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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  

при роботі на персональних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ) 

1. Загальні вимоги безпеки  

1.1. До роботи із ПЕОМ допускаються особи у віці не молодші 18 років, що пройшли інструктаж з 

охорони праці, не мають протипоказань за станом здоров'я.  

1.2. Користувачі ПЕОМ повинні дотримувати правил внутрішнього трудового розпорядку, уста-

новлені режими праці й відпочинку. 

1.3. Користувачі ПЕОМ зобов'язані дотримуватись правил пожежної безпеки, знати місця розта-

шування первинних засобів пожежогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий або очевидець нещасних випадків 

зобов'язаний негайно повідомити ректора або проректора . При несправності устаткування припи-

нити роботу й повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи користувачі ПЕОМ повинні дотримувати правил використання засобів інди-

відуального й колективного захисту, дотримувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті 

робоче місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці, притягуються 

до дисциплінарної відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Вимоги безпеки під час роботи 

2.1. При роботі із ПЕОМ значення візуальних параметрів повинні знаходитися в межах оптималь-

ного діапазону. 

2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані 100-300 мм від краю, зверненого до 

користувача. 

2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана повинна бути 0,6 - 0,7 м, рівень 

очей повинен припадати на центр екрана або на 2/3 його висоти. 

2.4. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабільним, ясним і гранично чітким, не 

мати мерехтінь символів і фону, на екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, 

вікон і навколишніх предметів. 

2.5. Тривалість безперервної роботи із ПЕОМ без регламентованої перерви не повинна перевищу-

вати 2-х годин. Щогодини при роботі слід робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв. 

3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

3.1.У випадку появи несправності в роботі відеотермінала вимкнути його, сповістити про це адмініст-

рацію. Роботу продовжувати тільки після усунення виниклої несправності. 

3.2.У випадку виникнення у користувача зорового дискомфорту й інших несприятливих суб'єктв -

них відчуттів варто обмежити час роботи із ПЕОМ, провести корекцію тривалості перерв для від-

починку або провести зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використанням ПЕОМ. 

3.3.При ураженні користувача  електричним струмом негайно вимкнути  електромережу,  надати 

першу допомогу потерпілому, при необхідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 
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МЕТА РОБОТИ – опанувати методику оцінки нерівностей  профілю 

ґрунтово-дорожніх фонів, побудовану на основі кореляційно-спектральних ха-

рактеристик випадкового стаціонарного процесу. 

Тривалість роботи – 4 години. 

ПРОГРАМА РОБОТИ 

1. Засвоїти теоретичний матеріал щодо нерівностей  профілю ґрунтово-

дорожніх фонів та методів їх оцінки. 

2. Ознайомитися з вимірювальною технікою, яку використовують для 

профілювання мікрорельєфу ґрунтово-дорожніх фонів. 

3. Провести профілювання нерівностей двох макетних фонів та зробити 

висновок за даними побудови кореляційно-спектральних характеристик. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ  

1. На які експлуатаційні показники мобільних енергетичних засобів та 

МТА впливає характер нерівностей профілю ґрунтово-дорожніх фо-

нів? 

2. Що на практиці спричинює появу нерівностей профілю агрофону? 

3. Які існують традиційні заходи по захисту механізаторів від нерівно-

стей мікрорельєфу ґрунтово-дорожніх фонів? 

4. Які існують способи поліпшення профілю агрофонів?  

ВКАЗІВКИ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО РОБОТИ 

1. Засвоїти теоретичну частину. 

2. Провести профілювання макетного фону. 

3. За допомогою ЕОМ побудувати кореляційно-спектральні характери-

стики нерівностей профілю макетного фону. 

4. За результатами побудованих кореляційно-спектральні характерис-

тик зробити висновок. 

5. Роботу оформити окремим звітом. 

ОСНАЩЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ  

1. Профілограф із встановленим реохордним давачем. 

2. Макети нерівностей профілю фону. 

