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Пропонуємо, Вам разом із
нами зануритись у світ чисел.
Здійснити
захоплюючу
подорож у минуле і з’ясувати,
як виник логарифм.
Переконатись, що логарифм
всюди—його використовують
при очисленні яскравості зір
астрономии, при розрахунках
корму для творин фермери,
при
оцінюванні
гучності
шуму, фізики.
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Сьома дія.

Застосування

Це цікаво

ГУЧНІСТЬ ШУМУ
І ЯСКРАВІСТЬ
ЗОРЬ В ТІСНОМУ
ЗВ’ЯЗКУ З
ЛОГАРИФМОМ.
ГРАЮЧИ ПО
КЛАВІШАХ
СУЧАСНОГО
РОЯЛЮ—ВИ
ГРАЄТЕ НА
ЛОГАРИФМАХ

Алгебру нерідко називають «арифметикою
семи дій», підкреслюючи, що до перших
чотирьох ( ділення, множення, додавання,
віднімання)і до них приєднуються ще три
нові: піднесення до степеня, і дві обернені
до нього дії. Розглянемо їх — це
обчислення кореня та логарифмування.
Логарифм полегшує і прискорює
розрахунки, не говорячи про те, що вони
дають можливість виконувати такі операції,
як обчислення кореня любого степеня.
Винахідник перших її логарифмічних
таблиць, Джон Непер, говорив: “Я
намагався, наскільки міг і вмів,
відхреститися від труднощів і смутку
розрахунків, докучливість яких ,як
правило, відлякує багатьох від вивчення
математики”.

Джон Непер

Історія виникнення
Наука про логарифм
виникла на початку XVII
століття у зв'язку з
практичною необхіднісю
у нових обчислювальних
засобах. Мореплавці
того часу змушені були
виконувати дуже
громіздкі обчислення,
щоб визначити курс і
знаходження корабля у
відкритому морі,
астрономи—щоб
обробити результати
спостережень за рухом
планет.
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Зорі, шум і логарифм

Використання

Асторономи розподіляють зорі за степенню
яскравості ( першої, другої і третьої
величини). Але фізична яскравість зір
змінюєтья за іншим законом: складається
геометрична прогресія зі знаменником 2,5.
Величина зірок являє собою не, що інше, як
логарифм її фізичної яскравості. Першої
Наприклад, зірка третьої величини
яскравіша за зірку першої величини в
, тобто в 6,25 раза. Тобто
астроном оцінює яскравість зір за таблицею
логарифмів, складена за основою 2,5. За
схожим зразком оцінюється й гучність
шуму. Доречи виробничих шумів дуже
впливає на стан здоров'я людини. Одиницею
гучності є “децибел”. Наприклад, тихий
шелест лисття оцінюється в 1дб, гучна
розмова людей—6,5 дб, ричанню лева—8,7
дБ. Шум гучність якого більша за 8 децибел
вважається шкідливим для людського
організму
2,5 3−1

Логарифм на фермі
Як розрахувати
кількість
«підтримуючого» корму
для аола вагою 420 кг,
якщо при тій же умові
віл вагою в 630 кг
потребує 13500
калорій ?
Розв'яжемо цю задачу:
за умовою задачі
калорійність Х
пропорційна поверхні
тіла (S) вола, тобто
х
S
=
S 1 тіла
, 13500
де Sодин поверхня
вола в 630 кг, L– лінійні
розмірі. Маємо:
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