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Abstract 
This paper is about an actuator system investigation where some nonlinear methods applied. The 
target system includes a BLDC motor drive with a joint planetary gear. The complex system is 
analyzed with some wide spreading used methods of the nonlinear vibrations such as phase plane, 
bifurcation, Lyapunov exponents. In this paper those situations were analyzed where the load, the 
excitation and some selected system parameters were changed.  
 
Abstract 
În acest articol se studiază un sistem neliniar compus dintr-un motor de c.c. fără perii (BLDC) şi un 
reductor planetar. În acest studiu s-au utilizat metode des utilizate în analiza vibraţiilor neliniare, ca 
şi planul fazelor, bifurcaţia, sau exponentele Lyapunov. S-au studiat efectele exponente Lyapunov 
modificării excitaţiei şi a parametrilor sistemului asupra soluţiei.  
 
Összefoglaló 
A cikkben egy kefenélküli egyenáramú (BLDC) motort és a csatlakozó bolygóművet tartalmazó 
nemlineáris rendszert vizsgálunk. A vizsgálathoz a nemlineáris rezgéseknél alkalmazott módszereket 
hasznosítjuk, mint fázissík használat, bifurkáció és Lyapunov kitevő. Megvizsgáljuk a gerjesztés illetve 
a rendszerben szereplő paraméterek változásnak a megoldásra gyakorolt hatását. 
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1. BEVEZETŐ 

A legtöbb mérnöki alkalmazásban arra törekszünk, hogy az esetleges káoszjenségeket 
elkerüljük. Előfordulnak olyan esetek is viszont, ahol direkt a káosz előidézése a cél, például 
folyadékok keveredésekor. 

Cikkünkben egy mechatronikai rendszer, egy hajtáslánc viselkedését vizsgáljuk a kaotikus 
viselkedés tükrében. A vizsgálathoz több, a nemlineáris rezgéstanból ismert módszert vonultatunk fel, 
mint a fázissík vizsgálata, bifurkáció, vagy a Lyapunov kitevő vizsgálata. 

A matematikai szimulációkhoz a Scilab/Scicos matematikai programrendszert alkalmaztuk 
([4]). A programrendszer a nyílt forráskód miatt számos lehetőséget tartalmaz rendszerek rugalmas 
vizsgálatára. 



2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS A RENDSZEREGYENLETEK 

A vizsgált rendszer egy kefenélküli egyenáramú (BLDC) motorból és egy, a tengelyére szerelt 
bolygóműből áll. A bolygómű első közelítésben kotyogásmentesnek tekintendő. A rendszeren 
különféle terhelések és gerjesztések mellett vizsgáljuk annak esetleges kaotikus viselkedést. 

Az irodalomban számos BLDC motor modell ismert [1-3]. Most egy az [1] irodalomban 
gyakran használt modellt választottunk. A három armatúra egyenletet és egy mozgásegyenletet 
tartalmazó leírás helyett a rendszer dinamikai tulajdonságait jobban kezelhető formában visszaadó d-q 
modellt alkalmaztuk. Egy másik előnye ennek a modellnek, hogy explicite nem tartalmazza a 
szögelfordulást. Ahhoz hogy megkapjuk a d-q modellt Park transzformációt hajtunk végre az 
egyenleteken. A transzformáció segítségével a motor paramétereit egy, a forgórészhez kapcsolt 
koordináta rendszerben írjuk le [1]. Normalizálás után a következő tömör egyenletrendszert kapjuk 
(1)÷(4). 
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Az első két egyenlet (1) és (2) az elektromechanikus aktuátor villamos köregyenletei. A 
harmadik (3) egyenlet a motor forgó tengelyére felírt mozgásegyenlet. Az utolsó egyenlet (4) a 
bolygómű mozgásegyenlete. A bolygómű rugalmas tulajdonságait egy merev rugóval vesszük 
figyelembe, aminek merevségét az e paraméter tartalmazza. A g paraméter a bolygómű veszteségeit, 
mint súrlódási veszteségek, csapágyveszteségek veszik figyelembe. Bár a rendszer egyenletei 
dimenziótalanítottak, azok fizikai jelentése megmaradt. Az első két egyenlet ismeretlene a forgó 
koordináta rendszer q-tengelyének irányába eső árama (x1) illetve a d-tengely irányú áram (x2). Az x3 
és x4 a motor és a bolygómű tengelyének a fordulatszáma. 

