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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola
számára

Budapest, 2020

http://www.bme.hu/
http://www.mm.bme.hu/
mailto:sykora@mm.bme.hu
mailto:bachrathy@mm.bme.hu


Áttekintés

Számos mérnöki és biológiai rendszer modellezése vezet késleltetett dif-
ferenciálegyenletekre, ilyenek például a szerszámgépek regeneratív rez-
gései, időkésést is tartalmazó állapot-visszacsatolás szabályozási körök-
ben, forgalomdinamika, ragadozó-préda rendszerek vagy idegrendszer
modellezésére használt neurális hálózatok. A késleltetett dinamikai rend-
szerek vizsgálata során többnyire a sztochasztikus hatásokat elhanyagol-
juk, annak ellenére, hogy a sztochasztikus gerjesztések gyakran jelentő-
sen befolyásolják ezeknek a rendszereknek a viselkedését. A sztochasz-
tikus zaj olykor csupán mint egy külső gerjesztés lép fel, de megjelenhet
az állapotváltozók együtthatóiban is.

Azokban az esetekben, amikor a sztochasztikus rendszert determi-
nisztikus modellekkel írjuk le, a szokásos megközelítés az, hogy a rend-
szer paramétereinek a mérése során meghatározott átlagos értéküket ve-
sszük figyelembe, míg a mért paraméter fluktuációját mérésből származó
nemkívánatos zajnak tekintjük. Ez az átlagérték alapú megközelítés csak
lineáris rendszerek esetében érvényes, sőt ezekben az esetekben is az ál-
landósult állapotbeli viselkedés szempontjából félrevezető eredményeket
kaphatunk. A zaj nem csupán a stabilitási tulajdonságok megváltozásá-
hoz vezethet, hanem úgynevezett sztochasztikus rezonanciát is okozhat.

Például amikor a szerszámgépek rezgéseit vizsgáljuk, leggyakrabban
determinisztikus közelítést használunk. Szerszámgéprezgések esetében a
rezgések két fő kategóriáját különböztethetjük meg: gerjesztett és önger-
jesztett rezgések. Az öngerjesztett rezgéseket egy instabilitási jelenség
okozza, nevezetesen a megmunkált felület regeneratív hatásából szárma-
zó időkésési jelenség idézi elő. Ebből az instabilitásból származó rez-
gések legtöbbször rossz felületminőséget okoznak, de akár a megmun-
kálószerszám károsodásához is vezethetnek. A gerjesztetett rezgéseket
az időben változó forgácsolóerő okozza. Ez származhat az eltávolított
forgács változó méretéből és alakjából, de akár olyan, nagyfrekvenciás
folyamatokból is, mint a forgácsképződés és -töredezés, lökéshullámok,
az anyagszerkezet lokális inhomogenitásai, nyírási sík oszcillációja vagy
a munkadarab felületi érdessége. Azonban az utóbbi, nagyfrekvenciás
fluktuációkat a matematikai modellezés során általában elhanyagoljuk,
és konstans paramétereket feltételezünk a forgácsolóerő és a forgácsvas-
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tagság kapcsolatát leíró erő-karakterisztikában. Mivel ezek a nagy se-
bességű jelenségek rendkívül összetett folyamatok, így néhány, a közel-
múltban megjelent publikációban sztochasztikus gerjesztést alkalmaznak
a szerszámgéprezgések matematikai modelljében, hogy ezekből a nem
modellezett jelenségekből származó fluktuációkat figyelembe vegyék.

Szintén a példák közé tartozik a forgalomdinamika, ahol az időké-
sés a sofőrök reakcióidejéből származik, ami tipikusan sztochasztiku-
san változik, míg a többi járműre való reakció mint külső sztochasz-
tikus gerjesztés jelenik meg. Hálózati szabályozási rendszerekben az
időkésések sztochasztikusan változhatnak a rendszerekben tapasztalha-
tó adatcsomag-vesztés vagy kapacitásesés hatására, miközben az egyes
résztvevőknek egy zajos környezetre kell reagálniuk. Komplex biológi-
ai rendszerekben, mint amik a sejtek viselkedését is leírják, a külső zaj
mindenütt jelen van, míg a sztochasztikus időkésések különböző folya-
matsorozatok modellezésére alkalmazhatóak.

