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Abstract 
Symmetry methods, which have an important place for differential equations, 

were developed by Sophus Lie in the second half of the 19th century. Lie group 

theory provides a very systematic approach to the investigation of analytical 

solutions. Instead of solving the nonlinear equation directly, the system of linear 

equations determining symmetries is handled using this theory. Perturbation 

analysis, which can be applied to a wide range of classes, especially nonlinear 

equations, is another method. This method is based on the principle of obtaining 

approximate solutions by opening the dependent variables into an asymptotic 

series according to a small parameter. As a result of the combination of these two 

techniques, a new approach has been developed and three different approximate 

symmetry theories have been proposed through this method. In this study, first of 

all, these three approximate symmetry calculation methods are introduced and 

discussed one by one.  After, applying them to a nonlinear equation, the 

approximate symmetries of this equation were calculated first. The exact 

symmetries of this equation were calculated then and finally, the functionality of 

these methods was compared. 
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Özet  
Diferansiyel denklemler için önemli bir yeri olan simetri metotları Sophus Lie 

tarafından 19. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilmiştir. Analitik çözümlerin 

araştırılmasında Lie grup teorisi oldukça sistematik bir yaklaşım sağlamaktadır. 

Nonlineer denklemi direkt olarak çözmek yerine bu teori kullanılarak simetrileri 

belirleyici lineer denklem sistemi ele alınmaktadır. Nonlineer denklemler başta 

olmak üzere oldukça geniş bir sınıfa uygulanabilen pertürbasyon analizi ise diğer 

bir yöntemdir. Bu yöntem, bağımlı değişkenlerin küçük bir parametreye göre 

asimtotik seriye açılarak yaklaşık çözümlerin elde edilmesi esasına 

dayanmaktadır. Bu iki tekniğin birleşimi sonucunda ise yeni bir yöntem 

geliştirilmiş ve bu yöntem vasıtası ile üç farklı yaklaşık simetri teorisi ortaya 

atılmıştır. Bu çalışmada, ilkin, geliştirilen bu üç yaklaşık simetri hesaplama 

yöntemi tek tek tanıtılmış ve tartışılmıştır. Doğrusal olmayan bir denkleme 

uygulamalarının yapılmasının ardından, önce denklemin yaklaşık simetrileri 

hesaplanmıştır. Daha sonra tam simetrileri hesaplanmış ve son olarak da bu 

metotların işlevselliği karşılaştırılmıştır. 
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1. Giriş 

Diferansiyel denklemler Matematik, Fizik ve Mühendislik gibi birçok bilim dalında 
önemli bir çalışma alanı olmuştur. Diferansiyel denklemler için önemli bir yeri olan 
simetri metotları Sophus Lie tarafından 19.cu yüzyılın ikinci yarısında geliştirilmiş 
olup, özellikle 1986 yılından bu yana üzerinde yoğun çalışmaların yapıldığı bir 
konudur. Bu yazılan makaleler, kitaplar ve diğer çalışmalardan anlaşılmaktadır.  

Nonlineer problemler için analitik çözümlerin elde edilmesi nadir rastlanılan bir 
durumdur. Ancak analitik çözümler, nümerik çözümlere nazaran probleme daha 
çok anlayış kazandırmakta, ayrıca nümerik algoritmaları kontrol etmekte de yarar 
sağlamaktadırlar. Analitik çözümleri araştırmada Lie grup teorisi sistematik bir 
yaklaşım sağlamaktadır. Nonlineer denklemi direkt olarak çözmek yerine bu teori 
kullanılarak simetrileri belirleyici lineer denklem sistemi ele alınmaktadır.  

Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin incelenmesinde yaygın kullanılan diğer bir 
teknik ise, başta nonlineer denklemler olmak üzere oldukça geniş bir sınıfa 
uygulanabilen pertürbasyon analizidir [15.] Bu teknik, bağımlı değişkenlerin küçük 
bir parametreye göre asimtotik seriye açılarak yaklaşık çözümlerin elde edilmesi 
esasına dayanmaktadır ve mekanikteki problemlerin analizine başarı ile 
uygulanmaktadır.  

Bu iki tekniğin birleşimi ise yeni bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Bu yöntem 
kullanılarak üç farklı yaklaşık simetri teorisi geliştirilmiştir.  

Bunlardan ilki Baikov, Gazizov ve İbragimov [1,2] tarafından 1989 yılında 
geliştirilmiştir. Buna göre sıradan bir pertürbasyon probleminde olduğu gibi 
bağımlı değişken bir pertürbasyon serisine açılmayıp onun yerine infinitesimal 
jeneratör bir pertürbasyon serisine açılmaktadır. Bundan sonra yaklaşık jeneratör 
bulunarak ardından yaklaşık çözümler elde edilmektedir.  

İkinci metot ise Fushchich ve Shtelen [8] tarafından 1989 yılında ortaya atılmış 
daha sonra Euler ve arkadaşları [5,6] ve ardından Euler ve Euler [7] tarafından 
geliştirilmiştir. Bu metoda göre, bağımlı değişkenler normal bir pertürbasyon 
probleminde olduğu gibi bir seriye açılmakta ve terimler her bir yaklaşım 
mertebesine göre düzenlenerek bir denklem sistemi elde edilmektedir. Bu 
denklemler kuple olarak kabul edilerek sistemin tam simetrileri hesaplanmakta ve 
original denklemin yaklaşık simetrileri olarak tanımlanmaktadır. Fushchich-
Shtelen yönteminin başka bir varyantı [18]’da ele alınmıştır.  

Üçüncü metot ise Pakdemirli, Yürüsoy [11] tarafından 2000 yılında ortaya atılmış 
ve daha sonra Pakdemirli, Yürüsoy ve Dolapçı [12] tarafından 2001 yılında 
geliştirilmiştir. Problemlerin çoğunda pertürbe edilmemiş denklemler lineer, 
pertürbe edilenler ise nonlineer terimler içermektedirler. Bağımlı değişkenlere 
göre pertürbasyon serisine açıldıklarında ise sıralı olarak çözülmesi gereken 
lineer, homojen olmayan denklemler elde edilmektedir. Bu metoda göre, elde 
edilen bu denklem sistemi 2’nci metotta varsayıldığı gibi kuple denklemlerden 
oluşmamakta, ilk denklemden başlanılarak hiyerarşik olarak çözülebilmektedir.  

