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ВИДАТНИЙ ВКЛАД АКАДЕМІКА АЛЕКСАНДРОВА К. С.  
В РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ АКУСТИЧНОЇ КРИСТАЛОГРАФІЇ  

ТА АКУСТИКИ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
 

Доповідь присвячується світлій пам’яті видатного вченого, 
академіка РАН, Кирила Сергійовича Александрова, який протягом 
багатьох років був членом Оргкомітету нашої конференції. Кирило 
Сергійович раптово помер 10 липня 2010 р. на 80-му році життя. 

З ім’ям К. С. Александрова, який по праву вважається одним із 
фундаторів сучасної акустичної кристалографії, пов’язана ціла епоха 
в розвитку цієї галузі та акустики текстур гірських порід. Видатний 
науковець розробив не лише теоретичні основи визначення пружних 
постійних мінералів, але й апаратуру і методику для їх дослідження. 
Разом із своїми учнями саме він вперше визначив пружні постійні 
найважливіших породоутворюючих мінералів. 

На формування наукового напряму майбутнього вченого вели-
кий вплив мали його перший вчитель член-кореспондент АН СРСР 
С. Я. Соколов і академік АН СРСР А. В. Шубніков, який висловив 
думку про те, що явища, які спостерігаються при розповсюдженні 
ультразвукових хвиль різної поляризації в кристалах повинні бути 
аналогічними відповідним явищам оптики кристалів [1]. Саме  
А. В. Шубніков звернув увагу молодого вченого на доцільність ультра-
звукових досліджень анізотропного середовища, зокрема, кристалів. 

Таким чином, була започаткована нова галузь досліджень – акустична кристалографія, 
яка є складовою частиною фізичної кристалографії і займається вивченням акустичних власти-
востей кристалів. Своєрідною особливістю цього наукового напряму є орієнтація на проблеми 
симетрії явищ, моделі акустичних поверхонь, класифікацію анізотропних середовищ за акусти-
чними властивостями. Це продиктовано надзвичайно великим значенням акустичної кристало-
графії для цілого ряду прикладних галузей: сейсмоакустики, радіоелектроніки, техніки зв’язку  
і фізики твердого тіла. 

Експериментальні ультразвукові дослідження закономірностей розповсюдження пруж-
них хвиль в кристалах були розпочаті в 40-х роках минулого сторіччя. В 1957 р. К. С. Алексан-
дров захистив кандидатську дисертацію “Розповсюдження пружних хвиль по особливих на-
прямках в кристалах”, а в 1967 р. – докторську дисертацію “Пружні властивості анізотропного 
середовища”. За результатами цих досліджень були створені нові способи вимірювання компо-
нент тензора пружних постійних в анізотропних середовищах різної симетрії та ультразвукова 
апаратура для їх реалізації. 

Він вперше експериментально дослідив явище внутрішньої рефракції і обертання пло-
щини поляризації пружних хвиль, явища відбиття і заломлення пружних хвиль на границі двох 
анізотропних середовищ [1]. Результати досліджень, які здійснювалися К. С. Александровим та 
його учнями, вирізнялися високою надійністю і точністю. 
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Зокрема, теоретичні дослідження Масгрейва [4] показали, що в площині симетрії 
анізотропного середовища вздовж одного променя можуть розповсюджуватися п’ять різних за 
швидкістю і напрямками хвильової нормалі плоских хвиль. Одна із таких хвиль є квазіповз-
довжньою, друга – чисто поперечна із пружним зміщенням, яке перпендикулярне цій площині, 
а три інші хвилі – квазіпоперечні.  

Таким чином, на кристалах бромистого калію і цинку експериментально було встанов-
лено, що при розповсюдженні пружних хвиль в кристалах вздовж кожного напрямку хвильової 
нормалі розповсюджуються три різні промені, але вздовж кожного з них можуть розповсюджу-
ватися від трьох до п’яти хвиль. Цими експериментами було переконливо доведено, що 
розроблена теорія розповсюдження пружних хвиль в анізотропному середовищі надійно 
описує складні акустичні явища в кристалах. 

Створений К. С. Александровим і його колегами в процессі досліджень, банк даних по 
пружним властивостям мінералів і гірських порід [3], і сьогодні широко використовується  
в геології й геофізиці при дослідженнях земних надр. 

Моє знайомство з К. С. Александровим спочатку відбулося заочно. Після закінчення 
університету я займався ультразвуковими дослідженнями швидкостей пружних хвиль в гірсь-
ких породах. При дослідженні поперечних хвиль в сильно анізотропних породах в окремих 
напрямках спостерігалася сингулярна поведінка векторів поляризації, яка ускладнювала реєст-
рацію “швидкої” і “повільної” квазіпоперечних хвиль. Про ці труднощі я повідомив Кирила 
Сергійовича в своєму листі. Не зважаючи на велику зайнятість, він надав мені вичерпну відпо-
відь на поставлене питання. Мене вразило його глибоке розуміння цього складного явища  
і вміння пояснити його суть. 

Надовго я запам’ятав свою поїздку в Красноярськ в Інститут фізики СВ РАН, директо-
ром якого більше 20 років був К. С. Александров. На науковому семінарі я зробив доповідь по 
темі докторської дисертації. Після гарячої дискусії, Кирило Сергійович погодився бути моїм 
опонентом. 

Після цього наші стосунки переросли у тісну творчу співдружність, наслідком якої стала 
монографія, присвячена анізотропії пружних властивостей мінералів і гірських порід [2] та 
серія статей в різних наукових журналах. 

К. С. Александров приділяв велику увагу підготовці кадрів. Він був ініціатором і фунда-
тором створення і розвитку кафедри фізики твердого тіла в Красноярському державному 
університеті, яку очолював протягом багатьох років. 

Кирило Сергійович – автор більше ніж 450 наукових праць, був членом редколегій прес-
тижних наукових журналів: Кристаллография, Физика твердого тела, Ferroelectrics, Ferroelectrics 
Letters, Phase Transitions. 

До останніх своїх днів Кирило Сергійович Александров залишався генератором ідей  
і організатором науково-дослідних робіт та направляв науковців, створеної ним Наукової 
школи, на вирішення актуальних наукових проблем сьогодення. 

Світла пам’ять про Кирила Сергійовича назавжди збережеться в наших серцях. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ГІС K-MINE ПРИ ГЕОЛОГІЧНІЙ ЗЙОМЦІ, ПОШУКУ, 
РОЗВІДЦІ ТА МОДЕЛЮВАННІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 
Більшість вітчизняних геологорозвідувальних підприємств, а також організацій, що за-

ймаються розвідкою надр на території близького й дальнього зарубіжжя, нині потребують 
застосування геоінформаційних систем (ГІС). 