3. Апаратно-вимірювальний комплекс, що включає ЕОМ, аналогово-

цифровий перетворювач, електричний шлейф. 

4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи. 

5. Інструкція з охорони праці (відповідно до ДНАОП 0.00-4.25-98). 
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ВКАЗІВКИ  З ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

 

Теоретична частина 

При проведенні експериментальних випробувань мобільних енергетичних 

засобів та машинно-тракторних агрегатів на їх основі здійснюється оцінка 

умов досліджень. В число найважливіших із них входить оцінка мікрорельєфу 

(нерівностей профілю) ґрунтово-дорожніх фонів. Він (мікрорельєф) є потуж-

ним генератором зовнішніх збурень, що діють на МТА і значною мірою ви-

значають експлуатаційно-технологічні показники, надійність, умови праці во-

дія, а також прохідність агрегату. 

Нерівності ґрунтово-дорожніх фонів мають випадковий характер (різний 

профіль, різна довжина, частота), можуть чергуватися в різній послідовності, 

накладатися одна на іншу або розміщуватися послідовно на різній відстані між 

собою. Чим більшою по довжині є ділянка досліджуваного фону, тим більшою 

є ймовірність повторення деяких статистичних закономірностей нерівностей, 

оскільки зростає інформативність реалізації. 
Залежно від типу й стану покриття поверхня автомобільної дороги хара-

ктеризується нерівностями більшого або меншого розміру, які, відповідно, 

впливають на плавність руху автомобілю. Всі дорожні нерівності прийнято ді-

лити на три групи: нерівності макропрофілю (довжина хвилі 100 м і більше, 

спуски, підйоми, косогори), нерівності мікропрофілю (довжина хвилі 0,1-

100м) і шорсткості. Нерівності макропрофілю – це, по суті, поздовжні схили 

дороги, які не впливають на плавність руху. Шорсткості також не впливають 

на плавність руху, але вони викликають шум і зношування шин, підвищують 

опір коченню та витрати палива. 
Середні квадратичні значення ординат нерівностей мікропрофілю доріг із 

різним покриттям наступні: цементобетонне і асфальтове - 0,45.. 1,4 см; брукове 

в задовільному стані - 1,35...2,3 см, з виступами й впадинами 2,5...3,3 см; щебе-

неве малозношене - до 1 см, зношене - 1...2 см, сильно зношене - 2...3 см, розби-

те - більше 3 см [1]. 
Нерівності сільськогосподарських фонів складаються з випадкової й пе-

ріодичної (гармонійної) складової. Гармонійні складові польових нерівностей 

різні по частоті та висоті ординат і визначаються агротехнікою обробітку    

грунту та вирощування культур. До характерних польових нерівностей можуть 

бути віднесені: звальні гребені й борозни, що створені під час основного обро-

бітку ґрунту (оранці) - висота (глибина) 7,5...15 см, періодичність 30...35 см; 

гребені рядків, що утворюються при сівбі просапних культур - висота 5...10 см, 

періодичність 60...70 см (залежно від ширини міжрядь); гребені рядків колосо-

вих культур - висота 5...8 см, періодичність 12...15 см [1]. 

Про характеристику структури випадкового процесу нерівностей профі-

лю ґрунтово-дорожніх фонів дає уявлення кореляційна функція R(l), яка пока-

зує довжину кореляційного зв’язку ординат нерівностей мікропрофілю фону, 

які коливання переважають у даному процесі, яка його внутрішня структура. 
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Відношення кореляційної функції до дисперсії випадкової функції нази-

вають нормованою кореляційною функцією ρ(l): 
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де n – кількість вимірювань; 

m – число точок кореляційної функції, m = 0, 1, 2, …; 

hі – ордината нерівності, см, і = 1, m; 

mh – математичне очікування ординат нерівностей, см; 

Dh – дисперсія профілю фону, см2. 

Наприклад, приведений графік 1 (рис. 1) виражає випадкову функцію, у 

якій відсутні гармонійні складові.  