Bu teknikler baz alınarak gerçekleştirilen çeşitli teorik yaklaşık simetri çalışmaları 
ve bunların uygulamaları günümüze kadar süregelmektedir [16,17,19-24]. 
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Bu çalışmanın amacı, daha önce geliştirilen bu üç farklı yaklaşık simetri hesaplama 
metodunun ele alınmasıdır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle bu üç metot tek tek 
ele alınarak incelenmiştir. Daha sonra, ε küçük keyfi bir parametre olmak üzere 
F0+εF1=0 tipindeki 

uxx + u − εu2 = 0 

denkleminin bu üç metoda göre yaklaşık simetri hesapları yapılmıştır. Ardından bu 
denklemin ε sabit ve değişken bir parametre olarak tam simetrileri hesaplanarak 
irdelemeleri yapılmıştır. 

2. Simetri Kavramı 

Bu bölümde simetri kavramı ile ilgili olarak bazı temel bilgiler verilmektedir. 
Bunun için Stephani, H. [12] ve Olver, P.J. [10] den yararlanılmıştır. 

2.1. Nokta dönüşümlerinin bir parametreli grubu ve onun infinitesimal 
jeneratörü 

Reel sayı düzlemi üzerindeki herhangi bir (x, y) noktasını yine aynı düzlemdeki 
 noktasına götüren dönüşüm, 

       

şeklinde verilsin. Bu dönüşüme bir nokta dönüşümü adı verilmektedir. Şimdi keyfi 
bir 𝜀 parametresine bağlı  

   

nokta dönüşümlerini ele alalım. Bunların tersinir olduklarını ve ε’na göre analitik 
olduklarını kabul edelim. Nokta dönüşümü işlemi tekrarlandığında ise yine aynı 
aileden bir dönüşüm elde edilir. Örneğin   olmak üzere 

        

şeklinde elde edilir. ε = 0 için 

               

dönüşümü birimi vermektedir. Bu özelliklerin sonucu olarak bu nokta 
dönüşümleri ailesi bir 1-parametreli dönüşümler grubu oluşturmaktadır. Mesela 

    

dönüşümleri ile verilen dönmelerin ailesi 1-parametreli bir grup yapısı 
oluşturmaktadır. Verilen bir (x, y) noktası için 

                                    

şeklinde yazılsın. Burada ξ ve η 
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olacak şekilde ve X operatörü        

       

olacak şekilde verilsin. Bu durumda X’e dönüşümlerin infinitesimal jeneratörü 
denir. Tersine, X infinitesimal jeneratörü verildiğinde buna karşılık gelen sonlu 
dönüşüm, ε = 0’da x ve y başlangıç değerine sahip 

 

ifadelerinin integre edilmesi sonucu elde edilir.  

Örnek 1.  = x cos ε – y sin ε,  = x sin ε + y cos ε dönüşümlerine (rotasyonlara) 

karşılık gelen infinitesimal jeneratörün yapısını belirleyelim. Buradan 

 

olarak bulunur. O halde jeneratörün yapısı  

 

olacak şekilde elde edilir.  

Örnek 2.     

 

şeklinde verilen jeneratöre karşılık gelen dönüşümleri belirleyelim.                                          

 

 ifadelerinden  

 

diferansiyel denklemleri elde edilir. Bunların integre edilip ardından  

 

başlangıç değerlerinin yerine yazılması sonucunda jeneratöre karşılık gelen 
dönüşümler 

 

olacak şekilde elde edilir. Bunlar (scaling) ölçekleme dönüşümleridir.  
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2.2. İnfinitesimal jeneratörün prolongasyonu (uzanımı) 

Yine  ’de çalışalım ve y = y (x) olduğunu varsayalım. Burada  , n 

tamsayı şeklinde gösterilmek üzere bir nokta dönüşümüne karşılık gelen 
infinitesimal jeneratör,  

 

şeklinde olsun. Bu durumda 

 

ifadesine infinitesimal jeneratörün n.ci türeve kadar prolongasyonu (uzanımı) 
denir. Burada 

 

şeklindedir.  

Örneğin; 1-parametreli rotasyonlar grubuna karşılık gelen 

 

infinitesimal jeneratörünün 3’üncü türeve kadar prolongasyonu 

 

şeklindedir. 

2.3. Genel prolongasyon formülü 

Açık bir küme üzerinde tanımlı herhangi bir 

 

vektör alanı verilsin. Bu durumda  J = , 1 ≤  ≤ p, 1 ≤ k ≤ n  olmak üzere 

 

ifadesine v vektör alanının n.ci prolongasyonu denir. Burada   fonksiyonları                                   

olmak üzere                     
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şeklindedir.            

Buna göre u bağımlı, x ve t bağımsız değişkenler olmak üzere verilen herhangi bir 
F=F[x,t,u] kısmi diferansiyel denklemi için jeneratörün yapısı                          

 

olmak üzere 1’inci prolongasyon formülü 

 

şeklindedir. Burada  

 

dir. 

2.4. Simetri grubu 

Bir diferansiyel denklemin simetri grubu diferansiyel denklemin bir çözümünü 
diğer bir çözümüne götüren dönüşümlerin 1-parametreli lokal bir grubudur. Buna 
bağlı olarak simetri tanımı aşağıdaki gibi verilmektedir. n.ci dereceden F = (x, y, 
,..., y (n)) = 0 adi diferansiyel denklemi verilsin. Bu durumda X infinitesimal 
jeneratörünün yapısı 

 

şeklinde olmak üzere F’e Lie nokta simetrisi kabul ediyor denir ancak ve ancak 

XF = 0 

koşulu sağlanırsa.  