При виконанні польових і камеральних робіт з геологічного картування, пошуку і розвідки 
родовища поступово накопичуються відомості про геологічну будову об’єкта вивчення. Групу-
вати дані доводиться за допомогою різних комп’ютерних програм. Наприклад, база даних може 
створюватися в Excel; зарисовки відслонень корінних порід, розчищень, розвідувальних шур-
фів, канав і траншей оцифровуватись в Corel Draw чи AutoСAD; дані щоденних польових 
маршрутів можуть виноситися на топооснову, створену в AutoCAD; геологічна карта району та 
перспективних ділянок – в Mapіnfo, карти первинних геохімічних ореолів – в Surfer і т. д.  
У результаті накопичується величезна кількість даних, погодити які між собою стає дедалі 
складніше (враховуючи ускладнення методів від стадії до стадії розвідки, і збільшення об’ємів 
одержуваної інформації). Використання ГІС K-MІNE надає незаперечні переваги, тому що дозво-
ляє накопичувати, обробляти, систематизувати та проводити аналіз даних у єдиному інформацій-
ному полі. Нижче пропонується розглянути деякі функціональні можливості ГІС K-MІNE  
в аспекті даного питання. 

Модуль обробки даних геодезичних зйомок має можливість експорту даних з сучасного 
цифрового вимірювального устаткування (Leісa, Trimble, Topcon, Daltha тощо), які використо-
вуються при топографічній зйомці територій, також має засоби створення опорного обґрунту-
вання (тахеометричні зйомки, теодолітні ходи, урівнювання знімальних мереж). Крім того, до 
модуля включені засоби використання GPS-обладнання та ін. 

Застосування геоінформаційної системи при обробці даних топозйомок (або переклад 
існуючих вихідних картографічних матеріалів у векторний формат) дозволяє отримати тривимірну 
топографічну основу, що відрізняється зручністю візуалізації; можливістю друку будь-якої ділянки 
в заданому масштабі; простішою й точнішою побудовою розрізів та планів; можливістю швидкої 
прив’язки будь-якої точки карти (що важливо при розробці треків маршрутної зйомки і уведенні 
точок планованого треку до персонального GPS-навігатора польового геолога); простотою виносу 
одержуваної в процесі польових спостережень інформації та інше. Використовуючи тривимірну 
топографічну основу, набагато простіше і зручніше здійснювати планування обсягів геологоз-
йомочних робіт (розрахунки кількості та довжини маршрутів залежно від характеру рельєфу та 
відслонення місцевості, визначення об’ємів шліхового, штуфного та ін. видів опробування, 
кількості лабораторних досліджень та інше). Відповідно, спрощується й переводиться на якісно 
рівень планування тимчасових рамок їх виробництва, що в результаті позитивно позначається 
на вартості. 

Геологічні дані, отримані під час проведення маршрутної зйомки, повинні виноситися 
кожним геологом на топооснову щодня. Звичайно, для цього використовується робочий папе-
ровий варіант карти. Для того, щоб створити кінцевий варіант геологічної карти досліджуваної 
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території, доводиться неодноразово стикувати між собою інформацію, отриману від польових 
геологів. При цьому, необхідно оперувати даними про місце розташування точок спостере-
жень, геоморфологію, тектоніку, літологію та елементи залягання порід, поширення рудної 
мінералізації й інші характеристики району, а також результати випробування. Процес цей 
достатньо трудомісткий, тривалий, може бути неточним і містити помилки. Зарисовки відсло-
нень, розчищень, канав, траншей і стінок шурфів, які нині зазвичай відбудовують на папері,  
а потім, при необхідності оцифровуються, також використовуються при побудові геологічної 
карти та розрізів родовища. Багато в чому якість і правильність даних побудов залежить від 
того, наскільки добре геолог володіє так званим “просторовим мисленням”. Безперечно, що 
робота з тривимірною моделлю масиву порід, створеної в ГІС K-MІNE, пріоритетніша, тому 
що дає можливість перегляду моделі в будь-якому ракурсі, дозволяє деталізувати різні фрагменти 
моделі, швидко повертатися до перегляду в плані тощо. Доцільніше виносити геологічну інформа-
цію із точок маршрутних спостережень і відбудовувати зарисовки поверхневих гірничих 
виробок відразу в 3D у якості опорних елементів створюваної моделі. У результаті робота  
з тривимірною моделлю суттєво зменшує ймовірність помилок і неточностей побудов у порів-
нянні з традиційними методами. 

Крім того, система K-MІNE надає можливість розробки власної структури бази даних  
і використовує реляційні бази, що підтримують багатокористувацьку архітектуру, тому вве-
дення первинних геологічних даних можна розділити між декількома операторами. Останнє є 
зручним для узагальнення та спільного аналізу інформації, отриманої геологічною партією при 
проведенні польових геолого-знімальних, пошукових і розвідувальних робіт. Створена та запов-
нена база даних легко перевіряється різними методами на наявність помилок, завіряється,  
а застосування комп’ютерної обробки інформації надає можливість різнобічного аналізу дослі-
джуваних об’єктів більшою кількістю аналітичних методів. Наприклад, апарат математичної 
статистики K-MІNE дозволяє здійснити вивчення основних закономірностей розподілу вмістів 
корисного компонента в пробах. 

Проведення комплексу наземної геофізики на певних стадіях пошуку і розвідки родовищ 
корисних копалин є невід’ємною частиною геологорозвідувального процесу. Обробивши дані 
геофізичних досліджень засобами K-MІNE, можливо створити тривимірну геофізичну модель 
досліджуваного об’єкту, інтеграція якої з геологічною моделлю робить простішою, наочнішою, 
швидкою і точнішою інтерпретацію даних геофізики й геології. Крім того, у ГІС K-MІNE 
можлива побудова ізоліній геохімічних характеристик досліджуваного об’єкта – вторинних 
ореолів розсіювання, первинних ореолів, зональності родовища, зон оруднення тощо. 

Одним з головних етапів розвідки будь-якого родовища є постановка й проведення бу-
рових робіт, як основного методу отримання відомостей про його глибинну будову. Через те, 
що буріння є найбільш дорогим етапом розвідки родовища, вимоги до правильності постанов-
ки буріння є достатньо високими. Здійснюючи роботи в тривимірному середовищі ГІС, можна 
значно скоротити ризики виникнення помилок і неточностей – відбудовуючи проектовані 
свердловини в просторі геолого-геофізичної моделі; легко прогнозувати інтервали перетинання 
рудних ділянок; розраховувати глибини буріння, координати усть і кути нахилу свердловин, 
обсяги випробування; ураховувати особливості рельєфу місцевості тощо. Дані буріння зано-
сяться до бази даних, обробляються та аналізуються; тривимірна модель родовища коректуєть-
ся й використовується для оцінки геолого-економічних показників родовища. Підрахунок 
кількісних і якісних характеристик корисної копалини стає значно зручнішим, якіснішим  
і вірогіднішим. 

