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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. 
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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. 
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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-
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ного опрацювання, можливими стали більш точні обчислення, які потребува-
ли значних затрат часу для їхнього виконання. Серед них є підбір розряду ін-
дивідуально для кожного ступеня товщини, а також виконання інтерполяції 
для точнішого визначення об'ємів деревини. Ці операції не потребують втру-
чання користувачів програми, а вимагають лише відповідних налаштувань 
під час вибору опцій. У програмі основне місце посіли режими обчислень, 
які є аналогічними до тих обчислень, що виконуються на виробництві. 

Частина цієї програми відведена для обчислення таксової вартості дере-
вини, з можливістю заміни цін категорій. Також автоматично визначається лі-
сотаксовий пояс та розряд такс. "WIN-32" не потребує значного часу для вста-
новлення на ПК і відповідно не вимагає значних ресурсів ОС. Для здійснення 
розрахунку не потрібні додаткові матеріали, окрім перелікової відомості. 

Редагування вартості деревини за допомогою підпрограми 
"Такси". На сьогодні часто змінюються ціни на різну продукцію і послуги. 
Такі зміни не оминають і лісове господарство, а саме ціну деревини, яку заго-
товлюють щорічно на лісосіках різного призначення, тому швидке реагуван-
ня на зміни вартості деревини на ринку необхідне для ведення лісового гос-
подарства. Підпрограма "Такси" пристосована до таких змін. Вона не вимагає 
оновлення від інших джерел і є досить простою у використанні. Вартості за-
писуються відповідно до лісотаксового поясу, а також відповідного розряду 
такс (рис. 1) і породи. Користувач самостійно може вносити зміни та 
використовувати для розрахунків актуальні вартості сировини на час 
проведення розрахунків. 

 
Рис. 1. Підпрограма "Такси" 

Породи розташовано в списку за замовчуванням. 
Корегування вартості для І лісотаксового поясу. До І лісотаксового 

поясу належать такі області: Рівненська, Полтавська Тернопільська, Хмель-
ницька, Чернівецька, Чернігівська, Харківська, Київська, Донецька, Дніпро-
петровська, Волинська та ін. Для цих областей вартість деревини є однаковою. 

Для редагування вартостей потрібно запустити підпрограму "Такси" 
(рис. 1) та виправити вартості, які змінились. Збереження даних відбувається 
за будь-яких змін – закриття програми, перехід до іншого лісотаксового по-
ясу. Дані вносяться у відповідні комірки категорій. Для таких порід як сосна, 
акація біла, дуб та бук, виділено окремі позиції і відповідні розряди такс. По-
роди, які не увійшли до попереднього списку, мають однакові вартості з по-
дібною за цінністю деревиною. Для зменшення трудомісткості оновлення, та-
кі породи записані в одному рядку (наприклад: ялина і ялиця). 
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Редагування вартості для ІІ лісотаксового поясу. До ІІ лісотаксово-
го поясу належать такі області: Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська 
а також частина Львівської. Аналогічно до попереднього поясу, вартості де-
ревини в цих областях є однаковими. 

При запуску підпрограми "Такси" за замовчуванням відкривається І 
лісотаксовий пояс. За необхідності його потрібно змінити на ІІ. Для цього 
потрібно переставити виділення на "ІІ лісотаксовий пояс", після чого редагу-
вання даних є аналогічним до попереднього поясу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Редагування вартості деревини ІІ лісотаксового поясу 

Режими роботи програми WIN-32. Вибір у підпункті меню "Роз-
ряд..." потрібен для обрання масових таблиць, за якими виконуватиметься об-
числення. Відповідно чим вищий розряд масових таблиць, тим більшим є 
об'єм окремого дерева. Для сосни звичайної різниця між об'ємами ділової 
частини стовбура в 1а і 5а розрядах сортиментних таблиць змінюється в ме-
жах 50 %. Для порід з меншою кількістю розрядів різниця між об'ємами від-
повідно менша. 

  
Рис 3. Вибір режимів роботи Рис. 4. Розподіл категорій технічної 

придатності 
"Розряд власноруч". Цей режим виконання обчислення дає змогу ко-

ристувачу власноруч вказувати розряд. Потрібно лише обрати відповідний 
розряд зі запропонованих. Таке виконання є досить зручним під час переві-
рок попередніх обчислень. Для виконання такого обчислення потрібно обра-
ти підпункт у меню "розряд власноруч" (рис. 3). 

