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Ναστραν Ρανδοµ ςιβρατιον Αναλψσισ|πδφασψµβολ φοντ σιζε
13 φορµατ
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ τοταλλψ δισχοϖερ α φυρτηερ εξπεριενχε ανδ φινισηινγ βψ
σπενδινγ µορε χαση. στιλλ ωηεν? ατταιν ψου τολερατε τηατ ψου ρεθυιρε το αχθυιρε τηοσε
αλλ νεεδσ ασ σοον ασ ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ δον∋τ ψου τρψ το γετ σοµετηινγ
βασιχ ιν τηε βεγιννινγ? Τηατ∋σ σοµετηινγ τηατ ωιλλ λεαδ ψου το χοµπρεηενδ εϖεν µορε
ϖισ−−ϖισ τηε γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, ιν τηε µαννερ οφ ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α
λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ χατεγοριχαλλψ οων περιοδ το πρετενδ ρεϖιεωινγ ηαβιτ. ιν τηε χουρσε οφ γυιδεσ
ψου χουλδ ενϕοψ νοω ισ ναστραν ρανδοµ ϖιβρατιον αναλψσισ βελοω.
Ναστραν Ρανδοµ ςιβρατιον Αναλψσισ
ΜΣΧ.ΝΑΣΤΡΑΝ Ρανδοµ ςιβρατιον Εξαµπλε. Φολλοωινγ ισ αν εξαµπλε οφ αν
ΜΣΧ.Ναστραν ϖ. 2001 ρανδοµ ϖιβρατιον αναλψσισ ρυν. Αλλ τηε ΝΑΣΤΡΑΝ χαρδσ
νεχεσσαρψ το περφορµ α ρανδοµ ρυν αρε δεσχριβεδ ηερε. Χοµµεντσ φολλοω τηε χαρδ (ορ
χαρδσ) βεινγ δεσχριβεδ. Τηε ρανδοµ−σπεχιφιχ χαρδσ αρε ιν βολδ. Τηε µοδελ ισ α σιµπλε
χαντιλεϖερ βεαµ ωιτη 48 ελεµεντσ ανδ 49 νοδεσ. Ιτ λιεσ αλονγ τηε Ψ−αξισ ωιτη τηε φιρστ
...
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Ρανδοµ ςιβρατιον Αναλψσισ

Ναστραν ΣΟΛ 111 | Αεροσπαχε ...

Σινχε τηε ινπυτ φορ τηε ρανδοµ ϖιβρατιον αναλψσισ ηασ α ζερο µεαν, τηε µεαν ρεσπονσε
ισ αλσο ζερο. Τηερεφορε, τηε ροοτ µεαν σθυαρε οφ τηε δισπλαχεµεντσ ορ στρεσσεσ ισ
εθυαλ το τηε στανδαρδ δεϖιατιον. Ιν στατιστιχσ, ονε στανδαρδ δεϖιατιον (1−σιγµα)
ινδιχατεσ α 68.27% λικελιηοοδ τηατ τηε ρεαλ ρεσυλτσ αρε λεσσ τηαν ορ εθυαλ το τηε
χαλχυλατεδ ϖαλυε.
Ηοω το ρυν α ρανδοµ ρεσπονσε αναλψσισ ωιτη νο ουτσιδε ...
ΝΞ Ναστραν περφορµσ ρανδοµ ρεσπονσε αναλψσισ ασ α ποστ−προχεσσινγ στεπ αφτερ α
φρεθυενχψ ρεσπονσε αναλψσισ. Τηε φρεθυενχψ ρεσπονσε αναλψσισ ισ υσεδ το γενερατε
τηε τρανσφερ φυνχτιον, ωηιχη ισ τηε ρατιο οφ τηε ουτπυτ το τηε ινπυτ. Τηε ινπυτ ΠΣ∆
µυλτιπλιεσ τηε τρανσφερ φυνχτιον το φορµ α ρεσπονσε ΠΣ∆.
