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BADANIA MODALNE KONSTRUKCJI WIADUKTU DROGOWEGO 

 

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 wiaduktu drogowego w trakcie jego normalnej eksploatacji. Głów-

nym celem prowadzonych badań było wyznaczenie częstotliwości oraz postaci drgań własnych w celu znalezienia ewentual-

nych uszkodzeń konstrukcji badanego obiektu. W artykule przedstawiono również sposób oceny jakości zarejestrowanych da-

nych pomiarowych oraz ich analizy dla potrzeb estymacji parametrów modalnych badanej konstrukcji wiaduktu. Wyniki badań 

zostały wykorzystane przez zarządcę wiaduktu do zaplanowania ewentualnego remontu jego konstrukcji nośnej. 

 

WSTĘP 

W artykule przedstawiono wyniki badań modalnych [1,2,3] wia-
duktu drogowego (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 wiaduktu. Zakres przeprowadzo-
nych 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. Ogólny widok fragmentu konstrukcji badanego wiaduktu 
drogowego 

1. OPIS EKSPERYMENTU MODALNEGO 

W czasie pomiaru badany obiekt był wymuszany poprzez nor-
malny ruch pojazdów po jezdni wiaduktu. 

W trakcie przeprowadzonego eksperymentu modalnego wyko-
rzystano sieć punktów pomiarowych obejmującą 42 punkty. Przyjęty 
rozkład punktów to 2 linie po obu stronach jezdni wzdłuż całej dłu-
gości wiaduktu i fragment linii w środkowej części mostu: 
1. 18 punktów rozmieszonych wzdłuż lewego skrajnego dźwigara 

– czujniki mocowane do spodniej powierzchni dźwigara, 

2. 18 punktów rozmieszonych wzdłuż prawego skrajnego dźwigara 
– czujniki mocowane do spodniej powierzchni dźwigara, 

3. 6 punktów rozmieszczonych wzdłuż czwartego dźwigara od 
prawej strony na środkowym przęśle – czujniki mocowane do 
spodniej powierzchni dźwigara. 
Przyjęty układ współrzędnych:  

1. początek układu przyjęto w punkcie A:11, 
2. X – poziomo wzdłuż osi jezdni, 
3. Y – poziomo poprzecznie do osi jezdni w lewo patrząc zgodnie 

z osią X, 
4. Z – pionowo w górę. 

Sieć punktów pomiarowych wykorzystana w trakcie prowadzo-
nych badań została przedstawiona na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Rozmieszczenie punktów pomiarowych 

 
Sieć punktów pomiarowych składała się z trzech komponentów 

rozmieszczonych następująco: 
1. Komponent A – 18 punktów po prawej stronie wiaduktu patrząc 

zgodnie z osią X, 
2. Komponent B – 18 punktów po lewej stronie wiaduktu patrząc 

zgodnie z osią X, 
3. Komponent S – 6 punktów w środkowej części wiaduktu. 

Do badań wykorzystano następującą aparaturę pomiarową:  
1. 16-kanałowy rejestrator cyfrowy typu TEAC GX-1, 
2. 10 akcelerometrów piezoelektrycznych typu PCB 393A03.  

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 wiaduktu), 
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2. czujnik referencyjny znajdował się po prawej stronie wiaduktu 
(patrząc zgodnie z osią X) w punkcie A:42: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 900 s, 

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

6. częstotliwość próbkowania pomiaru ustalono na 100 Hz, 
7. estymowane przebiegi wzajemne gęstości widmowe mocy były 

50 razy uśredniane w dziedzinie częstotliwości w celu kompen-
sacji błędów losowych pomiaru, 

8. w celu wykorzystania wszystkich punktów pomiarowych dane 
rejestrowane były w 5 eksperymentach częściowych. 

2. WYNIKI ESTYMACJI PARAMETRÓW MODALNYCH 
CAŁEGO WIADUKTU 

Estymację parametrów modalnych poprzedziła analiza jakości 
danych pomiarowych w oparciu o przebiegi zmierzone w punkcie 
pomiaru referencyjnego we wszystkich przeprowadzonych ekspe-
rymentach częściowych. Na rysunku 3 pokazano przebiegi widm 
amplitudy sygnału referencyjnego. Przebiegi te pokazują, że we 
wszystkich eksperymentach częściowych przebieg widma jest 
podobny co oznacza, że wymuszenie było odpowiednie w każdym z 
testów. 

