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Розглянемо клас систем рiвнянь реакцiї-дифузiї (РД) вигляду

Ut = [D1(U)Ux]x + F (U, V ),
Vt = [D2(V )Vx]x +G(U, V ),

(1)

де U = U(t, x) та V = V (t, x) – невiдомi функцiї, що описують густини популяцiй (клiтин,
хiмiчних реагентiв), F (U, V ) та G(U, V ) – заданi функцiї, що описують взаємодiю мiж ни-
ми та оточуючим середовищем, функцiї D1(U) та D2(V ) – вiдповiднi коефiцiєнти дифузiї
(вважатимемо їх гладкими та додатнiми), нижнi iндекси t та x означають диференцiюва-
ння за цими змiнними.

Для спрощення системи (1), використаємо замiну Кiрхгофа

u =

∫
D1(U)dU, v =

∫
D1(V )dV, (2)

де u(t, x) та v(t, x) – новi невiдомi функцiї. Припустивши, що для функцiй, записаних в
правих частиних (2), iснують єдинi оберненi функцiї, i пiдставивши (2) в (1), отримуємо
систему

uxx = d1(u)ut + C1(u, v),
vxx = d2(v)vt + C2(u, v),

(3)

де функцiї d1, d2 та C1, C2 визначаються вiдповiдно через D1, D2 та F,G.
Оператор Q-умовної симетрiї першого типу для системи РД (3) будемо шукати у ви-

глядi

Q = ξ0(t, x, u, v)∂t + ξ1(t, x, u, v)∂x + η1(t, x, u, v)∂u + η2(t, x, u, v)∂v, (4)

використовуючи означення, запропоноване в роботi [1].
Означення. Оператор (4) називається оператором Q-умовної симетрiї першого типу

системи РД (3), якщо виконуються наступнi умови iнварiантностi:

Q
2
(S1) ≡ Q

2

(
uxx − d1(u)ut − C1(u, v)

)∣∣∣
M

= 0,

Q
2
(S2) ≡ Q

2

(
vxx − d2(v)vt − C2(u, v)

)∣∣∣
M

= 0,
(5)

де через M позначено один з многовидiв {S1 = 0, S2 = 0, Q(u) = 0} або {S1 = 0, S2 =
0, Q(v) = 0}.
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В результатi дослiдження ми отримали повний опис операторiв Q-умовної симетрiї пер-
шого типу (при ξ0 6= 0) системи РД (3) з несталими коефiцiєнтами дифузiї d1

ud
2
v 6= 0 (теоре-

ма 1 [2]). Оператори, отриманi для зачеплених систем (C1
uC

1
vC

2
uC

2
v 6= 0), були використанi

для побудови анзацiв та проведення редукцiї системи (3) до систем звичайних диферен-
цiальних рiвнянь (таблиця 2 [2]). Побудовано багатопараметричнi сiм’ї точних розв’язкiв
для систем РД, цiкавих з бiологiчної (взаємодiя популяцiй) та фiзичної (еволюцiя тонких
плiвок) точок зору.
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