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1. BÖLÜM
BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL
DENKLEMLER


1.1. GİRİŞ



Diferansiyel denklemler uzun yıllardır, dünyada çoğu fiziksel bilimler ve
mühendislik dallarında önemli bir yer tutmaktadır. Bilim adamları ve
mühendisler genellikle değişime uğrayan sistemleri incelerler ve diferansiyel
denklemler mühendislere bir sistemdeki anahtar değişkenlerin değişimini
inceleme ve fiziksel olayı daha iyi anlama olanağı getirir.




Diferansiyel denklemleri cebirsel denklemlerden ayıran en önemli özellik
“fonksiyon türevleri” içermeleridir. Diferansiyel denklemlerin incelenmesi iyi
bir matematik altyapısı gerektirir ve dolayısıyla öğrencilerin bu derse
başlamadan önce bağımlı ve bağımsız değişken, sürekli ve süreksiz fonksiyon,
adi ve kısmi türevler, farklar ve artırımlar ile integral gibi temel konuları
gözden geçirmeleri kesinlikle önerilir.
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1.2.BAZI TEMEL TANIMLAMALAR



Bir ya da daha fazla fonksiyonun türevlerini içeren denklemlere diferansiyel denklem diyoruz. Diğer
bir ifadeyle diferansiyel denklem bir takım fonksiyonlar ile bunların türevleri arasındaki ilişkiyi
temsil eder.



Bu kavram ilk olarak 1676 yılında Leibniz tarafından kullanıldı ve diferansiyel denklemler uzun
zamandır çok çeşitli pratik problemin modellenmesi ve çözülmesi için bilim adamları ve mühendisler
tarafından kullanılmaktadır.



Çoğu bilimsel problemlerin tarif edilmesi bazı anahtar değişkenlerin diğer değişkenlere göre olan
değişimlerini içerir. Genellikle bu değişkenlerdeki çok küçük değişimlerin dikkate alınması daha
genel ve hassas bir tanımlama sağlar. Değişkenlerin sonsuz küçük veya diferansiyel değişimlerinin
dikkate alınması durumunda, değişim hızlarını türevlerle ifade etmek suretiyle, fiziksel prensip ve
kanunlar için kesin matematiksel formülasyonlar sağlayan diferansiyel denklemler elde edilir. Bu
yüzden diferansiyel denklemler uzun zamandır doğa bilimleri ve mühendislikte karşılaşılan çok farklı
problemlere başarıyla uygulanmaktadır.



Araştırmalar, diferansiyel denklemlerin yeni uygulamalarını keşfetmeye sadece fiziksel bilimlerde
değil aynı zamanda biyoloji, tıp, istatistik, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi gibi alanlarda da devam
etmektedirler. Hem teorik hem de uygulamalı diferansiyel denklem araştırmaları günümüzde çok
aktif araştırma konuları arasında bulunmaktadır.
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1.2.BAZI TEMEL TANIMLAMALAR



Fiziksel kanun ve prensiplerin, göz önüne alınan değişkenlerdeki sonsuz küçük
değişimleri dikkate almak suretiyle, bir probleme uygulanmasıyla diferansiyel
denklemler elde edilmektedir. Dolayısıyla diferansiyel denklemin elde
edilmesi ;



-problem hakkında yeterli bilgi sahibi olmayı,



probleme dahil olan değişkenleri belirleyebilmeyi,



uygun basitleştirmeler ve varsayımlar yapabilmeyi,



kullanılacak fiziksel prensip ve kanunları bilmeyi



ve de dikkatli bir analiz yapabilmeyi gerektirir. Aşağıda bazı örnekler
verilmiştir.

1.2.BAZI TEMEL TANIMLAMALAR
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1.2.BAZI TEMEL TANIMLAMALAR


Adi Diferansiyel Denklem (ADD): Bir ya da daha fazla bağımlı değişkenin tek
bir değişkene göre adi türevlerini içeren diferansiyel denklemlerdir.



Kısmi Diferansiyel Denklem (KDD): İçerisinde bir ya da daha fazla bağımlı
değişkenin, bir ya da daha çok bağımsız değişkene göre türevleri



bulunan denklemlerdir.



