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H A J D U  F L Ó R A 1

Nemlineáris mechatronikai rendszerek  
modellezése és numerikus vizsgálata

1. BEVEZETÉS

Napjainkban a számítástechnika fejlődésének köszönhetően numerikus módsze-
rekkel gyorsan és pontosan vizsgálhatók bonyolult nemlineáris rendszerek, lehe-
tővé vált eddig nem vizsgálható jelenségek tanulmányozása is. Nemlineáris rend-
szerek egy érdekes és gyakori részét képezik a nemlineáris oszcillátorok, amelyek 
számtalan területen előfordulnak (járműdinamika,2 szerszámgépek3). Egyszerű 
nemlineáris oszcillátorok segítségével, mint például a Van der Pol oszcillátor már 
bonyolultabb jelenségeket is modelleztek, mint például Tunnel diódát tartalmazó 
áramkörök bizonyos jelenségei.4 

Korábbi kutatásaink során már készítettünk fázissík és bifurkációs diagramo-
kat egy egyszerű nemlineáris áramkör numerikus vizsgálatakor.5 A fázissík dia-
gram előállítását párhuzamosítás segítségével gyorsítottuk is.6 A kutatás folytatá-
saként nemlineáris oszcillátorok numerikus vizsgálatával foglalkoztunk további 
ismereteket szerezve a nemlineáris rendszerekről. 

Kutatásunk több részfeladatból állt: először megismertük a nemlineáris rend-
szerek vizsgálati módszereit, valamint az egyszerűbb nemlineáris oszcillátorokat. 

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató; SZE Gépészmér-
nöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék, egye-
temi tanársegéd. Témavezető: Dr. Molnárka Győző, SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villa-
mosmérnöki Kar, Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék, egyetemi tanár.
[2] Stépán Gábor: Delay-differential equation models for machine tool chatter, 1998, in Dyna-
mics and Chaos in Manufacturing Processes, New York: John Wiley and Sons, Inc., 165–192. o.
[3] Takács, Dénes – Stépán, Gábor: Contact patch memory of tyres leading to lateral vibrations 
of four-wheeled vehicles, in Philosophical Transactions of the Royal Society A – Mathematical 
Physical & Engineering Sciences, 1993/371. no., Paper 20120427. 
[4] Wang, Liquan: Reliable design of tunnel diode and resonant tunnelling diode based micro-
wave sources, 2012, PhD értekezés, University of Glasgow, témavezető: Edward Wasige.
[5] Hajdu Flóra: Nemlineáris áramköri elem numerikus vizsgálata, in Ács K. et al. (szerk.): 
V. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia Konferenciakötet, 2016, 142–154. o., Hajdu 
Flóra – Molnárka Győző: Numerical examination of a system model with a nonlinear com-
ponent, in AlumniPress (szerk.): TEAM 2016: Proceedings of the 8th International Scientific and 
Expert Conference, 2016, 12–16. o.
[6] Hajdu Flóra – Molnárka Győző: Parallelization of numerical examination of nonlinear 
systems using Maple, in Iványi P. – Topping, B. H. – Várady G. (eds.): Proceedings of the Fifth 
International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, 
2017, Pécs, Hungary, 30–31 May 2017, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK. 30. o.
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Megvizsgáltunk újabb párhuzamosítási lehetőségeket, és egy egyszerű iteratív 
algoritmus segítségével személyi számítógépet használva is sikerült elkészíte-
nünk nemlineáris rendszerek többparaméteres bifurkációs diagramját. A kutatás 
harmadik, jelenleg is futó részfeladata pedig irodalomkutatás, esettanulmányok 
vizsgálata a megismert módszerek alkalmazásáról mechanikai, elektronikai és fő-
leg mechatronikai rendszerekben.