ςιβρατιον Φατιγυε Αναλψσισ ιν ΜΣΧ.ΝΑΣΤΡΑΝ
Ρανδοµ ςιβρατιον Αναλψσισ. Τηεσε παγεσ ωερε χρεατεδ το ασσιστ ψου ωηεν δοινγ ρανδοµ
ϖιβρατιον αναλψσισ. Ρανδοµ ςιβρατιον Σπεχιφιχατιον Μαγνιτυδε Εθυατιονσ; Χαλχυλατινγ
Γ ρµσ φροµ Ρανδοµ ςιβρατιον Χυρϖεσ; Χρεατινγ α Ρανδοµ ςιβρατιον Τεστ Σπεχιφιχατιον;
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ΜΣΧ.ΝΑΣΤΡΑΝ 2001 Ρανδοµ ςιβρατιον ∆ατα ∆εχκ Ινπυτ Εξαµπλε; Μιλε∋σ Εθυατιον
Νοτεσ; ∆εφινιτιον ...
ΜΟΛΑ Φορχε Λιµιτινγ ανδ Νοτχηινγ φορ Ρανδοµ ςιβρατιον Τεστινγ
ΙΝΤΡΟ∆ΥΤΙΟΝ ΤΟ ΛΙΝΕΑΡ ∆ΨΝΑΜΙΣ (ΝΞ ΝΑΣΤΡΑΝ) ςιβρατιον αναλψσισ ισ α ηυγε
τοπιχ ανδ ισ εασιλψ τηε σεχονδ µοστ χοµµον τψπε οφ ΦΕΑ αναλψσισ αφτερ τηε βασιχ
στατιχ στρεσσ αναλψσισ. Ωιτηιν τηε φιελδ οφ ϖιβρατιον αναλψσισ, τηε µοστ χοµµον τψπε
οφ αναλψσισ ισ τηατ βασεδ ον τηε λινεαρ βεηαϖιορ οφ τηε στρυχτυρε ορ σψστεµ δυρινγ ιτσ
οπερατιον.
∆ψναµιχ Ρεσπονσε ιν ΝΞ Ναστραν − Στρεσσ Αναλψσισ Εξπερτσ
Ρανδοµ ςιβρατιον Αναλψσισ Σετυπ Υσινγ Λαργε Μασσ Μετηοδ ςερσυσ ∆ιρεχτ Μετηοδ
Γρεετινγ Αλλ, Ι αµ ρυννινγ ιντο αν ισσυε ωηερε Ι αµ σεεινγ ηυγελψ διφφερεντ στρεσσ
ϖαλυεσ βετωεεν υσινγ τηε τωο διφφερεντ µετηοδολογιεσ φορ σεττινγ Ρανδοµ Ρεσπονσε ιν
Ναστραν. Τηε Λαργε Μασσ Μετηοδ γιϖεσ µε α πεακ στρεσσ οφ 40 κσι ιν µψ παρτ ανδ τηε
∀∆ιρεχτ Μετηοδ∀ γιϖεσ µε α πεακ στρεσσ οφ 6.70 κσι. Τηε χοντουρ πλοτσ ...
ΡΑΝ∆ΟΜ ςΙΒΡΑΤΙΟΝ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΝ ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ ΟΦ ΑΝ ...
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Ρανδοµ ρεσπονσε αναλψσισ − Ναστραν Ρανδοµ ρεσπονσε αναλψσισ − Ναστραν ΝαστρανΘ
(Αυτοµοτιϖε) (ΟΠ) 15 ϑυν 17 15:39. Ηελλο, Τηισ µαψ βε α βασιχ θυεστιον, βυτ Ι φουνδ νο
οβϖιουσ ανσωερ ον τηε ωεβ ορ τηε Ναστραν ∆ψναµιχ αναλψσισ Υσερ∋σ γυιδε. Ασ στατεδ
ιν τηε Ναστραν ∆ψναµιχ αναλψσισ υσερ∋σ γυιδε τηε Ρανδοµ αναλψσισ ισ τρεατεδ ασ α
δατα ρεδυχτιον προχεδυρε τηατ ισ αππλιεδ το τηε ρεσυλτσ οφ α ...
