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ЗДІЙСНЕННЯ ЧИСЕЛЬНОГО НАБЛИЖЕНОГО ЗВОРОТНОГО 
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА ЗАГАСАЮЧИХ КОЛИВАНЬ  
ПІД ЧАС НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ІМПУЛЬСНИМ  

ВИХРОСТРУМОВИМ МЕТОДОМ 
Подано інтерполяційний метод послідовних наближень чисельного обернення 

перетворення Лапласа, який відрізняється від відомих методів формою інтерполя-
ційних членів і пристосований до аналізу інформативних перехідних величин у фор-
мі згасаючих коливань, які виникають під час імпульсного електромагнітного кон-
тролю електропровідних феромагнітних об'єктів. 

Актуальність. За аналізу чутливостей інформативних величин пер-
винного вимірного кола до параметрів об'єкта контролю з метою виявлення 
оптимальних моментів часу для відбору і розв'язки багатопараметрової ін-
формації виникає необхідність чисельного обернення перетворення Лапласа 
для отриманих розв'язків [7] за імпульсного електромагнітного контролю 
електропровідних феромагнітних матеріалів і виробів. 

Аналіз останніх досліджень. Задача наближеного обернення перетво-
рення Лапласа виникає за необхідності довести розв'язок до чисельної форми 
для випадку, коли існуючі таблиці функцій та їх зображень не дають можли-
вості знайти оригінал за зображенням або вимагають дуже великої кількості 
обчислень. 

Можливість відновлення оригіналу f(t) за операторним зображенням 
Ф (p) за Лапласом можна розглядати як задачу розв'язку інтегрального рів-
няння першого роду 

 -pt

0
e f(t)dt=Ф(p),

∞

∫  (1) 

яка належить до класу некоректних задач. Цю задачу можна розглядати та-
кож як обчислення інтеграла, який визначається формулою Мелліна 
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проте знайти точний вираз останнього інтеграла через відомі функції 
вдається лише для обмеженої кількості простих зображень. Тому доводиться 
будувати методи чисельного знаходження цього інтеграла. Але й остання за-
дача достатньо складна. 

Тобто головною перепоною швидкому розв'язанню задачі обернення 
перетворення Лапласа є неминуча складність математичного апарату обер-
нення і нестійкість проблеми обернення щодо змін функції-зображення. З ін-
шого погляду, функція Ф (p), що знаходиться під знаком інтеграла, не є до-
вільною, а зображенням з певними відомими властивостями [1]. Це певним 
чином спрощує обчислення інтеграла (2), оскільки властивості функції-зоб-
раження можуть бути наперед враховані при побудові правил чисельного 
обернення перетворення Лапласа. 
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Відомі програми чисельного обернення перетворення Лапласа із звич-
ною і подвоєною точністю за допомогою інтерполяційних квадратурних фор-
мул з рівновіддаленими вузлами або щонайвищого ступеня точності, подані в 
[4] для різних показників швидкості збіжності перетворення до нуля під час 
видалення на нескінченність аргументу перетворення, характеризуються не-
достатньою точністю і невиправданою відносною складністю розрахунку. Це 
пояснюється тим, що із зростанням кількості вузлів інтерполяції зростають 
модулі коефіцієнтів інтерполяційного многочлена. І оскільки дійсні частини 
цих коефіцієнтів мають різні знаки, то у випадку, коли функція-зображення 
задана не досить точно, за обчислень спостерігається зникання значущих 
цифр. Тому зростання абсолютних значень коефіцієнтів інтерполяційного 
многочлена із зростанням кількості вузлів вимагає дедалі точнішого подання 
значень зображення. Окрім цього, з погляду точності результату доцільні-
шим є вибір вузлів інтерполяції на підставі характеру функції-зображення, 
порівняно з рівновіддаленими вузлами або з вузлами, рівними кореням будь-
якої системи ортогональних многочленів, зокрема многочленів Чебишева 
першого і другого роду, многочленів Лежандра і Якобі, коли функція Чеби-
шева є граничною функцією розподілу [4]. 