2. NEMLINEÁRIS RENDSZEREK NUMERIKUS VIZSGÁLATI LEHETŐ-
SÉGEI

Nemlineáris rendszerek vizsgálatára számos numerikus módszer létezik. Az 
egyik legismertebb és leghatékonyabb módszer a fázissík diagram, amely a két 
állapotváltozót ábrázolja egymás függvényében. A bifurkációs diagram a rend-
szer topológiájának változását mutatja a bifurkációs paraméter változása függvé-
nyében.7 A frekvencia diagramok a frekvencia összetevőket mutatják különböző 
paraméterek esetén. Készíthető bifurkációs diagramhoz hasonló frekvenciatér-
kép is, amely egy rendszer frekvenciáinak megváltozását mutatja egy adott pa-
raméter változása függvényében.8 A Poincaré leképezés egy trajektória metszése 
egy síkkal a fázistérben. Kaotikus oszcillátorok vizsgálatakor például a kaotikus 
attraktor tulajdonságainak vizsgálatára is alkalmazható.9 A numerikus módsze-
rek közé tartozik még a rendszer stabilitására használt Lyapunov függvények és 
exponensek meghatározása.10

Érdekességképpen megemlítem, hogy nemlineáris rendszerek vizsgálatára lé-
teznek grafikus módszerek, mint például a kezdeti feltételek vizsgálatára használt 
pókháló diagram,11 és közelítő analitikus megoldások is meghatározhatók külön-
böző perturbációs módszerekkel.12 

[7] Kuznetsov, Yuri A.: Elements of applied bifurcation theory, 1998, Springer.
[8] Billings, Stephen – Boaghe, Otilia: The response spectrum map, a frequency domain 
equivalent to the bifurcation diagram, in International Journal of Bifurcation and Chaos, 2001/7. 
no., 1961–1975. o.
[9] Aguierre, Luis Antonio: A tutorial introduction to nonlinear dynamics and chaos, Part 1, 
Tools and benchmarks, in SBA Controle & Automacao, 1996/1. no., 29–49. o.
[10] Uo.
[11] Garay Barnabás: Nemlineáris Dinamikus Rendszerek, 2013, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, Tankönyvtár, http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0052_20_
nemlinearis_dinamikus_rendszerek/index.html, 2017. november 12.
[12] Bayat, Mahmoud – Pakar, Iman: On the approximate analytical solution to non-linear 
oscillation systems, in Shock and Vibration, 2013/1. no., 43–52. o.
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3. EGYSZERŰ NEMLINEÁRIS OSZCILLÁTOROK NUMERIKUS VIZSGÁ-
LATA

Elvégeztük egyszerű nemlineáris oszcillátorok, mint például a Van der Pol osz-
cillátor és a Duffing-Holmes oszcillátor vizsgálatát az előzőleg ismertetett nume-
rikus módszerekkel. A tanulmányban csak a gerjesztett Van der Pol oszcillátor 
numerikus vizsgálatát ismertetem részletesen.

A Van der Pol oszcillátor viselkedését leíró differenciálegyenlet szinuszos ger-
jesztés esetén a következő:13
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ahol µ és A bifurkációs paraméterek. A bifurkációs diagramok az 1. ábrán látha-
tók. ω értékét 2π/10-nek választottam.

1. ábra: A gerjesztett Van der Pol oszcillátor bifurkációs diagramjai (balra: 
A=1.2 and µ a változó paraméter, jobbra: µ=1 and A a változó paraméter)

A bifurkációs diagramból a következők állapíthatók meg:
• ha µ<6 harmonikus rezgés vagy stabil határciklus jön létre,
• ha 6<µ<13 kaotikus rezgés jön létre, 
• ha µ>13 szubharmonikus rezgés következik be,
• ha A <1 harmonikus rezgés vagy stabil határciklus jön létre,
• ha 0.1<A<1 kaotikus rezgés jön létre, 
• ha A>1 stabil határciklus jön létre. 
A bifurkációs diagram alapján kiválasztottam néhány paramétert, amelyek-

nél megvizsgáltam a rendszer viselkedését: µ=2 és A=1.2, µ=8 és A=1.2, µ=14 
és A=1.2 és µ=1 and A=0.5. A kiindulási állapot mindegyik esetben x(0)=1 és 
dx(0)=0 volt. Az eredmények a 2. ábrán láthatók:

