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ВПЛИВ НА ЄДИНІСТЬ РОЗВ’ЯЗКУ ЗВОРОТНОЇ ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ 
СИГНАЛУ СИМЕТРІЇ ЯДРА ІНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  

 
У роботі досліджено вплив симетрії ядра інтегрального оператора на єдність розв’язку задачі 

знаходження відгуку, наприклад, телекомунікаційної системи на вхідне збурення. 

Козлов О.М., Пальти А.М. Влияние на единственность решения обратной задачи восстановления 

сигнала симметрии ядра интегрального оператора. В работе изучено влияние симметрии ядра 

интегрального оператора на единственность решения обратной задачи нахождения отклика, например, 

телекоммуникационной системы на входное возмущение. 

O.Kozlov, A.Palti About terms of unicity of decisions of reverse problem of renewal of signal. In the paper 

examined the influence of symmetries of the integral operator's kernel onto uniqueness of the solution of the inverse 

problem of finding a response, for example, telecommunications system to input outrage  
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Актуальність. Розв’язок зворотних задач широко застосовується при рішенні задач: 

ідентифікації лінійних об’єктів, зчитування інформації з носіїв, відновлення сигналу при 

заданій передатній функції сигналу та ін. При цьому задача розв’язку інтегрального рівняння 

є коректною по Адамару, якщо розв’язок рівняння: 1) існує, 2) єдиний, 3) стійкий [1-4]. 

Задача є некоректною, якщо розв’язок не задовольняє хоч би одній з перерахованих вимог. 

При цьому єдність розв’язку – це достовірність отриманої інформації. Тому аналіз 

неєдиності розв’язку є актуальним. 

Аналіз публікацій. В багатьох роботах [5, 6] некоректність розглядають як наслідок 

нестійкості розв’язку, умов неєдиності автори не розглядають. В роботах [7, 8] показано, що 

некоректність може виникати, як наслідок особливих властивостей інтегрального оператора 

зворотної задачі. Але також умови неєдиності не розглянуті.  

Мета статті. Важливою проблемою є дослідження впливу загальних властивостей 

інтегрального оператора, наприклад, його симетрії, на єдиність розв’язку. У пропонованій 

роботі аналізується влив симетрії на неєдиність розв’язку інтегрального рівняння. Так 

динамічні властивості лінійних, однорідних об’єктів з одним виходом повністю описуються 

імпульсною перехідною (ваговою) функцією f(t) [5]. Функція f(t) є реакцією об’єкту на 

одиничний імпульс, що подають на систему у момент t = 0. Знаючи цю функцію, можна 

обчислити реакцію об’єкту на будь-яке збудження х(t) по формулі 

y(t) = τττ−∫ dftx

t

0

)()( , 

Властивості передатної функції аналогічні властивостям скануючого перетворювача. 

Передатна функція електричної системи аналогічна формі приймальної площадки, що зчитує 

інформацію [6]. Тому розглянемо геометрично більш наочну задачу відновлення інформації, 

яку отримують за допомогою зчитуючого перетворювача певної симетрії. В роботі [7] 

показано, що на кількість зчитаної з носія інформації даних накладає обмеження форма 

(симетрія) первинного перетворювача (передатної функції).  

Постановка задачі. Нижче на конкретному прикладі несиметричного одновимірного 

ядра оператора доведемо єдиність розв’язку зворотної задачі. 

Нехай деякий параметр q якимось чином залежить від координати х (параметр q(x) на 

рис.1). Уздовж інших координат параметр вважатимемо однорідним. Крім того, розподіл 

параметра вважатимемо стаціонарним. Це означає, що усереднення параметру по 

приймальній площадці пристрою відбувається на декілька порядків швидше, ніж зміни, 

пов’язані з її переміщенням відносно розподілу q(x). Припустимо також, що залежність 
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ширини приймальної площадки від координати описує досить гладка функція. Ця умова 

завжди реалізується в практично важливих випадках. 

Розв’язок задачі. Розглянемо питання про вплив на результат виміру форми і розмірів 

приймальної площадки. Поле досліджуваного параметра може переміщатися відносно 

встановленого нерухомо приймального пристрою або навпаки. Зазвичай досліджувана 

ділянка поля значно більша, ніж ширина приймальної площадки перетворювача. Будемо 

вважати, що досліджуване поле незмінне при вивченні невеликої ділянки розподілу.  

Проаналізуємо роздільну здатність вимірів при використанні приймального пристрою з 

певною симетрією, тобто круглою і прямокутною площадками. 

