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Jarosław BEDNARZ, Wojciech LISOWSKI 

EKSPLOATACYJNA ANALIZA MODALNA MOSTU WANDA 

Z WYKORZYSTANIEM CZUJNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH 

 

Eksploatacyjna Analiza Modalna pozwala na wyznaczenie częstotliwości drgań własnych, współczynników tłumienia mo-

dalnego oraz postaci drgań własnych dowolnej konstrukcji mechanicznej w warunkach jej rzeczywistej pracy. W artykule 

przedstawiono sposób przeprowadzenia badań modalnych mostu w trakcie jego normalnej eksploatacji z wykorzystanie czuj-

ników bezprzewodowych. Głównym celem prowadzonych badań było wyznaczenie częstotliwości oraz postaci drgań własnych 

badanego mostu oraz porównanie jakości estymacji parametrów modalnych mostu z wykorzystanie klasycznych przewodowych 

akcelerometrów piezoelektrycznych oraz systemu bezprzewodowego. 

 

WSTĘP 

Konstrukcje budowlane w czasie eksploatacji (przemysł, infra-
struktura) są narażone na dynamiczne oddziaływania pochodzące 
głównie od: pracy maszyn, przepływu płynu w przewodach, ruchu 
pojazdów, wiatru lub strumienia opływającej części konstrukcji 
wody. Eksperymentalne badania modalne  takich konstrukcji pozwa-
lają ocenić ich własności dynamiczne w przypadku braku możliwo-
ści wykorzystania wiarygodnego modelu numerycznego i/lub zwięk-
szyć poprawność dostępnego modelu numerycznego. Prowadzenie 
badań modalnych rozważanych konstrukcji jest często znacznie 
utrudnione w przypadku ich dużych rozmiarów. Połączenie czujni-
ków pomiaru odpowiedzi na wymuszenie do aparatury rejestrującej 
sygnały wymaga bardzo długich przewodów. Trudno jest też efek-
tywnie pobudzić takie konstrukcje do drgań przy użyciu przyrządów 
stosowanych typowo w badaniach modalnych. Dodatkowo, charak-
ter pracy konstrukcji może utrudniać swobodę prowadzenia badań, 
ponieważ efektywne pobudzenie do drgań konstrukcji wymaga 
utrzymania w czasie badań ich funkcji (np. praca maszyn, ruch 
kołowy), a ta z kolei nie pozwala na swobodne rozmieszczanie 
przewodów łączących czujniki z rejestratorem/analizatorem. Elimi-
nacja przewodowego połączenia czujników drgań z rejestrato-
rem/analizatorem może znacznie ułatwić prowadzenie badań mo-
dalnych rozważanych konstrukcji i przyspieszyć badania . Wymie-
nione problemy stanowiły motywacje autorów do przetestowania 
zastosowania czujników bezprzewodowych w badaniach konstrukcji 
budowlanej o dużych rozmiarach.  

 W artykule przedstawiono wyniki badań modalnych [1,2,3,4,5] 
Mostu Wanda w Krakowie (rys. 1), których głównym celem była 
identyfikacja częstotliwości i postaci drgań własnych badanego 
obiektu przy wykorzystaniu wymuszenia eksploatacyjnego w postaci 
normalnego ruchu samochodowego po płycie mostu. Zakres prze-
prowadzonych badań obejmował: 
1. eksperyment modalny z wykorzystaniem wymuszenia eksploat-

acyjnego, 
2. estymację parametrów modelu modalnego badanego obiektu na 

podstawie wyników przeprowadzonego eksperymentu, 
3. opracowanie wyników badań. 
 

 
Rys. 1. Most Wanda w Krakowie 

 
W trakcie prowadzonych badań wykorzystano bezprzewodowy 

system do pomiaru drgań, a wyniki estymacji parametrów modal-
nych w oparciu o sygnały zarejestrowane przez ten system porów-
nano z  wynikami estymacji na podstawie sygnałów zarejestrowa-
nych przez klasyczny przewodowy system pomiarowy. W artykule 
przedstawiono jedynie fragmentaryczny opis wyników badań z 
wykorzystaniem systemu przewodowego. Pełny opis tych badań 
można znaleźć w publikacji [2]. 

