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ÖZET
Bu çalışmada uygulamalı matematik ve matematiksel fizikte önemli yeri olan equal width wave (EW) ve regularized
long wave (RLW) denklemlerinin tam çözümlerini bulmak için üstel rasyonel fonksiyon metodu kullanılmıştır. Elde
edilen çözümler, bu metodun uygulanması kolay ve etkili sonuçlar verdiğini gösterir. Ayrıca parametrelere özel
değerler verildiğinde tam çözümlerden soliter dalga çözümleri elde edilebilir. Makaledeki hesaplamalar maple paket
program yardımıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tam çözümler, üstel rasyonel fonksiyon metodu, equal width wave (EW) denklemi, regularized
long wave (RLW) denklemi.
ABSTRACT
In the study, exponential rational function method is used to construct exact solutions of the equal width wave (EW)
and regularized long wave (RLW) equations in applied mathematics and mathematical physics. The exact solutions
obtained by the proposed method indicate that the approach is easy to implement and computationally very
challenging. Also we can see that when the parameters are assigned special values, solitary wave solutions can be
obtained from the exact solutions. All calculations in this paper have been made with the aid of the Maple packet
program.
Keywords : Exact solutions, exponential rational function method, equal width wave (EW) equation, regularized
long wave (RLW) equation.
1. GİRİŞ
Doğadaki ve disiplinlerarası bilimlerdeki birçok olayın matematiksel modellenmesi, lineer olmayan kısmi
diferensiyel denklemler yardımıyla yapılmaktadır. Genellikle kimyasal, biyolojik ve fiziksel olayların tarifinde
kullanılan bu denklemlerin analitik veya kapalı form çözümlerinin bulunması son zamanlarda büyük önem
kazanmıştır. Ayrıca bu tür denklemlerin farklı çözümleri olabileceğinden, çözümlerin sınıflandırılması oldukça
önemlidir. Uygulamalı matematik, bu denklemlerin çözümleri ve yeni çözüm yöntemleri geliştirmekle ilgilenir.
Lineer olmayan diferensiyel denklemlerin tam çözümlerini bulmak için birçok metod bulunmuştur. Bu
metodlardan bazıları ters saçılım metodu [1] , Hirota bilineer metodu [2] , Bäcklaund dönüşüm metodu [3], homojen
denge metodu [4], tanh metodu [5], genişletilmiş tanh metodu [6], kompleks tanh metodu [7], sinüs-kosinüs metodu
[8], açılım metodu [9], Jakobi eliptik fonksiyon metodu [10], üstel rasyonel fonksiyon metodu [11], üstel fonksiyon
metodu [12],
açılım metodu [13],
açılım metodu [14],
açılım metodu [15,16], first
integral metodu [17], trial denklem metodu [18] , ansatz (dark-bright) metodur [19].
Bu çalışmanın amacı EW ve RLW denklemlerinin yeni tam çözümlerini üstel rasyonel fonksiyon
metoduyla elde etmektir. Bölüm 2 de üstel rasyonel fonksiyon metodu tanıtılmıştır. Bölüm 3 de EW ve RLW
denklemlerinin tam çözümleri elde edilmiştir. Son bölümde ise sonuçlara yer verilmiştir.

2. ÜSTEL RASYONEL FONKSİYON METODU
(

)

(1)

formundaki kısmi diferensiyel denklemi ele alalım.
Adım 1. (1) denkleminin tam çözümünü bulmak için
hareketli dalga dönüşümünü tanımlayalım. Bu
dönüşümün (1) denkleminde yerine yazılmasıyla, bu denklem (2) adi diferensiyel denklemine dönüşür:

Burada

, ye göre türevi göstermektedir.

Adım 2. (2) denkleminin tam çözümünü
∑
formunda arayalım. Burada

daha sonra hesaplanacak olan sabitlerdir.