[13] Khalil, Hassan: Nonlinear systems, 1999, Prentice Hall.
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2. ábra: Idődiagramok, frekvenciadiagramok, fázissík diagramok és Poincaré 
leképezések a gerjesztett Van der Pol oszcillátor esetén (balról jobbra: µ=2 és A=1.2; 

µ=8 és A=1.2; µ=14 és A=1.2; µ=1 és A=0.5)
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Ha µ=2 és A=1.2 egy stabil határciklus keletkezik. A határciklus stabilitása 
leginkább a Poincaré leképezésen látható, mivel csak egyetlen pont látható rajta. 
A frekvencia diagramon látható, hogy egy fő frekvenciakomponens és néhány 
kisebb amplitúdójú magasabb frekvenciájú komponens van. Ha µ=14 és A=1.2 
szintén egy stabil határciklus keletkezik. Szubharmonikus rezgés alakul ki, amely 
az idődiagramokon is megfigyelhető, valamint ennek megfelelően a Poincaré le-
képezésen is három pont látható. A frekvenciadiagramon két fő és számtalan ala-
csony amplitúdójú frekvenciakomponens látható. Ha µ=8 és A=1.2 káosz lép fel. 
Az idődiagramon látható, hogy a jel alakja minden periódusban más. A fázissík 
diagramon megfigyelhető egy kaotikus határciklus, amely a Poincaré leképezé-
sen is megfigyelhető, ugyanis számtalan pont látható rajta. A káosz leolvasható 
a frekvenciadiagramról is: egyrészt számtalan frekvencia összetevő látható, más-
részt a frekvenciadiagramnak van folytonos része is. Hasonlóan egy kaotikus ha-
tárciklus keletkezik abban az esetben is, ha µ=1 és A=0.5.

Ugyanezeket a vizsgálatokat elvégeztem a Duffing-Holmes oszcillátorra14 is, 
amelynek viselkedése az alábbi egyenlettel írható le:
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A vizsgálatokból megállapítható, hogy paraméterektől függően itt is fellép-
hetnek harmonikus, szubharmonikus, kaotikus rezgések, illetve határciklusok, 
amelyek a 3. ábrán látható fázissík diagramokból és Poincaré leképezéseken is 
megfigyelhetők:

[14] Khalil (1999): i. m. 
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3. ábra: Duffing-Holmes oszcillátor fázissík diagramjai és Poincaré leképezései 
((α=-1, β=1, δ=0.15, ω=1 és γ=0.1 - harmonikusrezgés, γ=0.25 – szubharmonikus 

rezgés, γ=0.3- kaotikus rezgés and γ=0.4 – stabil határciklus)

A kutatás ezen részfeladatának a célja a nemlineáris rendszerek numerikus 
vizsgálatának áttekintése, valamint alkalmazása volt egyszerű példákon keresz-
tül. Alapul szolgált a kutatás folytatásához, a további részfeladatok megoldásához.   

4. PÁRHUZAMOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Korábban már a fázissík diagramok létrehozását sikeresen gyorsítottuk párhuza-
mosítás segítségével.15 A téma folytatásaként a kétparaméteres bifurkációs diag-
ram létrehozását és párhuzamosítását tűztük ki célul. Párhuzamosításra a Maple 
Grid Programming modelljét használtuk, és egy SIMD modell alapú16 párhuza-
mos algoritmust használtunk. 

A bifurkációs diagramot egy egyszerű, iteratív algoritmus segítségével hoztuk 
létre.17 Amennyiben egy másik bifurkációs paraméter értékét is változtatjuk, és 
minden egyes paraméter értéknél létrehozzuk az egyparaméteres bifurkációs di-
agramot, és az eredményt egy 3D-s diagramban ábrázoljuk, megkapjuk a kétpa-

[15] Hajdu-Molnárka (2017): i. m. 
[16] Cypher, Robert – Sanz, Jorge L. C.: The SIMD Model of Parallel Computation, 1994, 
Springer-Verlag New York, 1–3. o.
[17] Lynch, Stephen: Dynamical systems with applications using maple, 2010, Birkhäuser Boston.
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raméteres bifurkációs diagramot. A Van der Pol oszcillátor és a Duffing-Holmes 
oszcillátor bifurkációs diagramjai a 4. ábrán láthatók.

