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Метою роботи є удосконалення обчислювальних методів при розв’язанні систем диференціальних рівнянь, 

які описують накопичення геометричних ушкоджень конструкцій, які функціонують в агресивному зовнішньо-

му середовищі. Отримання чисельного результату з наперед заданою похибкою потребує параметрів чисельно-

го інтегрування, які б забезпечували необхідну точність. Обчислювальні витрати при вирішення задачі прогно-

зування довговічності кородуючих конструкцій припадають саме на розв’язання вказаної системи диференціа-

льних рівнянь. У випадках, коли вирішується задача оптимального проєктування, тоді вибір раціональних па-

раметрів чисельних процедур з керуванням по точності стає необхідним. З метою підвищення ефективності 

обчислювальних методів розв’язання вказаного класу систем диференціальних рівнянь у роботі пропонується 

використовувати елементи обчислювального інтелекту, якими є штучні нейронні мережі. Запропоновано засто-

сувати для отримання параметрів чисельного інтегрування адаптивну нейронну мережу на основі нечіткого 

логічного виведення, яка дозволяє формалізувати багатовимірні дані, що використовуються для налаштування 

нечіткої системи. Такий підхід дозволяє застосовувати нейро-нечітку мережу для прогнозування кроку інтегру-

вання із врахуванням параметрів, які на нього впливають. Результати чисельних експериментів свідчать про те, 

що адаптивна нейро-нечітка система після навчання вміє узагальнювати вхідні дані та пропонувати параметри 

чисельних процедур, які забезпечують необхідну точність отримуваного результату. Чисельні експерименти, 

які базуються на порівнянні зарезервованих даних та результатів роботи мережі, доводять, що адаптивна сис-

тема може бути використана з метою підвищення ефективності обчислювальних методів при розв’язанні вказа-

ного класу задач. 
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вічності, кородуючі конструкції.  

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблемам моделю-

вання поведінки складних динамічних систем, які 

функціонують в агресивних зовнішніх середовищах, 

присвячено достатньо робіт. При проєктуванні та-

ких систем необхідно точно визначити час їх роботи 

та початкові геометричні характеристики, при яких 

об’єм конструкції буде мінімальним [1, 2]. 

Очевидно, що розв’язання задач такого класу по-

требують значних обчислювальних витрат, тому 

ефективності використовуваних методів приділяєть-

ся значна увага. Аналіз проблемних аспектів моде-

лювання поведінки кородуючих конструкцій (КК) 

надає можливість стверджувати, що існуючі методи 

та алгоритми їх реалізації потребують удосконален-

ня та модифікації [2–5]. 

Окремим питанням є похибка отримуваного ре-

зультату, тому що кількісна оцінка точності 

розв’язку ускладнюється тим, що для її отримання 

необхідне еталонне рішення, яке може бути одержа-

но аналітично або чисельно, але з контрольованою 

похибкою. 

Обчислювальні витрати при розв’язанні задач 

прогнозування довговічності (пряма задача) є важ-

ливими тому, що вони автоматично впливають на 

ресурсні затрати при розв’язанні оберненої задачі: 

оптимального проєктування, в якій час виступає 

параметром. Таким чином, не зважаючи на те, що 

задача прогнозування довговічності є самостійною 

задачею, але її слід розглядати як частину більш 

загальної задачі оптимізації. У цьому випадку точ-

ність отримуваного результату є актуальною, тому 

що при вирішенні оберненої задачі приходиться 

обробляти десятки або навіть сотні тисяч точок про-

стору розв’язків. 

З метою зменшення обчислювальних витрат при 

розв’язанні вказаного класу задач пропонуються 

різні підходи: детерміновані, ймовірнісні [4] та не-

традиційні, у тому числі з використанням обчислю-

вального інтелекту [6, 7]. У роботах [6–13] пропону-

ється використовувати штучні нейронні мережі, 

еволюційне моделювання, нечітку логіку та/або 

комбіновані підходи. Зауважимо, що останні доста-

тньо добре себе зарекомендували, тому що дозво-

ляють отримати множину розв’язків задачі, яка не є 

надлишковою з точки зору обчислювальних витрат 

[12–16]. Інтерес до цієї проблеми говорить про те, 

що вона не розв’язана повністю та викликає ціка-

вість дослідників у цій предметній області. 

