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MODAL DATA ACQUISITION USING THE CoCo-80X/90 
 

Introduction 

The Modal Data Acquisition (MDA) function for the CoCo-80X/90 allows the user to conveniently acquire modal data. It provides an 

interactive user interface for testing, which gives the user flexibility to assign geometric DOFs and signal names to data files even 

during the middle of testing. Data files can then be transferred to the PC with just a few mouse clicks. After the data files are generated, 

modal analysis can be performed by EDM Modal software from Crystal Instruments. 

This document describes a step-by-step process of CoCo MDA function and the use of EDM Modal software as an example for 

complete modal analysis. 

Функцията за снемане на модални данни (MDA) за CoCo-80X / 90 позволява на потребителя да снеме модални данни. Тя 
осигурява интерактивен потребителски интерфейс за тестване, който дава на потребителя гъвкавост да свързване на 
геометрични DOF и имена на сигнали до файлове с данни дори и по време на тестването. След това файловете с данни 
могат да бъдат прехвърлени на компютъра само с няколко щраквания на мишката. След като се генерират файловете с 
данни, модалният анализ може да се извърши чрез софтуера EDM Modal от Crystal Instruments. 

Този документ описва стъпка по стъпка процеса на CoCo MDA функция и използването на EDM Modal софтуер като пример за 
пълен модален анализ. 
 
System Set Up 

When using the CoCo-80X to perform modal testing, 2, 4, 8 channel versions will support MDA. Even the 16 channel CoCo- 90 will 

support MDA. In this example, we used following equipment and devices: 

■ PC with Crystal Instruments EDM Modal software 

■ CoCo-80X/90 Four Channel Signal Analyzer 

■ Impact hammer (IEPE impact hammers can be powered by CoCo) 

■ Two IEPE accelerometers 

■ Test structure: a metal I-Beam 

■ Suspension bungee cords 

 

Системни настройки 

Когато използвате CoCo-80X за извършване на модално тестване, 2, 4 и 8 канални версии поддържат MDA. Дори и 16 канала 
CoCo-90 поддържа MDA. В този пример използвахме следното оборудване и устройства  

 PC със софтуер EDM Modal на Crystal Instruments 

 CoCo-80X / 90 четири канален сигнален анализатор 

 Ударен чук (ударни чукове IEPE могат да се захранват от CoCo) 

 два IEPE акселерометри  

 Тестова структура: метален двойно т профил 

 Окачване – ластични въжета 
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Mark the Degrees of Freedom (DOFs) 

First, we create the following meshing DOFs of the I-Beam. In this test, a fixed excitation is selected and the response will be roving 

through all the measurement DOFs. Meaning that chan- nel 1 will measure the impact force at a fixed location, point   7, 

+Z direction, channel 2 and channel 3 will rove across all DOFs of the points. 

 

Маркиране степента на свобода (DOF) 

Първо, създаваме следната мрежа с DOF на обекта. При това изпитване се избира фиксирано възбуждане и реакцията ще се 

мести през всички измервателни DOF. Това означава, че каналът 1 ще измери силата на удара на фиксирано място, точка 7, 

+ Посока "Z", канал 2 и канал 3 ще се придвижват във всички положения на точките 

 

 

Select Appropriate Configurable Signal Analysis (CSA) Project 

Select the appropriate CSA in the Application group, in this case select FRF_MDA(4). To do so, press Analysis button on the CoCo 

and enter the Modal Data Acquisition group. See the screenshot below. 
 

Изберете подходящ проект (CSA) 

Изберете подходящия CSA в групата "Приложения", в този случай изберете FRF_MDA (4). За да направите това, натиснете 

бутона за анализ на CoCo и въведете групата за получаване на модални данни (Modal Data Acquisition). Вижте екранната 

снимка по-долу. 
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Set Up the Parameters 

Input Channels 

To set up the input channels, select the Input Channels item under Param. Key (F2), then set the appropriate sensitivity for channel 

1, channel 2 and channel 3.  

Настройване на параметрите 
Входни канали 

За да настроите входните канали, изберете елемента входни канали под параметър. Клавиш Param. (F2), след това задайте 

подходящата чувствителност за канал 1, канал 2 и канал 3. 

