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МЕРЕЖА ДЖОРДАНА ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧІ 

МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ 
 
У роботі представлено метод для розв’язання двовимірного рівняння теплопровідності в ізотропних матеріалах із 

граничними умовами першого типу використовуючи штучну нейронну мережу (ШНМ) Джордана.  

Побудовано функцію вартості ШНМ, в основі якої лежить метод Кранка-Ніколсона. При досягненні функцією 

вартості мінімуму, виходи нашої мережі дають розв’язок рівняння теплопровідності. Дана функція вартості 

мінімізується методом Флетчера-Рівза за синаптичними вагами. Щоб знайти частинні похідні першого порядку 

від функції вартості за ваговими коефіцієнтами мережі, ми використовуємо розширення стандартного алгоритму 

зворотного поширення, названого «Зворотним поширенням в часі за епохами». 

Ключові слова: рівняння теплопровідності, рекурентна нейронна мережа Джордана, метод Кранка-Ніколсона, 

метод Флетчера-Рівза, метод "Зворотного поширення в часі", функція вартості (енергетична функція). 

 

Вступ. Чисельним методам у багатьох дисцип-

лінах, таких як фізика, прикладна математика, 

електротехніка, біохімія і т.д., останнім часом 

присвячено велику увагу, як  практичним методам 

для розуміння складних явищ, які майже 

неможливо розглядати в аналітичній формі. 

У цій статті здійснено спробу створити гнучку 

та універсальну методологію для розв’язування 

двовимірних рівнянь теплопровідності. Гнучкість 

підходу полягає у можливості донавчати мережу 

для досягнення необхідної точності та здатності 

мережі “запам'ятовувати” розв’язки для різних 

початкових умов. Універсальність полягає у 

застосуванні єдиного підходу для вирішення даної 

задачі для різних фізичних параметрів задачі. 

Опис задачі. Розглянемо двовимірну задачу 

теплопровідності для ізотропних матеріалів із 

граничними умовами першого типу 
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де u – температура тіла в точці x,y  у певний 

момент часу t (градусів С); x і t – незалежні змінні; α 

– коефіцієнт температуропровідності рівний α=k/cρ 

(м²/с); звідки с – теплоємність матеріалу стрижня 

(Дж/кг·°C); r – густина мате-ріалу тіла (кг/м³) і k – 

коефіцієнт теплопровід-ності (Вт/(м·K)); ),(0 yxC  – 

початковий розподіл температури у квадратному 

тілі; 1C , 2C , 3C , 4C  температура на лівій, правій, 

нижній та верхній границі тіла відповідно. 

Рівномірно розбиваємо досліджувану прямокутну 

ділянку по t,x,y   yxt MMM

kjikji yxt
0,0,0

),,(


, де 

yxtkji MHyMLxMTtykyxjxtit /,/,/,,,  , 

yxt  ,, – кроки розбиття по відповідних осі, 

yxt MMM ,, – кількість кроків часу та кількість 

точок розбиття по x та y відповідно. 

Побудова та навчання мережі. ШНМ для 

одновимірної задачі теплопровідності було ство-

рено у попередній роботі [3]. У наведеній роботі 

був суттєвий недолік – надто велика кількість 

синаптичних ваг (кожен нейрон наступного шару 

містив усі нейрони попереднього), що робило 

процес навчання дуже тривалим. При переході 

до двовимірної задачі за такого підходу обчис-

лювальна складність дорівнювала б )2( 22
yx MMO , 

де xM – кількість нейронів, що відповідають осі 

x, а yM – кількість нейронів, що від-повідають 

осі y, множник 2 означає два шари мережі. Тому 

у даній роботі ми вирішили взяти кількість ваг 

для кожного нейрона прихованого та вихідного 

шару рівною 5, що відповідає кількості точок, які 

входять у скінченно-різницевий шаблон 

неявного методу Кранка-Ніколсона. 

Як і в роботі [3] ми кожній дискретній точці 

досліджуваної області ставимо у відповідність 

нейрон вихідного шару, і, так само, кожному ча-

совому шару (кроку) нашої рекурентної мережі 

ставимо у відповідність часовий крок задачі, що 

моделюється. Значення нейрона вихідного шару 

з індексом j,k для i-го кроку часу рекурентної 

мережі рівне ),,( kjiijk yxtuu  . І обчислюється 
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Як бачимо ваги є чотиривимірними масивами, 

що при обраному різницевому шаблоні зводить-ся 

до п’яти ваг для кожного нейрона індексом j,k у 

прихованому та вихідному шарах. За такого 

підходу нам слід використовувати розріджені 

масиви з метою економії пам’яті.  