1. OPIS EKSPERYMENTU 

W czasie pomiaru badany obiekt był wymuszany poprzez nor-
malny ruch pojazdów. W trakcie przeprowadzonego eksperymentu 
modalnego wykorzystano sieć punktów pomiarowych obejmującą 
11 punktów. Przyjęto następujący układ współrzędnych: 
1. początek podpora nr 1, 
2. X – poziomo wzdłuż osi jezdni, 
3. Y – poziomo poprzecznie do osi jezdni w lewo, 
4. Z – pionowo w górę. 

Na rysunku 2 przedstawiono siatkę punktów pomiarowych wy-
korzystywanych w badaniach modalnych mostu z wykorzystaniem 
systemu przewodowego, na rysunku 3 – siatkę punktów pomiaro-
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wych obiektu wykorzystana w badaniach modalnych z wykorzysta-
niem czujników bezprzewodowych. 

 

 
Rys. 2. Siatka punktów pomiarowych wykorzystana w pomiarach z 
wykorzystaniem systemu przewodowego 

 

 
Rys. 3. Siatka punktów pomiarowych wykorzystana w pomiarach z 
wykorzystaniem systemu bezprzewodowego 

 
Do badań wykorzystano następująca aparaturę pomiarowa 

(Rys. 4): 
1. komputer pomiarowy, 
2. zaprojektowane w Katedrze Robotyki i Mechatroniki AGH czuj-

niki bezprzewodowe. 

 

 
Rys.4. Aparatura pomiarowa 

 
W czasie badań przeprowadzono 5 eksperymentów częścio-

wych, w których czujniki były przestawiane w kolejne położenia. 
Czujnik referencyjny pozostawał w jednym miejscu przez wszystkie 
eksperymenty. 

Poniżej zestawiono najważniejsze cechy przeprowadzonych 
badań: 
1. zastosowano wymuszenie eksploatacyjne (ruch pojazdów po 

jezdni mostu), 
2. czujnik referencyjny znajdował się pomiędzy podpora 5 i 6 po 

prawej stronie mostu w punkcie PRBS:15:Z, 
3. równocześnie z pomiarem sygnału referencyjnego mierzono 

sygnały odpowiedzi na wymuszenie – przyspieszenia drgań, w 
każdym punkcie pomiarowym w kierunku prostopadłym do po-
wierzchni mostu – Z, 

4. rejestrowano przebiegi czasowe przyspieszenia drgań sygnałów 
odpowiedzi i referencji o długości  300 sekund, 

5. na podstawie mierzonych sygnałów pomiarowych wyznaczono 
wzajemne gęstości widmowe mocy miedzy sygnałem referen-
cyjnym a sygnałami odpowiedzi, 

6. zakres częstotliwości pomiaru ustalono na 0÷100 Hz, 
7. rozdzielczość częstotliwościową pomiaru ustalono na 0.25 Hz, 
8. estymowane przebiegi wzajemne gęstości widmowe mocy były 

uśredniane w dziedzinie częstotliwości w celu kompensacji błę-
dów losowych pomiaru. 

2. WYNIKI BADAŃ 

Estymacje parametrów modalnych poprzedziła analiza jakości 
danych pomiarowych w oparciu o przebiegi zmierzone w punkcie 
pomiaru referencyjnego we wszystkich przeprowadzonych ekspe-
rymentach częściowych. Na rysunku 5 pokazano przebiegi widm 
amplitudy sygnału referencyjnego. Przebiegi te pokazują, ze we 
wszystkich eksperymentach częściowych przebieg widma jest 
podobny, co oznacza, ze wymuszenie było odpowiednie 
w każdym z testów. 

 

 
Rys. 5. Widma amplitudy przyspieszenia drgań mierzonego  
w punkcie referencyjnym w 5 kolejnych eksperymentach częścio-
wych. 