 
 

 

  
 

Channel 1 is connected to the impact hammer so therefore the sensitivity should be set to mV/Newton. Channel 2 and 3 are 
connected to accelerometers with IEPE power enabled. 
Канал 1 е свързан с ударния чук, така че чувствителността трябва да бъде зададена на mV / Newton. Каналите 2 и 3 са 

свързани с акселерометри с активирана IEPE мощност 
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Analysis Frequency Range 

This is a very important step and may take a couple of iterations to select the correct analysis frequency range and total capture points. 

The goal is to select an analysis frequency range that   is not too high to show too many modal modes, or too low to miss the important 

modes. In this test we select the analysis frequency range as 1400 Hz. 

Честотния диапазон за анализа 

Това е много важна стъпка и може да отнеме няколко повторения, за да изберете правилния честотен диапазон на анализа и 

общите точки за улавяне. Целта е да изберете честотен диапазон на анализа, който да не е твърде висок, за да покаже 

твърде много модални форми или твърде нисък, за да пропуснете важните моди. В този тест избираме честотния диапазон за 

анализа 1400 Hz. 
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Analysis Parameters 

Select the Analysis Parameters under the Param. (F2) key. 
 

Параметри на анализа 

Изберете параметрите за анализ с бутона Param. (F2). 

 

 

 

  
 

Select the appropriate block size, average mode and average number. Note that the selection of window type must be either Uniform 

or Force-Exponential for impact hammer testing. 

 

Изберете подходящия размер на блока, режим на усредняване и брой усреднявания. Обърнете внимание, че изборът на вида 
на прозореца трябва да бъде Uniform или Force-Exponential за тестване с ударен чук. 
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Set-up Trigger 

Select the Trigger Setup under Params. (F2) button. For the impact hammer test, set the following: 

 
■ Trigger Mode: Manual Arm Trigger 

■ Trigger Source: channel 1 

■ Trigger Condition: Ch1>High Level (rising edge) 

■ Trigger Delay: roughly 5% 

■ Trigger Level: adjust to roughly half the peak value of Ch1 

 
Настройка на тригера (задействане) 

Изберете настройка на задействане(тригера) от Params. (F2). За теста с ударния чук настроите следното: 
 
■ Режим на задействане: ръчно задействане (Manual Arm Trigger) 
■ Източник на задействане: канал 1 
■ Състояние на задействане: Ch1> Високо ниво (нарастващ край) 
■ Забавяне на задействането: приблизително 5% 
■ Ниво на задействането: настройте до приблизително половината от пиковата стойност на Ch1(канал 1) 
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Set Up Modal Parameters 

When initially entering the MDA interface, select Modal Parameters under the Param. button (F2). 

 

Настройване на модалните параметрите 

Когато влизате първоначално в MDA интерфейса, изберете Modal Parameters от Param. бутон (F2). 

  
 

First, enable block signals to be saved into files. Typically, modal analysis software will only need FRF signals (Frequency Response). 

However, other signals might also be useful. For example, coherence signals are often used for evaluating the quality of the FRF 

measurement. 

Първо, позволете блок сигналите да бъдат запазени в файлове. Обикновено софтуерът за модален анализ ще се нуждае 

само от FRF сигнали (Честотени функции). Други сигнали обаче могат да бъдат полезни. Например, кохерентните сигнали 

често се използват за оценка на качеството на измерването на FRF. 
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The File Name [xxx] are the file prefix. It can be assigned by the user. 

If Auto-save at the completion of averaging is selected, the signals will be automatically saved when each measurement is finished. If 

this box is not checked, the user must manually save the data files. 

If Prompt to save after the completion of each average is checked, there will be a dialog box which prompts the user to confirm the 

save. 

If Saving to SD card is checked, data files will be saved to the SD memory card. Otherwise it will be saved to the internal flash 

memory. Data can always be transferred from the internal flash memory to the SD memory card at a later time. 

 
Press Next (F5) button to go to the next page. 
 
Името на файла [xxx] е префиксът на файла. Той може да бъде зададен от потребителя. 
Ако е избрано автоматично запаметяване при завършване на усредняване, сигналите ще се запаметят автоматично, когато 
всяко измерване приключи. Ако тази клетка не е маркирана, потребителят трябва ръчно да запише файловете с данни. 
Ако е маркирано запази след завършване на всяко усредняване, ще има диалогов прозорец, който подканва потребителя да 
потвърди запазването. 
Ако е маркирана опцията Запаметяване на SD карта, файловете с данни ще бъдат запазени на картата с памет SD. В 

противен случай тя ще бъде запазена във вътрешната флаш памет. Данните винаги могат да се прехвърлят от вътрешната 
флаш памет към SD картата с памет по-късно. 
 