У [7] визначені в операторній формі основні величини (напруги і стру-
ми) первинного вимірного кола для виділення корисної інформації про об'єкт 
контролю на елементах первинного вимірювального кола (збудливій і вимі-
рювальній обмотках) вихрострумового перетворювача у перехідному режимі, 
а в [8] подане наближене чисельне обернення перетворення Лапласа апері-
одичних перехідних величин за неруйнівного контролю імпульсним вихрос-
трумовим методом. 

Виклад основного матеріалу 
1. Характеристика інформативності функції зображення. Переваж-

но для опису найзагальніших закономірностей поведінки або просторового 
розподілу певної величини, особливо за аперіодичного перехідного режиму, 
цікавляться лише значенням або розподілом досліджуваної величини в по-
чатковий момент часу і за усталеного режиму, а також еквівалентною пос-
тійною часу перехідного процесу. Цю інформацію можна отримати безпосе-
редньо з перетворення досліджуваної величини, не вдаючись до обернення її 
перетворення. Тому зосередимось на тих властивостях функції-зображення, 
які дають загальну характеристику оригіналу і надалі можуть бути покладені 
в основу побудови методу інтерполяції перетворення. 

У подальших викладках обмежимося таким класом функцій-зображень 
Ф (p), коли функції-оригінали f(t) безперервні, мають кінцеві межі f0 і f∞ під 
час спрямування t відповідно до 0 і ∞ і абсолютно інтегровані за приростом 
стосовно свого усталеного значення у межах від 0 до ∞, тобто існує інтеграл 

 
0

f(t)-f dt<
∞

∞ ∞∫ ,  (3) 

який виконується для широкого класу функцій, зокрема для більшості, що 
трапляється в додатках до імпульсного електромагнітного контролю. 
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За накладених вище умов на функцію-оригінал відповідна їй функція-
зображення сходиться на нескінченності до нуля з показником швидкості [4] 
не нижче одиниці. З властивостей перетворення Лапласа [1] відомо, що 

0 p pf =lim pФ(p)=lim F(p)=F→∞ →∞ ∞  
і p 0 p 0 0f =lim pФ(p)=lim F(p)=F∞ → → ,  (4) 
де F(p) = рФ(p) – перетворення за Карсоном. 

Окрім цього, з теореми інтегрування оригіналу [1] і зв'язку граничних 
значень зображення і оригіналу (4) витікає, що 

 [ ] p 0 0
0 p=0

F(p)-f dF(p)f(t)-f dt=lim = =F
p dp

∞
∞

∞ →
  ′ 
 

∫ ,  (5) 

тобто похідна від перетворення за Карсоном при р = 0 визначає площу, обме-
жену за ординатою оригіналом і його кінцевим значенням, а при f =0∞  – пло-
щу оригіналу. 

Отже, для отримання початкового значення або просторового розподі-
лу будь-якої величини і значення або розподілу її за усталеного режиму необ-
хідно помножити перетворення Лапласа досліджуваної величини на р і в 
одержаному виразі, тобто в перетворенні Карсона, виконати граничний пере-
хід відповідно при p →∞  і p 0→ . Останній граничний перехід для опису ус-
таленого режиму справедливий лише за прийнятої вище умови, коли дослі-
джувана величина має межу при t→∞ . 

2. Інтерполяційний метод послідовних наближень. У загальному 
випадку виникає потреба визначення перехідної величини у довільний мо-
мент часу, що потребує обернення її перетворення. Для спрощення чисельно-
го обернення перетворення Лапласа доводиться інтерполювати функцію-зоб-
раження. Враховуючи поведінку розглядуваного класу зображень на нескін-
ченності, аналогічно [4], інтерполюватимемо перетворення за Карсоном шу-
каного оригіналу. За інтерполяції F(p) можна розпорядитися вибором вузлів 
рi, в яких беруться значення F(pi), а також вибором функцій φк, покладених в 
основу інтерполяції. 