 

 
Rys. 3. Widma amplitudy przyspieszenia drgań (dB/(m/s2)) mierzo-
nego w punkcie referencyjnym w 5 kolejnych eksperymentach 
częściowych 

 
Na rysunku 4 przedstawiono przebiegi unormowanej sumy am-

plitud wzajemnych gęstości widmowych mocy. Maksima lokalne 
tych przebiegów wskazują wartości częstotliwości drgań własnych. 
Położenie tych maksimów oznacza, że w trakcie przeprowadzonych 
eksperymentów zostały odwzorowane w zarejestrowanych przebie-
gach drgania własne dla częstotliwości z zakresu 0÷50 Hz. 

 

 
Rys. 4. Unormowana suma przebiegów amplitudy wzajemnych 
gęstości widmowych mocy 

 
Wskaźnik SUM został wykorzystany w czasie estymacji warto-

ści częstotliwości drgań własnych. 
Estymacja parametrów była przeprowadzona przy pomocy mo-

dułu oprogramowania MDOF pakietu oprogramowania do analizy 
modalnej VIOMA [4] oraz modułu Modal Analysis oprogramowania 
CADA-X. Zastosowano algorytmy LSCE i BR. Przeprowadzono 
zbiór procedur estymacji, z wyników których wybrano najbardziej 
reprezentatywne postacie drgań przy pomocy autorskiej procedury 
konsolidacji modelu modalnego będącej składnikiem oprogramowa-
nia VIOMA.  

Wyniki estymacji parametrów modelu modalnego zestawiono 
w tabeli 1. Rysunki zidentyfikowanych postaci drgań własnych 
przedstawiono na rysunkach 5÷13. Numery postaci drgań własnych 
na rysunkach 5÷13 są zgodne z numeracją podaną w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Zestawienie wyestymowanych parametrów modalnych 

Lp. Częstotliwość drgań własnych [Hz] Współczynnik tłumienia [%] 

1 2,47 4,65 

2 6,15 2,64 

3 7,06 3,18 

4 9,41 2,46 

5 11,74 2,96 

6 12,57 1,41 

7 13,37 1,45 

8 14,52 1,91 

9 15,48 0,29 

  

 
Rys. 5. Kształt postaci drgań własnych nr 1 

 
Rys. 6. Kształt postaci drgań własnych nr 2 
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Rys. 7. Kształt postaci drgań własnych nr 3 

 
Rys. 8. Kształt postaci drgań własnych nr 4 

 
Rys. 9. Kształt postaci drgań własnych nr 5 

 
Rys. 10. Kształt postaci drgań własnych nr 6 

 
Rys. 11. Kształt postaci drgań własnych nr 7 

 
Rys. 12. Kształt postaci drgań własnych nr 8 

 
Rys. 13. Kształt postaci drgań własnych nr 9 

 
Dla badanego wiaduktu przeprowadzono dodatkową analizę 

porównującą częstotliwości drgań własnych oraz współczynniki 
tłumienia dla każdej z trzech belek podłużnych A, B i S. Wyniki 
analiz przedstawione są w tabeli 2. 

Przeprowadzono również analizę modalną sześciu przekrojów 
poprzecznych wiaduktu dla następujących punktów: 
1. przekrój I – punkty A31, S31, B31, 
2. przekrój II – punkty A32, S32, B32, 
3. przekrój III – punkty A33, S33, B33, 
4. przekrój IV – punkty A34, S34, B34, 
5. przekrój V – punkty A41, S41, B41, 
6. przekrój VI – punkty A42, S42, B42. 

Wyniki analiz dla przekrojów poprzecznych przedstawione są 
w tabeli 3. 

 
Tab. 2. Porównanie wartości częstotliwości drgań  

własnych oraz współczynników tłumienia  
dla trzech przekrojów podłużnych wiaduktu  

Lp. 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

Belka skrajna A 
Współczynnik tłumienia [%] 

Belka skrajna A 

1 
2 
3 
4 
5 

2.4901 
6.0954 
7.0890 
9.2961 
14.5196 

3.2981 
2.4679 
3.1500 
2.3413 
1.5672 

Lp. 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

Belka środkowa S 
Współczynnik tłumienia [%] 

Belka środkowa S 

1 
2 
3 
4 
5 

2.4943 
6.1831 
7.1190 
9.5617 
14.5754 

3.1512 
2.6433 
3.8300 
2.6675 
2.6575 

Lp. 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

Belka skrajna B 
Współczynnik tłumienia [%] 

Belka skrajna B 

1 
2 
3 
4 
5 

2.5040 
6.1403 
7.0120 
9.3437 
14.5313 

3.5329 
2.4631 
2.9634 
2.8538 
1.5883 

 



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 825 
 

Tab. 3. Porównanie wartości częstotliwości drgań własnych  
oraz współczynników tłumienia dla trzech przekrojów  

poprzecznych wiaduktu  

Lp. 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

Przekrój poprzeczny I 
Współczynnik tłumienia [%] 