Натиснете Next (F5), за да отидете на следващата страница. 

 

  
 

The above screenshot shows the mapping between input channels and the geometric coordinates. Two coordinate types are 

available: XYZ or RTP. Both coordinate types can be assigned positive or negative directions. 

 

Горното изображение показва картографирането между входните канали и геометричните координати. Има два типа 

координати: XYZ или RTP. И двата вида координати могат да бъдат означени с положителни или отрицателни посоки. 
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Press Next (F5) button go to the next page. 
 
Натиснете Next (F5) бутона отидете на следващата страница. 
 

   
 

The above page allows the user to set the roving pattern. In theory, the user can set the geometric coordinates manually without 

automatic roving. But for most tests with hundreds of geometric points, manually entering the coordinates would be too time-

consuming. The CoCo MDA provides methods to automate this process. 

An advantage of the CoCo MDA is that the automation process can be suspended by the user at any time during testing. This is a 

necessity because the roving sequence may not be completely regular. 

Set the roving pattern to either excitation or response roving. 
Set the Increment points. In this example, it is set to 2. Meaning that channel 2 and 3 will measure in a pattern shown below. 

 
■ Measurement 1: Channel 2= Point 1, Channel 3= Point 2 

■ Measurement 2: Channel 2= Point 3, Channel 3= Point 4 

■ Measurement 3: Channel 2= Point 5, Channel 3= Point 6 

■ ... 

 

 

Горната страница позволява на потребителя да зададе шаблона за придвижване. На теория потребителят може да настрои 
ръчно геометричните координати без автоматично преместване. Но за повечето тестове със стотици геометрични точки 
ръчното въвеждане на координатите ще е твърде отнемащо време. CoCo MDA предоставя методи за автоматизиране на този 
процес. 

Предимство на CoCo MDA е, че процесът на автоматизация може да бъде спрян от потребителя по всяко време на теста. 
Това е необходимост, тъй като последователността на местене може да не е напълно последователна. 

Задайте шаблона за местене или за възбуждането или за реакцията. 

Задайте точки на нарастване. В този пример той е настроен на 2. Значи, че каналите 2 и 3 ще измерват в схемата, показана 
по-долу. 

 

■ Измерване 1: Канал 2 = Точка 1, Канал 3 = Точка 2 

■ Измерване 2: Канал 2 = Точка 3, Канал 3 = Точка 4 

■ Измерване 3: Канал 2 = Точка 5, Канал 3 = Точка 6 

■ ...
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Execute the MDA Test 

Now that all the parameters are set, the actual modal test can begin. If the CoCo is in the HOLD mode, press F6 to run. A 

trigger source window will appear waiting for trigger.  

Below are four screenshots showing the control commands for this process: 

 

Изпълняване на MDA теста  

Сега, когато са зададени всички параметри, може да започне действителният модален тест. Ако CoCo е в режим 

HOLD, натиснете F6, за да стартирате. Ще се появи прозорец със задействащ източник, чакащ задействане. 

По-долу са показани четири екранни снимки, показващи контролните команди за този процес: 
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Using the impact hammer, hit point 7 with an appropriate amount of force. Observe the signal qualities. You can carefully 

examine the signal quality by selecting each trace. 

Use the Accept/Reject function to continuously average the sig- nals until the average number is reached. 

If auto save is set, the signals will be automatically saved to a file with the coordinate information. Otherwise, you must 

manually press the Save button to save the signals. 
 

С чука, ударете точка 7 с подходящо количество сила. Спазвайте качествата на сигнала. Можете внимателно да 
проучите качеството на сигнала, като изберете всяко трасе. 
Използвайте функцията Приемане/Отказ (Accept/Reject), за да продължите усредняването на сигналите до 
достигане на броя на усреднявания. 
Ако е зададено автоматично запаметяване, сигналите ще бъдат автоматично записани във файл с координатната 
информация. В противен случай трябва ръчно да натиснете бутона Save, за да запазите сигналите. 

 

 

 

Notice in the above picture on the lower left, the small window showing 5 Seconds to save data… 

During this five second period, the user has the choice to stop saving the data. 
Забележете в горната снимка в долния ляв ъгъл, в малкия прозорец, показва 5 секунди до запис на данните ... 

По време на този период от пет секунди, потребителят има избор да прекрати запазването на данните. 
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The magnitude and phase signals can be viewed as below. 
Амплитудата и фазата на сигналите могат да бъдат разгледани по-долу. 

