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Оскiльки усi основнi рiвняння математичної фiзики (рiвняння Ньютона, Ла-
пласа, д’Аламбера, Шредiнгера, Лiувiлля, Дiрака, Максвела i т.д.) iнварiантнi
вiдносно достатньо широких груп перетворень, то по вiдношенню до диферен-
цiальних рiвнянь, симетрiю можна розглядати як принцип, за допомогою яко-
го iз найрiзноманiтнiших логiчно допустимих моделей (рiвнянь, спiввiдношень)
вiдбираються тiльки тi, якi володiють широкими симетрiйними властивостя-
ми [7].

Вiдомо,що системи, якi використовуються для моделювання реальних про-
цесiв, як правило, мiстять одну чи кiлька довiльних функцiй i тому вони утво-
рюють цiлi класи систем диференцiальних рiвнянь. Таким чином, актуальною
є задача вiдбору з такого класу тих систем , якi володiють широкими симетрiй-
ними властивостями, а отже в бiльшiй мiрi, нiж iншi, претендують на описання
конкретних фiзичних процесiв.

У данiй роботi з точнiстю до неперервних перетворень еквiвалентностi вста-
новлено вигляд нелiнiйностей, при яких система рiвнянь-реакцiї-конвекцiї-ди-
фузiї

U0 = ∂1[F (U)U1] + G(U)U1 + H(U),

де U =

(
u1

u2

)
, F (U) =

(
f 11(U) f 12(U)
f 21(U) f 22(U)

)
, G(U) =

(
g11(U) g12(U)
g21(U) g22(U)

)
,

H (U) =

(
h1(U)
h2(U)

)
, ua = ua(x0, x1) – довiльнi гладкi функцiї, iнварiантна вiд-

носно алгебри Галiлея та її розширень операторами масштабних та проективних
перетворень.

Системи, побудованi нами в результатi проведених дослiджень, узагальню-
ють одержанi нами ранiше результати для системи рiвнянь хемотаксису [6]
та нелiнiйної системи рiвнянь конвекцiї дифузiї [5] а також результатiв Фу-
щича В.I. та Чернiги Р.М. [8], Чернiги Р.М. та Кiнга Дж.[1], Нiкiтiна А.Г. [3],
[4], Нiкiтiна А.Г. та Вiлштира Р. [2], що були одержанi у роботах присвячених
дослiдженню iнварiантностi системи реакцiї дифузiї. Поряд з цим встановле-
но систему, яка не може бути одержана узагальненням ранiше вiдомих систем,
iнварiантних вiдносно алгебри Галiлея.
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Побудованi системи володiють симетрiйними властивостями, характерними
для рiвнянь, що описують процеси, якi пiдпорядковуються принципу вiдносно-
стi Галiлея. Серед них мiстяться такi вiдомi рiвняння, як рiвняння Шредiн-
гера з деривативною нелiнiйнiстю, система хемотаксису, узагальнене рiвняння
Гiнзбурга-Ландау та iншi.
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