Метою роботи є удосконалення методів 

розв’язання задач прогнозування довговічності ко-

родуючих конструкцій з використанням елементів 

штучного інтелекту. 

Як вже зазначалося, що підходи до розв’язання 

цього класу задач пропонувалися різні, як наслідок, 

маємо достатню кількість даних, які містять прихо-

вану залежність змінних, що впливають на точність 

результату прогнозування довговічності кородуючої 

конструкції. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

При роботі з багатовимірними масивами даних, які 

можуть бути як структурованими так і ні, і, які ви-

користовуються в різних предметних областях, при-

ходиться стикатися з багатьма проблемами. В зале-

жності від того яка прикладна задача вирішується, 

то і робота з такими даними обумовлюється постав-

леним завданням. У тому випадку, коли маємо стру-

ктуровані масиви, подальша робота з ними потребує 

чи то кластеризації, чи то масштабування, чи то ста-

тистичного аналізу, тощо. Формалізація інформації 
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при вирішенні задач прогнозування довічності КК 

може бути виконана різними способами [13, 17]. 

Математична модель деформування конструкції, 

яка функціонує у агресивному зовнішньому середо-

вищі, включає: систему диференціальних рівнянь 

(СДР), яка описує корозійний знос конструкції; сис-

тему рівнянь методу скінченних елементів; рівняння 

граничного стану (умови міцності та стійкості). 

При розв’язанні СДР, що описує накопичення 

геометричних ушкоджень КК, значна частка обчис-

лювальних витрат приходиться на чисельне дифере-

нціювання, причому воно відбувається у кожному 

вузлі тимчасової сітки. При вирішенні СДР можливі 

наступні випадки: 

1) розв’язок отримано з недостатньою точністю 

(і тоді необхідно розв’язувати задачу знову, але з 

іншими параметрами чисельного диференціювання);  

2) розв’язок отримано з надмірною точністю;  

3) розв’язок отримано з необхідною точністю []. 

Очевидно, що остання множина розв’язків є най-

менш потужною, але представляє найбільший інте-

рес з обчислювальної точки зору. 

Постановку задачі керування точністю чисель-

ного розв’язку СДР можна сформулювати наступ-

ним чином: необхідно визначити оптимальні пара-

метри чисельного диференціювання, які б дозволяли 

отримувати розв’язок з наперед заданою точністю. 

Математичну постановку задачі алгоритму ке-

рування точністю чисельного результату при зада-

ній похибці розв’язку задачі прогнозування довгові-

чності кородуючих конструкцій сформулюємо [18]: 
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Тут th  – параметр чисельних процедур; 

 0000 ,,, PAvc   – вектор факторів, які впливають 

на величину кроку інтегрування, у який входять: 

параметри агресивного середовища 0v  – швидкість 

корозії; A0, P0 – відповідно площа та периметр пере-

різу елементу КК; 0  – початкові напруження; ε, 

[] – відповідно отримане та гранично допустиме 

значення похибки чисельного розв’язку. 

В якості моделі корозійного зносу використову-

ється математична модель В. М. Долинського [3, 14, 

15]: 
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де k – коефіцієнт впливу напружень на швидкість 

корозії, який у роботі прийнято k=0,003 МПа
-1

;  

eq  – абсолютне значення напруження. 

Допоки виконується наступна система обмежень, 

конструкція зберігає свою несучу здатність: 
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де ][  – допустиме напруження; )(ti  – поточне 

напруження в і-му елементі; *
j  – критичне напру-

ження втрати стійкості; J – множина елементів, які 

працюють на стискання; N – кількість елементів 

системи; t – довговічність. Перша система нерівнос-

тей визначає умову міцності конструкційних елеме-

нтів, а друга – умову стійкості. 

Визначення напружень у правих частинах систе-

ми (2) представляє собою обчислювальний алго-

ритм, який означає, що дана система може бути 

розв’язана тільки чисельно та, як вже зазначалося, 

обчислення напружень відбувається у кожному вуз-

лі тимчасової сітки. У тому випадку, коли задача 

прогнозування довговічності КК є складовою части-

ною оптимізаційної задачі, тоді проблема ефектив-

ності обчислювальних витрат стає особливо актуа-

льною. 

