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Εισαγωγή

Σκοπός του Μαθήµατος είναι οι ϕοιτητές να γνωρίσουν ορισµένες συναρτήσεις, που
ανήκουν στις ‘Ειδικές Συναρτήσεις της Μαθηµατικής Φυσικής’ ή απλά στις ‘Ειδικές
Συναρτήσεις’ και να τις χρησιµοποιούν µε ευχέρεια στις εφαρµογές, όπου εµφανίζον-
ται.

Η διδασκαλία του µαθήµατος αντιστοιχεί σε 13 εβδοµάδες από 4 ώρες κάθε εβδο-
µάδα.

Οι διαλέξεις του µαθήµατος χωρίζονται σε τρία µέρη:
Το πρώτο µέρος, που αντιστοιχεί στην ενότητα 1, περιλαµβάνει ορισµούς και ϐασικές
ιδιότητες των συναρτήσεων Γάµµα, Βήτα, της λογαριθµικής παραγώγου της Γάµµα
συνάρτησης και της συνάρτησης σφάλµατος. Αποδεικνύονται επίσης σχέσεις µεταξύ
αυτών των συναρτήσεων. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της ενότητας είναι αναγκαίο για
τις παρακάτω ενότητες.

Το δεύτερο µέρος αποτελείται από τις ενότητες 2-9 και περιλαµβάνει ϑεωρία των
συναρτήσεων Bessel. Οι συναρτήσεις Bessel καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα των
διαλέξεων εξαιτίας της χρησιµότητάς τους σε πολλά προβλήµατα της Ανάλυσης, της
Μαθηµατικής Φυσικής, της Αστρονοµίας κ.α.. Αποδεικνύεται η γραµµική ανεξαρτη-
σία των συναρτήσεων Bessel πρώτου και δευτέρου είδους ως λύσεων της διαφορικής
εξίσωσης Bessel, καθώς και των τροποποιηµένων συναρτήσεων Bessel πρώτου και
δευτέρου είδους ως λύσεων της τροποποιηµένης διαφορικής εξίσωσης Bessel. Απο-
δεικνύονται αναδροµικές σχέσεις που ικανοποιούν οι ανωτέρω συναρτήσεις. ∆ίνονται
ϑεωρήµατα, που αφορούν στις ϱίζες των συναρτήσεων Bessel Jν(z), απαραίτητα για
την ανάπτυξη µιας συνάρτησης σε σειρά Fourier-Bessel.

Το τρίτο µέρος των διαλέξεων αποτελείται από τις ενότητες 10 και 11 και ασχο-
λείται µε τα κλασσικά Ορθογώνια Πολυώνυµα, τα οποία είναι τα πολυώνυµα Legen-
dre, Hermite, Tchebychev και Laguerre. Τα Ο.Π. έχουν πολλές εφαρµογές τόσο στη
Μαθηµατική Φυσική, στην Κβαντοµηχανική, στην Θεωρία Προσεγγίσεων, Θεωρία Πι-
ϑανοτήτων κ.α.. ∆ίνονται ισοδύναµοι ορισµοί ορθογωνιότητας αυτών , η τριών όρων
αναδροµική σχέση που ικανοποιούν, η γεννήτρια συνάρτηση και ο τύπος Rodrigues
γι΄ αυτά. Αποδεικνύονται επίσης ϑεωρήµατα που αφορούν στις ϱίζες των Ο.Π..

Στο σηµείο αυτό ϑα ήθελα να ευχαριστήσω την µεταπτυχιακή ϕοιτήτρια του Τµή-
µατος Μαθηµατικών Σπυριδούλα Σκλαβενίτη για την επιµέλεια και παρουσίαση των
ενοτήτων του µαθήµατος.

Τέλος, για οποιαδήποτε παράλειψη ή λάθος, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική
µου και ευχαριστώ, εκ των προτέρων, όποιον µου επισηµάνει το ο,τιδήποτε.

Χ. Γ. Κοκολογιαννάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τµήµατος Μαθηµατικών
Πανεπιστηµίου Πατρών
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