Αυτοδεσκ Ναστραν Ιν−ΧΑ∆ Ρανδοµ ςιβρατιον Φατιγυε − ΨουΤυβε
Αχχεσ Π∆Φ Ναστραν Ρανδοµ ςιβρατιον Αναλψσισ διφφερεντ φορµατσ. γενετιχσ αναλψσισ
ανδ πρινχιπλεσ βροοκερ, ηαρλεψ δαϖιδσον παρτσ µανυαλ , 2002 βµω ξ5 οωνερσ µανυαλ
φρεε δοωνλοαδ , αππλιεδ φλυιδ µεχηανιχσ µοττ σολυτιον , χυισινε σολυτιονσ βαλανχε
σηεετσ , 1992 αµ γενεραλ ηυµµερ βρακε ηαρδωαρε κιτ µανυαλ , χοµπλετε ρεαλ εστατε
σολυτιονσ λλχ , µιτσυβισηι ενγινε χοντρολ υνιτ ωιρινγ διαγραµ , ϖιζιο ...
ςιβρατιον Αναλψσισ ωιτη Αυτοδεσκ Ινϖεντορ Ναστραν − ΨουΤυβε
ΝΞ Ναστραν περφορµσ ρανδοµ ρεσπονσε αναλψσισ ασ α ποστ−προχεσσινγ στεπ αφτερ α
φρεθυενχψ ρεσπονσε αναλψσισ. Τηε φρεθυενχψ ρεσπονσε αναλψσισ ισ υσεδ το γενερατε
τηε τρανσφερ φυνχτιον, ωηιχη ισ τηε ρατιο οφ τηε ουτπυτ το τηε ινπυτ. Τηε ινπυτ ΠΣ∆
µυλτιπλιεσ τηε τρανσφερ φυνχτιον το φορµ α ρεσπονσε ΠΣ∆. Τηε ινπυτ ΠΣ∆ χαν βε ιν τηε
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φορµ οφ αυτο− ορ χροσσ−σπεχτραλ δενσιτιεσ. Ρανδοµ ρεσπονσε ουτπυτ ...
Ρανδοµ Αναλψσισ ιν Ναστραν − Ναστραν − Ενγ−Τιπσ
ναστραν ρανδοµ ϖιβρατιον αναλψσισ ιν τηισ ωεβσιτε. Τηισ ισ ονε οφ τηε βοοκσ τηατ µανψ
πεοπλε λοοκινγ φορ. Ιν τηε παστ, µανψ πεοπλε ασκ ρουγηλψ τηισ λπ ασ τηειρ φαϖουριτε
χοµπιλατιον το οπεν ανδ χολλεχτ. Ανδ νοω, ωε γιφτ ηατ ψου ινφατυατιον θυιχκλψ. Ιτ σεεµσ
το βε φιττινγλψ ηαππψ το µαναγε το παψ φορ ψου τηισ ρενοωνεδ βοοκ. Ιτ ωιλλ νοτ βεχοµε
α ηαρµονψ οφ τηε ωαψ φορ ψου το γετ ινχρεδιβλε ...
ΦΕΑ Ενγινεερινγ Ωηιτε Παπερσ | Πρεδιχτιϖε Ενγινεερινγ
ΜΣΧ Ναστραν ιστ υνιϖερσελλ εινσετζβαρ υνδ κανν Βερεχηνυνγεν ϖον λινεαρ−ελαστισχη
βισ νιχητλινεαρ δυρχηφηρεν. Ζυ δεν Ανωενδυνγσγεβιετεν γεηρεν υντερ ανδερεµ
στατισχηε, δψναµισχηε υνδ λινεαρε Προβλεµε, Ωρµεαυσβρειτυνγ, ∆εσιγν−Οπτιµιερυνγ,
Ακυστικ υνδ Νοισε ςιβρατιον Ηαρσηνεσσ (ΝςΗ). ΜΣΧ Ναστραν ζειχηνετ σιχη ϖορ αλλεµ
δυρχη δεν εξτρεµ σχηνελλεν Σολϖερ, σεηρ γερινγε Σπειχηερανφορδερυνγεν ...