Örnek. yxx = x2y2 adi diferansiyel denklemini ele alalım. Bu durumda F = (x, y, yx, 
yxx) = yxx - x2y2 = 0 şeklinde yazılır. X jeneratörünün yapısı ise   

 

şeklinde olacaktır. XF = 0 simetri koşulu uygulandığında ise 

 elde edilir. Buradan  ve ’ün katsayılarının tek tek sıfıra eşitliğinden sırasıyla  



 

 

Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 2021, 7 (1), 105-138.  111 

 

 

 

olacak şekilde bulunur. Ardından yx’in katsayısının sıfırlanarak bulunanların 
burada yerine yazılmasıyla c bir sabit olmak üzere 

 

elde edilir. Son olarak, simetri koşulundaki kalan terimlerin sıfıra eşitliğindeki 

 

ifadesinde elde edilenlerin yerine konulmasının ardından ξ ve η’nın ifadesi  

 

olarak belirlenir ki bunlar verilen denklemin simetrileridirler. 

3. Yaklaşık Simetri Kavramı 

Bu bölümde, yaklaşık simetri kavramı ile ilgili bazı temel bilgiler İbragimov N. G. 
[2] den alıntılar yapılarak aşağıdaki şekilde sunulmaktadır. Bundan sonra ele 
alınan bütün fonksiyonlar argümanlarına göre lokal analitik olarak kabul 
edilmektedir.  

Tanım 1.  z = (z1,..., zN) bir bağımsız değişken ve ε küçük bir parametre ve p bir 
pozitif tamsayı olmak olmak üzere verilen bir F(z, ε) için  

 

oluyorsa veya ϕ(z, ε) ε-komşuluğunda tanımlı bir analitik fonksiyon olmak üzere 
F(z, ε) = εp+1ϕ(z, ε) eşitliği sağlanıyorsa bu durumda F(z, ε) = o(εp) şeklinde yazılır. 
Eğer verilen f(z, ε) ve g(z, ε) için  f(z, ε) − g(z, ε) = o(εp) yani f(z, ε) = g(z, ε) + o(εp) 
oluyorsa bu durumda kısaca  f ≈ g  yazılır ve “ f, g’ye yaklaşık olarak eşdeğerdir ” 
diye ifade edilir.  

3.1. Yaklaşık Cauchy problemi ve onun çözümü 

Bir yaklaşık Cauchy problemi,  

                                

şeklinde ifade edilmektedir.  Burada (1.1) yaklaşık diferansiyel denklemi 

   

Benzer olarak, (1.2) yaklaşık başlangıç koşulu 

                           



 

 

112              Özkum, G.  (2021). Approximate Symmetries of Differential Equations 

β(ε) ≈ α(ε) olacak şekildeki başlangıç koşullarının sınıfını göstermektedir.  

Teorem 1.1.  

f (z, ε) ve g(z, ε) verilen bir (z0 , 0) noktası komşuluğunda analitik fonksiyonlar 
olmak üzere f(z, ε) = g(z, ε) + o(εp) ve  α(ε) = β(ε) + o(εp) , α(0) = β(0) = z0 şartları 
sağlansın. Bu durumda z(t, ε) ve w(t, ε) sırasıyla 

 

1’inci ve 

 

2’nci Cauchy problemlerinin çözümleridir ve bunlar lokal analitik, tek türlü 
belirlenmiş olup yaklaşık olarak eşdeğerdirler, yani  

z(t, ε) = w(t, ε) + o(εp) 

eşitliğini sağlamaktadırlar. Bu durumda (1.1) - (1.2) yaklaşık Cauchy probleminin 
çözümü, (1.3) - (1.4) probleminin çözümüne yaklaşık eşdeğer olan z(t, ε) 
fonksiyonlarının sınıfı olarak tanımlanır. Teorem 1.1.’e göre bu tanımlama (1.3) - 
(1.4) probleminin seçilişine bağlı değildir ve (1.1) - (1.2) yaklaşık Cauchy 
probleminin çözümü tek türlü belirlenmiştir. Uygulamada yaklaşık Cauchy 
probleminin çözümünü (1.3) - (1.4)’ün çözümü ile özdeşleştirmek uygundur.  

3.2. Bir parametreli yaklaşık gruplar 

Koordinatları 

 

ile verilen  f0(z, a), f1(z, a),...., fp(z, a) diferansiyellenebilir vektör fonksiyonlarını ele 
alalım. 

  

yaklaşık dönüşümlerinin a’ya göre bir parametreli G ailesi, f = (f 1, ...., f N) vektör 
fonksiyonu ve 

 

olmak üzere 

 

şeklindeki tersinir dönüşümlerin bir sınıfı ile tanımlanmaktadır. Eğer (1.6) 
dönüşümlerinin tümü için  f (f (z, a, ε), b, ε) ≈ f (z, a + b, ε)  sağlanıyorsa (1.5) 
dönüşümlerinin G kümesine, (lokal) bir parametreli yaklaşık dönüşümler grubu 
denir.  
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3.3. Yaklaşık grup jeneratörü 

(1.5) dönüşümlerinin G yaklaşık grubunun jeneratörü, 

 

eşdeğerliği sağlanmak üzere birinci dereceden lineer 

                 

 

diferansiyel operatörlerinin sınıfıdır. Burada ξ 0, ξ 1, ..., ξ p vektör alanları 

                                   

şeklinde tanımlıdır. O halde yaklaşık grup jeneratörü 

                          

 

şeklinde yazılabilir.  

3.4. Yaklaşık Lie denklemi 

G, (1.5) dönüşümleri ile belirlenen yaklaşık dönüşümler grubu ve X, onun (1.8) ile 
verilen jeneratörü olmak üzere f (z, a, ε) fonksiyonu 

 

denklemini sağlar. Tersine herhangi bir (1.8) operatörü için 

                                                                

 

yaklaşık Cauchy probleminin çözümü, a grup parametreli (1.5) dönüşümlerinin bir 
parametreli yaklaşık grubunu belirler. (1.9) denklemine yaklaşık Lie denklemi 
denir.  

