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Местене на възбуждането или реакцията? Едно-осово или три-осово? SIMO или MIMO?
Модалният тест с ударно въздействие с чук е общо класифициран като два вида: местене на
възбуждането (чука) и местене на реакцията (акселерометъра). Всеки вид има своите плюсове
и минуси.
Прилагането на гореспоменатите методи за извършване на измервания в една посока (обикновено
извън равнината), използвайки един едноосов акселерометър, дава ред от FRF при преместване на
удара с чук или колона от FRF при преместване на сензор. В случай на FRF колона е необходимо да се
превключи реакцията и възбуждането на DOF на всеки FRF сигнал, за да се получи ред от FRF.
Апроксимиращата кривата на ред измерени FRF, създава модалните параметри на тестовата
структура.
Някои изпитвания обаче могат да използват повече от един акселерометър или да се измерват данни
в повече от една посока. Въпреки че основите са все още същите, при извършване на експеримента
трябва да се внимава, за да се гарантира, че има пълен ред или пълна колона на функцията за
честотна характеристика. Ако получените FRF сигнали не съдържат това, тогава не могат да бъдат
получени собствените честоти, модалните форми и демпфирането на структурата.
1. Местене на възбуждането - точката на измерване на реакцията е фиксирана (да речем точка 3), а
чукът се мести по цялата структура. Недостатъкът на този подход е продължителността на теста. Друг
недостатък е, че може да е трудно да се възбудят структури със сложни геометрия. Този подход обаче
не предизвиква ефект от масовото натоварване.

Фигура 1. Тест с местене на възбуждането

2. Местене на реакцията - точката на възбуждане е фиксирана (да речем точка 1), а сензорът се мести
по структурата. Този подход помага да се преодолее проблемът за компресиране(??) на
перпендикулярни ударни въздействия върху сложните структури. Също така, ако се използват няколко
сензора, времето за експериментиране се намалява. Обаче движението на сензора предизвиква
масово натоварващ ефект, който влияе върху точността на резултатите.

Фигура 2. Тест с местене на реакцията
Нека разгледаме случая, в който искаме триизмерни модални форми на изпитваната структура.
Получаването на триизмерни модални форми на структурата изисква получаване на данни и в трите
направления.
1. Местене на реакцията (триосов акселерометър) с фиксирана точка на възбуждане

Фигура 3. Местене на реакцията с триосов акселерометър

Възбуждане на изпитваната структура в посока извън равнината (z) на фиксирана точка (например
точка 1) и измерване на реакциите в посоките x, y и z чрез местене на триосов акселерометър върху
цялата структура води до пълна колона на матрицата на предавателната функция. Предимството на
този метод е, че е относително по-лесно да се възбуди структурата в посока от вън. Обаче
преместването на триосов акселерометър води до вариации във времето с ефектът на масовото
натоварване. За да се сведе до минимум този ефект, може да се използва малък или лек триосов
акселерометър.
2. Местене на възбуждането с триосов акселерометър, фиксиран в измервателната точка
Измерването на реакцията на изпитвания обект чрез фиксиране на триосов акселерометър на едно
място (например точка 1) и преместване на ударна на възбуждане на структурата в посока Z дава
следния набор FRF (в черно).

Фигура 4. Местене на реакцията с триосов акселерометър и възбуждане само в направление Z
Горната FRF матрица показва, че матрицата Н е непълна, тъй като няма пълна редица в матрицата на
предавателната функция и по този начин апроксимиращатата крива на измерения набор от FRF няма
да доведе до модалните свойства на тестваната структура.
За да завършите матрицата H, показана по-горе, всяка точка трябва да бъде възбудена във всичките
три посоки (x, y и z).

Фигура 5. Местене на реакцията с триосов акселерометър и възбуждане по X, Y и Z

Матрицата на предавателната функция вече има три пълни реда. Следва да се отбележи, че сега
съществуват три референции за този набор от измервания и затова сега то е MIMO случай. Имайте
предвид, че все пак ще е необходимо да превключвате DOF за възбуждане и реакция преди
апроксимация на кривата. Недостатъкът на този метод е, че няма да е възможно да се удари плоска
повърхност във всичките три посоки за повечето от точките. Едно бързо решение за този проблем е да
се прикрепи блок във всяка точка на измерване, който да действа като издатина на тествания обект.
Този блок може да бъде възбуден в посоките x, y и z, за да получи данни за всички DOF. Друг
значителен недостатък е допълнително време, необходимо за възбуждане на трите посоки във всяка
точка на измерване. Така че, това не е типичният метод, използван от повечето хора.
Разгледахме различните методи за изпитване на удар с чук, използвайки едноосови и триосови
акселерометри. Последният случай, в който можем да разгледаме, изследва какво се случва, когато
имаме повече от един сензор при извършване на ударен тест с чук.
Понякога изпитваната структура е голяма и прихващане на реакцията, използвайки един сензор, е
много досадно, поради което се изискват множество сензори, за да се намалят времето за
експериментиране. Обикновено всички тестове за удар с чук са от вид SIMO. Това може да се
наблюдава, като се препраща към първоначалните обсъдени случаи. При изпитването на възбуждане
с помощта на единичен едноосен сензор има множество изходи, тъй като ударният чук се извива над
структурата и сензорът е фиксиран на една DOF. Това означава, че има единична референтна и
множествена изходна информация, която дава матрица на предавателната функция от вид SIMO. По
подобен начин, когато възбуждането е фиксирано и един единичен осов сензор се мести по
структурата, има няколко реакции за единичната референция от удара. Когато се използва триосов
акселерометър, местенето на реакцията дава единична колона на матрицата на предавателната
функция и по този начин отново е SIMO случай. Обаче, когато методът е местене на възбуждане с триосова реакция, то това е MIMO случай, тъй като има три референции съответно към x, y и z посоката.
Също така, когато се извършва изпитване с удар при местене на възбуждането с повече от един
едноосев акселерометър, матрицата на предавателната функция е MIMO по природата, поради
наличието на множество референции за множество сензори.

1. Местене на възбуждането с няколко триосови сензора

Фигура 6. Местене на възбуждането с няколко триосови сензора
За ударно изпитание с местене на реакцията матрицата Н е SIMO по природата, защото има само един
референд (точката на възбуждане, да речем точка 1). Отново, както беше обсъдено по-горе,
използването на множество сензори намалява времето за експериментиране, но води до ефект на
«масов товар», който може да бъде сведен до минимум чрез използване на по-малки или по-леки
сензори. Друго решение е да се използват «фиктивни блокове» в други измервателни DOF, за да се
гарантира, че няма времеви разлики при извършване на теста.
В заключение, съществуват два начина за извършване на ударен модален тест. Въз основа на
изискванията могат да се използват едноосови или триосови сензори за снемане на реакцията на
тестваната структура. Необходимо е да се внимава, докато се прилагат тези концепции, за да се
гарантира, че в матрицата на предавателната функция има пълен ред или пълна колона. Ако това не
бъде постигнато, тогава модалните характеристики на тестовата структура не могат да бъдат получени.
За да намалите масово натоварващия ефект, могат да се използват по-малки или по-леки сензори.
Също така, фиктивни блокове могат да бъдат прикрепени към другите измервателни DOFs. При
извършване на местещо възбуждане в три посоки, може да се използва малък блок за възбуждане на
тестовата структура във всички посоки. И накрая, повече от един сензор може да се използва за
намаляване на времето за експеримента. Характерът на матрицата H (трансферна функция) е SIMO
или MIMO, въз основа на наличието на единично или множестено възбуждане. Също така са показани
различните комбинации, съответстващи на тях.

