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Resumo

O propósito do artigo que será apresentado na modalidade exposição de pôster
é extender algumas propriedades do problema regular de Sturm-Liouville à
tipos especiais de problemas de fronteira descontínuas, os quais consiste da
equação de Sturm-Liouville junto com condições de fronteira eigenparameter-
dependent e duas condições de transmissão suplementares. Nós construímos o
operador resolvente e a função de Green e provamos teoremas sobre expansão
em termos de autofunções em espaços de Hilbert L2 [a, b] modificado.

Investigamos algumas propriedades espectrais de um dos problemas de Sturm-
Liouville descontínuos para o qual o parâmetro autovalor aparece tanto na
equação diferencial quanto nas condições de fronteira. Além disso duas con-
dições de transmissão suplementares no ponto interior são adicionadas as
condições de fronteira. Mais precisamente, iremos considerar a equação de
Sturm-Liouville

τu := −u′′(x) + q(x)u(x) = λu(x)

mantendo o invervalo finito (a, b) exceto num ponto interior c ∈ (a, b), onde a
descontinuidade em u e u′ são prescritas pelas condições de transmissão

γ1u(c− 0)− δ1u(c+ 0) = 0,

γ2u
′(c− 0)− δ2u

′(c+ 0) = 0,
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junto com as condições de fronteira eigenparameter-dependent

α1u(a) + α2u
′(a) = 0,(

β′
1λ+ β1

)
u(b)−

(
β′

2λ+ β2
)
u′(b) = 0,

onde o potencial q(x) é um valor real, contínuo em cada intervalo [a, c) e (c, b]
e possui limites finitos q(c ∓ 0);αi, βi, β

′
i, δi, γi (i = 1, 2) são números reais;

λ é um eigenparameter complexo. Naturalmente, excluímos cada uma das
condições triviais γ1 = δ1 = 0, γ2 = δ2 = 0, α1 = α2 = 0, β′

1 = β1 =
β′

2 = β2 = 0. Autofunções deste problema podem ter descontinuidades num
ponto interior do intervalo considerado. Este tipo de problema está relacionado
com descontinuidades de propriedades materiais, como calor, transferência de
massa, várias classificações de problemas de transferência físicos, problemas
de vibração da corda onde a corda é carregada adicionalmente com pontos de
massa e prolemas de difração.
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