Фактори, які впливають на похибку чисельного 

розв’язку вже є встановленими 

)],[,,,,( 0000 thPAv   – це багатовимірні дані, які 

включають геометричні характеристики елементів 

кородуючої конструкції; параметри агресивного 

середовища; навантаження та параметр чисельного 

інтегрування системи диференціальних рівнянь (2). 

Фактично маємо функцію багатьох змінних, ана-

літичний вигляд якої невідомий, але є масиви даних, 

які фактично містять приховану залежність між вка-

заними факторами та параметром чисельних проце-

дур. Очевидно, що отримання аналітичної залежно-

сті не є необхідною умовою, так як використання 

елементів обчислювального інтелекту дозволяє 

встановити залежність між значенням функції th  та 

її незалежними змінними )],[,,,,( 0000 PAv , де 

виконується умова: []. 

Стратегія використання детермінованих підходів 

не вирішує проблему підвищення ефективності об-

числювальних методів, тому що крок інтегрування 

th  обирається експертом у предметній області дуже 

інтуїтивно. Очевидно, що мови про керування точ-

ністю отримуваного результату не ведеться. 

В роботах [12–15] пропонується використовува-

ти нейромережеві модулі, або комбіновані підходи: 

нейронні мережі та генетичні алгоритми, нейроме-

режі та нечіткі множини. Звичайно, що такі підходи 

дозволяють керувати точністю отримуваного ре-

зультату, але є деякі проблеми при навчанні та тес-

туванні нейронних мереж. Можливі підходи класте-

рного аналізу при роботі з такими даними. Застосу-

вання чіткої і нечіткої кластеризації наведено [18, 

19]. Очевидно, що використання того чи іншого під-

ходу пов’язане з конкретною задачею, складністю 

реалізації обраних методів, вибір їх залежить від 

розробника такої системи. 

Альтернативою наведеним раніше підходам, які 

використовують елементи обчислювального інтеле-

кту, є застосування нейро-нечітких мереж. Такий 

вибір обумовлюється перш за все тим, що дозволяє 

поєднати нейромережеві підходи та формалізувати 

нечіткі вхідні дані, які описуються лінгвістичними 

змінними із заданою кількістю термів. Як відомо, 
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мінімально необхідна кількість термів для лінгвіс-

тичної змінної (ЛЗ) дорівнює двом, а достатня кіль-

кість залежить від проєктувальника такої системи. 

Нейро-нечіткі мережі потребують настроювання 

параметрів функцій належності. 

У роботі вперше пропонується використовувати 

нечітке управління, яке застосовує нейро-нечіткі 

технології для отримання раціонального параметру 

чисельного диференціювання із наперед заданою 

точністю отримуваного результату. Маємо функцію 

п’ятьох незалежних змінних ),,,,( 0000  PAvht  

та шестивимірний простір (R
6
) задачі. 

Для апроксимації такої функції необхідна деяка 

система, яка дозволяє формалізувати вхідні дані та 

навчити її обирати параметри чисельних процедур, 

які надають можливість контролювати похибку 

розв’язку задачі прогнозування довговічності. В 

якості модуля нечіткого регулятора з гібридними 

нейронними мережами пропонується використати 

систему нечіткого виведення на основі адаптивної 

мережі (adaptive neuro-fuzzy inference system – 

ANFIS). Як відомо, ця мережа використовує алго-

ритм зворотного поширення похибки для настрою-

вання параметрів функцій належності. 

В цілому загальний алгоритм розв’язання задачі 

прогнозування довговічності з використанням ней-

ро-нечітких мереж для визначення раціонального 

кроку інтегрування СДР (2) можна представити на-

ступним чином: 

Крок 1. Розв’язується задача напружено-

деформованого стану для даного вектору парамет-

рів. Знаходяться початкові значення сил та напру-

жень у стрижнях. Міцність усіх елементів розрахо-

вується з використанням отриманих значень сил та 

системи диференціальних рівнянь, що описує про-

цес корозійного зносу (2). Визначається елемент, 

який першим вийде з ладу, тобто ведучий елемент. 

Крок 2. Використовуючи дані про параметри ве-

дучого елементу, початкових навантажень у ньому, 

задану похибку, та застосовуючи навчену нейро-

нечітку мережу, отримаємо раціональний крок інте-

грування СДР (2). 