Щоб почати навчання потрібно мати енерге-

тичну функцію, яку ми будемо оптимізувати. Для 

цього використаємо метод Кранка-Ніколсо-на для 

двовимірної задачі теплопровідності[1,4]. 
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Як видно із (3), чим ближчий J(u) до нуля, тим 

більше вихід мережі задовільняє рівняння (1). Тому 

задача навчання нашої ШНМ зводиться до задачі 

оптимізації (3) за синаптичними вагами. Для цього 

використовуємо метод Флетчера-Рівза [5]. 
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де 
w
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 , k – номер глобальної ітерації нав-

чання нейронної мережі. Оскільки kg
 
є чотири-

вимірною матрицею, тому знаходити k  ми мо-

жемо лише для матриці похідних від виразу (3) 

за синаптичними вагами, що входять у нейрон з 

індексом ),( cl . А вираз )),(),,(( clgclg kk  
– означає 

норму матриці ),( clgk , з фіксованими  першими 

двома індексами l і c відповідно. Аналогічні 

обчислення виконують і для матриці a. Для по-

шуку оптимального параметру 
 

можна вико-

ристати метод Хорд. Умовою зупинки процесу 

оптимізації може служити: мале значення (3), 

мала зміна вихідних значень мережі, мале 

значення норми матриць (8) або комбінація з 

перелічених вище. 

Для того, щоб обчислити частинні похідні 

функції вартості за синаптичними вагами мережі, 

використовуємо алгоритм Зворотного поширен-

ня похибки в часі за епохами (Epochwise Back-

propagation through Time) [2,6]. 

У даному алгоритмі спочатку виконується 

пряма передача даних мережею для tM  часових 

кроків, при цьому стан мережі запам’ятовується. 

Далі відбувається зворотне проходження даних, 

починаючи з кроку tM
 
за рекурентними форму-

лами. 
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Формули (6) і (7) обчислюють похідну згідно 

з ланцюговим правилом диференціювання від 

(3), щоб визначити вплив кожного нейрона на 

формування вихідного сигналу, префікс J_  у 

формулах означає похідну від функції (3) по 

змінній, яка йде після цього префікса. І, 

насамкінець, обчислюємо похідні від (3) по вагах  
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Де iklx  – це значення нейрона з індексом k,l 

вихідного шару на кроці часу i. 

Результати моделювання. Розглянемо дві 

задачі теплопровідності (1) на проміжку 

0<=x<=1, 0<=y<=1 та 0<=t<=0.05 з коефіцієнтом 

температуропровідності (α) = 1/8 (м²/с)  для 

першої задачі та (α) = 1/2 (м²/с)  для другої. 

Кроки Dx,Dy  рівні 0.05, а Dt= 0.005. Початкові 

умови першої задачі u(0,x,y)=0.5, 0.5<y<1, 0<x<1. 

Розв’язок мережі на 11-му кроці часу (t=0.05) 

можна побачити на рисунку 1.б. Величина 

похибки між точним і нейромережевим 

розв'язками визначалась за формулою 
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де u – точний розв’язок задачі (1). У першому 

прикладі  =0.0957, а значення   між точним 

розв'язком і розв'язком отриманим неявною 

схемою МСР рівний 0.1126. При спробі 

екстраполювати розв'язок для часу 2T 

значення  збільшилась до 0.3418. 

Початкові умови другої задачі u(0,x,y)=x(1-

x)y(1-y), 0<y<1, 0<x<1. Результат мережі для цієї 
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задачі при t=0.05 можна побачити на рисунку 

2.б. При явній схемі МСР розв'язок задачі 

нестійкий. Значення   між точним і 

нейромережевим розв'язками рівна 6.2*10-4 у 

порівнянні з неявною схемою 4.9*10-5 . 

     
 Рис.1.а. Початкові умови задачі 1.        Рис.1.б. Апроксимація задачі 1  

    
 Рис.2.а. Початкові умови задачі 2.        Рис. 2.б. Апроксимація задачі 2. 