3.5. Lie denklemine birinci mertebeden yaklaşım  

p = 1’e karşılık gelen (1.8) yaklaşık jeneratörü 

                                                                                                       

ve yaklaşık grup dönüşümleri  ≈ f0(z, a) + ε f1(z, a) halini alır. Bu durumda (1.9) 

yaklaşık Lie denklemi, 
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şeklinde olur ve (1.9) - (1.10) yaklaşık Cauchy problemi, 

                                           

 

formundaki bilinen Cauchy problemine indirgenir. Burada,  

                                                           

şeklinde tanımlı N × N  tipindeki bir matristir.  

3.6. Yaklaşık Lie denklemine örnek 

N = 2 ve z = (x,y) için 

 

jeneratörüne karşılık gelen yaklaşık geometrik dönüşümünü bulalım. Burada ξ0 = 
(1, 0), ξ1 = (x2, xy) dir. Cauchy probleminden df0 /da = ξ0 = (1, 0) ve buradan df01/da 
= 1, df02/da = 0 elde edilir. Bulunanlardan ve 

 

şartlarından sonuç olarak  f01= x + a  ve  f02 = y  ve buradan  f0 

f0 = (x + a, y) 

olarak bulunur. Yine Cauchy probleminden 

 

ve buradan    

 

elde edilir. Yukarıdakine benzer şekilde 

 

olarak hesaplanır.  Sonuç olarak istenen geometrik dönüşüm,  

 

şeklinde bulunur.  
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3.7. Yaklaşık değişmezlik (invaryantlık) ve belirleyici denklemler 

G, (1.5) dönüşümlerinin p mertebeli bir yaklaşık grubu olsun. p ≥ q olmak üzere 

          F (z, ε) ≡ F0(z)+ εF1(z)+ ...+ εqFq(z) = o(εq)                             (1.13) 

yaklaşık denklemine “G’ye göre yaklaşık olarak değişmezdir” denir, şayet z = 
(z1,...,zN) olmak üzere verilen bir f(z, a, ε) için  F (f (z, a, ε), ε) = o(εq) denklemi 
(1.13)’ü sağlarsa.  

Teorem 1.2.  

 

G grubunun yaklaşık jeneratörü olsun. Bu durumda (1.13) denklemi G yaklaşık 
grubu altında değişmezdir ancak ve ancak   

                 X F(z, ε)|(1.13)= o(εp)         (1.14) 

ise.  

Bu durumda (1.14)’e yaklaşık simetriler için belirleyici denklem ve X’e de bir 
infinitesimal yaklaşık simetri veya (1.13) tarafından kabul edilen bir yaklaşık 
operatör denir.  

4. Yaklaşık Simetri Hesaplama Metotları 

Aşağıda, bugüne kadar geliştirilen üç yaklaşık simetri hesaplama metodu ele 
alınmaktadır.  

4.1. 1’inci metotla yaklaşık simetri hesabı 

Bu yaklaşık simetri teorisi Baikov, Gazizov ve İbragimov [1,2] tarafından ortaya 
atılmıştır. Burada u bağımlı değişkeni, z-uzay ve t-zaman bağımsız değişkenlerini 
ve ε küçük bir parametreyi temsil etmektedir.  

Bu metoda göre bağımlı değişken pertürbasyon serisine açılmayıp, bunun yerine 
jeneratör pertürbasyon serisine açılmaktadır. Buna göre 1’inci mertebeden 
yaklaşıklık için jeneratörün yapısı 

    X = X (0) + ε X (1)                         (1.15) 

şeklinde olmaktadır. Burada X (0) pertürbe edilmemiş denklemin simetrilerini, X(1) 
de pertürbe edilmiş denklemin simetrileri için ilk düzeltme terimini temsil 
etmektedir. Yaklaşık jeneratörün hesabı için aşağıdaki şekilde üç adımdan oluşan 
bir algoritma geliştirilmiştir.  

1. mertebeden F0(z) + ε F1(z) = o(ε2) yaklaşık denklemini ele alalım.  

1. adım: Buna göre       

                 (1.16) 

değişmezlik (invaryanslık) koşulundan X (0) hesaplanır.  
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2. adım: Bu adımda X (1) düzeltme jeneratörünü bulmak için gerekli olan H 
yardımcı fonksiyonu 

 

denklemi yardımıyla hesaplanmaktadır.  

3. adım: Bu adımda ise X (1) düzeltme jeneratörü 

 

denkleminden bulunmaktadır.  

Son olarak, bulunan X (0) ve X (1),  X = X (0) + ε X (1)’de yerine yazılarak yaklaşık 
simetriler elde edilir.  

4.2. 2’nci metotla yaklaşık simetri hesabı 

Bu yaklaşık simetri metodu ise ilk olarak Fushchich ve Shtelen [8] tarafından 1989 
yılında ortaya atılarak daha sonra Euler ve arkadaşları [5,6] ve ardından Euler ve 
Euler [7] tarafından geliştirilmiştir. Bu teori, Lie grup teorisi ve pertürbasyon 
teorisi ile uyum göstermektedir. Buna göre önce u bağımlı değişkeni 

u = u0 + εu1 + ε2u2 + ... 

şeklinde pertürbasyon serisine açılarak verilen diferansiyel denklemde yerine 
yazılır. Daha sonra bu denklemdeki elemanlar ε’un kuvvetlerine göre paranteze 
alınıp düzenlenir. Ardından bu parantezlerin 0’a eşitlenmesi sonucunda 
diferansiyel denklem sistemleri elde edilir. Elde edilen bu denklem sistemleri bu 
metoda göre birer kuple olarak kabul edilir. Daha sonra Lie grup analizinden 
yararlanarak bu sistemlerin tam simetrileri bulunur. Elde edilen bu tam simetriler 
ilk denklemin yaklaşık simetrisi olarak tanımlanır.  

Bu metoda göre X jeneratörünün yapısı x0, x1, ... denklemin bağımsız değişkenleri 
olmak üzere,  

  

şeklinde olacaktır.  

