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РЕФЕРАТ

Досліджено електротехнічні процеси під час випробування гасників коливань.
Розроблено алгометричні рішення для комп’ютеризованої системи керування 
стендом випробування гасників коливань.
При вирішенні поставлених задач використовувались загальні методи цифрової 
обробки сигналів та методів оптимізації керуючих алгоритмів.
Метою роботи є підвищення ефективності та інформативності випробування
гасників коливань шляхом оптимізації режимів роботи комп’ютеризованої 
системи управління випробувальним комплексом.

ГАСНИК КОЛИВАНЬ, СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, ЦИФРОВИЙ 
СИГНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСОР,ПРОГРАМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, АЛГОРИТМІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

At the present time, the rapid development of modern technologies, the
normative base of fountains is constantly being updated, products that have great
advantages over the developments of the last century appear on the market. It is
impossible to install conceptually new solutions on railway carts without preliminary
tests. The absence of a regulatory framework in bench programs for testing deadwood
can only provide a rough estimate of the state and the possibility of their application.
The aim of the work is to increase the efficiency and informativeness of the
testing of fluctuation faders by optimizing the operating modes of the computerized
control system of the test complex.
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