Adım 3. dengelenme sayısı, (2) indirgenmiş adi diferensiyel denkleminde en yüksek mertebeden lineer terim ile
en yüksek dereceden lineer olmayan terimin dengelenmesiyle hesaplanır.
Adım 4. (3) çözümünün (1) de yerine yazılmasıyla elde edilen denklemde nin aynı kuvvetten olan terimlerinin bir
araya getirilip her birinin sıfıra eşitlenmesiyle bir cebirsel denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sisteminin
çözümünden
katsayıları hesaplanır ve (2) denkleminde yerine yazılarak aranılan çözüm elde
edilmiş olur.
3. UYGULAMALAR
RLW denklemi Peregrine tarafından, soliton teorisinde, Korteweg-de Vries (KdV) denklemine bir alternatif
olarak, su yüzeyindeki küçük genlikli uzun dalgaları ifade etmek için formüle edilmiştir. RLW denkleminin diğer bir
ilginç özelliği de; iki soliter dalganın çarpışması sonucunda ikincil bir dalga ya da sinüs eğrisi şeklinde çözümler
oluşabilmektedir. EW ve RLW denklemlerinin beraber ele alınması ikincil dalgaların oluşumunu araştırmak ve/veya
parçacıklar fiziğinde karşılık gelen süreçleri kavramak için avantaj sağlamaktadır. EW denkleminin uygun bir
dönüşümle RLW denklemine dönüştürülebileceğini söylemekte fayda vardır [20].
Bu bölümde rasyonel üstel fonksiyon yöntemi sırasıyla EW ve RLW denklemlerine uygulanacaktır.
3.1. EW Denklemi
Bu bölümde EW denkleminin tam çözümünü bulmak için üstel rasyonel fonksiyon yöntemini kullanacağız.
ut uu u

t

.

Aşağıdaki dalga dönüşümü kullanılırsa;

(4) denklemi

adi diferensiyel denklemine dönüşür. Burada , ye göre türevi göstermektedir. Dengelenen terimlerden

olur ve böylece,

O halde çözüm

formundadır ve burada

sabitlerdir.

(9) ve (1 ) değerleri (5) denkleminde yerine yazılıp,
sıfıra eşitlenirse aşağıdaki cebirsel denklem sistemi elde edilir:

değerlerinin parantezinde ayrılırsa ve bu değerler

Bu denklem sistemini çözdüğümüzde

bulunur. Bulduğumuz bu sabitler (8) ifadesinde yerine yazılırsa

çözümü bulunur ve (11) çözümü cosh fonksiyonu şeklinde ifade edildikten sonra
yazılırsa (4) denklemi için tam çözüm

olur ve bu bir soliton çözümdür. Bulunan bu çözümler [21] ile karşılaştırılabilir.

dönüşümü yerine

c 2 olduğunda tam çözümün grafiğini çizelim.

3.2. RLW Denklemi
İkinci olarak

şeklindeki RLW denklemini düşünelim.

dalga dönüşümü (12) denklemine uygulanırsa

şeklindeki adi diferensiyel denklemini buluruz. Burada , ye göre türevi göstermektedir.
(13) denkleminden dengelenme sayısı
olarak bulunur. Bu yüzden çözüm (8) şeklinde olur. Gerekli türevler
hesaplanıp (13) adi diferensiyel denkleminde yerine yazılırsa

elde edilir ve (14) ifadesinde
sistemi elde edilir:

değerlerinin katsayıları sıfıra eşitlenirse aşağıdaki cebirsel denklem

Bu denklem sisteminin çözümünden

bulunur. O halde (13) adi diferensiyel denklemi için çözüm

olur ve (15) çözümü cosh fonksiyonu cinsinden ifade edildikten sonra
denklemi için tam çözüm

olarak soliton çözüm bulunur.
Bulunan bu çözümler [22] ile karşılaştırılabilir.
c= 1 ve a= 2 olduğunda (12) denkleminin tam çözümü için

grafiğini elde ederiz.

dönüşümü yerine yazılırsa (12)

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada her iki denklem için de elde edilen çözümler soliton çözümlerdir. Solitonlar akışkanlar mekaniği, temel
parçacıklar fiziği, biyofizik gibi birçok fizik alanında kullanılmaktadır. Şekil, hız gibi özellikleri değişmeksizin
yayılan, karşılıklı çarpışmaya karşı kararlı olan ve kendi özelliklerini çarpışma sonrasında koruyabilen bu yerleşik
dalgalar uzun mesafelerde yol alabilmektedirler.
Üstel rasyonel fonksiyon yöntemiyle lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemlerin ve bu tip denklemlerin
oluşturduğu denklem sistemlerinin çözümleri elde edilebilir. Bu yöntem dengelenme sayısı den büyük olan
denklemler için oldukça kullanışlıdır. Üstel fonksiyon ifadesi sinh ve tanh fonksiyonlarının ifadelerinden daha genel
olduğundan, üstel rasyonel fonksiyon yöntemiyle daha genel çözümler elde edilebilir. Bu çalışmada Maple paket
programı kullanılarak işlemler pratik bir şekilde yapılmıştır.
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