Підрахунок запасів корисних копалин частіше проводиться із застосуванням геостатис-
тики. ГІС K-MІNE має необхідний інструментарій для підготовки і обробки даних геостатисти-
чними методами. Необхідною умовою застосування геостатистичного аналізу є всебічне дослі-
дження основних параметрів розподілу корисних компонентів у масиві методами варіаційної 
статистики. 
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Отже, застосування геоінформаційних систем можливо на будь-якому етапі пошуку, ро-
звідки, оцінки та експлуатації родовища. Використання ГІС K-MІNE передбачає створення 
єдиного інформаційного масиву, що спрощує зберігання, обробку, аналіз первинних даних,  
а моделювання просторових об’єктів дозволяє в декілька разів підвищити якість виробництва 
геологозйомочних, пошукових і розвідувальних робіт, а також дає можливість вивести роботу 
вітчизняних геологорозвідувальних організацій на сучасний, якісно новий рівень. 
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ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА  
СКІНЧЕНО-РІЗНИЦЕВОЮ МІГРАЦІЄЮ СЕЙСМІЧНОГО 

ХВИЛЬОВОГО ПОЛЯ 
 

Моніторинг геологічних процесів в середовищі передбачає наявність якомога повної ін-
формації про його глибинну будову. Такі дані можна отримати завдяки проведенню сейсміч-
них профільних та площинних спостережень. При цьому особливо важливим є вибір методів 
обробки зареєстрованого хвильового поля, оскільки в сучасній сейсморозвідці спостерігається 
значний прогрес в розробці новітніх методів та методик завдяки прискореному розвитку технічних 
засобів. Високорозвинені комп’ютерні технології дозволяють реалізувати обчислення значних 
об’ємів інформації і тим самим сприяють створенню більш точних та коректних процедур 
обробки та інтерпретації матеріалів сейсморозвідки.  

Серед існуючих процедур обробки сейсмічних даних особливе місце займає міграція, яка 
дозволяє сформувати зображення геологічного розрізу досліджуваного району безпосередньо за 
спостереженим хвильовим полем. Міграційні перетворення в стандартному графі обробки даних 
виконуються переважно після процедури сумування трас методом спільної глибинної точки 
(СГТ). Однак, як показує практика, для особливо складної сейсмогеологічної будови, а також 
при високих вимогах до роздільної здатності сейсморозвідки, необхідно формувати зображен-
ня за первинними сейсмічними записами.  

За роки існування сейсмічних методів сформувалися три основних підходи до процеду-
ри міграції, які самостійно, або в комбінаціях, використовуються в алгоритмах формування 
міграційних зображень середовища. Це методи інтеграла Кірхгофа, спектральний, скінчено-
різницевий, кожен з яких має певну область застосування при вирішенні задач сейсморозвідки [1]. 
Скінчено-різницевий метод слід розглядати як найбільш якісний і стійкий варіант міграційного 
перетворення [2]. Саме стійкість визначає беззаперечну перевагу цього методу міграції перед 
іншими. До того ж, при скінчено-різницевих розрахунках середовище апроксимується множиною 
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вузлів сітки, а отже є можливість відносно просто використовувати в процесі обчислень дові-
льні моделі швидкості. 

В Інституті геофізики НАН України накопичений значний досвід розробки скінчено-
різницевих методів міграції як 2D, так і 3D сейсмічних даних, спостережених методами відбитих 
та заломлених хвиль. Необхідно відмітити, що метод міграції за полем заломлених (проникаючих) 
хвиль був запропонований в Інституті ще у 90-х роках двадцятого сторіччя, на даний момент 
він успішно застосовується при обробці даних ГСЗ (глибинне сейсмічне зондування), де інші 
методи міграції є неефективними [3]. Крім того, кінематичний варіант міграції поля заломле-
них хвиль є способом отримання інформації про швидкісні характеристики середовища за даними 
малоглибинної сейсморозвідки.  

Розроблено програми міграції поля відбитих хвиль (як до суми, так і після неї), з яких 
особливої уваги заслуговує глибинна повнохвильова міграція за первинними сейсмічними 
записами в варіантах 2D і 3D. Даний підхід в змозі забезпечити коректне міграційне перетво-
рення за існування помітних змін швидкісних параметрів в горизонтальному напрямку. Тому 
при поглибленому детальному структурному описі надр, а також фіксації тектонічних елемен-
тів будови, оцінки літології та висвітлення її змін в усьому об’ємі геологічного середовища 
доречно застосовувати найбільш точні методи міграції, які не мають застережень щодо змін 
швидкісних характеристик середовища в довільному напрямку, що реалізовано в скінчено-
різницевому варіанті міграції. Даний варіант глибинної повнохвильової міграції за первинними 
сейсмічними записами спільного пункту збудження розроблено як для обробки профільних, 
так і площинних спостережень. На рис. 1 наведено приклад порівняння результатів, отриманих 
в системі ProMAX (міграція суми СГТ) (а) і з застосуванням глибинної повно хвильової мігра-
ції за первинними сейсмічними записами спільного пункту збудження (б).  

 

 
 

Рис. 1. Порівняння результатів обробки морських профільних спостережень (ДГП “Укргеофізика”): 
а) отриманих в системі ProMAX (міграція суми СГТ), б) отриманих з застосуванням глибинної повнохвильової 

міграції за первинними сейсмічними записами спільного пункту збудження 
 

Поряд з міграцією поля відбитих хвиль, міграційні перетворення поля заломлених хвиль 
дозволяють підвищити рівень обробки даних сейсморозвідки, отриманих на значних відстанях 
від пункту збудження, до яких відносяться спостереження ГСЗ, оскільки стандартним резуль-
татом оброки таких даних є швидкісна модель, отримана моделюванням променями або томо-
графією. В той же час міграційне зображення характеризується більшою детальністю і дає 
більше інформації для інтерпретації даних сейсморозвідки (рис. 2). 
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Рис. 2. Порівняння результатів моделювання променями та скінчено-різницевої міграції поля заломлених хвиль  
при вивченні будови границі фундаменту: а) швидкісна модель, б) глибинне зображення 

 
Міграція по первісним записам дає змогу отримати більш інформативний в розвідуваль-

ному плані результат обробки сейсмічних даних. Але, незважаючи на досить значні досягнення 
в області розробки програмного забезпечення методів міграції, існує ряд проблем в методиці 
застосування міграції до різного типу даних, особливо тривимірних спостережень та малогли-
бинної сейсморозвідки, а також залучення до процесу обробки кластерів та грід технологій.  
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СЕЙСМІЧНА НЕБЕЗПЕКА МАЙДАНЧИКІВ УКРАЇНСЬКИХ АЕС. 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

 
Представлені в доповіді методологічні підходи щодо визначення параметрів сейсмічної 

небезпеки майданчика АЕС розроблені Інститутом геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України 
в результаті виконання робіт на замовлення Державного підприємства “Державний науково-
технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки”. 

