
 

 

Operational Modal Analysis Оперативен модален анализ 

 
Experimental modal analysis (EMA) is based on 
forced excitation tests during which Frequency 
Response Functions   (FRFs) are measured. 
However, real world loading conditions often differ 
considerably from those used in lab testing.   Since 
all realworld systems are to a certain extent 
nonlinear, the models obtained under real loading 
will be linearized for much more representative 
working points. Additionally, environmental influences 
on system behavior, such as prestress of 
suspensions, loadinduced stiffening or aeroelastic 
interaction, will be taken into   account. 

Експерименталният модален анализ (EMA) се основава на 
тестове с принудително възбуждане, при които се измерват 
честотните предавателни функции (FRF). Въпреки това 
условията на натоварване в реалния свят често се различават 
значително от тези, използвани при лабораторните тестове. 
Тъй като всички системи от реалния свят са до известна 
степен нелинейни, моделите, получени при реално 
натоварване, ще бъдат линеаризирани за много повече  
представителни работни точки. Освен това, ще бъдат взети 
под внимание влиянията на околната среда върху 
поведението на системата, като предварително напрежение 
при окачване, натоварване предизвикващо втвърдяване или 
аеро-еластично взаимодействие. 

For many cases, such as bridges under traffic/wind 
excitation, forced excitation tests are very difficult to 
conduct when using standard testing equipment. In 
such situations, operational data is often the only type 
of data that is obtained 

В много случаи, като например мостове при възбуждане от 
трафик или вятър, принудителни възбуждащи тестове са 
много трудни за провеждане при използване на стандартно 
оборудване за тестване. В такива ситуации оперативните 
данни често са единственият вид данни, които се получават. 

Many of these structures are under some external 
uncontrollable ambient forces which causes them to 
vibrate. Since these forces in general cannot be 
measured, it is impossible to apply the Experimental 
Modal Analysis techniques that rely on the estimation 
of the Frequency Response Function. The only data 
that can be obtained from an operating structure are 
the responses due to unknown ambient excitation 
forces. These responses are typically measured in 
several positions which are referred to as the 
Degrees of Freedom (DOF), which is carried out the 
same way for EMA testing. It is in these points  that 
the modes shapes are determined. 

Много от тези структури са подложени на външни 
неконтролируеми околни сили, които ги карат да вибрират. 
Тъй като тези сили като цяло не могат да бъдат измерени, е 
невъзможно да се приложат техниките за експериментален 
модален анализ, които разчитат на оценката на функцията на 
честотна характеристика. Единствените данни, които могат 
да бъдат получени от оперативната структура, са реакциите, 
дължащи се на непознати сили на възбуждане. Тези реакции 
обикновено се измерват на няколко позиции, които отговарят 
на Степените на свобода (DOF), което се извършват по 
същия начин като тестване за ЕМА. Точно в тези точки се 
определят модалните формите. 

 
The availability of an operational model opens the way 
for insitu modelbased diagnosis and damage detection. 
Hence, a considerable interest exists in extracting valid 
models directly from the operating data. This develops 
into the Operational Modal Analysis (OMA). 

Наличието на оперативен модел отваря пътя за диагностика 
на място и откриване на повреди. Следователно 
съществува значителен интерес при извличането на 
валидни модели директно от оперативните данни. Това се 
развива в оперативния модален анализ (ОМА). 

 
 
OMA Data Acquisition and Processing OMA получаване и обработка на данни 

There are two intuitive methods to acquire the 

responses needed for Operation Modal Analysis. 

These methods are Single Run Test and Multiple 

Run Test. 

Има два интуитивни метода за получаване на реакциите, 

необходими за анализа на оперативните модели. Тези 

методи са тест с еднократно изпълнение и тест с 

многократно изпълнение. 
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Single Run Test Тест с еднократно изпълнение 

There are situations where it is undesirable to move around 
with sensors. In such cases, sensors are placed in a Single 
Run Test setup. This approach is utilized for permanent 
monitoring systems, for cases in which measurements cannot 
be repeated, or to simply save test time. 

Има ситуации, при които не е желателно да се местят сензорите. В 
такива случаи сензорите се настройват и поставят за тестване на 
единичен цикъл. Този подход се използва за постоянни системи за 
наблюдение, за случаи при които измерването не може да се 
повтаря, или просто да се спести време за тестване. 

 

Multiple Run Test Тест с многократно изпълнение 

There are many situations in which the sensors are moved 

around from one set of positions to another. This is 

defined as a Multiple Run Test setup measurement 

procedure. 