A disszertációnak célja egy olyan megközelítés felépítése és vizsgála-
ta, amely hatékonyan alkalmazható külső gerjesztéseknek is kitett, szto-
chasztikus, késleltetett rendszerek stabilitásának és az állandósult álla-
potbeli viselkedésének vizsgálatára. Ebből a célból az értekezés lineáris
sztochasztikus, késleltetett differenciálegyenletek első és második mo-
mentumának stabilitását és állandósult állapotbeli viselkedését tárgyalja.
A 2. fejezetben található rövid, matematikai bevezető után a 3. fejezet-
ben periodikus, lineáris, sztochasztikus, késleltetett differenciálegyenle-
tek sztochasztikus szemidiszkretizációját építem fel. Majd a sztochaszti-
kus szemidiszkretizáció segítségével meghatározott sztochasztikus leké-
pezések első és második momentumleképezéseit vezetem le. Ezeknek
a momentum-leképezéseknek a segítségével az eredeti rendszer első és
második momentumának stabilitását és az állandósult első és második
momentumát közelítem, így lehetővé téve a fehérzaj okozta rezonancia
előrejelzését. Továbbá a szemidiszkretizáció módszerét zajjal gerjesz-
tett, sztochasztikusan késleltetett differenciálegyenletek állandósult álla-
potbeli első és második momentumának vizsgálatára terjesztem ki.

A 4. fejezetben numerikus példákon keresztül (sztochasztikus Hayes-
egyenlet, sztochasztikus, késleltetett oszcillátor, sztochasztikus, késlelte-
tett Mathieu-egyenlet, sztochasztikusan késleltetett Hayes egyenlet) vizs-
gálom a sztochasztikus szemidiszkretizáció konvergenciatulajdonságait.
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Ezenkívül bemutattam, hogy a periodikus együtthatós, sztochasztikus,
késleltetett differenciálegyenletek és a sztochasztikusan késleltetett dif-
ferenciálegyenleteknek periodikus állandósult állapotbeli első és máso-
dik momentumai vannak. Az 5. fejezet a módszer mérnöki rendszerek-
re történő alkalmazását, nevezetesen a sztochasztikusan fluktuáló forgá-
csolóerőnek az esztergálási és marási folyamatok dinamikájára gyako-
rolt hatását tárgyálja. Bemutatom, hogy a forgácsolóerőben jelen lévő
fluktuációk a forgácsolási folyamatok során nagy amplitúdójú rezgéseket
okozhatnak még anélkül is, hogy a rendszer elvesztené a stabilitását. To-
vábbá szemléltetem, hogy esztergálás során a főorsó fordulatszámának
variálása akár negatívan is befolyásolhatja az esztergálási folyamat külső
sztochasztikus rezonanciával szembeni robusztusságát annak ellenére is,
hogy a stabil megmunkálási paramétertartományok növekednek. Emel-
lett megmutattam, hogy forgácsolás során a stabil megmunkálási tarto-
mányban tapasztalható rezgések statisztikai tulajdonságai, mint a mért
elmozdulás szórása, felhasználhatók az öngerjesztett rezgések kialakulá-
sának előrejelzésére. Az 5. fejezet utolsó szakaszában ismertettem, hogy
a sztochasztikus adatcsomagvesztések miként befolyásolják egy autonóm
kapcsolt járműlánc stabilitását és állandósult állapotbeli viselkedését. To-
vábbá demonstráltam, hogy ezeknek az adatcsomagvesztéseknek a káros
hatásai hogyan küszöbölhetőek ki a stabil szabályozási paraméterek tar-
tományának kis mértékű csökkentése árán.