Методологічні підходи щодо визначення сейсмічності та оцінки сейсмічної небезпеки 
майданчика АС включають: 
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• оцінку геолого-тектонічних умов регіону, району розташування, ближньої зони та 
майданчика АС, зокрема щодо номенклатури та масштабів виконання геологічних, геофізич-
них, геотехнічних досліджень тощо; 

• оцінку сейсмологічних умов регіону, району розташування, ближньої зони та майдан-
чика АС на основі збору, обробки і аналізу статистичних та інструментальних даних про 
землетруси, що виникали в регіоні розміщення АС; 

• розробку сейсмотектонічної моделі регіону розташування майданчика АС;  
• оцінку небезпеки коливань ґрунту майданчика АС з використанням імовірнісних та де-

терміністичних методів; 
• розробку проектних характеристик коливань ґрунту майданчика АС (акселерограм, 

спектрів відгуку); 
• характеристику можливих обмежень до розташування АС на майданчику на основі ви-

конаних вишукувань та досліджень; 
• вимоги до улаштування системи сейсмічного моніторингу майданчика та району роз-

ташування АС; 
• уточнення оцінки сейсмічної небезпеки майданчика АС на основі оновлених даних 

сейсмічного моніторингу. 
Методологічні підходи розроблені відповідно до Законів України “Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку” (39/95-ВР), “Про дозвільну діяльність у сфері викорис-
тання ядерної енергії” (1370-14), “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, 
будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відхо-
дами, які мають загальнодержавне значення” (2861-15), “Про захист людини від впливу іонізуючо-
го випромінювання” (15/98-ВР), в розвиток нормативного документу ПНАЭ Г-5-006-87 [1],  
з урахуванням положень документу НП-031-01 “Норми проектування сейсмостійких атомних 
станцій” [2], та документів МАГАТЕ “Оцінка майданчика для ядерних установок. Вимоги з 
безпеки” (NS-R-3), серії документів з безпеки “Землетруси та пов’язані з ними питання щодо 
вибору майданчиків для атомних електростанцій” (№ 50-SG-S1 від 1991 р.), “Керівництво з 
оцінки сейсмічного ризику для атомних електростанцій” (NS-G-3.3 від 2002 р.), Geotechnical 
Aspects of Site Evaluation and Foundations for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Guide NS-G-3.6, 
Vienna, 2004 [3], Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Installations, IAEA Safety Guide 
NS-G-2.13, Vienna, 2009 [4], “NS-R-3. Site Evaluation for Nuclear Installations, IAEA Safety 
Standards Series No. NS-R-3, IAEA, Vienna (2003)” [5], “Safety Aspects in Siting for Nuclear 
Installations (DS 433, Revision of Safety Guide No. 50-SG-S9)” [6] та “Seismic Hazards in Site 
Evaluation for Nuclear Installations, IAEA Specific Safety Guide SSG-9, Vienna, 2010” [7] та з ураху-
ванням міжнародної практики стосовно визначення сейсмічності та оцінки сейсмічної небезпеки 
майданчика АС. 

Сейсмічність майданчика АС слід визначати за результатами виконання робіт з уточнення 
сейсмічної небезпеки методами загального і детального сейсмічного районування, та сейсмічного 
мікрорайонування із застосуванням імовірнісних і детерміністичних методів оцінки небезпеки 
коливань ґрунту на майданчику. Основною складовою бази даних для імовірнісного і детермі-
ністичного аналізу сейсмічної небезпеки АС повинні стати результати сейсмологічного моні-
торингу, здійснюваного за допомогою локальної мережі сейсмологічних станцій, встановлених 
в районі розміщення АС і безпосередньо на її майданчику. 

Проектування і визначення сейсмічної надійності АС слід виконувати з урахуванням 
двох рівнів сейсмічності, відносно яких повинні виконуватися вимоги сейсмостійкості систем  
і елементів АС: (1) Проектного землетрусу (ПЗ), який відповідає рівню SL-1 (див. п. 9.1 [7), 
імовірність виникнення не перевищує 5*10-2 або 10-3 в рік (див. п. 3.1 [2]); (2) Максималь-
ного розрахункового землетрусу (МРЗ), імовірність виникнення якого не перевищує 10-4 в рік 
(див. п. 3.1 [2]) і відповідає рівню SL-1 (див. п. 9.1 [7]). 
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ПЗ і МРЗ на майданчику проектованого (або експлуатованого) об’єкта описується про-
гнозованою інтенсивністю сейсмічних струшувань (бальністю) і задається набором трикомпо-
нентних розрахункових акселерограм, що моделюють рух (прискорення коливань) ґрунту на 
вільній поверхні майданчика.  

Інтенсивність сейсмічних струшувань в балах визначається національним стандартом 
ДСТУ-Б-В.1.1-28:2010 [8], який став чинним на території України з 01.10.2011 р. Визначена 
цим документом бальність, з урахуванням умов України, відповідає бальності шкали МSК-64 [9] 
та бальності, яка визначається за Європейською макросейсмічною шкалою EMS-98 [10].  

Розрахункові акселерограми можуть бути: (1) реальними, зареєстрованими безпосеред-
ньо на майданчику з небезпечних зон ВВЗ, або (2) синтезованими, розробленими на підставі 
всієї сукупності наявних сейсмологічних і геолого-геофізичних даних по небезпечних для 
майданчика вогнищевих зонах, з врахуванням особливостей впливу середовища на шляху 
поширення коливань від вогнища до майданчика і фільтруючих (резонансних) властивостей 
геологічного середовища під майданчиком. 

Спектри реакції одиничних осциляторів (з заданими власними періодами і загасаннями) 
на розрахункові акселерограми визначають характерні типи сейсмічних впливів на об’єкти  
і конструкції АЕС, які моделюються відповідними осциляторами. Можливість такого моделю-
вання повинна обґрунтовуватися. 

Для визначення сейсмічних навантажень на споруди і окремі конструкції АС (об’єкти) 
використовують пряме інтегрування рівнянь руху в моделях об’єктів (динамічний аналіз), або 
аналіз за спектрами реакції одиничних затухаючих осциляторів, якими моделюється рух 
об’єкту (статичний метод, лінійно-спектральний метод і метод динамічного аналізу).  