 
Рис.1 Схема до аналізу впливу симетрії ядра оператора 

Нехай х - координата деякої фіксованої точки приймальної площадки, наприклад, його 

центр тяжіння (відстань ОА на рис.1), яку відраховуємо від певної точки лабораторної 

установки (точка О), у – змінна координата (відстань від точки О до хорди СD, що є змінною 

за шириною і нормальна до напряму сканування (відстань ОВ на рис.1), ϕ(у - х) - функція, 

що описує зміну ширини приймального майданчика пристрою (аналог передатної функції). 

Результат усереднення досліджуваного параметра за приймальною площадкою має вигляд 

                                      Q(x) = )(
1

yx
F

ax

bx

−ϕ∫
+

−

q(x)dx,                                                      (1) 

де а, b – відстані від точки А до меж площадки; F – її площа; Q(х) – експериментально 

отриманий розподіл досліджуваного параметра, усереднений за площадкою; q(х) – дійсний 

розподіл досліджуваного параметра. 

Задача знаходження просторової роздільної здатності пристрою полягає у вивченні 

впливу ширини площадки у напрямку зміни параметра на результат дії оператора 

усереднення (1). 

Пристрій з первинним перетворювачем, що має приймальну площину, має задовільну 

просторову роздільну здатність, якщо досліджуваний параметр q(х) відрізняється від 

усереднених значень Q(х), вимірюваних пристроєм, не більше, ніж на абсолютну похибку 

вимірювання шуканого параметра. Якщо відносна похибка вимірювань є δ, вказану умову 

можна записати у вигляді 

                                               δ≤
−

)(

)()(

xq

xqxQ
max

q

.                                                      (2) 

У разі круглої приймальної площадки радіусу r вираз (1) в безрозмірних координатах u 

= (у - x)/r, v = x/r виглядає 

Q(v)= ∫
−

−
1

1

21
2

u
π

q(u + v) du. 

Як приклад розглянемо розподіл параметра, що описує вираз (характерний розподіл – 

елементарна гармоніка з просторовим періодом λ = 2π/κ) 

                                                    q(v) = qo + q1sin(κ⋅v)                                                    (3) 

де qo, q1, κ – параметри розподілу. 
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Перший доданок цього виразу – константа qo – не спотворюється оператором 

усереднення. Для другого доданку результат усереднення такий 

                                  ∫
−

−
1

1

21
2

u
π

sin[κ(u + v)]du = 2J1(κ)q1sin(κv)/κ.                      (4) 

Аналіз виразу (4) дозволяє зробити наступні висновки:  

1. Гармонічні складові з частотами, що відповідають кореню функції Бесселя J1(κ), 

взаємно знищуються при усередненні, інакше кажучи, такі складові не сприймаються 

пристроєм з круглою приймальною площадкою. Звідси витікає, що задача визначення 

щільності розподілу за наслідками вимірювань таким пристроєм некоректна, оскільки 

порушена умова єдиності рішення. Цей результат відображає відому загальну властивість 

інтегральних рівнянь. Насправді, якщо по даних результатах усереднених вимірювань Q(v) 

знайдено дійсний розподіл параметру q(v), то додавання до нього будь-якої гармоніки з 

частотою, що є коренем J1(κ), не змінює результату усереднення Q(v). 

2. Одержане співвідношення вказує, що кожна гармоніка сигналу в результаті 

усереднення переходить знову в гармоніку з тією ж частотою і амплітудою, зменшеною в m 

= 2J1(κ)/κ разів. Відношення амплітуди Q(v) до амплітуди q(v) збігається до нуля при κ →∞ . 

Це означає, що високочастотні складові досліджуваного параметра практично не 

сприймаються пристроєм з круглою приймальною площиною, тобто такою, що є 

симетричною відносно горизонтальної осі. 

3. Просторову роздільну здатність пристрою (r) можна визначити при δ = 0,05 

визначається згідно (2) нерівністю  

                                                           r ≤ 0,29λ,                                                            (5) 

де λ – характерний просторовий період розподілу параметра (у нашому випадку це просто 

довжина хвилі). Для прикладу нехай абсолютна похибка вимірювань параметра складає ± 

7,5мм, тоді величина λ буде не більше 30мм. Приймаючи λ ≅ 30мм, δ ≅ 0,1 і порівнюючи (3) і 

(4) з урахуванням (2), отримаємо обмеження на граничне значення радіусу приймальної 

площини:  

                                                r ≤ λ⋅κ/π ≈ 8,6мм.                                                          (6) 

Таким чином, при виконанні умови (6) пристроєм можна користуватися, наприклад, для 

контролю параметра із накладеною технологічними умовами похибкою. Обмеження на 

роздільну здатність (6) отримано вище для випадку, коли qo у виразі (3) дорівнює нулю. 