Ν90−24645
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Α Ρανδοµ ςιβρατιον Αναλψσισ ισ α φορµ οφ Σπεχτρυµ Αναλψσισ. Τηε σπεχτρυµ ισ α
γραπη οφ σπεχτραλ ϖαλυε ϖερσυσ φρεθυενχψ τηατ χαπτυρεσ τηε ιντενσιτψ ανδ
φρεθυενχψ χοντεντ οφ τιµε−ηιστορψ λοαδσ. Ρανδοµ ϖιβρατιον αναλψσισ ισ
προβαβιλιστιχ ιν νατυρε, βεχαυσε βοτη ινπυτ ανδ ουτπυτ θυαντιτιεσ ρεπρεσεντ 272 Πεοπλε
Υσεδ ςιεω αλλ χουρσε
Αναλψζινγ Ρανδοµ ςιβρατιον Φατιγυε − Ανσψσ
Ρανδοµ ςιβρατιον Αναλψσισ 2016 Αππλιεδ ΧΑξ / Πρεδιχτιϖε Ενγινεερινγ Ωηιτε Παπερ
Πλεασε σηαρε ωιτη ψουρ Φριενδσ Παγε 8 οφ 40 4. ΝΞ ΝΑΣΤΡΑΝ ΜΕΤΗΟ∆ Ναστραν
σταρτσ οφφ τηε ρεσπονσε σπεχτρυµ αναλψσισ βψ χαλχυλατινγ τηε νορµαλ µοδεσ οφ τηε
σψστεµ ανδ τηεν τηε µοδαλ παρτιχιπατιον φαχτορσ (ΠΦ). Ωε σεεκ τηε σολυτιον το; ([ ]? Ο
[Μ])[?]=0, Ο =?2
Ρανδοµ ϖιβρατιονσ ιν υνµαννεδ αεριαλ ϖεηιχλεσ ...
Χοντεντσ ΝονστρυχτυραλΜασσ ..... 3−8 ∆αµπινγΙνπυτ ..... 3−8
Σετυπ τηε ςιβρατιον Φατιγυε Αναλψσισ − Α2Κ Τεχηνολογιεσ ΑΥ
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Ρανδοµ Αναλψσισ ΜΣΧ/ΝΑΣΤΡΑΝ 102 Εξερχισε Ωορκβοοκ11−1 Οβϕεχτιϖεσ: ∆ε?νε α
φρεθυενχψ−ϖαρψινγ εξχιτατιον. Προδυχε α ΜΣΧ/ΝΑΣΤΡΑΝ ινπυτ ?λε φροµ α δψναµιχ
µατη µοδελ χρεατεδ ιν Ωορκσηοπ 1. Συβµιτ τηε ?λε φορ αναλψσισ ιν ΜΣΧ/ΝΑΣΤΡΑΝ.
Χοµπυτε νοδαλ δισπλαχεµεντσ φορ δεσιρεδ φρεθυενχψ δοµαιν. 11−2 ΜΣΧ/ΝΑΣΤΡΑΝ 102
Εξερχισε Ωορκβοοκ. ΩΟΡΚΣΗΟΠ 11 Ρανδοµ Αναλψσισ ΜΣΧ/ΝΑΣΤΡΑΝ102 Εξερχισε
Ωορκβοοκ11 ...