Przekrój poprzeczny I 

1 
2 
3 
4 
5 

    2.4787 
    6.1573 
    6.9785 
    9.3085 
   14.5408 

    3.2964 
    2.6558 
    2.8302 
    3.0661 
    2.1565 

Lp. 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

Przekrój poprzeczny II 
Współczynnik tłumienia [%] 

Przekrój poprzeczny II 

1 
2 
3 
4 
5 

    2.4824 
    6.1391 
    6.9966 
    9.3391 
   14.4916 

    3.6399 
    2.4361 
    3.9851 
    2.7833 
    1.8553 

Lp. 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

Przekrój poprzeczny III 
Współczynnik tłumienia [%] 

Przekrój poprzeczny III 

1 
2 
3 
4 
5 

    2.4963 
    6.1359 
    6.9842 
    9.3521 
   14.4044 

    3.5230 
    2.8454 
    3.5245 
    2.9223 
    1.6887 

Lp. 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

Przekrój poprzeczny IV 
Współczynnik tłumienia [%] 

Przekrój poprzeczny IV 

1 
2 
3 
4 
5 

    2.5225 
    6.1641 
    7.1243 
    9.3836 
   14.5416 

    3.7549 
    2.6804 
    3.8243 
    2.8947 
    1.6842 

Lp. 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

Przekrój poprzeczny V 
Współczynnik tłumienia [%] 

Przekrój poprzeczny V 

1 
2 
3 
4 
5 

    2.5258 
    6.1412 
    7.0510 
    9.3182 
   14.5616 

    3.1883 
    2.6951 
    2.3079 
    3.7896 
    2.0034 

Lp. 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

Przekrój poprzeczny VI 
Współczynnik tłumienia [%] 

Przekrój poprzeczny VI 

1 
2 
3 
4 
5 

    2.5274 
    6.1523 
    7.1138 
    9.4056 
   14.4488 

    3.3240 
    2.7880 
    2.0352 
    2.6919 
    1.5904 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentalnych badań 
modalnych wiaduktu można postawić następujące wnioski i uwagi: 
1. Postacie drgań własnych (PDW) nr 1 2 3 4 i 8 zostały dobrze 

odwzorowane w wynikach przeprowadzonego eksperymentu 
modalnego. PDW nr 5, 6, 7 i 9 stanowią przykład słabo odwzo-
rowanych postaci. Słabe odwzorowanie tych postaci wynika z 
niskiego poziomu wymuszenia w odpowiadającym im zakresie 
częstotliwości. Powoduje to słabe ich odwzorowanie w zareje-
strowanych danych pomiarowych i nieprecyzyjną estymację 
tych PDW.  

2. Ograniczona liczba punktów pomiarowych utrudnia interpreta-
cję i rozróżnianie PDW dla wyższych częstotliwości, które są 
nieistotne z punktu widzenia celów badania obiektu. 

3. Duże przemieszczenia punktów w środkowej części wiaduktu, 
które są widoczne w PDW nr 1, 3 i 6 wynikają w znacznej czę-
ści z różnic między przebiegami amplitudy widma wymuszenia 
występującego w sesji pomiarowej, podczas której dokonywa-

no rejestracji przebiegów przyspieszenia drgań w tych punk-
tach i przebiegami występującymi w pozostałych 4 sesjach 
pomiarowych. 

4. Pomiar ze względu na specyfikę obiektu (rozmiary, dostępność 
powierzchni pomiarowych, dostępność zasilania) wymagał za-
angażowania znacznych środków technicznych: alpinistów, 
samochodu z wysięgnikiem, generatora napięcia itp. 

5. Warunki pogodowe w dniu przeprowadzania pomiarów (inten-
sywne opady śniegu, odwilż) nie wpłynęły na wyniki pomiarów. 
Zdecydowały tylko o ograniczonej liczbie punktów pomiaro-
wych na czwartym dźwigarze od prawej strony. Punkty te były 
dostępne jedynie z wysięgnika, a miękkie podłoże uniemożli-
wiało podjechanie tam samochodem po skarpie pod obiektem. 

6. Pomiary wykonywano w jednym dniu, co gwarantuje wiarygod-
ność wyników dzięki w miarę stałym warunkom otocze-
nia(temperatura, wilgotność). 
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Modal researches of road viaduct 

Operational Modal Analysis allows to determine natural 

frequencies, modal damping ratios and mode shapes of any 

mechanical structure in terms of its actual work. This paper 

presents a method of modal testing of road viaduct during its 

normal operation. The main purpose of the researches was to 

determine the frequencies and mode shapes to find the dam-

age of viaduct. In the paper a method for assessing the quali-

ty of the recorded measurement data and methods for its 

analysis for the estimation of modal parameters are also 

presented. The results were used by the manager of the via-

duct to plan its potential renovation. 
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