Вирішуючи задачу відшукання оригіналу для всіх значень його аргу-
менту на позитивній півосі, з погляду точності результату вельми доцільно 
вибрати вузли інтерполяції так, щоб одержати, за можливістю, на всіх ділян-
ках між двома сусідніми вузлами приблизно однаковий за модулем приріст 
зображення (знімати із зображення рівномірну інформацію на всій ділянці 
його помітного відхилення), що має явну перевагу порівняно з відомим мето-
дом [4], що використовує рівновіддалені вузли, слабо пов'язані з характером 
функції-зображення. Однак ця умова спричинює істотне збільшення об'єму 
розрахунків. Тому варто зупинитися на вузлах інтерполяції, які складають ге-
ометричну прогресію в області помітного відхилення функції-зображення. 

Вибір інтерполяційного многочлена диктується вимогою простоти й 
однотипності побудови його складових – функцій інтерполяції φк, які оберта-
лися б в оригінал як табличні зображення. При цьому повинна забезпечувати-
ся простота чисельного розкладання функції-зображення за функціями інтер-



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 294

поляції з необхідним ступенем точності на підставі вибраних вузлів інтерпо-
ляції. Зазначеним умовам для перетворення загасаючих коливань, як стане 
видно надалі в процесі викладу пропонованого методу обернення, відповіда-
ють зображення синусоїдальної функції і степеневі функції. 

Тому з урахуванням властивостей функції-зображення (п. 2), інтерпо-
ляційний многочлен для перетворення за Карсоном загасаючих коливань на-
буває вигляду: 

 
( ) к

n
к

α2 2
к=3 к

Cp(p+q) A pφ(p)= + ,
(p+δ) +ω p+δ

∑   (6) 

де αк > 1, а коефіцієнти С і q, колова частота ω і коефіцієнт загасання δ у ви-
разі (2) визначаються із такої системи чотирьох рівнянь: 

( )2 2φ(p=0) δ +ω =Cq;  

( ) ( )2 2
j-1 j-1 j-1φ(p=p ) p +δ +ω =C p +q ; 

  
 

( ) ( )2 2
j j jφ(p=p ) p +δ +ω =C p +q ; 
  

 

( ) ( )2 2
j+1 j+1 j+1φ(p=p ) p +δ +ω =C p +q , 

  
 

яка складена з умови рівності площ, обмежених оригіналом f(t) і його пер-
шим наближенням f1(t) (перше рівняння), а три наступні рівняння виражають 
збіг зображення φ(p) і його першого наближення φ1(p) у трьох точках: pj-1, pj i 
pj+1, причому в точці з абсцисою pj різниця i 1 iφ(p )-φ (p )  набуває максимального 
за модулем значення. Одночасно перший член у правій частині (6) визначає 
початкове і кінцеве значення функцій зображення і оригіналу. 
Тоді -δt

1 1mf (t)=A e sin(ωt+β),   (7) 

де: 2 2
1mA = C (q-δ) +ω ω;  [ ]β=arctg ω (q-δ) . 
Зупинимося на алгоритмі послідовного визначення решти членів ін-

терполяційного многочлена. 
Виберемо вузли інтерполяції р1, р2,…, рі,…, рn так, щоб вони складали 

зростаючу геометричну прогресію із знаменником q > 1, тобто рі = p1·q(i-1), і 
охоплювали всю область помітної зміни F(p). Для визначення другого члена 
в (6) обчислимо значення зображення 
 2 2

2φ (p)=φ(p)-Cp(p+q) (p+δ) +ω     (8) 

у вибраних вузлах інтерполяції, тобто φ2(рi). Серед усіх вузлів інтер-
поляції виділимо три, що знаходяться поряд: вузли рi-1, pi і рi+1, виходячи з 
умови, щоб при всіх m ≠ i i 1 ≤ m ≤ n |φ2(pi)| > |φ2(pm)|. Це завжди можливо, 
оскільки φ2(0) = φ2(∞) = 0. Тоді на підставі (6) за почленного наближення 
одержимо умови інтерполяції другого члена: 