4.3. 3’üncü metotla yaklaşık simetri hesabı 

Pakdemirli, Yürüsoy [11] tarafından 2000 yılında ortaya atılan ve daha sonra 
Pakdemirli, Yürüsoy ve Dolapçı [12] tarafından 2001 yılında geliştirilen bu 
yaklaşık simetri metodu 2. metottaki u bağımlı değişkeninin bir pertürbasyon 
serisine açılıp denkleme uygulanması sonucu elde edilen kuple denklem sistemi 
kabulünü kaldırarak, bu denklem sisteminin ilk denklemden başlayarak bağımsız 
olarak tek tek çözümlenmesi esasına dayanmaktadır. Böylece işlem yükünün biraz 
daha azaltıldığı öne sürülmektedir.  
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Buna göre, L keyfi bir lineer diferansiyel operatörü ve N keyfi lineer olmayan bir 
diferansiyel operatörü göstermek üzere verilen ε parametreli diferansiyel denklem 

L(u) + εN(u) = 0 

şeklinde yazılmak üzere, u bağımlı değişkeni 

u = u0 + εu1 + ε2u2 + ... 

şeklinde seriye açılıp denkleme uygulanarak elde edilen terimler ε’nun her bir 
mertebesine göre düzenlenerek katsayıların sıfırlanması sonucu x1, x2, ..., xn 
bağımsız değişkenler olmak üzere 

                         L(u0) = 0 = h0 (x1, x2, ..., xn) 

                                 L(u1) = −N(u0) = h1 (x1, x2, ..., xn)                          (1.18) 

                                                 L(u2) = −N(u0, u1) = h2 (x1, x2, ..., xn) 

                          ⋮ 

şeklinde bir denklem sistemi elde edilir.  Buradan yeni yaklaşık simetri tanımı aşağıdaki 

gibi yapılmaktadır.  Öncelikle 

L(u) = h (x1, x2, ..., xn) 

homojen olmayan lineer denkleminin tam simetrileri h fonksiyonuna bağlı olarak 
hesaplanır. Bu simetriler en başta verilen lineer olmayan diferansiyel denklemin 
yaklaşık simetrileri olarak tanımlanır. Burada h keyfi bir fonksiyondur.  

h = 0, 1. mertebeye karşılık gelen simetrileri vermektedir. (1.18) deki her bir 
mertebede denklemin simetrilerini bulmak için h’nin yapısının bu simetrilere 
yerleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle h = 0 alınarak (1.18) deki L(u0) 
= 0 denkleminden u0 hesaplanır. Daha sonra u0 ikinci denklemde yerine konularak 
h1’in yapısı belirlenir. Daha sonra başta h’ye bağlı olarak elde edilen simetrilerde h 
yerine h1 konularak 2. mertebeye karşılık gelen simetriler elde edilmiş olur. Bu 
şekilde devam edilerek diğer mertebeden simetriler hesaplanır. Bu metodun diğer 
bir avantajı olarak, pertürbasyon mertebesinin arttırılması durumunda simetrileri 
bulmak için ilave bir işlem gerektirmemesi olduğu savunulmaktadır.  

5. Örnek Üzerinde Metotların Uygulanması:    

uxx + u = εu2 adi diferansiyel denkleminin bir önceki bölümde verilen birinci, ikinci 
ve üçüncü metoda göre yaklaşık simetrilerini bulalım.  

5.1. 1. metoda göre çözüm 

uxx + u = εu2 denklemini ele alalım. Buna göre F0 pertürbe edilmemiş kısım,  

F0 = uxx + u 

şeklindedir. Yaklaşık grup jeneratörü ise  

 

şeklindedir. Buradan X (0) ve X (1), 
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ve 

 

olarak elde edilir.  

1. adım: Bu adımda 

 

denklemi Lie grup analizi yöntemiyle çözülecektir. Buna göre X (0) ’ın 2. 
prolongasyonu 

 

şeklindedir. Burada 

 

formundadır.  

 

denkleminden 

 

elde edilir. Burada ζ2(x, u) ifadesi ve daha sonra uxx = −u  eşitliği yerine yazılarak en 
son  

 

elde edilir. Buradan belirleyici denklemler,  

 

şeklinde bulunur. İlk denklemden ξ (0)’ın yapısının 

ξ (0) = A(x) u + B(x) 
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şeklinde olduğu belirlenir. Bundan yararlanılarak ikinci denklemden η (0) 

η (0) = A' (x) u2 + C(x) u + D(x) 

formunda elde edilir. Bunlar üçüncü denklemde yerine yazılırsa 

 

buradan da 

                                               A (x) + A(x) = 0                          (1.17) 

                              (1.18) 

olduğu bulunur. (1.17) den c1 ve c2 keyfi sabitler olmak üzere 

A(x) = c1 cos x + c2 sin x 

elde edilir. Dördüncü denklemden ise 

 

elde edilir. Buradan 

                                                          (1.19) 

                                                  (1.20) 

              (1.21) 

eşitlikleri bulunur. Yukarıda elde edilen  A(x) = c1 cos x + c2 sin x  (1.19)’u sağlar. 

(1.21)’den de c3 ve c4 keyfi sabitler olmak üzere 

D(x) = c3 cos x + c4 sin x 

olarak bulunur. (1.18) ve (1.20) birlikte çözülerek c5, c6, c7 ve c8 keyfi sabitler 
olmak üzere 

B(x) = c5 + c6 cos 2x + c7 sin 2x 

C(x) = −c6 sin 2x + c7 cos 2x + c8 

bulunur. O halde sonuç olarak ξ (0) ve η (0), 

     

 

elde edilir. Burada katsayılar uygun bir biçimde seçilerek k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 ve k8 
keyfi sabitler olmak üzere 
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olarak yazılır. Buna göre 

    

 

şeklinde elde edilir.  

2. adım: Burada X (0) kullanılarak 

 

denkleminden H hesaplanacaktır. O halde 

 

şeklinde elde edilir. Burada ξ(0) ve η(0)’ın ifadeleri yerine yazılarak gerekli 
kısaltmalar yapıldıktan sonra H yaklaşık fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir.  