Залежність 2 також не містить гармонійних складових, але ступінь   ви-

падковості процесу істотно вища, тому що значення нормованої кореляційної 

функції ρ (l) різко зменшуються зі збільшенням довжини шляху L. Це свідчить 

про зниження залежності висоти нерівності профілю від довжини пройденого 

шляху.  

Залежність 3 описує гармонійний процес із малим ступенем випадковос-

ті, тобто процес, близький до звичайного гармонійного (синусоїдального).  

Залежність 4 характеризує функцію, що містить поряд з випадковими 

складовими - гармонійні, які виражені загасаючими періодичними коливання-

ми кореляційної функції ρ (l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1, 2- випадкові функції із сильно вираженою випадковістю; 

3, 4-випадкові функції, що мають у своєму составі гармонійні складові 

Рисунок 1 - Графіки нормованих кореляційних функцій нерівностей  

мікропрофілю шляху 

 

Інша характеристика випадкового стаціонарного процесу нерівностей 

мікропрофілю ґрунтово-дорожніх фонів – це спектральна щільність S(ω). 

Вона описує розподіл дисперсій нерівностей за частотами і дає уявлення про 

частоту повторення довжин нерівностей (переважаючі частоти у випадковому 
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процесі). 

Відношення  спектральної щільності до дисперсії випадкової функції на-

зивається нормованою спектральною щільністю s(ω), яка розраховується: 
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  є кроком частоти нерівностей профілю, см-1.  

Рівняння (2) є узагальненням розкладання в ряд Фур’є для випадку непе-

ріодичної функції, і являє собою розклад функції на суму елементарних гар-

монічних коливань з безперервним спектром.  

Рівняння (2) виражає спектральну щільність через кореляційну функцію 

(1). В теорій ймовірності рівняння (1) і (2), що зв’язують взаємно дві функції, 

називають "косинус-перетворення Фур’є". 

Таким чином, нормовані кореляційна функція і спектральна щільність 

виражаються одна через іншу за допомогою "перетворення Фур’є". 

Методика розрахунку кореляційної функції та спектральної щільності 

викладена, наприклад, в [2-4]. 

Характеристика нормованої спектральної щільності сільськогосподар-

ського фону показана на рисунку 2. Вона відтворює безперервний спектр час-

тот, які складають випадкову функцію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Графік нормованої спектральної щільності дисперсій  

нерівностей профілю сільськогосподарського фону 
 

Методика профілювання ґрунтово-дорожніх фонів добре відпрацьована 

багаторічною практикою. Але, в більшості випадків, науковці користуються 

або безпосереднім дискретним виміром висот нерівностей мікропрофілю шля-

ху, по якому передбачається рух агрегату, або застосовують механічні профі-

лографи із записом ординат нерівностей на паперову стрічку. 

Сучасний науково-технічний рівень проведення експериментальних дос-

ліджень дозволяє безпосередньо дистанційно реєструвати реалізації процесів 

ω, м-1 

s(ω), м 
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на ЕОМ за допомогою аналогово-цифрових перетворювачів з одночасною ав-

томатичною обробкою результатів, корегуванням процесу експериментальних 

досліджень, що значно підвищує точність вимірювань. 

Методика досліджень 
Для оцінки нерівностей профілю ґрунтово-дорожніх фонів за допомогою 

ЕОМ нами розроблено апаратно-вимірювальний комплекс (рис. 3), який призна-

чений для вимірювання електричними методами неелектричних величин. Ком-

плекс включає профілограф 1, встановлений на рейці 2, яка закріплена на стій-

ках. На профілограф встановлено реохордний давач 3. При пересуванні профі-

лографа по рейці його колесо 4 обкатує нерівності профілю фону 5. Зі зміною 

ординати нерівностей фону важіль 6 здійснює кутові переміщення, що змінює 

опір реохордного давача 3. Сигнал від нього (електричний струм) поступає на 

аналогово-цифровий перетворювач 7 (модель плати L-305) і відображається на 

моніторі ЕОМ 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Лабораторний апаратно-вимірювальний комплекс  

для оцінки нерівностей профілю ґрунтово-дорожніх фонів 

 

При профілюванні нерівностей ґрунтово-дорожніх фонів оператор  рівно-

мірно пересуває профілограф по рейці зі швидкістю близько 0,5…0,6 м/с від 

одної опорної стійки до іншої. 