A 6. fejezetben az elméleti feltételezéseket és előrejezéseket hason-
lítottam mérési eredményekhez. Először egy forgácsolási mérési sorozat
segítségével bizonyítottam, hogy a forgácsolóerőből származó sztochasz-
tikus zaj jelentős, továbbá meghatároztam egy egyenértékű fehérzaj-in-
tenzitást, amellyel ez a sztochasztikus komponens jól jellemezhető. Vé-
gül azt vizsgáltam, hogy a marás elméleti sztochasztikus modelljének
segítségével meghatározott mennyiségek hogyan viszonyulnak a mérés-
sel meghatározott eredményekhez. Egy speciálisan erre a célra alkalmas
mérési elrendezés segítségével bemutattam, hogy a marás sztochasztikus
modellje képes az öngerjesztett rezgések kialakulását előrejelző mennyi-
ségek viselkedését jól leírni.

3



1. tézis

1. tézis: Sztochasztikus, késleltetett differenciálegyenle-
tek sztochasztikus differenciálegyletként történő numeri-
kus integrálása

Tekintsük az alábbi, egyetlen időkésést tartalmazó sztochasztikus,
késleltetett differenciálegyenlet inkrementális alakját

dxt = a (xt,xt−τ , t) dt+ b (xt,xt−τ , t) dWt,

xt = ϕ(t), t ∈ [−τ, 0],
(T1.1)

ahol a,b : Rd × Rd × R → Rd sima függvények, τ > 0 az idő-
késés, xt jelöli az Rd értékű állapotváltozót t időpillanatban, xt−τ
jelöli a késleltetett állapotot t − τ időpillanatban, Wt jelöli a stan-
dard Wiener-folyamatot. Az xt = ϕ(t), t ∈ [−τ, 0] kezdeti állapot
folytonos, F0 szerint mérhető, és

〈
‖ϕ(t)‖2L∞

〉
< ∞ a t ∈ [−τ, 0]

intervallumon.
A (T1.1) sztochasztikus, késleltetett differenciálegyenlet a

dxt = â (xt, t) dt+ b̂ (xt, t) dWt.

sztochasztikus differenciálegyenletté transzformálva numerikusan in-
tegrálható.

Mivel a t időpillanatban minden xs, s ∈ [−τ, t] érték rendelke-
zésre áll (pl.: a közelítő diszkrét megoldás interpolációjaként köze-
lítve), így az â és b̂ függvények a ϕ kezdeti állapot és a már kiszá-
molt (közelített) xt állapot a és b függvényekbe történő dinamikus
beágyazásával (mint időfüggő inhomogenitás) definiálhatóak, neve-
zetesen:

â(xt, t) = a(xt,φt−τ , t), b̂(xt, t) = b(xt,φt−τ , t),
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ahol a φt beágyazott, késleltetett állapotfüggvény felírható mint

φt =

{
ϕt t ≤ 0

xt t > 0
.

Ez a reprezentáció és a kezdeti értékekből származó nemfolyto-
nosságok követése lehetővé teszi az eredeti T1.1 egyenlet folytonos
numerikus integrálását és a már meglévő, sztochasztikus differenci-
álegyenlet megoldására létrehozott függvénycsomagok alkalmazá-
sát.

A fent nevezett megközelítést a StochasticDelayDiffEq.jl függvény-
csomagban Julia programozási nyelven implementáltam, és annak a függ-
vénycsomag-ökoszisztémájában elérhetővé tettem. Ez a függvénycso-
mag lehetővé teszi sztochasztikus, késleltetett differenciálegyenletek nu-
merikus szimulációját a StochasticDiffEq.jl függvénycsomagban imple-
mentált nagyszámú sztochasztikus integrátor algoritmus alkalmazásával
(pl. Euler-Maruyama módszer, implicit Runge-Kutta-Milsten módszer,
stabilizált SROCK-módszer). Továbbá a függvénycsomag képes a Dif-
ferentialEquations.jl ökoszisztéma több funkcióját (például a beépített
Monte-Carlo szimuláció interfészt) is kihasználni.