Важливим етапом є навчання нейро-нечіткої ме-

режі. Використовується вибірка, яка вже неоднора-

зово застосовувалася при навчанні штучних ней-

ронних мереж та дозволяє проводити порівняльний 

аналіз чисельних експериментів. Цей масив даних 

можна розглядати як набір нечітких множин. Прак-

тично це і було використано при побудові нечіткої 

бази знань у роботі [18, 19]. У даній роботі пропону-

ється альтернативне вирішення: використання вка-

заної навчальної вибірки для настроювання параме-

трів функцій належності (ФН) вхідних змінних 

 ,,,, 0000 PAv  для нейро-нечіткої мережі. 

В роботі кожна вхідна змінна розглядається як 

лінгвістична з двома термами: низьке та високе зна-

чення (умовно). Без обмеження суджень використо-

вується мінімальний набір термів. При такому під-

ході нескладно визначити мінімальну кількість пра-

вил, яка буде прописана у базі знань: r=2
5
=32, тоді 

кількість параметрів для усіх функцій належності 

повинна бути не менше р=38. Слід зауважити, що 

умова чисельної повноти отриманої бази правил 

підтверджується чисельними експериментами. 

У якості функцій належності використано «коло-

колоподібну» функцію, загальний вид якої: 

 

 

a

c)-(x
+1

1
=c)b,a,µ(x,

2b
, 

 

де параметр b є додатним, c визначає центр кри-

вої, а контролює ширину «колоколоподібної» фор-

ми. Для опису термів використовується або ліва, або 

права хвилі «колоколоподібної» функції. 

У якості нечіткої моделі використано типове 

правило моделі Сугено [20, 21], яке можна в загаль-

ному вигляді представити: 
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де k – номер правила 32,1k ; j – індекс встано-

вленого терму 2,1j ; 
k
th  – відповідне значення 

кроку інтегрування для k-го правила. 

Проєктувальнику нейро-нечіткої системи зали-

шається навчити мережу правильно виконувати 

прогнозування. Для цього, без обмеження суджень, 

було розглянуто вибірку об’ємом 1000 зразків. Для 

навчання, як завжди, зарезервовано дві третини, а 

для тестування було залишено одна третина від 

усього об’єму навчальної вибірки. 

Далі наведено етапи, які необхідно виконати при 

подальшій роботі з системою та, які є достатньо ві-

домими спеціалістам, які працюють з нейро-

нечіткими мережами. Як вже зазначалося, що в яко-

сті моделі нечіткої системи обрано модель типу Су-

гено, в якій було використано наступні оператори: 

– об’єднання нечітких вхідних значень в анте-

цедент нечіткого правила та заданого як «Prod», 

тобто добуток нечітких вхідних значень; 

– для об’єднання нечітких вхідних значень у 

антецедент нечіткого правила та вказаного як 

«Max», тобто обирається максимум нечітких вхід-

них значень. 

Для визначення чіткого (дефазифікованого) ви-

хідного значення нечіткої системи (у роботі крок 

інтегрування th ) було обрано середньозважений 

метод, який використовує α-рівні, що отримано при 

роботі з мережею: 
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При навчанні мережі використано алгоритм зво-

ротного поширення похибки. 

Після навчання нейро-нечіткої системи було 

отримано шукані параметри функцій належності для 

усіх змінних. Структура такої мережі наведена на 

рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура адаптивної нейро-нечіткої 

мережі 

 

Значення похибки від одного циклу до іншого 

наведено на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Похибка навчання нейро-нечіткої     

мережі 

 

Слід зауважити, що похибку, яку представлено 

на рисунку, наведено без множника-коефіцієнта 

kerror=10
-3

. 

Деякі чисельні результати, які отримано при ро-

боті з навченою мережею, представимо далі. Для 

визначеності розглянуто вхідну змінну: початкові 

напруження 0 . Оптимальні параметри функції на-

лежності цієї лінгвістичної змінної та її двох термів 

(низьке та високе значення) у табл. 1. 

Таблиця 1 – Параметри ФН для лінгвістичної змін-

ної напруження 0  

Значення терму ЛЗ Параметри ФН для ЛЗ 0  

«низьке» 

a=318,6 

b=2,000 

c=362,3 

«високе» 

a=319,2 

b=2,000 

c=998,1 

 

У табл. 2 наведено результати чисельних експе-

риментів для різних значень вхідних даних (почат-

кове напруження 0 ; геометричні характеристики 

елементів КК: площа А0 та периметр Р0; швидкість 

корозії 0v  і відносна похибка розв’язку ) та заданої 

похибки []=0,05. 