 
2

2 i-1
2 i-1 α

i-1 2

A pφ (p )= ;
(p +δ )

 
2

2 i
2 i α

i 2

A pφ (p )= ;
(p +δ )
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2 i+1
2 i+1 α

i+1 2

A pφ (p )= .
(p +δ )

  (9) 
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Функція 
2

2
2 α

2

A pφ (p)=
(p+δ )

 має максимум при р = р0 = δ2/(α2-1). Проте за 

умовою рі = р0. Тому δ2 = рі (α2-1). Окрім цього, рі-1 = рі/q і рі+1 = ріq. Тоді сис-
тема (8) зводиться до умови 

 [ ] 2α2
2 2i2

2
2 i-1 2 i+1 2

(α +q-1) q(α -1)+1φ (p ) = .
φ (p )φ (p ) qα

 
 
 

  (10) 

За початковою умовою 1 < α2 < ∞ і 1 < q < ∞. Якщо позначити праву 
частину (10) через ψ2(α2), то 2α 1 2 2lim ψ (α )=1;→  2

q-2+1 q
α 2 2lim ψ (α )=e .→∞  

Тому трансцендентне рівняння (10) має розв'язок за умови 

 
2

i2 q-2+1 q

2 i-1 2 i+1

φ (p )1< <e .
φ (p )φ (p )

  (11) 

Тобто задача інтерполяції зводиться до розв'язання трансцендентного 
рівняння (10), ізольований корінь якого α2 може бути визначений на ЕОМ 
(методом Довелла [6]) за відповідною програмою. Після цього визначаються 
й інші два коефіцієнти інтерполяційного члена φ2(p): 
 2 i 2δ =p (α -1);  2α2 2 i i 2 iA =φ (p )(p +δ ) p . (12) 

Якщо рі ≠ р0, то тоді спочатку визначається δ3 із рівняння 

 
2

3 j j 3 3 j+1 j 3 j 3
2

3 j+1 3 j-1 j 3 3 j j 3

φ (p ) p +δ φ (p ) (p +qδ )(qp +δ )ln ln =ln ln
φ (p )f (p ) qp +δ qφ (p ) q(p +δ )

,  (13) 

а потім 3 j+1 j 3
3

3 j j 3

φ (p ) p +δα = ln ln
qφ (p ) qp +δ

 і 3α3 3 j j 3 jA =φ (p )(p +δ ) p .  

Зазначимо, що процес інтерполяції здійснюється тим швидше, чим 
більше ψ2(α2). Проте цим не варто цим зловживати, бо за великих значень 
відзначеної величини відбувається випучення між вузлами інтерполяційного 
многочлена стосовно функції-зображення. З цього погляду доцільно, наприк-
лад при q = 10, обмежитися значенням ψ2(α2) ≤ 100, оскільки інакше обме-
жується точність інтерполяції. 

Якщо при вибраному q умова (11) не витримується, то слід додатково 
задатися значенням ψ2(α2), змінивши його у бік зменшення, або, в крайньому 
випадку, збільшити q, що пов'язано із зниженням точності результату. Така 
ситуація переважно виникає тоді, коли темп зміни функції-зображення на ок-
ремих її ділянках різко відрізняється від характеру зміни степеневої функції, 
покладеної в основу побудови інтерполяційного многочлена. При виникненні 
такої невідповідності на багатьох проміжках інтерпольованого зображення 
доцільно застосувати для інтерполяції інші функції, ближчі до перетворення, 
що обертається. 

Аналогічно визначається наступний член (m) інтерполяційного мно-
гочлена на підставі значень зображення φm(pi) у всіх вузлах інтерполяції: 

 
( ) кm-1

m-1
m-1 к

m m-1 αα 2 2
m-1 к=2 к

A p Cp(p+q) A pφ (p)=φ (p)- =φ(p)- - .
(p+δ ) (p+δ) +ω p+δ

∑   (14) 
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Вибір кількості членів φ(p) підпорядкуємо умові, щоб при Rep ≥ 0 
 F(p) – φ(p)| ≤ ε,  (15) 
де ε – позитивне число, що визначає допустиму похибку інтерполяції. 