Kapcsolódó alfejezetek:
• 2.2.5. alfejezet
• 2.2.7. alfejezet

Kapcsolódó publikációk:
• Szoftver

StochasticDelayDiffEq.jl
SciML, github.com/SciML/StochaszticDelayDiffEq.jl
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2. tézis

2. tézis: A sztochasztikus szemidiszkretizáció módszere

Tekintsük az alábbi periodikus, lineáris, sztochasztikus, késleltetett
differenciálegyenlet:

dxt =
(
A(t)xt + B(t)xt−τ(t) + c(t)

)
dt

+
(
α(t)xt + β(t)xt−τ(t) + σ(t)

)
dWt,

(T2.1)

ahol xt jelöli az Rd értékű állapotváltozót t időpillanatban, xt−τ je-
löli a késleltetett állapotot t− τ időpillanatban, Wt jelöli a standard
Wiener-folyamatot, A(t), B(t), α(t), β(t) ∈ Rd×d a T -periodikus
együtthatómátrixok, c(t), σ(t) ∈ Rd a T -periodikus additív vek-
torok és τ(t) > 0, t ∈ [0, T ] a T -periodikus időkésés. A (T2.1)
egyenlet szemidiszkretizációja az alábbi, (r + 1)d dimenziós, perio-
dikus, sztochasztikus leképezésre vezet:

yn+1 = (F(n) + Gn)yn + (f(n) + gn) , (T2.2)

ahol r az időkésés felbontása. Az (T2.1) rendszer második mo-
mentum stabilitása és az állandósult első és második momentumok
a (T2.2) leképezésekből származtatott momentum-leképezések se-
gítségével becsülhetők. Az (T2.1) első momentumának stabilitása
és az állandósult első momentuma a

y(n+ p) = F(n,p)y(n) + f (n,p),

első momentum leképezés stabilitásának és fixpontjának meghatáro-
zásával becsülhető, ahol p a diszkrét periódus.

A (T2.1) második momentumának stabilitása és az állandósult
második momentuma a

y(n+ p) = H(n,p)y(n) + hȳ(n,p) + fg(n,p)

második momentum leképezés stabilitásának és fixpontjának meg-
határozásával becsülhető.
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A becslés konvergenciasebessége növelhető, ha a sztochasztikus
szemidiszkretizáció során a késleltetett állapotot q-ad rendű Lagrange-
polinom illesztésével közelítjük.

A stabilitás és az állandósult momentumok becslésének konver-
genciasebessége nagyságrendekkel nagyobb a teljes diszkretizáció-
hoz vagy Monte-Carlo szimulációkhoz viszonyítva.

Kapcsolódó alfejezetek:
• 3.1.–3.2. alfejezetek
• 4.1.–4.3. alfejezetek

Kapcsolódó publikációk:
• Folyóiratcikk

[5] H. T. Sykora, D. Bachrathy. Stochastic Semidiscretization Met-
hod: Second Moment Stability Analysis of Linear Stochastic
Periodic Dynamical Systems with Delays. Applied Mathema-
tical Modelling, 88:933 – 950, 2020.

[9] H. T. Sykora, D. Bachrathy„ G. Stepan. Stochastic semi-dis-
cretization for linear stochastic delay differential equations.
International Journal for Numerical Methods in Engineering,
119(9):879–898, 2019

• Konferenciacikk
[3] Sykora Henrik, Bachrathy Dániel, A fehér zaj hatása lineáris,

késleltetett, PD szabályozás stabilitási tulajdonságaira, XX-
VI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT), pages 438
— 441, (Marosvásárhely, 2018.04.26-29.)

• Konferencia-előadás
[8] Sykora Henrik T, Bachrathy D., Stépán G. Lineáris sztochasz-

tikus, késleltetett rendszerek szemi-diszkretizációja, XIII. Ma-
gyar Mechanikai Konferencia (XIII. MaMeK) - Miskolc, 2019

[10] Henrik T Sykora, Dániel Bachrathy, Gábor Stépán, Stochas-
tic Semi-Discretization for Stochastic Systems With Delay,
SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems
(DS19) - Minisymposium: When Stochasticity Meets Delay:
Rendezvous in Infinite Dimension, Snowbird, USA, 2019
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• Poszter
[4] Henrik T Sykora, Dániel Bachrathy, An effective method to in-

vestigate stochastic delayed systems in Julia, JuliaCon posz-
ter szekció, London, UK, 2018.08.07-11.