(Bu derste ADD konusu üzerinde durulacak olup KDD konusu daha çok
lisansüstü düzeylerde ele alınmaktadır. )



Adi bir diferansiyel denkleme örnek olarak

1.2.BAZI TEMEL TANIMLAMALAR


Bir diferansiyel denklemde en yüksek mertebeli türevin mertebesi diferansiyel
denklemin mertebesini verir. Örneğin üstteki denklem 3. mertebedendir
denir.



Bunun yanında,mertebeyle sıkça karıştırılan bir kavram olan derece’ye de
değinmek gerekir. Bir diferansiyel denklemde bulunan en yüksek mertebeli
türevin üssüne, bu diferansiyel denklemin derecesi denecektir.



Bir diferansiyel denklemdeki bağımlı değişken ve tüm türevleri birinci
dereceden ise, diferansiyel denkleme lineer diferansiyel denklem denir.



Dolayısıyla içerisinde



gibi terimler bulunan denklemler lineer değildir. Bunun



yanında denklem



türünden ifadeler içerebilir.

1.2.BAZI TEMEL TANIMLAMALAR


Daha genel bir ifadeyle eğer bir diferansiyel denklem



formunda ifade edilebiliyorsa denkleme lineerdir diyeceğiz, aksi halde lineer
olmayan bir diferansiyel denklem söz konusudur.



Bu denklemde eğer R( x ) = 0 ise lineer diferansiyel denklem homojendir.



Aksi durumda denklem homojen olmayan diferansiyel denklem adını alır.
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Diferansiyel denklemler bağımlı değişken ve türevlerinin katsayılarının
durumuna göre de sınıflandırılmaktadır. Eğer bu katsayılar birer sabitse
denklem sabit katsayılı diferansiyel denklem, eğer bağımsız değişkene bağlı
fonksiyonlar ise değişken katsayılı diferansiyel denklem adını alır.



Örneğin



y′ + 2 y = sin x denklemi sabit katsayılı,



ise değişken katsayılı bir diferansiyel denklemdir.
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Bir problem için diferansiyel denklemin elde edilmesi genellikle kolaydır. Diğer yandan
bu denklemin çözümünün bulunması ise genellikle zordur. Bir diferansiyel denklemin
çözümü bazen bir ya da birkaç defa integral alma işleminden ibaret olabilse de bu tür
durumlar genellikle istisnadır. Tüm diferansiyel denklem tiplerine uygulanabilen genel
bir çözüm yöntemi ne yazık ki mevcut değildir. Çeşitli sınıflara ayrılan diferansiyel
denklemler için bunlara özgü çözüm metotları geliştirilmiştir.



Cebirsel denklemlerin çözümünde genellikle x2 −7x + 10 = 0 türünden bir denklemi
sağlayan ayrık değerlerin (köklerin) bulunması hedeflenir. Öte yandan bir diferansiyel
denklemi çözerken, belirli bir aralıkta denklemi sağlayan fonksiyonlar aranır. Yukarıdaki
cebirsel denklemi sağlayan değerler 2 ve 5 tir. Oysa y′ − 7 y = 0 diferansiyel denklemini
herhangi bir x değeri için e7x sağlamaktadır.



Diferansiyel denklemi sağlayan herhangi bir fonksiyon, diferansiyel denklemin bir
çözümüdür.
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Benzer şekilde diferansiyel denklemi sağlayan ve içerisinde bir ya da daha fazla
keyfi sabit bulunduran ve bu nedenle bir eğri ailesini oluşturan çözüme genel
çözüm denir.



Eğer diferansiyel denklemin her çözümü genel çözümdeki keyfi sabitlere değerler
atanarak elde edilebiliyorsa bu genel çözüm aynı zamanda tam çözüm adını alır.



Genel çözümden elde edilen her bir çözüm ise özel veya özgül çözüm adını alır.



Eğer diferansiyel denklemin herhangi bir çözümü, genel çözümdeki sabitlere
değerler atanarak elde edilemiyorsa bu çözüm tekil çözüm adını alır.



