
 

 

 

 

 

 
 

 

CARACTERISTICILE SISTEMULUI 

 
Sistemul de testare dinamicǎ este compus din software de analizǎ 

modalǎ specializat tip Me’Scope Pro 7754-3. Software-ul permite 

aplicarea metodelor de ODS (Operational Shape Deflection), SIMO si 

MIMO (determinarea modurilor de vibratie si a frecventelor proprii la 

excitare unicǎ sau multiplǎ). Licenţa hardware Pulse (Bruel&Kjaer), cu 

upgrade de la 12 la 17 canale. 

Software-ul Modal Test Consultant pentru analiza modalǎ cu 

excitare sinusoidalǎ sau tip impuls (acest program permite automatizarea 

procesului de testare modalǎ a structurilor; programul are facilitǎţi pentru 

definirea graficǎ a structurii, controlul calibrǎrii, controlul semnalelor de 

test, sincronizarea achiziţiei cu generarea semnalului de test, filtarea 

semnalelor achiziţionate şi postprocesarea lor în vederea exportului 

structurii, împreunǎ cu toate informaţiile despre testare - grade de 

libertate, spectre, funcţii de rǎspuns în frecvenţǎ - în format UFF şi 

compatibil Me’Scope Pro). 

Software-ul Operational Deflection Shape pentru analiza modalǎ 

fǎrǎ excitare cu memorarea funcţiilor de rǎspuns în timp a sistemului 

supus unei excitari naturale (acest program are facilitǎţi similare cu Modal 

Test Consultant, dar toate funcţiile sunt orientate pentru determinarea 

funcţiilor de rǎspuns între puncte de mǎsurare şi nu între un punct de 

mǎsurare şi cel de rǎspuns, ca în cazul Modal Test Consultant; şi acest 

program permite exportul datelor cǎtre programul de post-procesare a 

parametrilor modali Me’Scope Pro); software Operational Modal Analysis 

(OMA) (metoda OMA a fost introdusǎ în practica analizei dinamice a 

sistemelor în ultimii ani, bazându-se pe o analizǎ statisticǎ a semnalelor de 

rǎspuns ale unei structuri supuse la o excitaţie aleatorie; metoda 

completeazǎ metodele ODS, SIMO si MIMO pentru cazul în care sistemul 

nu poate fi excitat cu semnal tip sinusoidal sau impuls şi pentru sisteme cu 

parametrii ce se pot modifica în timp, permiţând şi studiul sistemelor 

neliniare).  

Sistemul de excitare TV 51110 este format din excitator de 

vibraţii şi amplificator de putere. Sistemul este de mici dimensiuni, nu 

necesitǎ sursǎ de rǎcire forţatǎ (similarǎ unui compressor cu palete, inerent 

zgomotos) şi va fi integratǎ într-un sistem ce va permite testarea 

microstructurilor la conditii de vibraţii exterioare. Programele Pulse, 

Modal Test Consultant, Operational Deflection Shape, Operational Modal 

Analysis au upgrade nelimitat pe toatǎ durata de viaţa a produsului.  

Performanţe:  

- analizǎ parametrii lor modali ai structurilor (identificare modală: posibilitate 

de identificare a parametrilor modali din datele înregistrate - în condiţii reale 

de funcţionare a structurii);  

- posibilitate de validare a modelului şi a rezultatelor modale; filtre: trece jos, 

trece sus, trece bandă, stop bandă, frecvenţe de tăiere selectate de utilizator; 

- posibilitate de aplicare a algoritmilor stohastici de identificare; posibilitate de 

estimare a amortizării şi modului propriu de vibraţie din vectorul propriu 

rezultat din identificarea frecvenţei proprii (naturale);  

- posibilitate de decuplare a modurilor şi determinarea amortizării prin 

decrementul logaritmic rezultat din decuplarea modurilor proprii;  

- posibilitate de realizare a graficelor 2D şi 3D (selectare legende, selectare tip 

culoare linii, format numeric pentru valori - ingineresc, fix şi ştiinţific, scalare 

liniară a valorilor sau în dB, posibilitate de zoom, posibilitate de punctare pe 

grafice a unor valori importante);  

- posibilitate export parametri estimaţi prin identificare stohastică). 

 

SOFTWARE ANALIZǍ MODALǍ (PULSE) 

Modal Test Consultant / Operational Deflection Shape / Operational 

Modal Analysis / Me'Scope Pro 7754 J / Sound Power / Sound Intensity 

Mapping –  Brüel&Kjær  

 