[11] H. T Sykora, G. Fodor, D. Hajdu, D. Bachrathy, Solving Peri-
odic Stochastic Problems with Delays with the Help of Julia,
JuliaCon poszter szekció, Baltimore, US, 2019.07.22-26.

• Szoftver
StochasticSemiDiscretizationMethod.jl
github.com/HTSykora/StochasticSemiDiscretizationMethod.jl
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3. tézis

3.a tézis: Sztochasztikusan késleltetett, additív zajjal ger-
jesztett rendszerek állandósult állapotbeli első és második
momentumának becslése

Tekintsük az alábbi, lineáris, sztochasztikus időkésést tartalmazó és
additív zajjal gerjesztett, késleltetett differenciálegyenletet

dxt =
(
Axt + Bxt−τ0 + Bsxt−τs,t

)
dt

+ (τ s − τs,t)στdt+ σdWt,
(T3.1)

ahol xt jelöli az Rd értékű állapotváltozót t időpillanatban, xt−τ0 és
xt−τs(t) jelölik a késleltetett állapotokat a t − τ0 és t − τs(t) idő-
pillanatokban, Wt jelöli a standard Wiener-folyamatot, A, B, Bs ∈
Rd×d jelöli a konstans együtthatómátrixokat, στ , σ ∈ Rd a konstans
additív vektorokat, és τ0 > 0 jelöli a konstans időkésést. A τs,t szto-
chasztikus időkésésről feltételezzük, hogy konstans marad Tτ idők-
re, mielőtt potenciálisan egy új értéket vesz fel a {τ1, . . . , τJτ ∈ R :
0 < τ1 < τ2 < . . . < τJτ } véges számosságú halmazból.

A (T3.1) rendszer állandósult állapotbeli első és második mo-
mentuma a

zk+1 = Kkzk + lk

sztochasztikus leképezés momentumleképezéseinek vizsgálatával be-
csülhető, melyeket sztochasztikus szemidiszkretizáció segítségével
állíthatunk elő. Az állandósult állapotbeli első momentum közelít-
hető a

z(k + 1) = Kz(k) + l̄τ

első momentumleképezés fixpontjával, míg az állandósult állapotbe-
li második momentum közelítéséhez a

z(k + 1) = Kz(k) + kz(k) +
(̄̄
lτ +¯̄lW

)
második momentumleképezés fixpontjának meghatározása szüksé-
ges.
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3.b tézis: Additív zajjal gerjesztett, sztochasztikusan kés-
leltetett rendszerek periodikus állandósult állapotbeli első
és második momentuma

Tekintsük a (T3.1) formában megadott, sztochasztikus időkéséseket
tartalmazó, additív zajjal gerjesztett, lineáris, késleltetett differenci-
álegyenletet. Ha a sztochasztikus időkésést a fenti, sztochasztikusan
kapcsoló folyamat írja le, akkor a (T3.1) rendszer állandósult első
és második momentuma Tτ -periodikus, viszont ha Tτ < τ1, akkor a
periodikus első momentum zérus értéket vesz fel.

Kapcsolódó alfejezetek:
• 3.3. alfejezet
• 5.4. alfejezet

Kapcsolódó publikációk:
• Folyóiratcikk

[13] H. T. Sykora, M. Sadeghpour, J. I. Ge, D. Bachrathy„ G.
Orosz. On the moment dynamics of stochastically delayed
linear control systems. International Journal of Robust and
Nonlinear Control, 30(18):8074–8097, 2020.

• Poszter
[4] Henrik T Sykora, Dániel Bachrathy, An effective method to in-

vestigate stochastic delayed systems in Julia, JuliaCon posz-
ter szekció, London, UK, 2018.08.07-11.
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4. tézis

Példákon keresztül szemléltettem, hogy egy kismértékű zaj, amely mér-
nöki rendszerek velejárója, nem befolyásolja jelentős mértékben a stabi-
litási tulajdonságokat, azonban a stabilitási határokhoz közel nagy amp-
litúdójú sztochasztikus rezgéseket okozhat. Ezek a rezgések oly mérték-
ben felerősödhetnek, hogy a rendszert leíró matematikai modell érvényét
veszti az elkerülhetetlen rezgésszaturációk miatt, még a stabil paraméter-
tartományokon belül is.