 

Таблиця 2 – Результати чисельних експериментів 

, % th , років defth , 

років 

Значення функції 

належності, 

 0  

0,04892 0,25959 0,25954 
 0""  H =0,9341, 

 0""  B =0,1726 

0,04927 1,25387 1,25384 
 0""  H =0,0864, 

 0""  B =0,9987 

0,04868 1,99420 1,99415 
 0""  H = 0,0769, 

 0""  B =0,9997 

 

Перший стовпчик містить похибку розрахунко-

ву; другий – крок інтегрування th системи диферен-

ціальних рівнянь (2) з навчальної зарезервованої 

тестової вибірки; третій стовпчик містить дефазифі-

коване значення кроку інтегрування, яке отримане з 

використанням нейро-нечіткої системи; останній – 

значення ФН щодо відповідного терму лінгвістичної 

змінної. 

Аналіз чисельних експериментів та отриманих 

результатів дозволяє стверджувати, що нейро-

нечітка мережа навчена та може виконувати апрок-

симацію функції th  з достатньою точністю. 

ВИСНОВКИ. Запропонований підхід дозволяє 

отримувати параметри чисельного інтегрування си-

стеми диференціальних рівнянь, що описують про-

цес накопичення геометричних ушкоджень короду-

ючої системи, з наперед заданою точністю []. Як 

наслідок, маємо множину розв’язків задачі, які не 

призводять до надмірних обчислювальних витрат.  

Навчена адаптивна нейро-нечітка мережа спро-

можна узагальнювати вхідні дані та пропонувати 

раціональні параметри чисельних процедур, що під-

тверджують результати експериментів. Використан-

ня адаптивної мережі на основі системи нечіткого 

виведення дозволяє підвищити ефективність чисе-

льних методів розглянутого класу задач.  

Застосування нечіткого виведення на основі ада-

птивних нейронних мереж дозволяє одержувати не 

тільки раціональні параметри інтегрування системи 

диференціальних рівнянь, але й отримувати значен-
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ня функції належності, що є степенем впевненості 

експерта. 

При розв’язанні задач оптимального проєкту-

вання, у яких задачі прогнозування довговічності 

кородуючих конструкцій входять в якості обмежень, 

запропонований підхід є актуальним: при визначе-

них мережею параметрах чисельних процедур похи-

бка чисельного інтегрування не перевищує наперед 

задану. Як наслідок, це не призводить до надмірних 

обчислювальних витрат та підвищує ефективність 

методів. 
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PARAMETERS OF NUMERICAL SOLUTION OF SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 
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Purpose. The purpose of the work is to improve the computational methods of calculating the systems of differen-

tial equations, which describe the accumulation of geometrical defects of structures, which function in an aggressive 

environment. Obtaining a numerical result with predetermined flexibility requires numerical integration parameters that 

would ensure the required accuracy. Methodology. The calculation costs of solving the problem of predicting the lon-

gevity of corrosive structures are related to this system of differential equations. In cases where the problem of optimal 

design is solved, then the selection of optimal parameters of numerical procedures with control over the accuracy be-

comes essential. To improve the efficiency of computational methods for this class of differential equation systems, the 

work is suggested to use elements of the computational intellect, which are neural networks. It is suggested to use an 

adaptive neural network for obtaining parameters of numerical integration on the basis of fuzzy logical inference, which 

allows formalizing the multidimensional data used for setting up a fuzzy system. Results. This approach allows using a 

neuro-fuzzy network for forecasting the durability timeframe taking into account the parameters that influence it. Orig-

inality. The results of numerical experiments show that the adaptive neuro-fuzzy system after the training is able to 

summarize the input data and propose the parameters of numerical procedures, which ensure the required accuracy of 

the obtained result. Numerical experiments based on the comparison of reserved data and results of network operation 

prove that the adaptive system can be used to improve the efficiency of calculating methods when carrying out this type 

of task. References 21, tables 2, figures 2. 

Keywords: adaptive neuro-fuzzy net, the system of differential equations, durability of corrosive structures. 
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