"Розряд породи". Цей режим виконання потребує введення висот 
ступенів товщини, які попередньо були визначені за модельними деревами 
конкретної лісосіки. Надалі визначають середній розряд для усіх ступенів та 
за ним підбирають відповідну масову таблицю. Ці операції виконуються ав-
томатично. 
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"Розряд ступені". Варіант виконання обчислення розряд ступені має 
на порядок вищу точність. Це стало можливо за рахунок підбору з масових 
таблиць конкретних значень об'ємів відповідної ступені. В основу покладено 
створення індивідуальної таблиці залежно від породи, а також значень висот 
ступенів. Порівняно з попереднім варіантом, такий розрахунок не визначає 
середній розряд, а внаслідок створення індивідуальної таблиці проводить 
необхідні обчислення. 

"Без розряду". В основу виконання обчислення покладено створення 
показників об'ємів сортиментної структури, виходячи з висоти ступеня. 
Програмою виконується інтерполювання між сусідніми розрядами масових 
таблиць однакових ступенів товщини, виходячи з висоти окремого ступеня. 
При потраплянні висоти у верхню межу розрядів висот, виконується обчис-
лення за останнім розрядом висот. Аналогічно виконується обчислення у разі 
потрапляння в останній розряд масових таблиць. 

"Категорій технічної придатності". Після обрання попередніх на-
лаштувань, здійснюються налаштування для розподілу категорій технічної 
придатності (рис. 4). 

У цьому розділі програми можливі два варіанти розподілу. За пер-
шого, категорія напівділові розділяється між категоріями ділові та дров'яні. 
Перевага надається категорії дров'яних, тобто у випадку, коли у категорії на-
півділових знаходиться 1, 3, 5, 7 дерев (непарна кількість), програма відпра-
вить дерево, що є в залишку, до дров'яних. За використання другого варіанта, 
користувач проводить розподіл власноруч і записує кількість окремо за 
двома категоріями: ділові та дров'яні. 

"Додаткові дані". Серед переваг цієї програми є також можливість 
визначення розряду такс, залежно від відстані вивезення. Відповідно для та-
кого визначення потрібно вести додаткові дані, а саме – відстань вивезення 
деревини в км та інформацію про належність лісосіки до відповідного лісо-
таксового поясу. Для цього потрібно обрати пункт "Додаткові дані" (рис. 5). 

Рис. 5. Додаткові дані Рис. 6. Додаткові дані 
Після натиснення на цей пункт відкривається додаткове вікно (рис. 6), 

в якому необхідно обрати область і ввести дані щодо відстані вивезення. 
Область обирається зі списку. Відстань вивезення вноситься в км, піс-

ля чого натискаємо "ОК". 
Виконання обчислення. Заповнивши налаштування, доступним стає 

пункт меню породи (рис. 7), де наведені всі породи, які є в сортиментних таб-
лицях Нікітіна. 



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 302

  
Рис. 7. Перелік можливих порід Рис. 8. Ввід даних 

Значення, записані в таблицях редагувати неможливо. Обравши пот-
рібну породу, залежно від обраних налаштувань, відкривається вікно для 
введення даних (рис. 8), або вікно для обрання розряду (рис. 9), безпосе-
редньо за яким потрібно виконати обчислення. 

 
Рис. 9. Вікно обрання розряду Рис. 10. Введення даних 

Також залежно від режиму виконання стають доступними певні стов-
пці (рис. 8, 10). На рис. 8 наведено приклад, коли в налаштуваннях було обра-
но розряд власноруч і дві категорії технічної придатності. Відповідно можливе 
введення даних лише у стовпці категорій ділові та дров'яні. Кількість ступенів 
товщини також обмежена, відповідно до сортиментних таблиць Нікітіна. 

Для обчислення наступної породи потрібно повторити операції обран-
ня породи. Повторність порід виключена. Налаштування, які були обрані, ді-
ють на всі породи без винятку. Для зміни режиму роботи потрібно пере-
завантажити програму. 

