιασµός 2 όρων της γεωµετρικής προόδου ανάγεται 

στην πρόσθεση των αντίστοιχων όρων της αριθµητικής προόδου, π.χ. 16·128=2048 (4+7=11).  
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2
ος

 κανόνας: Η διαίρεση δύο όρων της γεωµετρικής προόδου ανάγεται στην 

αφαίρεση των αντίστοιχων όρων της αριθµητικής προόδου, π.χ. 8192:256=32 (13-8=5). 

 

  3
ος

 κανόνας: Η ύψωση ενός όρου της γεωµετρικής προόδου σε δύναµη ανάγεται 

στον πολλαπλασιασµό του αντίστοιχου όρου της αριθµητικής προόδου µε τον εκθέτη της 

δύναµης, π.χ. 8
4
=4096 (3·4=12). 

 

  4
ος

 κανόνας: Η εξαγωγή ρίζας ενός όρου της γεωµετρικής προόδου ανάγεται στη 

διαίρεση του αντίστοιχου όρου της αριθµητικής προόδου µε τον δείκτη της ρίζας, π.χ. 
4 4096 8=  (12:4=3). 

Οι κανόνες µπορούν να διατυπωθούν µε τον εκθετικό συµβολισµό για τις δυνάµεις ως 

εξής: 

 1. 2
µ ·2ν =2

µ+ν
,     2.  2

µ
: 2

ν
 = 2

µ-ν
,      3.   (2

µ
)
ν
=2

µν
      4.  2 2

µ

ν µ ν=    

και ισοδυναµούν µε τις 4 βασικές ιδιότητες των λογαρίθµων 

1.log(χψ)=logχ+logψ,     2.log(χ:ψ)=logχ-logψ,     3.logχ
ν
=νlogχ     4.log

1
ν χ

ν
= logχ. 

 Όταν αναζητούµε σήµερα τον log216 αναζητούµε τον εκθέτη στον οποίο πρέπει να 

υψωθεί ο 2 ώστε να βρούµε το 16. ΄Ετσι γράφουµε log216=4. 

 Από τον παραπάνω πίνακα αν σχηµατίσουµε τη συνεχή αναλογία 

2 4 8 16 32 64
...

1 2 4 8 16 32
= = = = = = , ο 4 που είναι ο log216 "δείχνει" πόσους λόγους χρειαζόµαστε 

στην προηγούµενη αναλογία ώστε να βρεθεί ο όρος 16. Πράγµατι ο λογάριθµος είναι ο 

αριθµός που µετράει λόγους.   

 

Είναι φανερό ότι οι δύο πρόοδοι που χρησιµοποίησε ο Stifel αποτελούν ουσιαστικά ένα 

σύστηµα λογαρίθµων µε βάση το 2, χωρίς όµως πρακτική σηµασία, αφού οι προτάσεις του Stifel 

ίσχυαν µόνο για ακέραιες τιµές των εκθετών. ΄Επρεπε συνεπώς να επεκταθούν σ’ ένα συνεχές 

σύνολο τιµών και για το σκοπό αυτό ήταν απαραίτητη µια γεωµετρική πρόοδος της οποίας οι 

όροι να βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο (να παρουσιάζουν δηλαδή µεγάλη πυκνότητα). 

Μια τέτοια πρόοδος θα είχε λόγο έναν αριθµό λίγο µικρότερο(λογαριθµικό σύστηµα του Napier) 

ή λίγο µεγαλύτερο(λογαριθµικό σύστηµα του Bürgi) από τη µονάδα. Ο αριθµός e εµφανίζεται 

όταν προσπαθούµε να κατασκευάσουµε µια τέτοια γεωµετρική πρόοδο (βλ.συµπληρωµατικά 

της παρουσίασης-το λογαριθµικό σύστηµα του Bürgi ). Το τεράστιο αυτό έργο έφεραν εις πέρας 

δουλεύοντας ανεξάρτητα ο John Napier (1614) και ο Joost Bürgi (1620). 