Остаточно після обернення (6) за таблицею відповідності зображень і 
оригіналів [2] одержимо: 

 к к
n

к-δt α -1 -δ t
1m n

кк=2

Af(t)=A e sin(ωt+β)+ t e +R (t),
Г(α )∑   (16) 

де Г(x) – гамма-функція, Rn(t) – залишковий член. 
3. Питання збіжності інтерполяції і обернення перетворення Лап-

ласа методом послідовних наближень. Зважаючи на нестійкість проблеми 
обернення перетворення Лапласа, розглянемо деякі питання збіжності інтер-
полювання і обернення перетворення методом послідовних наближень. 

Позначимо через Rn(p) похибку інтерполяції функції F(p). Тоді F(p) = 
φ(p) + Rn(p) і з урахуванням зв'язку між перетвореннями за Лапласом і Карсо-
ном на підставі (2) вираз для залишкового члена інтерполяційної квадратур-
ної формули (16) наближеного чисельного обернення перетворення Лапласа 
набуває вигляду 

 
c+j

tp
n n

c-j

1 dpR (t)= e r (p) .
2πj p

∞

∞
∫   (17) 

За чисельної інтерполяції перетворення Карсона методом послідовних 
наближень, викладеним в п. 3, із зростанням кількості членів інтерполяційно-
го многочлена похибка інтерполяції монотонно спадає, оскільки процес ін-
терполяції здійснюється за максимальною похибкою у вузлових точках пе-
ретворення. Тому можна стверджувати, що під час прямування до нескінчен-
ності кількості вузлів і членів інтерполяції залишок інтерполяції Rn(p) сходи-
тиметься до нуля рівномірно щодо р, тобто для будь-якого ε > 0 знайдеться 
такий номер N, не залежний від р, що для n ≥ N буде |Rn(p)| ≤ ε. Тоді 

( ) к

к
α2 2

к=2 к

C(p+q) AФ(p)= + ,
(p+δ) +ω p+δ

∞

∑  

і 
( ) к

c+j
кtp

n α
к=n+1 кc-j

1 AR (t)= e dp.
2πj p+δ

∞ ∞

∞
∑∫  (18) 

Внаслідок рівномірної збіжності Rn(p) під час прямування до нескін-
ченності кількості вузлів і членів інтерполяції ряд під знаком інтеграла в ос-
танньому виразі також рівномірно сходиться до нуля. Тому можливе почлен-
не інтегрування [3], після виконання якого одержимо: 

к кк α -1 -δ t
n

кк=n+1

AR (t)= t e .
Г(α )

∞

∑  

І остаточно вираз (15) набуває вигляду 

 к к
¥

к-δt α -1 -δ t
1m

кк=3

Af(t)=A e sin(ωt+β)+ t e .
Г(α )∑   (19) 
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Таким чином, інтерполяційний квадратурний процес обернення перет-
ворення Лапласа, побудований за методом послідовних наближень, сходить-
ся до оригіналу. 

Висновки: 
1. Окреслені головні причини, які перешкоджають швидкому вирішенню 
проблеми наближеного обернення перетворення Лапласа. 

2. Відомі на сьогодні методи і програми чисельного обернення перетворення 
Лапласа [4, 5] володіють низкою істотних недоліків. Тому задача чисель-
ного обернення вимагає подальшого вдосконалення і розвитку стосовно 
окремих класів зображень та у напрямі усунення виявлених недоліків. 

3. Розкрито загальну характерну інформативність функції-зображення, яка 
визначається зв'язком граничних значень зображення і оригіналу та рів-
ністю між приростом площі оригіналу і похідною від зображення за па-
раметром перетворення за нульового значення останнього. 