Има много ситуации, при които сензорите се преместват от един 

набор позиции в друг. Това се дефинира като процедура за 

измерване при настройка на тест с многократно изпълнение. 

In this case one or a few highquality sensors are placed in 
positions where the modes of interest receive a good 
response level. These sensors are called reference sensor(s) 
and are fixed in the same position when moving from one test 
setup to another. The rest of the sensors are placed in the 
DOF positions where mode shapes are desirable. 

В този случай един или няколко висококачествени сензори се 
поставят на позиции, където се получават добро ниво на реакция. 
Тези сензори се наричат еталонни датчици и се фиксират в една и 
съща позиция, когато се преместват от една настройка на изпитване 
в друга. Останалите сензори се поставят в позициите на DOF, 
където са модалните форми. 

The reference sensors stay in the same positions while 
repeatedly measuring the mode shapes. Since the mode 
shape part should be the same from one test setup to the 
next, it provides a way to scale the rest of the mode shape 
values for different runs of test setups. Normally, the 
adjustment is performed with some least squares fitting 
technique to utilize the multiple references available. 

Референтните сензори остават в същите позиции, докато 
многократно измерват модалните форми. Тъй като частта за 
модалната форма трябва да бъде една и съща от една настройка за 
тестване до друга, тя осигурява начин за мащабиране на 
останалите стойности на модалната форма при различни тестове и 
настройка за тестване. Обикновено корекцията се извършва с 
техниката на най-малките квадрати, за да се използват множество 
налични референции. 

For any set of measurement data, one or more response 
channels will be set as reference, and the crosspower 
spectrum will be calculated. 

За всеки набор от измервателни данни един или повече канала за 
реакция ще бъдат определени като отправна точка и ще бъде 
изчислен спектърът на кръстосана мощност. 

 
Operational Modal Analysis Algorithms Алгоритми за оперативен модален анализ 

The purpose of this procedure is to extract modal 

parameters from data acquired under operating 

conditions. This means it is under the influence of its 

natural excitation such as airflow around the structure, 

traffic on the bridges, internal excitation of rotating 

machinery. 

Целта на тази процедура е да се извлекат модални параметри 

от данните, получени при експлоатационни условия. Това 

означава, че той е под влияние на естественото му възбуждане, 

като въздушен поток около структурата, трафик по мостовете, 

вътрешно възбуждане на въртящи се машини. 

The Operational Modal Analysis module is aimed 

specifically at applications where the inputs (Excitations) 

cannot be measured and works only when responses such 

as accelerations signals are available. The ideal situation 

is when the input has a flat spectrum. 

Модулът за оперативен модален анализ е насочен специално към 

приложения, където входовете (Excitations) не могат да бъдат 

измерени и работят само когато има отговори като сигнали за 

ускорение. Идеалната ситуация е, когато входът има плосък 

спектър. 

The classical modal analysis methods applied on FRF sets 

can be adopted directly to process the corresponding CPS 

signals to yield the modal parameters (e.g., Natural 

Frequencies, Damping ratios, and Mode Shapes). 

Методите за класически модални анализи, приложени върху 

множества от FRF, могат да бъдат приети директно за обработка 

на съответните CPS сигнали, за да се получат модалните 

параметри (напр. собствени честоти, коефициенти на затихване и 

модалната форма). 

Some parameter identification methods were developed 

specifically for OMA. These are: Frequency Domain 

Decomposition (FDD) and Enhanced Frequency Domain 

Decomposition (EFDD). The foundation of these methods 

is Singular Value Decomposition, and these are equivalent 

to Complex MIF. The peaks of singular value signals are 

considered the modes. That is the reason they are also 

referred to as the peakpick method. Stochastic subspace 

identification (SSI) is another popular method to process 

the OMA data set. 

Някои методи за идентифициране на параметри са разработени 

специално за ОМА. Това са: декомпозиция в честотна област 

(FDD) и декомпозиция в разширена честотна област (EFDD). 

Основата на тези методи е декомпозиция по сингулярни 

стойности (разлагане по особени стойности), а те са еквивалентни 

на комплексните MIF. Пиковете на сигналите с единична стойност 

се считат за режими. Това е причината, поради която те се 

наричат и метода на пиковия избор. Стохастичната 

подпространствена идентификация (SSI) е друг популярен метод 

за обработка на данните от OMA. 

 
 