4. ábra: A Van der Pol oszcillátor (balra) és a Duffing-Holmes oszcillátor  
(jobbra) kétparaméteres bifurkációs diagramja

A bifurkációs diagramokból leolvashatók azok a tartományok, ahol kiala-
kulhatnak kaotikus rezgések több paraméter együttes változtatása esetén is. A 
párhuzamosítást egy négymagos személyi számítógépen végeztük el. Kiszámol-
tuk a gyorsítást18 és a hatékonyságot.19 Megvizsgáltuk, hogy az elvégzett iterációk 
darabszáma hogyan hat a gyorsításra és a hatékonyságra. Egy egyszerű személyi 
számítógépen átlagosan háromszoros gyorsítás és 76%-os hatékonyság érhető el, 
ahogy ez az 5. ábrán látható:

5. ábra: A gyorsítás (balra) és a hatékonyság (jobbra) a kétparaméteres bifurkáci-
ós diagram létrehozása esetén

A futásidő a párhuzamos algoritmussal kevesebb volt, mint 1500 s 1000000 
iteráció esetén is. Megmutattuk, hogy az egyszerű iteratív algoritmus használa-

[18] Környei, László – Kallós, Gábor – Fülep, Dávid: Parallel Computations on the Blade 
Server at Széchenyi István University, in Acta Technica Jaurinensis, 2010/1. no., 111–126. o.
[19] Womble, David E.: The challenge of massively parallel computing, in D’hollander, E. H – 
Joubert, R. – Peters, F. J. – Sips, H. J. (eds.): Parallel Computing: Fundamentals and Applications: 
Proceeding of the International Conference ParCo99, 2000, Imperial College Press, 32–43. o.
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tával gyorsan, hatékonyan és reális időn belül készíthetők többparaméteres bi-
furkációs diagramok egyszerű személyi számítógépek alkalmazásával is. Részle-
tesen megvizsgáltuk azt, hogy a diagram felbontása a bifurkációs paraméterekre 
nézve hogyan hat a gyorsításra és a hatékonyságra. Részletes eredményeinket az 
Acta Technica Jaurinensis folyóiratban szeretnénk ismertetni. 

A téma továbbfejlesztési feladata jobb vizualizáció 3D-s pontdiagramok he-
lyett felületdiagramok használatával, valamint hasonló elven 3D-s frekvencia tér-
képek létrehozása.

5. ESETTANULMÁNYOK: NEMLINEÁRIS MECHATRONIKAI RENDSZE-
REK NUMERIKUS VIZSGÁLATA

A következő időszak feladata az ismertetett módszerek alkalmazása valós, első-
sorban mechatronikai rendszerek vizsgálatánál. Egy konkrét gépészeti rendszert, 
egy tűzoltóautó futóművét már elkezdtük vizsgálni fél-jármű modellt (négy 
szabadságfokú rezgőrendszer) használva. Idődiagramok, fázissík diagramok  
(6. ábra), frekvenciadiagramok és Poincaré leképezések alapján megállapítottuk, 
hogy felléphet olyan eset, amikor kialakulnak kaotikus rezgések. 

6. ábra: Példa tűzoltóautó mellső (balra) és hátsó (jobbra) futóművének  
rezgéseire fázissík diagramon ábrázolva

 

A kutatás folytatásaként a kezdeti modellt fogjuk bővíteni valós útprofilokkal 
és pontosabb rugó és csillapító karakterisztikákkal. A modellt bővíteni tervezzük 
a motor rezgéseivel és a tartályban lévő folyadék mozgásával. Vizsgálni fogjuk az 
úthibák hatásait.

Ezen felül irodalmat kutattam Van der Pol és Duffing-Holmes típusú mecha-
tronikai rendszerekről. 