∆ψναµιχ Αναλψσισ ωιτη Πατραν & ΜΣΧ Ναστραν
ο Ρανδοµ ϖιβρατιον ο Ηαρµονιχ ϖιβρατιον ο Μοδαλ Φρεθυενχψ αναλψσισ ο Βοαρδ
βενδινγ ο Ιν χιρχυιτ τεστ (Στατιχ στρυχτυραλ) ο Μεχηανιχαλ σηοχκ (Τρανσιεντ δψναµιχ) ο
Τηερµο−µεχηανιχαλ ινδυχεδ ισσυεσ ο Σολδερ φατιγυε αναλψσισ ο Στρεσσεσ ιν ϖιασ δυρινγ
ρεφλοω ο Ωαρπαγε ο Τηισ ωεβιναρ χονχεντρατεσ ον ηοω Σηερλοχκ χαν αχχελερατε τηε
αναλψσισ χαπαβιλιτιεσ οφ ΦΕΑ σολϖερσ. ο Φαστερ µοδελ χρεατιον ο ...
Υσινγ ναστραν − βυ.γενερατιονβεατ.ιτ
ΜΣΧ/ΝΑΣΤΡΑΝ ∆ψναµιχ Αναλψσισ−ΝΑΣ102 Ταβλε οφ Χοντεντσ Λεσσον Τιτλε. 1. Μοδαλ
Αναλψσισ οφ α Φλατ Πλατε: Προδυχε α ΜΣΧ/ΝΑΣΤΡΑΝ ινπυτ φιλε ανδ συβµιτ φορ
αναλψσισ το φινδ τηε φιρστ φιϖε νατυραλ φρεθυενχιεσ ανδ µοδε σηαπεσ. 2. Μοδαλ
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Αναλψσισ οφ α Φλατ Πλατε Υσινγ Στατιχ Ρεδυχτιον: Ρεδυχε τηε δψναµιχ µατη µοδελ ιν τηε
πρεϖιουσ εξερχισε το ονε ωιτη φεωερ δεγρεεσ οφ φρεεδοµ ανδ φινδ τηε φιρστ φιϖε ...
Αν Ιντεγρατεδ Αππροαχη το Ρανδοµ Αναλψσισ Υσινγ ΜΣΧ/ΠΑΤΡΑΝ ...
ΜΣΧ Ναστραν Εµβεδδεδ ςιβρατιον Φατιγυε οϖερχοµεσ τηισ προβλεµ βψ υσινγ τηε
φρεθυενχψ δοµαιν τεχηνιθυεσ τηατ αρε οφτεν υσεδ φορ δψναµιχ στρυχτυραλ αναλψσεσ.
Τηισ χοµπυτατιοναλλψ εφφιχιεντ προχεδυρε προϖιδεσ λιφε εστιµατεσ ορδερσ οφ
µαγνιτυδε φαστερ, ωιτη ονλψ α σµαλλ φραχτιον οφ σψστεµ ρεσουρχεσ χοµπαρεδ το
τραδιτιοναλ µετηοδσ. Φρεθυενχψ δοµαιν µετηοδσ φορ στρυχτυραλ αναλψσισ αλσο οφφερ
...
ΦΕΜΑΠ & ΝΞ Ναστραν Ρεσουρχεσ | Αππλιεδ ΧΑξ − ΝΞ σοφτωαρε ...
αναλψσισ. ΜΣΧ Ναστραν Εµβεδδεδ Φατιγυε (ΝΕΦ) χαπαβιλιτιεσ αρε νοω εξτενδεδ το
περφορµ φατιγυε αναλψσισ ιν τηε φρεθυενχψ δοµαιν. Ιτ ισ νοω ποσσιβλε το χαλχυλατε
φατιγυε λιφε/δαµαγε φροµ α ρανδοµ ϖιβρατιον αναλψσισ υσινγ φρεθυενχψ ρεσπονσε
σολυτιονσ ΣΟΛ 108 ανδ ΣΟΛ 111. Τηισ προϖιδεσ µορε ρεαλιστιχ λιφε εστιµατεσ φορ τηε
προδυχτ δεϖελοπµεντ τεαµσ ιν αυτοµο−τιϖε, αεροσπαχε, ενεργψ, ανδ µαχηινερψ ...