Tıpkı cebirsel denklemlerin çözümünde olduğu gibi, diferansiyel denklemlerde de,
hangi isim altında olursa olsun, bir çözüm diferansiyel denklemi mutlaka sağlar.
Eğer sağlamıyorsa, elde edilen çözüm hatalıdır demektir.
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1.3. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ
Şimdi tekrar bir su banyosuna daldırılan küresel cisim örneğimize dönelim (örnek 1‐2). Elde
edilen diferansiyel denklemin çözümünden cismin sıcaklığının zamanla değişimi,

olarak elde edilir. Bu ifadede C bir keyfi sabittir. Kolaylıkla gösterilebilir ki bu çözüm C’nin aldığı değerden
bağımsız olarak diferansiyel denklemi sağlar. Dolayısıyla C’nin alabileceği sonsuz sayıda değere karşılık
sonsuz sayıda özel çözüm elde etme imkanı vardır. Genel çözüm içerisinde cismin başlangıç sıcaklığı (t=0
anında) olan Ti bulunmadığından bu sonuç sürpriz değildir. Dolayısıyla başlangıç sıcaklığı belirtildiğinde,
verilen diferansiyel denkleme olan çözüm de özel bir çözüm kimliği kazanır. Bizim ilgilendiğimiz çözüm de,
T eksenini Ti sıcaklığında kesen özel çözüm olacaktır. Buradan şu önemli sonuç çıkmaktadır: Belirli bir
problemin tek bir çözümü olsa da, bu problemi temsil eden diferansiyel denklemlerin sonsuz sayıda
çözüme sahip olmaları mümkündür. Bunun nedeni, diferansiyel denklemin, bağımlı değişkenlerle bağımsız
değişkenlerdeki değişimler arasındaki bir ilişki olmasından başka bir şey olmamasıdır. Diferansiyel
denklem, bir fonksiyon veya türevlerinin belirli bağımsız değişken değerlerine karşılık gelen bağımsız
değişken değerleri konusunda bilgi içermez. Sonuç olarak aynı fiziksel olayla ilgili pek çok farklı problem
aynı diferansiyel denklemle ifade edilir. Farklılık ise elde edilen genel çözümden bizim ilgilendiğimiz
problemin özel çözümüne geçebilmemizi sağlayan özel şartların tanımlanmasıdır.
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Eğer bu şartlar bağımsız değişkenin aynı değeri için verilmişse bu şartlara başlangıç
şartları, bağımsız değişkenin birden fazla değeri için belirlenmişse bu şartlara sınır
şartları diyeceğiz.
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Bir diferansiyel denklemi çözmede, denklemi sağlayan y=y(x) fonksiyonunun
bulunması arzu edilir. Ancak çoğu zaman bu mümkün olmaz ve yaklaşık çözüm
teknikleri çözüm için tek alternatif kalır. Sayısal yöntemler bu nedenle ortaya
çıkmış yaklaşık çözüm yollarıdır. Kapalı çözümlerin elde edildiği analitik
yöntemlerle bağımsız değişkenin sonsuz değerine karşılık sonsuz sayıda
bağımlı değişken değeri hesaplamak mümkündür. Yani analitik çözüm
fonksiyonu, verilen çözüm aralığında, sürekli bir fonksiyondur. Diğer taraftan
sayısal yöntemler, ancak bağımsız değişkenin daha önceden tanımlanmış
değerlerine karşılık gelen bağımlı değişken değerlerini yaklaşık olarak
vermektedir.

1.4. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN
DOĞRUDAN İNTEGRAL YOLUYLA ÇÖZÜMLERİ


Bazı diferansiyel denklemler lineerdir ve türevleri içeren tek bir terime sahip
olup, bilinmeyen (aranan) fonksiyonun bir çarpan olduğu terimleri içermezler.
Eğer integral işlemi yapılabiliyorsa, diferansiyel denklem de doğrudan
integralleme tekniğiyle çözülebilir demektir.



Bunun yanında diğer bazı diferansiyel denklem türleri lineer olmayan
terimlere sahiptir ve bu yolla çözülmeleri mümkün değildir.
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Bir diferansiyel denklem doğrudan integral yoluyla çözülürken terim terim
integre edilir ve bir integral sabiti eklenir. Her integrasyon adımında
türevlerin mertebeleri bir düşürülür ve buna karşılık bir başka integral sabiti
eklenir. Dolayısıyla bir diferansiyel denklemin genel çözümünde, diferansiyel
denklemde bulunan en yüksek mertebeli türevin mertebesi kadar keyfi sabit
elde edilir.
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