 
Na rysunku 6 przedstawiono przebiegi unormowanej sumy am-

plitud wzajemnych gęstości widmowych mocy. Maksima lokalne 
tych przebiegów wskazują wartości częstotliwości drgań własnych 
oraz częstotliwości źródeł wymuszenia. Położenie tych maksimów 
oznacza, że w trakcie przeprowadzonych eksperymentów zostały 
odwzorowane w zarejestrowanych przebiegach drgania własne dla 
częstotliwości z zakresu 0÷50 Hz. 
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Rys. 6. Unormowana suma przebiegów amplitudy wzajemnych 
gęstości widmowych mocy 

 
Wskaźnik SUM został wykorzystany w czasie estymacji warto-

ści częstotliwości drgań własnych (CDW) i współczynników tłumie-
nia modalnego (WTM). Estymacja parametrów była przeprowadzo-
na przy pomocy modułu oprogramowania MDOF pakietu oprogra-
mowania do analizy modalnej VIOMA, zastosowano algorytmy 
LSCE i BR. Przeprowadzono zbiór procedur estymacji, z których 
wyników wybrano najbardziej reprezentatywne postacie drgań przy 
pomocy autorskiej procedury konsolidacji modelu modalnego będą-
cej składnikiem oprogramowania VIOMA [6]. Wyniki estymacji pa-
rametrów modelu modalnego na podstawie danych zarejestrowa-
nych w czasie eksperymentu zestawiono w tabeli 1, w której 
umieszczono również zestawienie parametrów modalnych badane-
go obiektu wyestymowanych na podstawie danych zarejestrowa-
nych w trakcie pomiaru klasycznymi akcelerometrami piezoelek-
trycznymi. Dla postaci drgań własnych zarejestrowanych za pomocą 
czujników bezprzewodowych i akcelerometrów piezoelektrycznych 
obliczono współczynnik MAC (z ang. - Modal Assurance Criterion), 
którego wartośći przedstawiono w tabeli 2. Przykład postaci drgań 
własnych (PDW) badanego przęsła mostu przedstawiono na rysun-
ku 7. 

 
Tab. 1. Zestawienie wyestymowanych wartości częstotliwości drgań 

własnych i współczynników tłumienia 

Nr postaci 

Czujniki bezprzewodowe 

CDW Hz] WTM [%] 

1 
2 
3 

2.16 
3.16 
5.24 

18.68 
5.47 
3.43 

Nr postaci 

Akcelerometry piezoelektryczne 

CDW Hz] WTM [%] 

1 
2 
3 

1.84 
3.16 
5.43 

3.77 
2.76 
2.52 

 
Tab. 2. Wartości współczynnika MAC 

Czujniki bezprzewodowe 
Nr postaci 

MAC [%] 
Akcelerometry piezoelektryczne 

Nr postaci 

1 
2 
3 

30 
58 
33 

1 
2 
3 

 

 

 
Rys. 7. Przykład PDW badanego przęsła mostu (a – czujniki bez-
przewodowe, b – akcelerometry piezoelektryczne) 

PODSUMOWANIE 

W rozważanym paśmie częstotliwości zidentyfikowano trzy po-
stacie drgań własnych badanego obiektu. Dwie z tych postaci wyka-
zują znaczne podobieństwo do postaci otrzymanych z wykorzysta-
niem klasycznych akcelerometrów piezoelektrycznych, jedna 
z postaci ma dokładnie taką samą wartość częstotliwości drgań 
własnych dla obu przeprowadzonych pomiarów. Należy jednak 
stwierdzić, że w czasie prowadzenie badań zaprojektowany system 
nie spełniał całkowicie wymagań dotyczących poprawnej estymacji 
parametrów modalnych ze względu na zbyt niską korelację pomię-
dzy postaciami drgań własnych zarejestrowanych czujnikami bez-
przewodowymi i klasycznymi akcelerometrami. Analiza zastosowa-
nego sprzętu oraz wyników pomiarów pozwala stwierdzić, że istnie-
je szereg przyczyn, które mogą mieć wpływ na niekorzystne wyniki 
badań. Niektóre z nich to: 
1. zastosowanie nisko-budżetowych czujników, które mogły oka-

zać się nieodpowiednie do pomiarów w niskim zakresie często-
tliwości (problem dużej wartości składowej amplitudy widm sy-
gnałów drganiowych), 