       

 

3. adım: 

 

ifadesinde yukarıda bulunan H fonksiyonu yerine yazılarak elde edilen 

 denklemi düzenlenirse 
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elde edilir. O halde belirleyici denklemler,  

 

şeklinde bulunur. 1)’den ξ (1),        

ξ (1) = K(x) u + L(x) 

olarak ve 2)’den η(1), 

η(1) = K' (x) u2 + M(x) u + N(x) 

olarak elde edilir. Bunlar 3)’de yerine yazıldığında ise 

 

denklemi elde edilir ki bu da 

      

olmasını gerektirir. Bulunanlar 4)’de yerine yazılırsa buradan 

                     

 

denklemleri elde edilir. (1.28)’in çözümünden s3 ve s4 keyfi sabitler olmak üzere  

 

bulunur. Bu ifade (1.26)’da yerine yazıldığında 

                         k3 = 0, k4 = 0 ve k8 = 0                                           (1.31) 
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olmak şartıyla 

K(x) = s3 cos x + s4 sin x            (1.32) 

sonucu elde edilir. Ayrıca (1.27) ile (1.29)’in birlikte çözülmesinden s9 ve s10 keyfi 
olmak üzere, 

       

elde edilir. Son olarak da (1.30)’dan s11 ve s12 keyfi olmak üzere 

           N(x) = s11 cos x + s12 sin x                                  (1.35)    

bulunur. O halde ξ (1) ve η(1) aşağıdaki gibi elde edilir.  

 

Katsayılarda gerekli düzenlemeler yapıldığı taktirde p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7 ve p8 
keyfi sabitler olmak üzere 

 

şeklinde yazılır.   

Buradan X (1) düzeltme terimi,  

 

olarak elde edilir.  

O halde yaklaşık grup jeneratörü k5, k6, k7 ve p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8 keyfi sabitler 
olmak üzere 
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şeklinde elde edilir.  

Buradan yaklaşık simetriler;  

 

ve    

 

olarak bulunur.  

5.2.  2. metoda göre çözüm 

uxx + u = εu2 denklemini ele alalım. 2. metoda göre bağımlı değişken, 

u = u0 + εu1 

şeklinde 1. mertebeden pertürbasyon serisine açılarak verilen denklemde yerine 
yazıldığında  

(u0)xx + u0 + ε( (u1)xx + u1 − (u0)2 ) = 0 

denklemi elde edilir. Bu denklem ε mertebesine göre çözümlenerek 

F0 = (u0)xx + u0 = 0 

    F1 = (u1)xx + u1 − (u0)2 = 0                                 (1.38) 

denklem sistemi elde edilir. Elde edilen bu denklem sistemi bu metoda göre bir 
kuple olarak kabul edilmektedir ve buna göre çözümlenecektir. O halde 
jeneratörün yapısı,  
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şeklinde olacaktır. X’in prolongasyonu ise 

 

formunda olacaktır. Burada 

 

dir. O halde 

 

denkleminden 

 

elde edilir. Buradan belirleyici denklemler,  

   

 

olarak elde edilir. Sırasıyla birinci ve ikinci denklemden 

                                  ξ = A(x, u1) u0+ B(x, u1)                         (1.39) 

                              η0 = A(x, u1)x u02 + C(x, u1) u0                                                     

(1.40) 

ve bunların diğerlerinde yerine konulmasından 
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A(x, u1)xx + A(x, u1) = 0    (1.41) 

                                            2 C(x, u1)x−B(x, u1)xx = 0        (1.42) 

A(x, u1)xx + A(x, u1)x = 0                                      (1.43) 

                   C(x, u1)xx + 2B(x, u1)x = 0                        (1.44) 

denklemleri elde edilir.  

Daha sonraki aşama olan  

   

koşulundan ise 

 

elde edilir. Buradan ise 

 

belirleyici denklemleri elde edilir. (1.39) kullanılarak ilk denklemden 

                               A(x, u1) = K(x) u1 + L(x)                                                  (1.45) 

                                   B(x, u1) = M(x) u1 + N(x)                                                 (1.46) 

ve bunların sonucunda 

ξ = (K(x) u1 + L(x)) u0 + M(x) u1 + N(x) 

elde edilir. Buna göre ikinci denklemden 

η1 = (K' (x) u0 + M ' (x)) u12 + S(u0, x) u1 + P(u0, x) 

gelir. Bulunanlar üçüncü denklemde yerine yazıldığında ise 

K(x) = 0, M (x) = 0 

L" (x) = 0      (1.47) 

2S(u0, x)x−N" (x) = 0 

eşitlikleri elde edilir. Son denklemden ise 
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elde edilir. Bu durumda A(x, u1) = L(x) olduğundan (1.41)’den L(x) = 0 bulunur. O 
halde         N(x) = a, a sabit olmasından 

                                                 ξ = a        (1.50) 

ve (1.47)’den S(u0, x)x = 0, yani   

S = S(u0) 

elde edilir. Ayrıca (1.42)’de B(x, u1) = N(x) = a  eşitliği yazıldığında C(x, u1)x = 0  ve 
buradan 

C = C(u1) 

bulunur. Bu iki durum gözönüne alındığında (1.48)’den 

− 2C(u1) + S(u0) = 0 

olduğu, buradan da C ve S’nin ancak iki sabit olarak   

 

eşitliğini sağladığı sonucuna ulaşılır. O halde buradan C = b, b sabit ve S = 2b yazılır. 
Dolasıyla, 

η0 = bu0                                               (1.51) 

bulunur. Son olarak f1(u0) ve f2(u0) keyfi fonksiyonlar olmak üzere (1.49)’dan                        
P(u0, x) = f1(u0) cos x + f2(u0) sin x elde edilir. O halde 

             η1 = 2bu1+ f1(u0) cos x + f2(u0) sin x                      (1.52) 

bulunur. (1.50), (1.51) ve (1.52) kullanılarak (1.38) denklem sisteminin tam 
simetrileri dolayısıyla ilk denklemin yaklaşık simetrileri a ve b keyfi sabitler ve 
f1(u0), f2(u0) keyfi fonksiyonlar olmak üzere,  

ξ = a, 

η0 = bu0, 

η1 = 2 bu1 + f1(u0) cos x + f2(u0) sin x 

şeklinde bulunur.  