Якщо qo ≠ 0, то, оскільки складова qo не спотворюється, при усередненні, різниця Q - q буде 

тією ж, що і при qo = 0, а знаменник в лівій частині (2) збільшиться, тому обмеження на 

роздільну здатність, тим більш буде виконано. Той факт, що допустимий розмір приймальної 

площадки пропорційний λ, є цілком природним. Дійсно, для реєстрації швидко змінних в 

просторі значень параметра потрібні більш локальні вимірювання. Умова (6) встановлює 

кількісне співвідношення між λ і r. 

Інший приклад симетричної приймальної площини прямокутник завширшки L і висотою 

2h. Тут рівняння (1) в безрозмірних координатах u = (у - x)/h, v = x/h має вигляд 

Q(v) = ∫
−

+
1

1

)(
2

1
duvuq . 

Підставляючи сюди q1sin κv, отримаємо 

Q(v) = q1
κ
κsin

sin κv. 

Обмеження на розрізнювальну спроможність має вигляд:  

h ≤ λ⋅κ/π ≈ 7,6мм. 

Щодо прямокутної площини можна зробити ті ж висновки, що і для круглої площини з 

тією різницею, що m = sinκ/κ і тому замість коренів функції Беселя буде корінь рівняння sinκ 

= 0. Відповідне обмеження на роздільну здатність приладу при δ = 0,05 прийме вигляд h ≤ 
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0,25λ. Аналогічним чином можна встановити просторову роздільну здатність вимірювань 

для приймальних площадок інших форм. Виконаний аналіз є основою для розрахунку 

геометричних параметрів приймальних площин первинних перетворювачів, що мають 

достатню для відповідних умов роздільну здатність. Наведені приклади підтверджують той 

добре відомий факт, що інтегральні рівняння Фредгольма першого роду відносяться до типа 

некоректних задач [2]. 

Разом с тим існує метод збільшення роздільної здатності, що дозволяє забезпечити 

єдиність рішення інтегрального рівняння. Спосіб полягає у заміні симетричного ядра 

інтегрального рівняння асиметричним. Проілюструємо це твердження на прикладі площини, 

переріз якої лінійно змінюється уподовж одного просторового вимірювання. 

Доведемо наступне твердження. Нехай f(x) – відома достатньо гладка функція 

(вимірювана на експерименті інтегральна величина). Тоді, якщо функція, що описує ширину 

приймального площини g(y-x) (ядро інтегрального оператора, рис.2) має вигляд 

g(x) =




∈
∈−

]1,0[,0

]1,0[),1(2

x

xx
, 

то задача визначення дійсного (локального) розподілу q(x) за функцією f(x) з інтегрального 

рівняння 

                                       Â q ≡ ∫
+1x

x

g (y-x)q(y)dy = f(x)                                               (8) 

(g – ядро оператора Â ), має єдиний розв’язок. 

 
Рис.2 Схема асиметричної приймальної площадки первинного перетворювача у вигляді трикутника 

 

Доведемо це твердження. Уведемо нову змінну у = u - x, тоді у = u + x і рівняння (8) 

прийме стандартний вигляд 

                                  Â q = ∫
+1x

x

g (u)q(u+x)du = f(x), x∈[0, M] або Â q = f.                                     (9) 

Розглянемо (9), як рівняння в гильбертовім  просторі L2[0,M], функцій інтегрованих з 

квадратом, де [0,M] - інтервал області вимірювання. 

Для того щоб інтеграл в (9) мав зміст в точках х = 0, М вважатимемо, що q(х) = 0 при 

x∉[0,M], тобто функція q(х)⊂L2[0,M] визначена також і при х < 0 і х > М, де q(x) = 0. 

Оператор Â  лінійний, отже, для доведення єдиності рішення (9) досить встановити, що 

однорідне рівняння Â q = 0 має тільки тривіальний розв’язок q=0 [9, 10]. За наявністю у 

однорідного рівняння кількох рішень, із 
 

Â q1 = f, Â q2 = f та Â (q1 - q2) = 0 
 

витікало б, що ∃(qо ≠ 0)(q1 - q2 = qо), тобто q1 ≠ q2 при одній і тій же функції f. 

Обмеженість g(х) гарантує обмеженість в L2 як оператора Â , так і спряженого до нього 

Â *. Отже, області значень цих операторів R( Â ) і R( Â *) замкнені. Якщо ми доведемо, що 

R( Â ) містить усюди щільну в L2 множину функцій, то це означатиме, що R( Â ) співпадає до 

всього L2 і ∀(f ∈ L2) існує розв’язок рівняння (9). 
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Аналогічне твердження відносно R( Â *) означатиме, що нульовий підпростір N( Â ) 

оператора Â , який є ортогональним доповненням до області значень R( Â *) спряженого 

оператора, складається з одного лише нульового елементу. Якщо  

Â х = 0 або x ∈ N( Â ), то ( Â х, у) = (х, Â *y) = 0 і значить х ⊥ R( Â *). Останнє зважаючи 

на лінійність Â , забезпечує єдиність рішення рівняння (9). 