 

Висновки. Розроблено методологію розв’язу-

вання двовимірного рівняння теплопровідності 

використовуючи штучну нейронну мережу 

Джордана. Суть методології зводиться до корек-

ції синаптичних ваг таким чином, щоб задовіль-

нити енергетичну функцію, а також, щоб навчи-

ти мережу здійснювати відображення даного ди-

ференціального оператора, що дозволяє екстра-

полювати розв’язок мережею за часовою коорди-

натою та дає можливість навчання для різних 

наборів початкових і граничних умов. Перевагою 

підходу також є стійкість та менша чутливість до 

великих кроків за часом в сенсі критерію 

Куранта-Фрідріхса-Леві на відміну від явних 

різницевих методів. Але недоліком можна вважа-

ти те, що процес навчання мережі для отримання 

точного розв’язку рівняння є дуже чутливим до 

початкових значень синаптичних ваг, про що 

свідчать різні результати моделювання. Також 

одночасно навчання мережі кількох розв’язків 

рівняння вимагає  додаткового дослідження та 

розробки більш точних методів навчання. 
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Semenyshyn N.O.  

JORDAN NETWORK FOR SOLVING TWO-DIMENSIONAL Partial Differential Equations of Parabolic Type 
In this article was presented a methodology how to solve boundary value problems, namely heat equation in two 

dimensions using Jordan artificial neural networks. This paper also is an attempt to create a flexible and universal 

methodology for solving differential equations. Flexibility of approach is the ability to retrain network to achieve the 

required accuracy and the ability to network "remember" solutions for different initial conditions. Universality of 

approach is to use a unified methodology for various physical parameters of the problem. 

Cost function of the network was based on the 10 points Crank-Nicolson numerical scheme applying for all points in 

spatio-temporal domain which are of interest. As soon as cost function approaches a minimum outputs of our network 

will give the solution of heat equation. To optimize cost function we use Fletcher-Reeves method with respect to 

synaptic weights of the network. To find first-order partial derivatives of a cost function with respect to networks 

weights we use an extension of the standart backpropagation algorithm referred to as "Back-propagation–through-

time". Optimal approximation capabilities was obtained using two layers of the network without using activation 

function because of linear nature of equation. Initial weights of network were small enough and distributed uniformly. 

The results of simulation are presented. It is shown, that the results of calculation using this approach give good 

approximations to exact solutions. Result of the network is numerically stable for big enough time steps (but satisfying 

Courant–Friedrichs–Lewy condition) comparing with explicit finite difference method. We also were able to 

extrapolate solution of heat equation at time interval which was twice bigger than time interval used for training. 

Keywords: heat equation, Jordan recurrent neural network, Crank-Nicolson method, Fletcher-Reeves method, "back-

propagation –through-time" method, cost function.  

 

Семенишин Н.О.  

СЕТЬ ДЖОРДАНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 

В этой статье была представлена методология решения краевых задач, а именно уравнений 

теплопроводности в двух измерениях с использованием искусственной нейронной сети. Эта статья также 

является попыткой создать гибкую и универсальную методологию для решения дифференциальных уравнений. 

Гибкость подхода заключается в возможности дообучения сети для достижения требуемой точности и 

способности сети «запоминать» решения для различных начальных условий. Универсальность подхода 

заключается в использовании единой методологии для различных физических параметров задачи. 

Функция стоимости сети была построена на 10-точечной схеме Кранка-Николсона, применяемой для всех 

точек в моделируемой пространственно-временной области. Как только функция стоимости достигает 

минимума, выходы нашей сети дают решение уравнения теплопроводности. Для оптимизации функции 

стоимости мы используем метод Флетчера-Ривза для поиска оптимальных синаптических весов сети. Чтобы 

найти частные производные первого порядка от функции стоимости по весовым коэффициентам сети, мы 

используем расширение стандартного алгоритма обратного распространения, называемого «Обратным 

распространением во времени». Оптимальные возможности аппроксимации были получены с использованием 

двух слоев сети без использования функции активации из-за линейности уравнения.  

Приведены результаты моделирования. Показано, что результаты расчетов с использованием этого подхода 

дают хорошее приближение к точным решениям. Результат сети является численно устойчивым для 

достаточно больших временных шагов (но удовлетворяющих условию Куранта-Фридрихса-Леви) по сравнению 

с явным методом конечных разностей. Мы также смогли экстраполировать решение уравнения 

теплопроводности для временного промежутка, вдвое большего, чем при обучении сети. 

Ключевые слова: уравнение теплопроводности, рекуррентная нейронная сеть Джордана, метод Кранка-

Николсона, метод Флетчера-Ривза, метод «обратного распространения-по-времени», функция стоимости. 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Дендюк М.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