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Ηοω το χαρρψ ουτ ρανδοµ ρεσπονσε σιµυλατιον ιν ΝΞ?
Ηι εϖερψβοδψ, Ι αµ νεω το Ναστραν Ιν−ΧΑ∆ ανδ χουλδ νεεδ σοµε ηελπ εξπλαινινγ ωηψ
Ι∋µ γεττινγ συσπιχιουσλψ λοω ΡΜΣ δισπλαχεµεντ φροµ µψ Ρανδοµ Ρεσπονσε Αναλψσισ.
Τηισ ισ α ϖερψ σιµπλε αναλψσισ ωιτη ονλψ ονε ροδ, σο τηισ Ι προαβοβλψ α ∀νο−βραινερ∀
φορ ψου γυψσ. Τηε τοταλ ΡΜΣ δισπλαχεµεντ ισ αβουτ 0...
Ναστραν Ρανδοµ ςιβρατιον Αναλψσισ − ϖοκδσιτε.χζ
προγραµ. ΝΞ Ναστραν χοµµανδσ ανδ παραµετερ σεττινγσ νεεδεδ το αχτιϖατε διφφερεντ
αναλψσισ φεατυρεσ αρε φρεθυεντλψ µεντιονεδ. Ιτ ισ ασσυµεδ τηατ τηε υσερ ισ φαµιλιαρ
ωιτη ΝΞ Ναστραν φυνδαµενταλσ περταινινγ το λινεαρ αναλψσισ. Τηισ ινχλυδεσ γενεραλ
κνοωλεδγε οφ τηε ΝΞ Ναστραν στρυχτυρε, χοµµανδσ, ελεµεντσ, µατεριαλσ, ανδ λοαδσ.
Ναστραν Αναλψσισ, Λινεαρ & Νον−λινεαρ Στατιχσ, ∆ψναµιχσ ...
Μιτ δεµ Εινσατζ ϖον Ναστραν φρ διε Ρανδοµ−Ρεσπονσε−Βερεχηνυνγεν ϖον σιµυλατιϖεν
Σηακερ−ςερσυχηεν σετζτ ΙΣΚΟ ενγινεερσ σεινε λανγϕηριγε Ανωενδυνγ ϖον ΜΣΧ
Προδυκτεν ωιε µιτ ΜΣΧ Ναστραν υνδ Μαρχ (Νιχητλινεαρε Αναλψσε υνδ Μυλτιπηψσικ)
ερφολγρειχη φορτ. ∆αζυ πασστ εσ, δασσ ΙΣΚΟ σειτ Βεγινν διεσεσ ϑαηρεσ 2012 εινεν
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Κοοπερατιονσϖερτραγ αλσ Σοφτωαρε−ςερτριεβσπαρτνερ ϖον ΜΣΧ γεσχηλοσσεν ηατ.
ΝΞ Ναστραν − ∆ψναµιχ Ρεσπονσε − Ιβερισα
ϑοιν τηε ΝΞ Ναστραν / ΝΞ ΧΑΕ Σολυτιονσ Φορυµ Χρεατινγ α Ρανδοµ ςιβρατιον ανδ
Σηοχκ Αναλψσισ φορ αν Ελεχτρονιχ Βοξ. Σιεµενσ ΠΛΜ Σοφτωαρε Ωεβσιτε : Σιτε
Εξπλορερ: Χονταχτ: Σηαρε | Εϖεντ ∆ατε: Ον ∆εµανδ Εϖεντ Τιµε: 60 µινυτεσ Σεχτιον 1 −
Χυστοµερ Πρεσεντατιον: Ηονεψωελλ Τιτλε: Χρεατινγ α Ρανδοµ ςιβρατιον ανδ Σηοχκ
Αναλψσισ φορ αν Ελεχτρονιχ Βοξ Τηισ πρεσεντατιον ωιλλ βε α ∀ηοω το∀ φορ χρεατινγ ...
.
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