Сейсмостійкою є АЕС, безпека якої відповідає вимогам ДБН В.1.2-14-2009 [11], ОПБ-82 [12] 
і Наказу ДК ЯРУ [13]: згідно яких споруди, системи та елементи, необхідні для виконання 
критичних функцій безпеки, здатні їх забезпечити при сейсмічному впливі до МРЗ включно  
і видавати електроенергію – при впливі землетрусу до ПЗ включно. 
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Надра України, як відомо, характеризуються складною будовою та досить високим рів-
нем геологічної вивченості, який досягнуто протягом багатьох десятиріч зусиллями Геолкома 
Росії, Мінгео СРСР, Мінгео УРСР, Держгеолслужби України, профільних інститутів АН СРСР, 
АН УССР, НАН України, РАН та провідних ВНЗ перелічених держав. Але досягнутий рівень 
вивченості є ще далеким від оптимального, а широкий перелік і різноманіття установ, які 
володіють інформацією та первинними матеріалами (зараз він активно поповнюється ще й 
вітчизняними та іноземними компаніями), вкрай негативно впливає на можливість їх ефектив-
ного використання для вирішення сучасних та перспективних державних задач.  

Типовим прикладом є докембрійський Український щит, який, займаючи не менш ніж 40 % 
території України, складений різноманітними за генезисом та рудоносністю архей-протеро-
зойськими породними комплексами з складним, багатоетапним розвитком та, підкреслимо, 
лише фрагментарно визначеним та далеко не остаточно оціненим мінерально-сировинним 
потенціалом. Він, як об’єкт дослідження, поряд з іншими докембрійськими щитами Світу, 
виграє ключову роль у вирішенні як традиційних фундаментальних (дослідження еволюції 
континентальної земної кори), так і принципово важливих прикладних задач. Найбільш актуа-
льною серед останніх є розвиток мінерально-сировинної бази промисловості, що, в свою чергу, 
потребує встановлення геологічного змісту і мінерагенічного навантаження кожного з етапів 
розвитку цієї структури, а також об’єктивної оцінки потенціалу її геоблоків відносно стратеги-
чно важливих видів мінеральної сировини (алмази, рідкісні метали, уран, фосфати тощо). 
Аналогічна ситуація має місце й в інших геолого-структурних зонах України (ДДЗ, Прикарпат-
ський прогин, Карпати, Крим, українська економічна зона акваторій Чорного та Азовського 
морів тощо), які характеризуються іншими сировинними пріоритетами (нафта і газ, вугілля 
тощо). За змістом такі дослідження фактично являють собою ретроспективний моніторинг 
геологічних процесів. 

Очевидним є те, що виходячи з сучасних політико-економічних реалій багаторічний етап 
екстенсивного накопичення інформації для території України слід вважати завершеним, хоча 
перелічені вище принципово важливі задачі досі не знайшли свого адекватного вирішення. 
Більш того, перехід до нового етапу розвитку розтягнувся на 20 років, протягом яких принци-
пово новий підхід до організації геологічної галузі в трьох її взаємозв’язаних сегментах (Геоло-
гічна служба, наукові установи НАН України та, наголосимо, Університети, які безпосередньо 
відповідають за майбутнє) так і не був остаточно сформований. Це призвело до того, що навіть 
вже одержані дані та матеріали, перш за все безцінний керн бурових свердловин (первинне 
джерело інформації), значною мірою були просто знищені, що, само по собі, враховуючи 
занепад Геологічної служби, низводить Україну до статусу держави, яка не контролює власні 
надра національними засобами. Немає сумніву, що теперішній стан галузі як мінімум обмежує 
можливість значного економічного розвитку держави у майбутньому.  

Тому найважливіше значення зараз набуває проблема створення принципово нового ін-
струменту для збереження та систематизації ще існуючих, цілеспрямованого та уніфікованого 
одержання нових геологічних даних щодо “ключових” породних комплексів (геологічних 
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об’єктів) України, їх накопичення, формалізації, раціонального узагальнення та інтерпретації  
з метою ефективного використання на державному рівні. Головними вимогами до такого 
інструменту слід вважати: оптимальну собівартість в сучасних складних економічних умовах 
(скорочення фінансування геологічної галузі), компактність базування, можливість подальшого 
розвинення на новому якісному рівні для виконання перспективних завдань.  

Аналіз світових тенденцій свідчить, що існує оптимальний варіант розв’язання сформу-
льованої проблеми, який задовольняє наведеним вище вимогам. Він полягає у створенні так 
званих геологічних депозитаріїв (речовинно-інформаційних банків геологічних даних), які 
вже існують в розвинутих країнах (Database of Integrated Ocean Drilling Program, US National 
Geochemical Database, GEOROC, NAVDAT, European Sample Database тощо), розглядаються як 
національне надбання та швидко розвиваються в якості перспективних та універсальних базо-
вих інструментів (засобів) для комплексного забезпечення фундаментальних і прикладних 
геологічних досліджень, а також навчального процесу в провідних університетах та широкого 
міжнародного співробітництва.  

Нажаль, Україна з кожним роком все помітніше відстає у реалізації цього магістрального 
напрямку. На теперішній час такі установи як геологічний факультет Київського національного 
університету, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України та інші установи 
геологічного профілю ще мають необхідний для цього базовий потенціал – створені раніш для 
окремих регіонів України локальні банки даних і репрезентативних геологічних зразків, відповід-
них фахівців, лабораторну базу тощо. Однак його сучасна організаційна роздробленість та відсут-
ність чіткої цільової орієнтації на фоні невпинної деградації наукових досліджень за останні  
20 років неминуче призведе до неможливості навіть постановки сформульованої проблеми  
(не кажучи про коректне її вирішення) вже в найближчому майбутньому.  

Цей вкрай негативний, але цілком реальний сценарій розвитку подій означає, що вже че-
рез 5–7 років Україна фактично буде вимушена віддати ініціативу у вирішенні задач своєї 
геологічної галузі іноземним виконавцям, які переслідують свої власні інтереси, здебільшого 
кардинально відмінні від потреб вітчизняних проектів перспективного економічного розвитку.  

Тому розв’язання проблеми у запропонованому варіанті є невідкладною справою державно-
го значення. Її можна розглядати як вагомий внесок в давно назріле принципове реформування 
геологічної галузі, яке напряму торкнеться всіх трьох її нерозривних сегментів (геологічної служ-
би, наукових установ та університетів). При цьому, враховуючи геологічну гетерогенність терито-
рії України, очевидною є потреба в створенні системи геологічних депозитаріїв, спеціалізованих 
як регіонально, так і за актуальними напрямками досліджень.  