Після введення даних і обрання наступної породи чи спроби надіслати 
дані, програмно виконується перевірка на правильність введених значень. За 
виявлення помилок, обчислення призупиняється і користувач інформується 
про помилку (рис. 11). Після усунення помилки обчислення продовжують. 

Також можлива помилка за якої висота ступеня задана, але кількість 
введених дерев становить "0" та навпаки – кількість дерев була введена 
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(рис. 12), а висота – відсутня. Обчислення продовжують після виправлення 
невідповідностей. 

 
Рис. 11. Вікно помилки висоти Рис. 12. Відсутнє значення висоти 

Після введення значень останньої породи виконуємо надсилання 
результатів обчислень за допомогою відповідного пункту меню "Надіслати в 
Microsoft Excel". Після надсилання програма автоматично закривається. Ре-
зультати обчислень групуються у вигляді таблиць (рис. 13) безпосередньо в 
листах Microsoft Excel, де надалі можуть бути редаговані. 

 
Рис. 13. Результати обчислень 

Висновки. "WIN-32" можна використовувати як самостійну програму 
для здійснення розподілів деревини за розмірно-якісними величинами у 
межах ступеня товщини та загалом для лісосіки, та як підпрограму в 
комплексі з підпрограмою "Такси" для обчислення грошово-матеріальної 
оцінки лісосіки в автоматичному режимі. Розрахунки проводять для усіх 
головних лісотвірних порід України та для порід, які входять до складу наса-
дження на лісосіці. Обчислення проводять на основі сортиментних таблиць 
Л. Нікітіна (1986). Початковими даними для проведення розрахунків є пере-
лікова відомість із розподілом кількості дерев за 4-сантиметровими ступеня-
ми діаметра. За бажанням користувача, або за вихідними даними обчислення 
можна проводити, використовуючи: 

● поділ дерев за двома або трьома категоріями технічної придатності: ділові, 
напівділові та дров'яні, або ділові та дров'яні; 

● вирівняні значення висот для ступенів товщини за результатами обмірів мо-
дельних дерев; у випадку відсутності в базі даних програми обчислення про-
водяться автоматично шляхом інтерполяції існуючих даних; 

● користувач, відповідно до початкових даних або технічного завдання чи спе-
цифікації, може задати процедуру проведення обчислень за розрядом висот 
для породи загалом або для кожного ступеня товщини окремо; 
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● програма за введеними даними місця розташування підприємства автоматич-
но визначає лісотаксовий пояс; 

● крім обчислення сортиментної структури, програма автоматично визначає вар-
тість деревини окремо за по-сортиментним розподілом та загалом для лісосіки. 
За допомогою програми "Такси" користувач може, без втручання ав-

тора програми, самостійно вносити відповідні зміни у значення актуальних 
вартостей деревини для будь-якої породи та для будь-якого сортименту. Так-
сова вартість деревини змінюється залежно від економічних умов та еконо-
мічної ситуації в галузі та в країні загалом, тому можливість користувачеві 
самостійно змінювати та вводити актуальні значення цін на деревину є важ-
ливою передумовою планування та проведення господарських заходів у лісо-
вій промисловості. 
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Алексиюк И.Л., Гриник Г.Г. Материально-денежная оценка лесосе-
ки, запрограммированная в среде Delphi 

Описана программа для осуществления материально-денежной оценки лесосе-
ки, разработанная в среде Delphi. Вычисление можно проводить для разных частиц 
пород в составе насаждения. Также программа дает возможность определять сред-
ний разряд высот и осуществлять распределение деревьев за категориями техничес-
кой пригодности как для выборочного (при потребности технического задания или 
спецификации), так и для автоматического режимов. 

Ключевые слова: материально-денежная оценка, категории технической при-
годности древесины, размерно-качественные категории древесины, разряды высот. 

Aleksiyuk I.L., Hrynyk H.H. Material and money estimation of cutting 
area, programmed in Delphi 

The program is described for realization of material and money estimation of cutting 
area, developed in Delphi. A calculation can be conducted for the different breeds, which 
are particles forests stands composition. Also the program enables to determine the middle 
digit of heights and make distributed after the categories of technical conditions of trees for 
the selective (after the necessity of technical requirement or specification) and for automa-
tic modes. 

Keywords: material and money estimation, technical wood conditions categories, si-
ze and quality wood conditions categories, digits of heights. 

 