A Van der Pol egyenlet viselkedését a legegyszerűbben áramkör segítségével 
lehet vizsgálni, amely nemlineáris áramköri elemeket, mint például nemlineá-
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ris ellenállást20 vagy Tunnel diódát21 tartalmaz. Mechatronikai rendszerként egy 
mágnestérben rezgő huzal rezgéseit mérték meg.22  

A Duffing-Holmes egyenletet leíró jelenségek vizsgálatára már számtalan 
egyszerűbb mechatronikai berendezés készült, amelyek nagyrészt mágnestérben 
rezgő rugalmas tömegek, például egy mágnestérben rezgő rugalmas rúd,23 egy 
mágnestérben rezgő huzalra feszített tömeg24 vagy egy rugóra szerelt mágneses 
tömeg.25 A Duffing-Holmes egyenletet már valós mechatronikai rendszereknél 
is használták, mint például egy elektromágneses generátor26 vagy egy fél-aktív 
futómű modellezése.27   

A kutatás folytatásának egyik hosszú távú feladata egy kiválasztott mechatro-
nikai rendszer modellezése, szimulációja, valamint tesztberendezés készítése lesz 
mérések elvégzésére.  

6. ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

A kutatás során megismertük a nemlineáris oszcillátorok numerikus vizsgálatai-
nak módszereit, egyszerű nemlineáris oszcillátorokat, mint a Van der Pol oszcillá-
tort és a Duffing-Holmes oszcillátort. Az eddig elvégzett vizsgálatainkat bővítettük 
párhuzamosan előállított többparaméteres bifurkációs diagramok numerikus elő-
állításával. A párhuzamosítással gyorsított vizsgálatok továbbfejlesztését a későb-
biekben is tervezzük folytatni, hosszú távon szuperszámítógépek használatával.

[20] Hafeez, Y. – Ndikilar, Chifu E. – Sabo, Isyaku: Analytical Study of the Van der Pol Equa-
tion in the Autonomous Regime, in Progress in Physics, 2015/3. no., 252–255. o.
[21] Slavin, Andrei – Tiberkevich, Vasil: Nonlinear Auto-Oscillator Theory of Microwave Generation
by Spin-Polarized Current, in IEEE Transactions on Magnetics, 2009/4. no., 1875–1918. o.
[22] Cieplok, Grzegorz: A wire transducer in a system with a van der Pol oscillator and velocity 
feedback, in Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 22/4. no., 459–472. o. 
[23] Moon, Francis C. – Holmes, Philip J.: A Magnetoelastic Strange Attractor, in Journal 
of Sound and Vibration, 1979/2. no., 275–296. o., Tam, Jee Ian – Holmes, Philip: Revisiting a 
magneto-elastic strange attractor, in Journal of Sound and Vibration, 2014/6. no., 1767–1780. o.  
[24] Mojrzisch, Sebastian – Wallaschek, Jörg – Bremer, Jan: An Experimental Method 
for the Phase Controlled Frequency Response Measurement of Nonlinear Vibration Systems, in 
Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2012/1. no., 253–254. o.
[25] Donoso, Guillermo – Ladera, Celso L.: Nonlinear dynamics of a magnetically driven 
Duffing-type spring–magnet oscillator in the static magnetic field of a coil, in European Journal 
of Physics, 2012/6. no., 1473–1486. o. 
[26] Cottone, Francesco – Basset, Philippe – Vocca, Helios – Gammaitoni, Luca: Elect-
romagnetic buckled beam oscillator for enhanced vibration energy harvesting, in Guerrero, J. 
E. (ed.): Green Computing and Communications (GreenCom), 2012, 2012 IEEE International 
Conference on Green Computing and Communications, Paper 13372194.
[27] Litak, Grzegorz – Borowiec, Marek – Friswell, Michael. I. – Szabelski, Kazimierz: 
Chaotic vibration of a quarter-car model excited by the road surface profile, in Communications 
in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2008/7. no., 1373–1383. o.
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Irodalmat kutattunk nemlineáris mechatronikai oszcillátorokról, amelyeket 
a későbbiekben részletesen fogunk tanulmányozni és hosszú távon egy mérőbe-
rendezést is készítünk nemlineáris jelenségek vizsgálatára. Elkezdtük egy konk-
rét, valós nemlineáris rendszer modellezését és vizsgálatát is, amely egy tűzoltó-
autó. A modellt és az elvégzett vizsgálatokat a későbbiek során bővíteni fogjuk.  
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