Значною перевагою такого засобу (інструменту) для збереження та систематизації існу-
ючих, цілеспрямованого та уніфікованого одержання нових даних (геологічних, геохімічних, 
геофізичних тощо), їх накопичення, формалізації, раціонального узагальнення та інтерпретації 
з метою ефективного використання на державному рівні є компактність базування найбільш 
цінної, речовинної складової депозитаріїв (репрезентативних геологічних зразків). Це забезпе-
чується відходом від безперспективного принципу збереження всіх матеріалів, що виявилось 
неможливим навіть в найбільш економічно розвинутих державах, на користь орієнтації депо-
зитаріїв саме на вибіркові, “ключові” породні комплекси (геологічні об’єкти).  

Успішне створення та функціонування такої системи геологічних депозитаріїв України  
в якості нового інструменту (засобу) для ефективного вирішення сучасних та перспективних 
наукових задач державного значення, можливо лише за умови виконання наступних завдань: 

1. Визначення структури та принципів функціонування системи геологічних депозита-
ріїв, що створюється, набору її складових частин – спеціалізованих депозитаріїв, реалістичних 
вимог до їх обсягу, змісту (“ключові об’єкти”), уніфікованих принципів комплектації та лабо-
раторно-аналітичного забезпечення, подальшого розвитку та ефективного використання.  

2. Цілеспрямована ревізія всього наявного фонду даних (репрезентативних геологічних 
зразків, результатів їх дослідження, інтерпретаційних висновків тощо).  
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3. Формування прототипів спеціалізованих депозитаріїв (речовинно-інформаційних 
банків даних), а також комплексу заходів для їх доведення до остаточного варіанту.  

4. Створення оптимальної лабораторно-аналітичної бази, яка дозволить сформувати ін-
формаційну компоненту спеціалізованих депозитаріїв на сучасному рівні якості. 

5. Розробка інформаційного забезпечення та, головне, теоретично-методичних рішень  
і технологій ефективного використання всієї інформаційної компоненти системи національних 
геологічних депозитаріїв України для вирішення перелічених вище державних задач.  

Етапи виконання цієї складної роботи за генеральною логікою дій, що зумовлюються її 
метою, у першому наближенні повинні наслідувати порядок завдань в наведеному вище пере-
ліку, хоча й із значним часовим перекриттям. Наприклад, виконання останнього завдання (5) 
(а його результат саме й репрезентує прямий інтерес держави) раціонально починати відразу 
після виконання завдання (1), а скоріш – й синхронно з ним.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ  
ПОСТ-СЕЙСМИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ И ПРОГНОЗ АФТЕРШОКОВ 

 
Для понимания процессов сдвиговой локализации и контроля неустойчивости геодина-

мических параметров в зоне землетрясения крайне желательным является создание адекватных 
моделей поведения неоднородной геологической среды. Особенно это относится к явлениям 
постепенного во времени накопления повреждений и ослабления механических свойств с 
последующим образованием магистральной трещины – разлома, предопределяющим динамику 
землетрясения и пост-сейсмических событий. Представляется логичным построение модели, 
описывающей нелинейное поведение геологической среды в зоне разлома, изучение скорости 
скольжения в зависимости от трения различной природы и медленных реологических движе-
ний в междусейсмический период зарождения очага землетрясения.  

Процесс землетрясения представляет собой одно из наиболее важных проявлений обра-
зования разлома, трещины [1]. Механика разрушения горных пород интенсивно развивается, 
включая постоянный мониторинг, теоретический анализ и лабораторное изучение трех глав-
ных физических процессов: генезиса тектонических нагрузок, взаимодействия разломов через 
передачу напряжений и реологических изменеий в зоне разлома. Параметры этих геофизических 
эффектов могут контролироваться в междусейсмический период, т. е. между двумя последовате-
льными землетрясениями, и в постсейсмический, т. е. сразу после землетрясения.  

В этой работе рассмотрим новую модель нелинейного реологического поведения и запишем 
определяющие соотношения для активной зоны разлома. Это дает возможность распространить 
моделирование в более глубоко лежащую область сейсмогенной зоны [3]. Сейсмический источник 
в рамках разработанной модели представляем континуальной поврежденностью [1-4], Считаем, 
что геологическая среда содержит внутреннюю область некоторого источника, на заданном 
интервале времени, где проявляются неупругие, вязко-пластические деформации [2]. Таким 
образом, метод позволяет оценить трехмерные, зависящие от времени деформации, вызванные 
землетрясением или вязкими магматическими движениями. Основной гипотезой является 
континуальное представление поверхности скольжения и учет вязких свойств неоднородной 
геологической среды. 

В геологическом теле В с упругой податливостью J(x, t) тензор скорости деформаций 
e (x,t)  в точке x  пространства в момент t  времени мониторинга представляем как сумму 
упругой (начальной, обратимой) и вязкой составляющих 

i ve (x, t)= e (x)+ e (x, t) , (1) 
где точка означает производную по времени. Вязкая состаляющая скорости e  характе-

ризует релаксационные процессы, такие, как течение скольжения и ползучесть разломной 
зоны. Любой такой источник вязко-пластической деформации можно записать в шестимерном 
пространстве деформаций 
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e= dN . (2) 
Здесь d – амплитуда вязкой деформации, N – единичный симметричный тензор, представ-

ляющий локальное направление скорости вязких послесейсмических деформаций. Такая 
постановка сводится далее к построению определяющего уравнения наследственного типа 

0
( ) ( )

t
ij ijab ab ijab abE e t dE N t s dsσ = − −∫ , (3) 

где ijabE  – тензор линейных, мгновенных модулей упругости. Геофизическая интерпрета-
ция уравнения (3) заключается в том, что вязкоупругая геологическая среда в пост-сейсмический 
период проявляет эффект релаксации напряжений. Это дает возможность ретроспективного мони-
торинга процесса. Другой важной особенностью предлагаемой модели является возможность 
представления напряжений в зоне разлома в момент мониторинга, после совершения деформи-
рования в очаге сейсмической активности в форме [1] 

( ) ( )v
ij ijab ab abt E e eσ = − . (4) 

Вязкая составляющая скорости напряжений может интерпретироваться как как мгно-
венная плотность мощности, приложенной к геологическому телу B  в результате всех внут-
ренних физических процессов. В результате получаем континуальное представление 

( ) ( )v
ij ijab abm t E e t= . (5) 

При этом в уранениях равновесия [3] 
,( ) 0ijab ab j iE e b+ = , (6) 

массовые силы ib  определяются двумя главными для данной модели причинами: неод-
нородностью геологической среды и накопленными предварительными вязкими деформация-
ми. Зависящая от времени деформация и ее скорость вычисляются в произвольной точке 
области B . Вязкость геологических пород типа глин, песчаников, гранитов, базальта имеет 
порядок 310 Pa sη − , что дает возможность численного ретроспективного анализа событий  
в зоне очага и разлома. 