5.3.  3. metoda göre çözüm 

uxx + u = εu2 denkleminin yaklaşık simetrilerini 3. metotla bulalım. Bu metoda göre 
u yerine u = u0 + εu1 yazıldığında, 

   L(u0) = (u0)xx + u0 = 0 = h0( x)                                          (1.53)  

   L(u1) = (u1)xx + u1 = u02 = h1( x)                              (1.54) 

halini alır. Öncelikle      

uxx + u = h(x) 

olduğunu kabul ederek bu denklemin tam simetrilerini hesaplayalım. 2’nci 
prolongasyonun yapısı 
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şeklinde olacaktır. Burada, 

 şeklindedir. Simetri koşulundan ise 

 

elde edilir. Burada ζ2(x, u)’nun ifadesi yerine yazılıp uxx = −u + h(x) olduğu 
kullanıldığında en son 

 

elde edilir. Buradan belirleyici denklemler,  

    

şeklinde bulunur. 1. ve 2. denklemden ε ve η 

                               

olarak elde edilir. Bunlar üçüncü denklemde yerine yazılırsa 

 

buradan da 

 

bulunur. O halde c1 ve c2 keyfi sabitler olmak üzere  

A(x) = c1 cos x + c2 sin x 

elde edilir. Bulunanlar 4. denklemde yerine yazıldığında ise 



 

 

128              Özkum, G.  (2021). Approximate Symmetries of Differential Equations 

        

 
elde edilir. Buradan ise 

 

 

 

eşitlikleri bulunur. Yukarıda elde edilen A(x) ilk denklemi sağlar. Sonuç olarak c1, c2 
keyfi sabitler ve B(x), C(x) ve D(x) aşağıdaki denklemleri sağlayacak şekilde 
fonksiyonlar olmak üzere ξ ve η, 

 

öyle ki  

                          

denklemleri sağlanacak şekilde elde edilir.  

Burada h(x) = 0 konularak elde edilen aşağıdaki denklemlerin çözülmesinin 
ardından birinci mertebeden simetriler elde edilir. 

                                         

O halde buradan, 

 

elde edilir. Bulunanların ξ  ve η’da yerine yazılması sonucu simetriler,  

 

 

olarak hesaplanır.  
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İkinci mertebeye karşılık gelen simetrileri elde etmek için ise (1.53) denkleminden 
u0, a ve b keyfi sabitler olmak üzere u0 = a cos x + b sin x şeklinde bulunarak (1.54) 
de yerine yazılır. Buradan h1(x) fonksiyonu,  

h1(x) = (a cos x + b sin x)2 

şeklinde elde edilir ve simetriler için bulunan denklemlerde h(x) yerine h1(x) 
yazılarak sonuç olarak ξ ve η hesaplanır. Bu şekilde devam edilerek her bir 
mertebeye göre h(x) fonksiyonu belirlenip yaklaşık simetriler bulunur.  

6. Tam Simetri Hesabına Örnekler 

Bu bölümde, verilen üç yaklaşık simetri metodu için bir önceki bölümde 
incelediğimiz 

uxx + u − εu2 = 0 

denkleminin ε’nun sırasıyla bir sabit parametre olması durumunda ve bir serbest 
değişken olması durumunda tam simetrileri hesaplanacaktır.  

Örnek 1. 

ε bir sabit parametre olmak üzere uxx + u − εu2 = 0 denkleminin tam simetrilerini 
bulalım. Bu durumda X jeneratörüne karşılık gelen 2. prolongasyonun yapısı 

 

şeklinde olur. Yine burada 

 

şeklindedir.   XF |F=0 = 0 simetri koşulundan ise 

 

elde edilir. ζ2’nin ifadesi yerine yazılıp uxx = −u + εu2  olduğu kullanılarak en son 

 

elde edilir. Buradan belirleyici denklemler,  

 

şeklinde bulunur. 1’inci ve 2’nci denklemden    
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elde edilir. Bunlar üçüncü denklemde yerine yazıldığında 

 

buradan da    

 

 

bulunur. O halde ξ ve η  

 

 

şeklinde elde edilir. Bunlar 4. denklemde yerine yazıldığında ise 

 

elde edilir. Buradan ise  

 

 elde edilir. Bu ve daha önce bulunan 

 

eşitliğinden c ve d sabit olmak üzere 

 

 

 

elde edilir. (1.55)’deki kalan terimin sıfıra eşitliğinden elde edilen 
’ın sağlanması için c = 0 olmalıdır. O halde buradan  

 

bulunur.  Sonuç olarak, d bir keyfi sabit olmak üzere simetriler, 
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şeklinde elde edilir.  

Örnek 2. 

uxx + u − εu2 = 0 denkleminin bu kez de ε bir serbest değişken olmak üzere tam 
simetrilerini bulalım. O halde X jeneratörüne karşılık gelen 2’nci prolongasyonun 
yapısı 

 

şeklinde olacaktır. Burada ζ1 ve ζ2,  

şeklindedir.  

XF|F=0 = 0 simetri koşulundan 

 

elde edilir. Burada ζ2’nin ifadesi yerine yazılıp uxx = −u + εu2 olduğu kullanılarak en 
son 

 

elde edilir. Buradan belirleyici denklemler,  

 

şeklinde bulunur.  Sırasıyla 1. ve 2. denklemlerden  
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elde edilir. 7. denklemden ise  

 

ve 4. denklemden ise  

 

olarak elde edilir. Bulunanları 3. denklemde yazdığımızda ise 

 

 

ve 8. denklemle birlikte bulunanları kullandığımızda c sabit olmak üzere, 

 

 

 

 

bulunur. Sonuç olarak T(ε) ve D(ε) keyfi fonksiyonlar ve c sabit olmak üzere, 

 

olarak elde edilir.  

