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Асимптотичнi двофазовi солiтоноподiбнi розв’язки задачi
Кошi для сингулярно збуреного рiвняння Кортевега-де Фрiза

Одним з фундаментальних рiвнянь сучасної математики є рiвняння Кортевега-
де Фрiза [1], що описує низку найрiзноманiтнiших фiзичних явищ та процесiв. Це
рiвняння стало поштовхом для виникнення потужного iнструменту дослiдження не-
лiнiйних диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними – оберненої задачi теорiї
розсiювання. Проте не дивлячись на те, що дана теорiя дозволяє знайти розв’язки
нелiнiйних рiвнянь з постiйними коефiцiєнтами, ця теорiя не може бути застосова-
на для знаходження розв’язкiв рiвнянь зi змiнними коефiцiєнтами. Тому для таких
задач застосовуються асимптотичнi методи побудови наближених розв’язкiв.

В данiй роботi розглядається питання про побудову асимптотичних розв’язкiв за-
дачi Кошi рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтаsи виду:

ε2uxxx = a(x, ε)ut + b(x, ε)uux, (1)

з початковою умовою виду
u(x, 0, ε) = f

(
x

ε

)
, (2)

де

a(x, ε) =
∞∑

k=0

ak(x)εk, b(x, ε) =
∞∑

f=0

bk(x)εk,

функцiї ak(x), bk(x) ∈ C∞(R1), k = 0, 1, . . .; функцiя f(η), η ∈ R, належить простору
Шварца; ε > 0 – малий параметр.

Розв’язок задачi Кошi (1), (2) шукається у виглядi асимптотичного ряду

u(x, t, ε) = YN(x, t, ε) + O(εN+1),

де

YN(x, t, ε) =
N∑

j=0

εj [uj(x, t) + Vj(x, t, τ1) + Wj(τ1, τ2)] ,

τ2 =
x− ϕ(t)

ε
, τ3 =

t

ε
.

Функцiя

UN(x, t, ε) =
N∑

j=0

εjuj(x, t)



називається регулярною частиною асимптотики, а функцiя

VN(x, t, ε) + WN(x, t, ε) =
N∑

j=0

εj [Vj(x, t, τ1) + Wj(τ1, τ2)]

– сингулярною частиною асимптотики.

При цьому функцiя VN(x, t, ε) =
N∑

j=0
εjVj(x, t, τ1) визначена в деякому околi кривої

Γ, а функцiя WN(x, t, ε) =
N∑

j=0
εjWj(τ1, τ2) – в деякому околi зв’язної множини {(t, x) :

t = 0, x ∈ R} ∪ {(t, x) : x = ϕ(t), t ∈ [0; T ]} i, крiм того,

YN(x, t, ε) = UN(x, t, ε) + VN(x, t, ε) + WN(x, t, ε).

Основнi результати даної роботи опублiкованi в [2]
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