4. Виходячи з нерівномірної інформативності зображення щодо оригіналу, 
запропонований інтерполяційний метод послідовних наближень з інтер-
поляційними вузлами. 

5. З урахуванням висловлених властивостей функції-зображення вибраний 
інтерполяційний многочлен у формі зображення синусоїдальної функції 
і нескінченного ряду степеневих функцій, які обертаються в оригінал як 
табличні зображення. 

6. Визначена необхідна умова інтерполяції запропонованим методом і вик-
ладені рекомендації з вибору знаменника геометричної прогресії для вуз-
лів інтерполяції. 

7. Показано, що внаслідок рівномірної збіжності похибки інтерполяції під час 
прямування до нескінченності кількості вузлів і членів інтерполяції квад-
ратурний процес обернення перетворення Лапласа, побудований за запро-
понованим методом послідовних наближень, сходиться до оригіналу. 
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Подан интерполяционный метод последовательных приближений численного 
вращения превращения Лапласа, который отличается от известных методов формой 
интерполяционных членов и приспособленный к анализу информативных переходных 
величин в форме погасающих колебаний, которые возникают во время импульсного 
электромагнитного контроля электропроводных ферромагнитных объектов. 

Yatsun A.M. The realization of numerical approximate inverse Laplace 
transformation of damped vibrations by eddy-current pulse method of non-
destructive testing 

The interpolation method of numerical approximate Laplace transformation, which 
differs from known methods the form of interpolating terms, and adapted to the analysis of 
informing transitional values in the form of dumped oscillations occurring for pulse 
electromagnetic testing of ferromagnetic objects have been presented. 

 

УДК 630*5 Студ. І.Л. Алексіюк; 
доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук – НЛТУ України, м. Львів 

МАТЕРІАЛЬНО-ГРОШОВА ОЦІНКА ЛІСОСІКИ,  
ЗАПРОГРАМОВАНА В СЕРЕДОВИЩІ DELPHI 

Описано програму для здійснення матеріально-грошової оцінки лісосіки, 
розробленої в середовищі Delphi. Обчислення можна проводити для різних часток 
порід у складі насадження. Також програма дає можливість визначати середній роз-
ряд висот і здійснювати розподіл дерев за категоріями технічної придатності як для 
вибіркового (за потребою технічного завдання чи специфікації), так і для автоматич-
ного режимів. 

Ключові слова: матеріально-грошова оцінка, категорії технічної придатності 
деревини, розмірно-якісні категорії деревини, розряди висот. 

Вступ. Найбільш важливим завданням у господарській діяльності лі-
сових підприємств є вирощування деревини. Щорічно для потреб національ-
ної економіки в Україні заготовлюється близько 9 млн м3 деревини від догля-
дових, санітарних та реконструктивних рубань, приблизно 6 млн м3 – під час 
проведення головних та лісовідновних рубань. 

Відведення і таксація лісосічного фонду є важливою ланкою процесу 
заготівлі деревини під час здійснення різних видів рубань. При цьому під лі-
сосічним фондом розуміють запаси деревини, яких щорічно заготовлюють у 
процесі головного рубання лісу та проведення рубань, пов'язаних з веденням 
лісового господарства. Величина призначеного на рік лісосічного фонду для 
кожного лісового підприємства називається розрахунковою лісосікою. Що-
річний розмір лісосічного фонду затверджується Кабінетом Міністрів Укра-
їни, виходячи з розміру встановленої розрахункової лісосіки. 

Підпрограма "WIN-32". Підпрограму розроблено для здійснення ма-
теріально-грошової оцінки лісосіки. Може використовуватися також і як 
самостійний програмний продукт. Вона характеризується легкістю під час 
використання, водночас виконує низку складних як обчислювальних, так і 
логічних операцій. 

В основу цієї програми увійшли діючі сортиментні таблиці Л. Нікітіна 
(1984 р.). Ці таблиці не змінювалися при розробці цієї програми і можуть ви-
користовуватися безпосередньо на виробництві. Також, за рахунок програм-