 
Under the Control key (F3), you can restart the measurement or manually change the coordinates. If you want to move to the 

next measurement point, select Next Points. 

Под контролния клавиш (F3) можете да рестартирате измерването или ръчно да промените координатите. Ако искате 

да преминете към следващата точка за измерване, изберете Next Points. 

. 
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View Files on CoCo 

During testing or once finished, you can always view saved data files. Press the File button on the CoCo to view saved files and 

signals. 

 

Преглед на файлове в CoCo 

По време на тестването или веднъж завършен, винаги можете да преглеждате запазените файлове с данни. Натиснете 

бутона File (Файл) на CoCo, за да видите запазените файлове и сигнали. 

 
 

New Test with Data Files Selected 

Create a new “Import FRF Data” test using EDM Modal. Select the modal data by browsing to the .atfx files (paired with .dat files), 

saved to the PC in the previous step. 

 

Нов тест с избрани файлове с данни 

Създайте нов тест "Импортиране на данни за FRF", като използвате EDM Modal. Избирайте модалните данни, като 

прегледате файловете .atfx (свързани с .dat файлове), запазени в компютъра в предишната стъпка. 
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Download Files to PC 

After all the measurements are taken, connect the CoCo to a PC with EDM installed. Download the data files to the PC. These data files 

will be in the ASAM-ODS standard format. 

Изтегляне файлове на компютър 

След като направите всички измервания, свържете CoCo с компютър с инсталиран EDM. Изтеглете файловете с данни на 

компютъра. Тези файлове с данни ще бъдат в стандартен ASAM-ODS формат. 

 
 

Modal Analysis 

EDM Modal is complete modal analysis tool used for modal testing and analysis. For this testing sample, it is used for the parameter 

identification process of modal analysis. 

The software design is based on the process. The main tabs are arranged intuitively based on the operation sequence, from left to 

right. 

 
Модален анализ 

EDM Modal е пълен инструмент за модален анализ, използван за модално тестване и анализ. За този пробен тест се 
използва за процеса на идентифициране на параметрите на модалния анализ. 
Софтуерът се основава на процеса. Основните раздели се подреждат интуитивно на базата на последователността на 
операциите, от ляво на дясно. 

 
 

Build the Geometry 

For any structure under test, the geometry editor of the EDM Modal software can be used to construct a geometry model for 

animation of the mode shapes identified. 

For the I-Beam under test, 3 simple plates can be built first using the panel component. As shown in following, the top plate  is on X-

Y plane, with the origin at 3 inches along +Z direction. The size and cell define the dimension and number of sections of this plate. 

Изграждане на геометрията 

За всяка тествана структура редакторът на геометрията на софтуера EDM Modal може да се използва за конструиране на 

геометричен модел за анимация на идентифицираните модални форми. 

За изпитването на обекта могат да се построят 3 прости равнини, като се използва панелният компонент. Както е показано 

по-долу, горната плоча е в равнина X-Y, с растояние от 3 инча по посока + Z. Размерът и клетката определят размера и 

броя на дркциите на плочата. 

 
 

Then, the in-between lines and surfaces from the top as well as bottom plate to the middle plate can be added manually, using the 

editing tools of the geometry editor. 

Тогава между линиите и повърхностите от горната и долната плоча към средната плоча могат да бъдат добавени ръчно, 

като се използват инструментите за редактиране на геометричния редактор. 
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Final geometry is shown as following, with the quad view arrangement 

Окончателната геометрия е показана по-долу, с четири странен изглед 

 

On the top and bottom plate, the measurement is carried out along the Z direction. While on the middle plate, the measure- ment is 

carried out along the +Y direction. There are total of 63 points on this I-Beam geometry model. 

На горната и долната плоча измерването се извършва по посока на Z. Докато на средната плоча, измерването се извършва 

по посока + Y. На този модел геометрията има общо 63 точки. 

 
Modal Data Selection 

With the browsed in measurement data (.atfx files) window open, right-click inside the “Data Files” panel, and then select “Open to Modal 

Data Selection”. The FRF signals of the browsed in data files will be read in and added into the “Modal Data Selection“ panel. 

Избиране на модалните данни 

Когато отворите прозореца с данни от измерванията (.atfx файлове), кликнете с десния бутон на мишката върху панела 

"Файлове с данни" и след това изберете "Отваряне за избор на модални данни". FRF сигналите на прегледаните файловете с 

данни ще бъдат прочетени и добавени в панела "Selection of Modal Data". 