Покажемо, що у якості такої усюди щільної в L2 множини значень оператора Â * може 

бути вибрана множина поліномів. 

Перш за все, побудуємо оператор спряжений до оператора Â . Для цього довизначимо 

ядро оператора на всю числову вісь, поклавши g(u) = 0 при |u| > 1 

                                          Â q = ∫
М

g
0

(u)⋅q(u + x) dx.                                               (10) 

Якщо покласти g(0) = 0, то вказане продовження не порушує безперервності g(u). Для 

побудови Â * запишемо скалярний добуток 

( Â q, f) = ∫ ∫
М М

g
0 0

{ (y - x)⋅q(y)⋅dy}f(x)⋅dx = ∫ ∫
М М

g{
0 0

(y - x)⋅f(x)⋅dx}q(y)⋅dy = (q, Â *f), 

звідки витікає, що спряжений оператор має вигляд 

                                    Â *q = ∫
М

g
0

(x - y)⋅q(y)⋅dy = ∫
−

0

1

g (-u)⋅q(u + x)⋅du                (11) 

Тоді маємо 
 

g(x - y) = 




−∉
+≤≤−∈+−

]0,1[якщо,0

1чи]0,1[якщо,

y)-(x

xyxy)-(xy)x2(1
 

Тому 

∫
М

g
0

(x - y)⋅q(y)⋅dy = ∫
+1x

x

g (x - y)⋅q(y)⋅dy. 

Розглянемо 

Â *[х
n
]= 2

1х

х

−
∫ (1 – x + y) y

n
 dy = 









+
−

+
+

−
+

++
+

2

)1(

21

2 22
1

n

x

n

x
x

n

nn
n

 = x
n
 + Pn - 1(x), (12) 

де Pn - 1(x) –поліном ступеня (n - 1) від x. 

Доведемо, що оператор Â * замкнений на множині поліномів. Доказ проведемо 

індукцією. Користуючись формулою (12), при n = 0,1,2 маємо 
 

Â *[1] = 1, Â *[х
1
]= х - 1/3, Â *[х

2
]= х

2
 - х + 1/6 

 

з іншого боку цю рівність можна записати таким чином 

1 = Â *[1], х = Â *[х – 1/3],  

х
2
 = Â *[х

2
] + Â *[х – 1/3] – Â *[1/6] = Â *[х

2
 + х – 1/2] = Â *[Q2(х)], 

 

де Q2(х) – деякий поліном 2-го ступеня. 

Припустимо тепер, що х
n

 = Â *[Qn(х)] і доведемо, що х
n+1

 = Â *[Qn+1(х)]. Дійсно, з (12) 

витікає, що 

Â *[х
n+1

] = х
n+1

 + Pn(x) чи х
n+1

 = Â *[х
n+1

] - Pn(x), 

але за припущенням індукції Pn(x) можна уявити як Â *[Qn(x)], тому 

х
n+1

 = Â *[х
n+1

 - Qn(x)] = Â *[Qn+1(x)]. 

Таким чином, оператор Â * замкнений на множині поліномів. Але система поліномів 

усюди щільна в L2. Це витікає з того, що система функцій класу С
∞
 повна в L2 (доказ 
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ґрунтується на уведенні для апроксимації розривних функцій, що сумовані в L2, 

згладжуючих експоненціальних функцій). Але по теоремі Вейерштраса за допомогою 

системи поліномів можна апроксимувати будь-яку функцію класу С
∞
. Таким чином, з 

повноти класу функцій С
∞
 в L2 витікає повнота системи поліномів в L2. 

Оскільки Â * обмежений оператор, то його область значень замкнена і, отже, співпадає 

з L2. І оскільки доповненням до R( Â *) є N( Â ), то N( Â ) – тривіально, тобто складається з 

{θ}. Звідки витікає єдиність рішення рівняння (9), що і було потрібне.  

Висновок. У роботі з’ясовано, що умовою єдності задачі відновлення інформації є 

асиметрія ядра відповідного інтегрального оператора. Це показано на прикладі простого 

асиметричного ядра. 

Напрямки подальших досліджень. Якщо додатково використовувати один з відомих 

методів регуляризации прийдемо до коректного рішення. Відзначимо, що аналогічно можна 

розглядати два і тривимірні узагальнення описаного методу. Це пов’язано з просторовою 

асиметрією приймальних майданчиків первинних перетворювачів (передатних функцій). 

Можливий також ассиметричный в часі, але симетричний в просторі приймальний елемент 

(передатна функція).  

Практичне застосування результатів може полягати у перевірці конкретного ядра 

оператора електричної системи на симетрію. Якщо будь-якої симетрії нема можна бути 

впевненим, що розв’язок єдиний. 
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