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هدف اصلی رساله حاضر، حل تحلیلی انواع مختلفی از معادالت تابعی است. به این منظور، روش¬های
تابع گویای نمایی اصالح شده، تابع a_exp و بسط tan(Φ(ξ)/2) بهبودیافته¬ی اصالح شده، تبدیل

سومودوی یگانه¬ی انطباقی، تبدیل سومودوی دوگانه¬ی انطباقی، روش زیرفضای ناوردا در ترکیبی
با تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی و روش تجزیه¬ی آدومین در ترکیبی با تبدیالت سومودوی یگانه
و دوگانه¬ی انطباقی به ترتیب برای حل معادالت دیفرانسیل جزئی زمان-انطباقی غیرخطی، مسائل

مقدار اولیه¬ی انطباقی، مسائل مقدار اولیه-مرزی انطباقی، معادالت دیفرانسیل جزئی زمان-انطباقی
غیرخطی و مسائل مقدار اولیه¬ی انطباقی غیرخطی اتخاذ می¬گردند. به عالوه، روش آنالیز هموتوپی

برای تحلیل پولین و ارتعاش غیرخطی یک میکروسیستم یک طرفه¬ از نوع ورق دایروی با شرایط مرزی
گیردار به کار گرفته می¬شود.

کلمات کلیدی : هدف اصلی رساله حاضر، حل تحلیلی انواع مختلفی از معادالت تابعی است. به این
منظور، روش¬های تابع گویای نمایی اصالح شده، تابع a_exp و بسط tan(Φ(ξ)/2) بهبودیافته¬ی

اصالح شده، تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی، تبدیل سومودوی دوگانه¬ی انطباقی، روش زیرفضای
ناوردا در ترکیبی با تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی و روش تجزیه¬ی آدومین در ترکیبی با تبدیالت

سومودوی یگانه و دوگانه¬ی انطباقی به ترتیب برای حل معادالت دیفرانسیل جزئی زمان-انطباقی
غیرخطی، مسائل مقدار اولیه¬ی انطباقی، مسائل مقدار اولیه-مرزی انطباقی، معادالت دیفرانسیل
جزئی زمان-انطباقی غیرخطی و مسائل مقدار اولیه¬ی انطباقی غیرخطی اتخاذ می¬گردند. به عالوه،
روش آنالیز هموتوپی برای تحلیل پولین و ارتعاش غیرخطی یک میکروسیستم یک طرفه¬ از نوع ورق
دایروی با شرایط مرزی گیردار به کار گرفته می¬شود. واژگان کلیدی: معادالت تابعی؛ روش تابع گویای

نمایی اصالح شده؛ روش تابع a_exp؛ روش بسط tan(Φ(ξ)/2) بهبودیافته¬ی اصالح شده؛ تبدیل
سومودوی یگانه¬ی انطباقی؛ تبدیل سومودوی دوگانه¬ی انطباقی؛ روش زیرفضای ناوردا در ترکیبی

با تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی؛ روش تجزیه¬ی آدومین در ترکیبی با تبدیالت سومودوی یگانه و
دوگانه¬ی انطباقی؛ روش آنالیز هموتوپی؛ پولین و ارتعاش غیرخطی
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