2. ograniczenie wartości amplitudy siły wymuszającej ze względu 
na korki, które powstawały na moście w trakcie trwania pomiaru, 

3. mała liczba wykorzystanych czujników, która spowodowała 
konieczność przeprowadzenia pięciu eksperymentów częścio-
wych, 

4. wahania temperatury i wilgotności powietrza w trakcie trwania 
pomiaru. 
W związku z tymi problemami proponowane jest powtórzenie 

pomiarów z wykorzystaniem czujników lepiej dostosowanych do 
pomiarów niskoczęstotliwościowych. 

Z drugiej strony należy jednak stwierdzić, że zaprojektowany 
bezprzewodowy system pomiarowy jest niezwykle przydatny w 
sytuacji, gdy wymagana jest łatwość przeprowadzenia pomiaru. 
Główne zalety zaprojektowanego systemu to: 
1. łatwość rozmieszczenia czujników (brak długich i ciężkich kabli 

pomiarowych), 
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2. brak konieczności przeprowadzania kabli w poprzek jezdni, 
3. brak konieczności stosowania zewnętrznego źródła zasilania. 

W trakcie pomiaru wystąpiły jednak problemy związane ze zbyt 
wolna szybkością transmisji radiowej zarejestrowanych danych z 
modułu bazowego do komputera pomiarowego. Szybkość transmisji 
radiowej jest szczególne istotna, jeżeli istnieje konieczność wielo-
krotnego wykorzystywania modułów bazowych systemu pomiaro-
wego w związku z koniecznością przeprowadzenia wielu ekspery-
mentów częściowych. Problem ten częściowo rozwiązano stosując 
opcjonalną transmisję przewodową poprzez złącze typu RS, które 
można wykorzystać w trakcie przegrywania danych pomiarowych. 

Istotną zaletą zaprojektowanego systemu jest niskie zużycie 
energii, co umożliwia przeprowadzenie wielu eksperymentów czę-
ściowych bez korzystania z zewnętrznego źródła zasilania. Zasto-
sowane w systemie pomiarowym akumulatory wystarczyły do prze-
prowadzenia całego eksperymentu, po pomiarze stwierdzono, że w 
trakcie pomiaru zużyto mniejszą część zgromadzonej w nich ener-
gii. 

Przeprowadzone pomiary dowiodły, że zaprojektowany bez-
przewodowy system pomiarowy może być z powodzeniem wyko-
rzystywany w badaniach modalnych obiektów budowlanych. Idea 
zastosowania kilku modułów bazowych połączonych krótkimi ka-
blami z czujnikami oraz bezprzewodowa komunikacja pomiędzy 
poszczególnymi modułami oraz komputerem pomiarowym okazała 
się szczególnie wygodna w przypadku prowadzenia badań modal-
nych dużych obiektów. 

Przeprowadzone badania udowodniły, że zaprojektowany sys-
tem może być z powodzeniem stosowany zarówno w identyfikacji 
układów mechanicznych jak i w przypadku monitorowania i diagno-
styki ich stanu dynamicznego. 
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Operational model analysis of Wanda bridge  
with use of wireless sensors 

Operational Modal Analysis aims at determination of 

natural frequency values, damping ratio values and mode 

shapes of an engineering structure in its operational condi-

tions. The paper presents technique of modal testing of the 

bridge in its operational conditions with use of wireless sen-

sors. The main goal of the carried out investigations was 

determination of natural frequencies and mode shapes of the 

bridge. The results achieved basing on measurement con-

ducted with use of typical piezoelectric accelerometers con-

nected to the measuring device with cable were compared 

with the ones determined basing on measurement with use of 

the wireless sensors. 
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