 
 

The FRF signals from each measurement can be displayed one by one, or all together. The current corresponding response point will 

be highlighted on the geometry model as a red dot. 

Clicking the “Modal Parameters” button, will bring the analysis into next stage: Band Selection.  

FRF от всяко измерване могат да се показват един по един или заедно. Текущата съответна точка на реакцията ще бъде 

маркирана на модела на геометрията като червена точка. 

Кликването върху бутона "Модални параметри" ще доведе до анализ на следващия етап: Избор на лента. 

 



 18 

Band Selection 

The band selection has a choice of different types of MIF functions and the FRF Sum. They are used to indicate where the modes, or 

in other words, natural frequencies are. 

Избор на лента 

Изборът на лентата има избор на различни типове MIF функции и FRF сума. Те се използват, за да посочат къде са модите, 

или с други думи, собствените честоти. 

 
The main purpose of the band selection tab is to set the frequency band for the modal parameter identification. The start and end 

frequency of the analysis band can be set using the band window, or entered directly into the text boxes. 

Основната цел на раздела за избор на лента е да се зададе честотната лента за идентифициране на модалния параметър. 

Началната и крайната честота на лентата за анализ може да бъде зададена чрез лентовия прозореца или въведена 

директно в текстовите полета. 

 
 

With the band selected and the max order of modes defined, “calculate stabilization” can be clicked to start the curve fitting of the 

poles. This will bring the software into the next tab, “Stability Diagram”. 

При избраната лента и зададените максимални моди, може да се натисне "изчисляване на стабилизацията", за да се 

стартира апроксимация на кривите на полюсите. Това ще извика софтуера за следващия раздел, "Диаграма на 

стабилността". 

Stability Diagram 

On the stability diagram, the number of poles are drawn with the mode order increasing from 1 to the max order. The stable poles are 

illustrated with the green + sign. The stable pole along with a fixed frequency can be selected and used for the next mode shape data 

fitting. 

 

Диаграма на стабилността 

На диаграмата за стабилност броят на полюсите се изчертава с увеличаване на реда от 1 до максимума. Стабилните 

стълбове са илюстрирани със зеления знак +. Стабилният полюс заедно с фиксирана честота могат да бъдат избрани и 

използвани за следващото монтиране на данните за модалната форма. 
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With all the stable poles selected, clicking “Calculate Mode” will bring up the “Mode Shape Save Option” window, as following, 

При всички избрани стабилни полюси, като кликнете върху "Изчислите Мода", ще се появи прозорецът "Формата за 

запазване на режима на режима", както следва: 

 
 

The coming mode shape can be saved to a new shape data file, or saved to an existing shape data file. In general the modal analysis 

process is done through multiple bands, and the mode data can be saved to an existing shape data file. This will result in one shape 

data file containing all the mode data over the complete frequency range. 

Следващата модална форма може да бъде запаметена в нов файл с данни за формата или да бъде запазена в 

съществуващ файл с данни за форма. По принцип процесът на модален анализ се осъществява чрез множество ленти и 

данните за режима могат да бъдат запазени в съществуващ файл с данни за форма. Това ще доведе до един файл с данни 

за форма, съдържащ всички данни за режима за целия честотен диапазон. 
 
Animation 

With the mode saved in the previous stage, EDM Modal software moves onto this Animation tab. The top left panel illustrates the MAC 

matrix data of the current shape file. The natural frequency and damping of each mode is listed under it. Once a mode is selected for 

animation, the mode shape data of this mode is listed in the lower left panel. 

Анимация 

С модата, запазен в предишния етап, софтуерът EDM Modal се премества в този раздел Анимация. Горният ляв панел 

илюстрира MAC матричните данни на текущия файл с форма. Естествената честота и амортизация на всеки режим са 

изброени под него. След като изберете режим за анимация, данните за формата на режима на този режим са изброени в 

долния ляв панел. 

 
 

The mode shape animation can be set to different speed and amplitude using the animation control icons. In addition, the dif- ferent 

geometry display features can be used to provide a good visual effect of the animation. 

Анимацията на модалната форма може да бъде зададена на различна скорост и амплитуда с помощта на иконите за 

управление на анимацията. В допълнение, различните функции за показване на геометрията могат да се използват за 

осигуряване на добър визуален ефект на анимацията. 

 