В работе исследовано влияние нелинейной сдвиговой ползучести вида  
1

0 ( / ) ' /n
ij ije d G Gτ σ−= , (7) 

где G  – модуль сдвига, τ  – напряжение сдвига в соответствующей плоскости, 0 ,d n  – 
параметры нелинейной ползучести, на длительную прочность массива. Такая модель позволяет 
на основе ретроспективного мониторинга реологической структуры теоретически предсказать, 
с той или иной степенью достоверности, момент возможного афтершока в заданной зоне. 

Рассмотрены примеры численного моделирования с использованием нелинейной реоло-
гической модели типа Работнова с дробными производными по времени [2]. Использованы 
данные мониторинга [4] событий, происходивших в районе Аляски 1996, Японии 2011. 
Приведены примеры расчета деформаций ползучести в окрестности шахтных выработок для 
типичных геологических пород Донецкого бассейна. Исследована зависимость эквивалент-
ной вязкости η , характеризующей скорость ползучести для нелинейных геологических сред, 
от меры повреждения D  в случае пластичных глинистых массивов и пород с преобладанием 
гранитоидов. Получена связь скалярного параметра меры повреждений с параметром, характери-
зующим число дископодобных микротрещин в единице объема. Такой вариант ретроспективно-
го анализ аможно использовать для прогнозирования долговременных разрушений литосферы 
по данным геофизического мониторинга.  

 
1. Выжва С. А., Маслов Б. П., Продайвода Г. Т. Новый метод математического модели-

рования процессов разрушения в литосфере. – Геоінформатика. – 2006. – № 3. – С. 53–61.  
2. Маслов Б. П., Ляшенко Я. Г., Максименко О. Л. Прогнозування довготривалої міцності 
гірського масиву у геологічних середовищах складної струкутури. – Вісник КНУТШ, Геологія. 
2009. – № 47. – С. 24–31. 3. Rice J. R., Cocco M. Seismic Fault Rheology and Earthquake Dynamics 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПІД БУДІВЕЛЬНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ  
ЗА УДОСКОНАЛЕНИМ АЛГОРИТМОМ  

СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СЕЙСМІЧНОГО ШУМУ 
 

Розглянуто задачу вдосконалення впровадженого алгоритму статистичного моделюван-
ня реалізацій випадкових процесів та полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції 
на основі модифікованих інтерполяційних розкладів Котельникова-Шеннона в сейсмологічні 
дослідження для потреб визначення частотних характеристик геологічного середовища середови-
ща під будівельними майданчиками на прикладі спостережень в м. Одесі. На основі результатів 
статистичного аналізу зареєстрованих сейсмічних коливань та оцінок похибок наближення випад-
кових процесів та полів сформульовано та удосконалено алгоритми для статистичного моделю-
вання таких процесів та полів на основі інтерполяційних розкладів, побудовано моделі для статис-
тичного моделювання адекватних реалізацій сейсмограм шуму у випадках однієї та двох змінних. 

Реалізації статистичного моделювання випадкових процесів важливо використовувати 
на практиці для виділення сейсмічного шуму від зовнішнього впливу і для того, щоб отримати 
відповідні оцінки частотних характеристик геологічного середовища області спостереження. 
Вказані оцінки необхідно враховувати при будівництві об’єктів різного призначення з метою 
забезпечення надійності споруд.  

За об’єкт дослідження вибрано сейсмограми двох пунктів спостережень в Одесі: BUG3 
та PNT1. Було відібрано по 9 відрізків шуму із сейсмограм для кожного з цих пунктів. Загаль-
ний час запису інформації, з якої обиралися реалізації для аналізу, тривав по 1,5 години на 
кожному із пунктів. Повний вектор сейсмічних коливань реєструвалися на компонентах: “схід-
захід” − EW, “північ-південь” − NS, та “вертикальним” − Z. 

Для статистичного моделювання спостережених шумів використовувався метод побудо-
ви моделі на основі модифікованих інтерполяційних розкладів Котельникова-Шеннона для 
випадкових процесів з обмеженим спектром на регулярній сітці спостережень [2, 3]. 

Нехай ξ(t) (-∞< t <+∞) – стаціонарний випадковий процес з обмеженим спектром, який 
задано математичним сподіванням (припустимо, що Еξ(t) = 0) та дисперсією В(0). Побудовано 
статистичну модель для випадкового процесу ξ(t) виду: 
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де N∈Ν − деяке натуральне число, а {ξk} − послідовність гауcсівських випадкових вели-
чин, які мають такі статистичні характеристики: 
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де В(0) = Dξ(t) – дисперсія випадкового процесу ξ(t).  
Для побудови алгоритму використно результати [4] та знайдено оцінку середньоквадра-

тичного відхилення:  
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(3) 

Побудований на основі моделі (1) та оцінки (3) алгоритм для моделювання реалізацій 
таких випадкових процесів має вигляд: 

1. Підбираємо, відповідно до заданої точності ε > 0, натуральне число N, яке задоволь-
няє умові: 
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де В(0) = Dξ(t) – дисперсія випадкового процесуξ(t). 
2. Моделюємо послідовність гауссівських випадкових величин { }, ,k k N Nξ = −  із ста-

тистичними характеристиками: ( )0, 0 , , ;k kD B k N Nξ ξΜ = = = −   
3. Обчислюємо значення виразу (6) в точці t∈[0, T] (T – довжина інтервала спостере-

ження), підставляючи в нього число N та згенеровану послідовність{ξk}, що і буде значенням 
згенерованої реалізації заданого випадкового процесуξ(t). 

4. Перевіряється згенерована в п. 3 реалізація випадкового процесу ξ(t) на адекватність 
даним цього випадкового процесу шляхом порівняння статистичних характеристик. 

Аналогічна модель для двовимірного випадкового поля ξ(t, s) (0≤ t ≤Т,0≤ s ≤S) має  
вигляд: 
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де N − деяке натуральне число, а { } NNmkmk ,,,, −=ξ  − послідовність гауcсівських випад-
кових величин, які мають такі статистичні характеристики: 
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де B(u, v), u, v ∈ R2 − кореляційна матриця випадкового поля ξ(t). 
Побудовано на основі моделі (4) та знайденої за результатами [4] оцінки середньоквад-

ратичного відхилення алгоритм для моделювання реалізацій таких випадкових полів, де підби-
рається, відповідно до заданої точності ε > 0, натуральне число N, яке задовольняє умові: 
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Оцінки частотних характеристик геологічного середовища в пункті спостереження були 
отримані шляхом розрахунку та побудови графіків амплітудного та фазового спектрів виділе-
них та згенерованих за побудованими алгоритмами шумів в сейсмограмах пунктів спостере-
жень, що розглядаються. Розрахунки проводилися прямим способом [6] з використанням 
методу періодограм.  
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Висновок.  
Метод статистичного моделювання реалізацій випадкових полів дає можливість згене-

