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ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
 Συνηθίζουμε να διαχωρίζουμε ορισμένες συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε στη 
διδασκαλία εισαγωγικών μαθημάτων στα μαθηματικά και συναντάμε στη μελέτη 
απλών φυσικών και μηχανικών φαινομένων. Καλούμε αυτές τις συναρτήσεις στοι-
χειώδεις, αν και αυτός ο όρος δεν υπονοεί καμία συγκεκριμένη ιδιότητα. Οι στοι-
χειώδεις συναρτήσεις περιλαμβάνουν τις επόμενες:

 (1) Πολυωνυμικές συναρτήσεις, f (x) = P(x), όπου P(x) είναι ένα πολυώνυμο 
του x με πραγματικούς συντελεστές.

 (2) Ρητές συναρτήσεις, f (x) = P(x)/Q(x), όπου P(x) και Q(x) είναι πολυώνυμα 
του x με πραγματικούς συντελεστές.

 (3) Αλγεβρικές συναρτήσεις, όπου η y = f (x) ικανοποιεί μια πολυωνυμική 
εξίσωση του y με συντελεστές πολυώνυμα του x.

 (4) Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν συναρτήσεις, όπου 
f (x) είναι μια από τις εκφράσεις sinx, cosx, tanx, cotx. Στα περισσότερα διδακτικά 
συγγράμματα στον κατάλογο των τριγωνομετρικών συναρτήσεων περιλαμβάνονται 
και οι cscx και secx, αλλά φαίνεται ότι οι επιπλέον αυτές συναρτήσεις αυξάνουν αυτά 
που πρέπει να μάθει ο φοιτητής (συναρτήσεις, τύπους, κτλ.) χωρίς να προ σθέτουν 
κάποιο ουσιαστικό πλεονέκτημα. Επειδή cscx = 1/sinx και secx = 1/cosx, συνι στούμε 
να αποφεύγεται η χρήση αυτών των συναρτήσεων και να χρησιμοποιούμε τις 1/sinx 
και 1/cosx. Λεπτομερείς ορισμοί και τύποι για τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις 
δί νο νται στο MH, σελ. 21-28. Ο φοιτητής πρέπει να μάθει απ’ έξω μερικούς από 
αυτούς τους τύπους και να μπορεί να τους χρησιμοποιεί αποτελεσματικά.

 (5) Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τις συ-
ναρτήσεις sin−1x, cos−1x, tan−1x, cot−1x, που είναι οι αντίστροφες των sinx, cosx, 
tanx, cotx. Τονίζεται ότι οι sin−1x, κτλ. συμβολίζουν τους πρωτεύοντες κλάδους των 
αντί στροφων συναρτήσεων με πεδία τιμών ορισμένα με προσοχή και δίνονται με 
μερικές ιδιότητες στο ΑΜ και στο MH, σελ. 26-27.

 (6) Εκθετικές συναρτήσεις, όπου η f (x) είναι ex ή ax, με a > 0.

 (7) Λογαριθμικές συναρτήσεις, όπου η f (x) είναι loga x ή lnx, με a > 0.

 (8) Υπερβολικές συναρτήσεις, όπου f (x) είναι μια από τις εκφράσεις sinhx, 
coshx, tanhx, cothx. Στα περισσότερα διδακτικά συγγράμματα στον κατάλογο των 
τριγωνομετρικών συναρτήσεων περιλαμβάνονται και οι cschx =1/sinhx και sechx 
= 1/coshx, αλλά φαίνεται ότι οι επιπλέον αυτές συναρτήσεις αυξάνουν αυτά που 
πρέπει να μάθει ο φοιτητής (συναρτήσεις, πολλοί τύποι, κτλ.) χωρίς να προσθέτουν 
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κάποιο ουσιαστικό πλεονέκτημα. Συνιστούμε να αποφεύγεται η χρήση αυτών των 
συναρτήσεων και να χρησιμοποιούμε τις 1/sinhx και 1/coshx. Λεπτομερείς ορισμοί 
και τύποι για τις υπερβολικές συναρτήσεις δίνονται στο MH, σελ. 15-18. Ο φοιτη-
τής πρέπει να μάθει απ’ έξω μερικούς από αυτούς τους τύπους.