3. A VIZSGÁLATOK 

A vizsgálatokhoz a nemlineáris rendszerek vizsgálatához gyakran alkalmazott módszereket 
használtunk fel. Fázissíkok alkalmazásával meghatározható, hogy van-e valamilyen kapcsolat két 
paraméter között a vizsgált időintervallumban. A bifurkációval egy paraméter változtatásának hatását 
lehet megvizsgálni a rendszer viselkedésére.  

A rendszerváltozók kaotikus viselkedésének vizsgálatára szolgál a Lyapunov kitevő. A módszer 
segítségével megállapítható a rendszerről, hogy kaotikus viselkedésre hajlamos-e vagy sem. Egy 
rendszernek a szabadságfokával megegyező számú Lyapunov kitevője van. Kaotikus viselkedés akkor 
lép fel, ha a legnagyobb exponens zérusnál nagyobb. Ennek a módszernek a segítségével lehet 
tanulmányozni a rendszer kaotikus viselkedését, illetve kaotikus viselkedésre való hajlamát. A 
vizsgálatok során megfigyelhető a rendszer változójának kaotikus viselkedése (a bemeneti 
paraméterek változásának hatására). 

A vizsgálatok során a következő paraméterek maradtak állandók: a = 60; b = 0.875; d = 0.26; 
e = 8; g = 0.1. Ezek a konstansok a vizsgált rendszer fizikai paramétereiből kaphatók meg. A c 
paramétert választottuk fő paraméternek, amelynek változtatása hatást gyakorol a rendszer 
viselkedésére. 

3.1. Konstans terhelés változtatása 
A vizsgálat első részében konstans terhelést adtunk a rendszerre (T = 0.53 Nm). Az 1. ábra 

szerinti fázisdiagramokat kaptuk.  



A kezdeti tranziens-bolyongás után a rendszer 2 stabil pont körül mozog úgy, hogy közben 
távolodik a stabil pontoktól. 

A terhelés változásának hatását a 2. ábra szemlélteti. A rendszer kaotikus viselkedésében 
található pár stabil szakasz. A paraméter változtatása mellett stabil működés jelennik meg 3.11 Nm 
körüli értéktartományon. 

 
2. ábra 

Lyapunov kitevők alakulása a terhelés növekedése mellett 

3.2. Vezérlőjel változtatása 
Itt azt vizsgáltuk meg, hogy egy bizonyos terhelés mellett milyen vezérlőjelet kell a 

berendezésre adni ahhoz, hogy elkerüljük a rendszer kaotikus viselkedését. Egy konstans terhelés 
mellett keressük azt a vezérlőjelet ahol stabil működés alakul ki. A Lyapunov kitevős vizsgálat azt 
mutatta, hogy rendszer elveszti kaotikus viselkedését vq > 29 értéknél, ahogy ezt a 3. ábra is mutatja.  

 
1. ábra 

A fázissíkok konstans terhelések figyelembe vételével 



 
3. ábra 

Konstans terhelés esetére a legnagyobb Lyapunov kitevő negatívba megy át vq változtatásával 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A vizsgálatok során egy elektromechanikus kinematikai láncú aktuátor viselkedését vizsgáltuk a 
kaotikus állapotok szempontjából. A rendszer egy BLDC motorból és egy hozzá hézagtalanul 
kapcsolódó bolygóműből áll. A rendszer leíró egyenletek felírása után megvizsgáltuk 
rendszerparaméterek változtatás mellett azt, hogy mennyire hajlamos a rendszer kaotikus viselkedésre. 
Viszgálatok elvégzéséhez a Lyapunov kitevőt használtam fel, hogy elkerüljük az esetleges 
káoszjelenség kialakulását. A jelen cikk konstans terhelés esetén vizsgáltuk a kaotikus állapotot illetve 
változó terhelés esetén vizsgáltuk annak elkerülhetőségét. Meghatároztuk azt a kitevőt, amelynél a 
rendszer stabillá válik.  

A továbbiakban egyrészt a most elhanyagolt hibák (pl. kotyogás) illetve összetettebb 
mechanikai modellek mellett a rendszerparaméterek változásának együttes hatását kívánjuk vizsgálni, 
amelynek gátja elsősorban a rendkívül nagy számítási kapacitás igény. A vizsgálatok eredményeként 
lehetőség lesz a rendszer modelljének finomhangolására, majd valós rendszeren keresztüli 
validálására. 
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