4. tézis: Állandósult állapotbeli másodikmomentum térké-
pek

Egy dinamikai rendszer külső gerjesztésekkel szembeni robusztus-
ságának vizsgálata során a valós fizikai folyamatot jobban jellem-
zi annak egyik állapotváltozójának állandósult állapotbeli második
momentumából előállított térkép, mint a hagyományos, stabilitási
térképeken ábrázolt stabilitás.

Ezekre a mennyiségekre az értekezésben példákat adok, mint a for-
gácsoló megmunkálások során a sztochasztikusan gerjesztett szerszámél
elmozdulásának a szórása, amely a kialakult felületminőséget jellemzi,
vagy a sebesség szórása egy kapcsolt-autonóm jármű esetében, amely a
jármű üzemanyag-fogyasztásához és az utaskomforthoz köthető.

Továbbá, a stabil paramétertartományok növekedése nem garantálja
a rendszer viselkedésének minőségének javulását, vagy a külső gerjesz-
tésekkel szembeni robusztusságot. Ezt a hatást egy olyan esztergálási
folyamat másodikmomentum-térképe szemlélteti, ahol az esztergálás so-
rán a főorsó fordulatszámát periodikusan változtatják: a fordulatszám va-
riálása növeli a stabil megmunkálási paraméterek tartományát, azonban
a kialakuló felületminőséget ronthatja. Hasonló jelenséget szemléltet a
kapcsolt-autonóm jármű szabályozásának tervezése, ahol a sztochaszti-
kus adatcsomag-kiesések káros hatását a stabil szabályozási paraméter-
tartomány kis mértékű csökkenésének árán küszöböltem ki.

11



Kapcsolódó alfejezetek:
• 5.1.–5.4. alfejezetek

Kapcsolódó publikációk:
• Folyóiratcikk

[5] H. T. Sykora, D. Bachrathy. Stochastic Semidiscretization Met-
hod: Second Moment Stability Analysis of Linear Stochastic
Periodic Dynamical Systems with Delays. Applied Mathema-
tical Modelling, 88:933 -– 950, 2020.

[13] H. T. Sykora, M. Sadeghpour, J. I. Ge, D. Bachrathy„ G.
Orosz. On the moment dynamics of stochastically delayed
linear control systems. International Journal of Robust and
Nonlinear Control, 30(18):8074–8097, 2020.

• Konferenciacikk
[3] Sykora Henrik, Bachrathy Dániel, A fehér zaj hatása lineáris,

késleltetett, PD szabályozás stabilitási tulajdonságaira, XX-
VI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT), pages 438
— 441, (Marosvásárhely, 2018.04.26-29.)

[6] H. T. Sykora, D. Bachrathy, G. Stepan. A theoretical investiga-
tion of the effect of the stochasticity in the material properties
on the chatter detection during turning. 29th Conference on
Mechanical Vibration and Noise, pages 1 – 5, 2017

• Poszter
[4] Henrik T Sykora, Dániel Bachrathy, An effective method to in-

vestigate stochastic delayed systems in Julia, JuliaCon posz-
ter szekció, London, UK, 2018.08.07-11.

[11] H. T Sykora, G. Fodor, D. Hajdu, D. Bachrathy, Solving Peri-
odic Stochastic Problems with Delays with the Help of Julia,
JuliaCon poszter szekció, Baltimore, US, 2019.07.22-26.

12



5. tézis

A forgácsolóerő mérése során a mért erőjelben sokszor jelentős fluktuá-
ció tapasztalható, amelyet általában a mérések minőségének jellemzésére
használnak, míg a forgácsolóerő-modell paramétereinek illesztését csak
az átlagos erőre alapozzák. Ez a fluktuáció azonban nagyságrendekkel
nagyobb mértékű annál, minthogy az mint mérési zaj magyarázható len-
ne.