 (9) Αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τις συναρ-
τήσεις sinh−1x, cosh−1x, tanh−1x, coth−1x, που είναι η αντίστροφες συναρτήσεις των 
sinhx, coshx, tanhx, cothx. Τονίζεται ότι οι sinh−1x, κτλ. συμβολίζουν τους πρωτεύο-
ντες κλάδους των αντίστροφων συναρτήσεων με πεδία τιμών ορισμένα με προσοχή. 
Οι συναρτήσεις αυτές και μερικές ιδιότητές τους δίνονται στο MH, σελ. 26-27.

 Οι προηγούμενες συναρτήσεις μπορούν να συνδυαστούν με τις πράξεις της 
πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού, της διαίρεσης και της σύνθεσης 
και να δώσουν άλλες συναρτήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκες 
αλλά και αυτές καλούνται στοιχειώδεις. Πέρα από τις στοιχειώδεις συναρτήσεις 
υπάρχουν πολλές άλλες συναρτήσεις που ορίζονται με πολύπλοκους τύπους, π.χ. 
ολοκληρωτικές ή διαφορικές εξισώσεις, και μπορούν να βρεθούν σε ειδικά συγ-
γράμ ματα. Σε ένα πρώτο μάθημα λογισμού δεν είναι απαραίτητες και δεν αποτε λούν 
αντικείμενο μελέτης, αλλά μπορεί να συναντήσουμε μερικές από αυτές.

Ταξινόμηση των συναρτήσεων

 Όπως κάθε φοιτητής θα συνειδητοποιήσει σύντομα και καθένας με λίγη πείρα 
στα μαθηματικά γνωρίζει, υπάρχουν πάρα πολλές συναρτήσεις. Για αυτό το λόγο 
χρειάζεται μια μέθοδος για να ταξινομήσουμε τις συναρτήσεις κατά κάποιο τρόπο 
που θα μας βοηθήσει να βρούμε μια συγκεκριμένη συνάρτηση όταν την θέλουμε και 
να έχουμε τον ορισμό της και τις ιδιότητές της, χωρίς να χρειαστεί να επαναλάβουμε 
την υπολογιστική εργασία που κάποιος άλλος έκανε στο παρελθόν. Τα είδη των 
συναρτήσεων που είδαμε προηγουμένως δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να 
ακολουθήσουμε, αλλά αυτά τα είδη είναι “πολύ μεγάλα κουτιά” και το καθένα πε-
ριέχει πάρα πολλές συναρτήσεις. Χρειαζόμαστε μια λεπτομερέστερη τα ξινόμηση 
και “μικρά κουτιά”, έτσι ώστε το καθένα να περιέχει πολύ λιγότερες συ ναρτήσεις.

 Επειδή το σύνολο όλων των συναρτήσεων είναι εξαιρετικά μεγάλο, η ταξινό μη-
ση πρέπει να δέχεται αναζήτηση με υπολογιστή. Με άλλα λόγια, πρέπει να μπο ρού με 
να ζητήσουμε από έναν υπολογιστή να βρει μια συνάρτηση σε μια ψηφιακή βι βλιο-
θήκη και να μας τη δώσει. Χρειαζόμαστε μια ψηφιακή και ερευνήσιμη βιβλιοθήκη 
συναρτήσεων. Αυτό το πρακτικό πρόβλημα είναι δύσκολο και δεν έχει λυθεί ακόμα 
σε ικανοποιητικό βαθμό μέχρι σήμερα. Στο αρχείο Note304G.pdf παρουσιάζουμε 
μία μέθοδο για τη δημιουργία μιας τέτοιας βιβλιοθήκης, που βρίσκεται υπό κατα-
σκευή για το Mathematical Handbook.