Сигнал від реохордного давача профілографа обробляється за допомогою 

програми Power Graph 2.1, як в аналоговій так і цифровій формах. Інтерфейс 

робочого вікна представлений на рис. 4. 

1 2 

4 6 

8 

7 3 5 
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Рисунок 4 - Інтерфейс робочого вікна середовища Power Graph 2.1 з  

реалізацією сигналу від профілографа з реохордним давачем 

 

Перед початком профілювання слід звернути увагу на характерні пара-

метри в настройці роботи програми Power Graph 2.1. Так, по-перше, слід вста-

новити певну швидкість запису (правий кут вікна, рис. 4). Як показує досвід, 

профілювати нерівності ґрунтово-дорожніх фонів слід з кроком 15-20 см. Тому, 

при швидкості пересування профілографа по рейці (рис. 1) 0,5...0,6 м/с - частота 

запису сигналу повинна дорівнювати 5 Нz (рис. 4). А діаметр колеса 4, що обка-

тує нерівності профілю фону (рис. 3) повинен бути не більшим за величину 

кроку профілювання, тобто ≤ 15-20 см. 

По-друге, у шкалі амплітуд (ліва частина вікна, рис. 4) рекомендується 

встановити рівень вхідного сигналу 50 mV. В такому випадку тарировочна за-

лежність значень (v, mV) у середовищі Power Graph 2.1 від дійсних ординат не-

рівностей (h, см) матиме вигляд: 

 

 52,5v8,38h  .  (3) 

 

Після запису даних у результаті профілювання нерівностей фону отримана 

реалізація зберігається у форматі *.txt (рис. 5).  

Швидкість запису 

Шкала амплітуд 
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Рисунок 5 - Інтерфейс робочого вікна середовища Microsoft Office Блок-

нот з цифровими даними результату випробувань 

 

Для обробки даних отриманий файл рекомендується відкрити у середовищі 

Microsoft Office Excel (рис. 6) і виконати певні розрахунки отриманих даних. 

 

 
Рисунок 6 - Інтерфейс робочого вікна середовища Microsoft Office Excel 

з цифровими даними результату випробувань 

Кількість вимірювань 

Час випробування 

Значення за шкалою 

середовища Power Graph 

Блок, що  

розраховується 
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Тут  

1) Час досліду – записується із колонки А. 

2) Довжина шляху – розраховується: 

i

д

i
t

Т

L
l  , 

де Lд – довжина ділянки випробувань, Lд = 280 см; 

Т – загальний час досліду, с; 

ti – поточне значення часу досліду в і-му вимірюванні, с (колонка С); 

3) Ордината нерівностей – розраховується з (3). 

 

Далі, за допомогою спеціально-розробленої програми для розрахунку і по-

будови кореляційно-спектральних характеристик нерівностей мікропрофілю 

ґрунтово-дорожніх фонів у середовищі Microsoft Office Excel проводять    по-

дальший математичний аналіз отриманих даних (рис. 7). Для цього у відкрите 

вікно робочої програми (рис. 7) в колонки А і В необхідно перенести базу да-

них із відкритого вікна середовища Microsoft Office Excel (рис. 6), а саме коло-

нки "довжина шляху" і "ордината нерівностей". Після чого Microsoft Excel ав-

томатично зробить розрахунки з одночасною побудовою кореляційно-

спектральних характеристик (рис. 7). 

За результатами побудови кореляційно-спектральних характеристик не-

рівностей профілю фону роблять висновок. 