7. Örnek Üzerinde Pertürbasyon Analizi ve Nümerik Yaklaşımın 
Karşılaştırılması  

Bu kısımda uxx + u = εu2 denkleminin pertürbasyon ve nümerik yaklaşım sonucu 
elde edilen çözümlerinin karşılaştırılması ele alınacaktır. u bağımlı değişkeninin  

 

şeklinde 2.ci mertebeden seriye açılarak, uxx + u = εu2 denkleminde yerine 
yazılması sonucu u çözümü  

 

şeklinde bulunur. Burada ε’nun yerine sırasıyla 0,01, 0,1 ve 1 yazılmasıyla elde 
edilen çözümlerle denklemin nümerik çözümü grafik üzerinde karşılaştırıldığında, 
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noktalı olan grafik pertürbasyon sonucu elde edilen çözümleri vermek üzere 
aşağıdaki gibi bulunur. 

  

 

 

8. Sonuç ve Öneriler 

Ele aldığımız örnekteki  uxx + u = εu2  denklemi için elde edilen yaklaşık simetrilere 
karşılık gelen Lie cebir vektörleri sırasıyla aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

1. Metot sonucu elde edilenler: 
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2. Metot sonucu elde edilenler: 

 

3. Metot sonucu elde edilenler: 

 

  

Ayrıca, bu son metoda göre a ve b keyfi sabitler olmak üzere h yerine h1(x) = u02 = 
(a cos x + b sin x)2 yazılması sonucu, ikinci mertebeden yaklaşık simetrilere karşılık 
gelen Lie cebir elemanları yukarıdakilere ek olarak Z1 = 0 ve a, b, c ve d keyfi 
sabitler olmak üzere h yerine 

yazılması sonucu üçüncü mertebeden yaklaşık simetrilere karşılık gelen Lie cebir 
elemanları ise yine ilk sekiz taneye ek olarak Y1 = 0 ve Y2 = xu∂u  olarak 
hesaplanmıştır. 

Ardından, denkleminin ε’nun sırasıyla bir sabit parametre ve bir serbest değişken 
alınıp hesaplanmasıyla tam simetrileri aşağıdaki gibi elde edilmiştir: 

i) ε bir sabit parametre olarak alındığında bulunan simetriler;  

ξ = d, d sabit 

η = 0 

şeklindedir. Bunlara karşılık gelen Lie cebir vektörü ise X1= ∂x şeklinde olacaktır.  

ii) ε bir serbest değişken olarak alındığında bulunan simetriler; f(ε) ve g(ε) birer 
keyfi fonksiyon olmak üzere,  

ξ1 = f (ε) + c, c sabit 

ξ2 = g (ε) 

 

şeklindedir. Yine bunlara karşılık gelen Lie cebir vektörü X1= ∂x olarak bulunur.  

Sonuç olarak, iyi bir yaklaşık simetri tanımı verilen diferansiyel denklem küçük 
parametre içersin ya da içermesin, yaklaşık simetriyi, denklemin tam 
simetrilerinden çalışılan doğruluk mertebesi kadar fark edecek şekilde 
hesaplamayı mümkün kılabilmelidir. Ayrıca bu yaklaşık simetriler, hem tam 
simetrilerden daha zengin olmalı ve hem de daha kolay hesaplanabilmelidir. 
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Bu bağlamda yukarıda tanıttığımız yaklaşık simetri tanımlarından üçüncüsü, 
yaklaşık olmanın hiçbir anlamıyla, bir diferansiyel denklemin simetrilerine 
yaklaşmamaktadır. William Fuschisch’e ait olan ikincisi ise, küçük parametreye 
bağlı denklemin pertürbasyon yöntemi ile elde edilen ardışık lineer 
problemlerinden oluşan sistemlerin tam simetrilerine ulaştığından, bunun verilen 
denklemin tam simetrilerine herhangi bir mertebede yaklaştığını söylemeye imkân 
yoktur.  

Çalışmalarda F0+εF1=0 diferansiyel denkleminin X = Xappr + o(εr) olmak üzere Xappr 
yaklaşık simetrisi, Ʃ uygun bir manifold olmak üzere Xappr(F0 + εF1)|Ʃ = o(εs) olacak 
şekilde ele alınması önerilmektedir. 

Bunun, İbragimov’un tanımında [1,2], Gazizov’un düzeltmesinden sonra [9], 
F0+εF1=0 denkleminde F0 denklemin lineer kısmını, F1 de lineer olmayan kısmını 
temsil ettiği durumda bir dereceye kadar başarıldığı söylenebilir. Ancak bu sadece 
bir özel haldir. Yani aynı şey, F0 ve F1’in hem lineer hem de nonlineer kısımlar 
bulundurduğu durumlarda da elde edilmelidir. Ayrıca F1 = 0 hali de içerilmelidir. 

İkinci olarak, yaklaşık simetri tanımının X = Xappr + o(εr) eşitliğindeki Xappr yaklaşık 
simetrisi altında invaryant kalan uappr fonksiyonlarının, F0+εF1=0 denkleminin bazı 
u çözümlerine u = uappr + o(εp ) eşitliğindeki  gibi yakın kalacak şekilde 
tanımlanması öngörülmektedir. 

Ayrıca bunlar araştırılırken F0+εF1=0 denkleminin, ε’un bir serbest değişken olarak 
alınarak hesaplanan tam simetrileri ile denklemin tam simetrileri arasında bir 
ilişki var mıdır? sorusuna yanıt aranabilir. Bunu 1.6’ncı kısımdaki verilen Örnek 1 
ve Örnek 2’de elde edilen sonuçlar üzerinden yanıtlamaya çalışırsak, henüz bir 
ilişki bulunamadığı sonucuna varılır. İlaveten, F0+εF1=0 denkleminin, ε bir sabit 
parametre olarak alındığında elde edilen tam simetrileri ε parametresine bağlı 
çıkabildiği gibi, ε’dan bağımsız da çıkabilmektedir.  

Ayrıca F0+εF1=0 denkleminin ε’a bağımlı bazı simetrileri, ε’a göre bir Taylor 
serisine açılabilir mi? sorusuna yanıt aranırsa henüz buna bir cevap olarak, 1.6’ncı 
kısımdaki Örnek 1’de ε’na bağlı bulunan simetrinin ε = 0’da seriye açılamadığı 
verilebilir. 
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