A forgácsolás során olyan nagy sebességű jelenségek tapasztalha-
tók, mint forgácstöredezés, anyaginhomogenitás, nyírási sík-oszcilláció,
munkadarab felületi érdességének vagy a súrlódás lokális változása. Ezek
a jelenségek fontos szerepet játszanak a gerjesztett rezgések kialakulásá-
ban és amplitúdójában, befolyásolják a megmunkált termék felületmi-
nőségét és az öngerjesztett szerszámgéprezgések detektálását. A forgá-
csolóerő fluktuációjának modellezése több módon is lehetséges, például
a nyírási zóna modellezésével vagy bonyolult végeselemek módszerével
számítva a forgácsképződést és a forgácshalmozódást. Az ezekkel a mód-
szerekkel számított eredmények azonban rendkívül érzékenyek a nagy-
számú és nehezen mérhető paraméterek értékére, és gyakran numeriku-
san nehezen kezelhető és nagy számításigényű problémákra vezetnek.

5. tézis: A forgácsolóerő sztochasztikus modellje

Az alábbi sztochasztikus forgácsolóerő-modell:

Ft = F̄ (1 + σFΓt),

alkalmas a forgácsolóerőben tapasztalható nagy frekvenciás jelensé-
gek hatékony modellezésére, és ahol a Γt sztochasztikus folyamatot
a

dΓt = −µ1Γtdt+
√

2µ1dWt,

sztochasztikus differenciálegyenlet generálja.
Ortogonális esztergálási teszteken végzett forgácsolóerő-mérések

validálják a forgácsolóerő sztochasztikus modelljét, tehát a mérések
során tapasztalható, nagy amplitúdójú zaj a forgácsolóerő egy vele-
járó tulajdonsága, és nem a mérésből származik.
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Továbbá, a forgácsolóerő sztochasztikus fluktuációjának egyen-
értékű Γt fehérzaj közelítése megadható az alábbi formában:

Ft = F̄ (1 + σ0Γt),

ahol σ0 =
√

2σF /
√
µ1.
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6. tézis

6.a tézis: Zaj-gerjesztette rezonancia okozta „chatter-csúcs”
növekedés

A marás sztochasztikus modelljének segítségével magyarázható a
marási folyamatok során a stabil megmunkálási tartományban mér-
hető rezgésjelek Fourier-transzformáltjában megjelenő, az instabil
öngerjesztett rezgések kísérleti észlelését bizonytalanná tevő, úgy-
nevezett „chatter-csúcs”, amely a zaj-gerjesztette rezonancia ered-
ménye.

6.b tézis: A „chatter-csúcs” növekedése és az állandósult
második momentum

A stabil marási folyamat során mért rezgési jelek Fourier-transzfor-
máltjában megjelenő, úgynevezett „chatter-csúcs” magassága, vala-
mint a munkadarab és a szerszám relatív elmozdulásának állandósult
második momentuma hasonló tendencia szerint változik. Így mind-
két mennyiség felhasználhatók az öngerjesztett rezgések kialakulá-
sának mérésalapú előrejelzésére még a stabil megmunkálási paramé-
tertartományban.

Az egyszerű, sztochasztikus marási modell elméleti előrejelzéseit vali-
dáltam egy nagy felbontású marási kísérletsorozat segítségével, ahol a
mért és számított eredmények nemcsak hasonló jellegűek, hanem hason-
ló nagyságrendbe is esnek.

Kapcsolódó alfejezetek:
• 5.3. alfejezet
• 6.2. alfejezet

Kapcsolódó publikációk:
• Folyóiratcikk

[12] H. T. Sykora, D. Hajdu, Z. Dombovari and D. Bachrathy.
Chatter detection during milling utilising the stochastic cut-
ting force induced resonance. Publikáció folyamatban

15



Konferenciacikk

[6] H. T. Sykora, D. Bachrathy, G. Stepan. A theoretical investiga-
tion of the effect of the stochasticity in the material properties
on the chatter detection during turning. 29th Conference on
Mechanical Vibration and Noise, pages 1 – 5, 2017

16



Irodalomjegyzék

[1] G. Fodor, H. T. Sykora, and D. Bachrathy. Forgácsolóerő modelle-
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