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Для створення бездавачевої системи керування вентильним реактивним двигуном  з простішою структурою 

нейронної мережі, ніж уже існуючі, а також для мінімізації подальших обчислень була синтезована штучна 
нейронна мережа  Кохонена. Вхідними величинами мережі є лише фазні струми і напруга живлення, а  
вихідними – сигнали ключів керування. Методом комп’ютерного симулювання досліджено роботу бездавачевої 
системи керування з використанням синтезованої штучної нейронної мережі. 
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ВЕНТИЛЬНЫМ РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

Ю. О. Бобечко, А. О. Лозинский 
Национальный университет «Львовская политехника» 
ул. Ст. Бандеры, 12, г. Львов, 79013, Украина. Е-mail: yurijbobechko@ukr.net 
Для создания бездатчиковой системы управления вентильным реактивным двигателем с более простой 

структурой нейронной сети, чем уже существующие, а также для минимизации дальнейших вычислений была 
синтезирована искусственная нейронная сеть Кохонена. Входными величинами сети являются только фазные 
токи и напряжение питания, а выходными – сигналы ключей управления. Методом компьютерного симулиро-
вания исследована работа бездатчиковой системы управления с использованием синтезированной искусствен-
ной нейронной сети. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На даний час розро-

блено ціла низка давачів положення ротора (ДПР) 
для вентильного реактивного двигуна (ВРД), однак 
усі вони ускладнюють конструкцію, підвищують 
експлуатаційні вимоги та вартість двигунів, обме-
жують область застосування тощо. Тому розробка 
ефективних алгоритмів для бездавачевих систем 
керування залишається актуальною задачею. При 
цьому застосовуються методики з різних областей 
науки, зокрема інтелектуальні підходи на базі ней-
ронних мереж та фаззі-логіки. Низка авторів [1–4] 
використовує штучні нейронні мережі прямого по-
ширення, які через виміряні фазні струми й потоко-
зчеплення можуть оцінити положення  ротора і тим 
самим дають  змогу уникнути застосування давача 
положення ротора. Однак якщо вимірювання фазних 
струмів не є проблематичним, то визначення пото-
козчеплень потребує використання додаткових ви-
мірювальних пристроїв і обчислень, які використо-
вують інтегрування, що призводить до накопичення 
похибки. Окрім того, додаткові вхідні дані роблять 
структуру нейронної мережі більш громіздкою.  

У роботі [1] запропоновано використовувати ней-
ронну мережу, вхідними величинами якої будуть ли-
ше фазні струми, а вихідними — кути положення 
ротора, вмикання і комутації або тільки кут положен-
ня ротора. Оскільки на основі величин цих кутів ви-
значаються сигнали ключів керування ВРД, то логіч-
ним кроком є спроба створити нейронну мережу, яка 
зможе безпосередньо визначати ці сигнали. Це дозво-
лило б при тій же кількості вхідних даних уникнути 
додаткових обчислювальних затрат при застосуванні 
згладжування до вихідних величин мережі для коре-
кції результатів і покращення точності.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
розв’язання поставленного завдання запропоновано 
використовувати самоорганізовуючу карту Кохоне-

на, вихідні величини якої є входами для мережі 
прямого поширення сигналу. Алгоритм функціону-
вання самоорганізовуючих карт (Self Organizing 
Maps – SOM) дозволяє виявляти закономірності між 
будь-якими даними, які подаються на вхід карти. 
Приєднана до виходу карти Кохонена, мережа пря-
мого поширення сигналу перетворює уже класифі-
ковані вхідні дані у сигнали, які подаються на ключі 
керування ВРД. Вхідними даними були вибрані 
струми фаз і напруга мережі живлення.  

Для SOM характерним є використання мереж з 
активаційними функціями Гауса або виду «перемо-
жець отримує все». Мережа виду «переможець 
отримує все» вимагає менше обчислювальних за-
трат. Крім того, вихідні величини такої мережі є 
одиницями або нулями, що дозволило спростити 
структуру мережі прямого поширення сигналу.  

Дослідження для синтезу нейронної мережі для 
керування ВРД були проведені на моделі шестисек-
ційного ВРД за такими даними:  напруга живлення,  
U – 60 В; корисна потужність – 271 Вт; частота обе-
ртання – 330 об/хв; коефіцієнт корисної дії – 74 %;  
момент навантаження, M – 4,32 Нм; кут вмикання 
секції – 1 ел. гр.;  інтервал комутації – 110 ел. гр.  

На етапі структурного синтезу було навчено і 
протестовано мережі з різною кількістю нейронів, і з 
міркувань мінімізації середньоквадратичної похиб-
ки при навчанні і тестуванні, а також збереження 
простої структури, було вибрано 24 нейрони  у вихі-
дному шарі карти Кохонена. Таким чином, отримана 
нейронна мережа має вигляд, показаний на рис. 1. 

Методом комп’ютерного симулювання дослі-
джено роботу системи з нейромережевою системою 
керування ключами ВРД при зміні моменту наван-
таження та напруги живлення. Результати роботи 
наведено на рис. 2, 3.  
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Рисунок 1 – Архітектура отриманої  
нейронної мережі 

 

 
Рисунок 2 – Швидкість обертання при змінах  

моменту навантаження на валу ВРД при  
застосуванні СК на базі мережі Кохонена 

 
ВИСНОВКИ. Синтезована структура нейронної 

мережі на основі самоорганізовуючої карти  
Кохонена забезпечує визначення сигналів  
 

  
Рисунок 3 – Швидкість обертання при змінах 

напруги живлення ВРД при застосуванні СК  
на базі мережі Кохонена 

 
вмикання/вимикання ключів керування в квазіус-
талених і перехідних режимах роботи ВРД. 
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puter simulation the work of the sensorless control system using created artificial neural network was researched. 
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