 
Рисунок 7 - Інтерфейс робочого вікна спеціально-розробленої програми  

розрахунку та побудови кореляційно-спектральних характеристик  

випадкової стаціонарної функції у середовищі Microsoft Office Excel. 
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ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ  

Тема: Оцінка нерівностей профілю ґрунтово-дорожніх фонів нерівностей за допомогою ЕОМ 
 

Мета роботи: Побудувати та проаналізувати кореляційно-спектральні характеристи-

ки випадкового процесу нерівностей профілю двох макетних фонів. 
 

Технологічне обладнання, інструмент, матеріали: профілограф з реохордним дава-

чем, аналого-цифровий перетворювач, ЕОМ.  
 

1. Результати профілювання агрофонів представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1а - Результати профілювання зразку макетного агрофону №1. 

№і Час досліду, с Довжина шляху, см Ордината нерівностей, см 

1 0 0 5,538 

2 0,2 10,77 7,284 

… … … … 
 

Таблиця 1б - Результати профілювання зразку макетного агрофону №2. 

№і Час досліду, с Довжина шляху, см Ордината нерівностей, см 

1 0 0 2,2 

2 0,2 10,77 3,1 

… … … … 
 

2. Результати розрахунку нормованих кореляційних функцій та спектральних 

характеристик нерівностей профілю агрофонів представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2а - Нормовані кореляційні функції та спектральні характеристики 

нерівностей профілю зразку макетного агрофону №1 

№і 

Довжина 

шляху τ, 

см 

Значення нормованої ко-

реляційної функції нерів-

ностей профілю фону 

Частота 

процесу, 

см-1 

Значення нормованої спектраль-

ної щільності дисперсій ординат 

нерівностей профілю, см 

1 0 1,0 0 9,90 

2 10,37 0,211 0,03 4,74 

… … … … … 
 

Дисперсія профілю зразку макетного агрофону №1 дорівнює D1 = _______ см2. 

 

Таблиця 2б - Нормовані кореляційні функції та спектральні характеристики 

нерівностей профілю зразку макетного агрофону №2 

№і 

Довжина 

шляху τ, 

см 

Значення нормованої ко-

реляційної функції нерів-

ностей профілю фону 

Частота 

процесу, 

см-1 

Значення нормованої спектраль-

ної щільності дисперсій ординат 

нерівностей профілю, см 

1 0 1,0 0 6,70 

2 10,37 0,113 0,05 2,14 

… … … … … 
 

Дисперсія профілю зразку макетного агрофону №2 дорівнює D2 = _______ см2. 
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3. За даними таблиці 2 будуються нормовані кореляційна функція і спектраль-

на щільність нерівностей профілю зразків макетних агрофонів №1 та №2 (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Нормовані кореляційні функції і спектральні щільності  

нерівностей профілю двох макетних фонів 
 

Висновок: (За даними побудови кореляційних функцій вказати, які складові 

(гармонійні, або випадкові) домінують у коливальному процесі нерівностей двох 

макетних фонів та яка довжина кореляційного зв’язку. За даними побудови спектра-

льної щільності оцінити частотний діапазон коливань нерівностей профілю двох ма-

кетних фонів та які частоти домінують у коливальному процесі. На підставі отрима-

них даних зробити висновок про гіпотетичний вид обробітку грунту, який може 

утворювати характер нерівностей, притаманний макетним фонам та оцінити якісні 

показники технологічного процесу). 

 

Роботу виконав: студент  _____________________________________________ 
(Дата)         (Підпис) 
 

Роботу перевірив: ___________________________________________________ 
(Дата)         (Підпис) 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Якими характеристиками оцінюють профіль нерівності ґрунтово-дорожніх фонів? 

2. Що розуміють під профілюванням агрофону? 

3. Яке обладнання використовують для оцінки нерівностей ґрунтово-дорожніх фонів? 

4. Що оцінюють кореляційна функція та спектральна щільність? 
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