 

Οι πίνακες του Napier διαδόθηκαν περισσότερο επειδή δηµοσιεύτηκαν νωρίτερα αλλά 

κυρίως εξαιτίας του ότι ήταν προσανατολισµένοι σε τριγωνοµετρικούς υπολογισµούς , που ήταν 

απαραίτητοι στους αστρονόµους. Η προσπάθεια να γίνουν πιο εύχρηστοι οι λογάριθµοι οδήγησε 

(από τον Briggs) στους λογαρίθµους που ονοµάστηκαν δεκαδικοί(1624). Αργότερα, το 1668, 

εµφανίζονται οι φυσικοί λογάριθµοι, όρο που χρησιµοποίησε ο N.Mercator θέλοντας να τους 

διακρίνει από τους δεκαδικούς. Η φυσική σηµασία µε την οποία είχαν σχέση αυτοί οι 

λογάριθµοι είχε να κάνει µε την έννοια του εµβαδού. Συγκεκριµένα αν σχηµατίσουµε εµβαδά 

µικτόγραµµων τραπεζίων µε την γραφική παράσταση της υπερβολής ψ=
1

x

 και τις παράλληλες 

ευθείες από σηµεία του άξονα χ΄χ των οποίων οι τετµηµένες βρίσκονται σε γεωµετρική πρόοδο, 

τότε τα εµβαδά αυτά σχηµατίζουν αριθµητική πρόοδο. 
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 Όταν κυκλοφόρησαν οι πίνακες του Napier γνώρισαν ενθουσιώδη υποδοχή αλλά και 

πλατιά διάδοση από την Αγγλία και την Ηπειρωτική Ευρώπη µέχρι τη µακρινή Κίνα. ΄Ηταν από 

τις λίγες φορές που αυτό συνέβη για µια καινούργια µαθηµατική ιδέα. Ο δε ρόλος των 

λογαρίθµων ως µέσο απλοποίησης των υπολογισµών ήταν κυρίαρχος έως λίγο πριν το τέλος του 

20
ού

 αιώνα, οπότε ο ρόλος τους αυτός ατόνησε µε την ευρύτατη διάδοση των µικροϋπολογιστών. 

 

Εν τούτοις η εµφάνιση της λογαριθµικής συνάρτησης κατά τη διάρκεια του 18
ου

 αιώνα, 

παράλληλα µε την επινόηση και ανάπτυξη του απειροστικού λογισµού, είναι αυτή που κυριαρχεί 

και βρίσκει εφαρµογές σε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς όχι µόνο των µαθηµατικών αλλά 

και άλλων επιστηµών. 

 

Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε την Ψυχολογία (νόµος των Weber-Fechner που 

εκφράζει τη λογαριθµική σχέση µεταξύ του αισθήµατος και του µεγέθους του ερεθίσµατος), τη 

Σεισµολογία (στον ορισµό του µεγέθους ενός σεισµού σύµφωνα µε την κλίµακα Richter), τη 

Χηµεία (περιγραφή της οξύτητας ενός διαλύµατος  µε το PH), την Αστρονοµία (στο φαινόµενο 

µέγεθος που µετράει τη λαµπρότητα των αστέρων λογαριθµικά µιας και το ανθρώπινο µάτι 

ανταποκρίνεται στη λαµπρότητα λογαριθµικά), την Ακουστική (η µονάδα Bel και η 

περισσότερο χρησιµοποιούµενη decibel(=0,1 Bel) ορίζονται µε τη βοήθεια των δεκαδικών 

λογαρίθµων και αυτό συµβαίνει επειδή το ανθρώπινο αυτί ανταποκρίνεται λογαριθµικά στην 

ακουστική ισχύ), τη Φυσική-Θεµοδυναµική (κυρίως στη φυσική εντροπία των Clausius-

Bolτzman. Η εντροπία ενός συστήµατος εκφράζει το βαθµό απροσδιοριστίας του και η 

µαθηµατική έκφραση της εντροπίας περιέχει τη λογαριθµική συνάρτηση), τη Θεωρία 

Πληροφοριών (στην πληροφοριακή εντροπία των Hartley-Shannon).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 