рувати за побудованими алгоритмами шуми в сейсмограмах пунктів спостережень для оцінки 
частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками в цих 
пунктах. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕ-, КО-  
И ПОСТСЕЙСМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ  

ОТ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО ДАННЫМ ПУНКТОВ  
НАБЛЮДЕНИЙ УКРАИНЫ И ЕВРОПЫ 

 
По современным экспериментальным данным, упругие возмущения от готовящихся зе-

млетрясений распространяются в тектоносфере Земли намного дальше, чем это предсказывает 
теория И. Добровольского. Причиной этого, по нашему мнению, является то, что пространст-
венно-временное поле упругих возмущений является причиной, а само землетрясение – следс-
твием, а не наоборот, как это заложено в теории И. Добровольского. Сейчас считается, что 
землетрясения с магнитудой 7 и более являются мировыми событиями, в том смысле, что 
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деформации от таких землетрясений регистрируются на всем Земном шаре, а не только  
в регионе или на континенте, где произошло такое землетрясение. В свете сказанного интерес-
но проанализировать реальные данные о деформационных процессах в период таких сильных 
землетрясений. 

Для нашего анализа использованы записи геофизических приборов – наклономеров и 
деформографов, установленных на пунктах наблюдений в Украине и в Европе. В Украине – это 
курируемая авторами наклономерная и деформографическая аппаратура на РГС “Берегово”  
в Закарпатье и на Геофизической обсерватории ТНУ в Севастополе (Крым). В Европе – это 
пункты Европейской наклономерной маятниковой сети, созданной и развиваемой специалис-
тами Института структурной и горной механики (Чехия) под руководством одного из авторов 
данного материала д-ра Павла Календы: “Ida”, “Kras”, “Lubenik”, “Pribram”. 

В качестве анализируемого периода выбран август этого года – период, за который произо-
шло ряд сильных землетрясений, в частности, 11 августа – серия землетрясений на северо-западе 
Ирана (сильнейшие с М = 6,5/6,4), и 14 августа – в Охотском море (М = 7,4). 

Анализ данных аппаратуры на РГС “Берегово” (заглубление 10–12 м) показывает, что пе-
рвые признаки геодинамической активизации проявляются здесь 20 июля (ступенчатый дрейф на 
5,00 μRad. в течении суток, сопровождаемый повышением с 0,05–0,20 до 0,50–0,70 μRad.  
уровня “высокочастотных” (с периодами меньше 30 мин) вариаций). После некоторой стабили-
зации (и соответствующего уменьшения до 0,10–0,20 μRad. уровня “ВЧ-вариаций”) с вечера 
27 июля наблюдается следующая волна активизации, подобная первой (ступенчатый дрейф на 
5,00 μRad. в течении суток, с некоторым (до 3,00 μRad.) возвратом на протяжении следующих 
3,5 суток, сопровождаемый на всем протяжении повышенным до 0,30–0,70 μRad. и перемен-
ным во времени уровнем “ВЧ-вариаций”). Следующая волна активизации начинается вечером 
30 июля, ступенчатый дрейф величиной 10,00 μRad. длится почти трое суток (до обеда 2 августа), 
дальше в течении следующих 3-х суток происходит частичное (на 5,00–6,00 μRad) восстановле-
ние, но все это время наблюдается значительно повышенный (в среднем 0,50–0,70 μRad.)  
и резко флуктуирующий (от 0,20 до 2,00 μRad.) уровень “ВЧ-вариаций”. Следующая волна 
активизации начинается после обеда 5-го августа резким (на 10,00 μRad.) перепадом с даль-
нейшим более плавным дрейфом на такую же величину в течении следующих полтора суток.  
С полудня 7-го августа и до полудня 14-го августа наблюдался некоторый (на примерно 
5,00 μRad.) возврат уровня наклонов к прежним значениям. С 27 июля по 14 августа на всем 
протяжении процесса наблюдались заметные (до 1,00 μRad. и больше) низкочастотные (длите-
льностью от 20–30 мин до 2-х–3-х часов) флуктуации наклонов. С полудня 14 августа наступи-
ло резкое “успокоение” процесса – за последующие 5 суток дрейф не превышал 1,00 μRad. 
а уровень “НЧ флуктуаций” и “ВЧ-вариаций” – 0,10–0,20 μRad. Сами землетрясения отобрази-
лись на записи пиками “ВЧ-вариаций” величиной до 2,50 μRad. 

На Геофизической обсерватории ТНУ в Севастополе (заглубление 20 м) по дифференци-
альному наклономеру-маятнику первая волна геодинамической активизации слабо (на уровне 
0,10–0,20 μRad. при фоновом уровне вариаций в 0,03–0,07 μRad.) прослеживается с 28-го июля 
по 2-е августа. После примерно 1,5 суток затишья с полудня 3-го августа начинается новая 
волна активизации, сначала слабо, а с полудня 5-го августа – сильнее, она длится до полудня  
11 августа, до самого момента Иранских землетрясений. Дальше имеет место косейсмический 
скачок величиной 0,20 μRad. по одной компоненте и 0,50 μRad. по другой. С этого времени и 
до момента Охотского землетрясения (до 3-х часов 14 августа) наклон по обоим компонентам 
практически не изменяется, флуктуации в пределах ±0,05 μRad. В момент Охотского землетря-
сения произошел скачок наклонов другой (по сравнению с предыдущим скачком) полярности 
величиной 2,00 μRad. по одной, и почти 7,00 μRad. – по другой компоненте. Постсейсмические 
деформации прослеживаются до полудня 21 августа в виде слабо выраженных ступенчатых 
полубухт амплитудой 0,25–0,30 μRad. В “ВЧ-вариациях” периоды активизации визуально 
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практически не прослеживаются. Землетрясения отобразились на записи пиками “ВЧ-вариаций” 
величиной 2,15 и 3,10 μRad. 

По лазерному интерферометру-деформографу на Геофизической обсерватории ТНУ 
прослеживаются такие деформационные процессы (после снятия долгопериодного тренда 
величиной примерно 2,5×10-6 в месяц). Первая волна активизации прослеживается в виде 
полубухты величиной 5×10-8 (здесь и далее деформации даны в относительных единицах)  
в период с 28.08 по 1.09, следующая – немного меньшей (около 4×10-8) амплитуды и короче 
(1-2.09), потом более сильная (величиной до 10-12×10-8) волна (с 3.09 по 8.09) с некоторым 
(величиной порядка 6-7×10-8) возвратом к прежнему уровню на протяжении 8–9.09 и затем две 
“жесткие” сравнительно короткие волны амплитудой примерно 3×10-7 и 5×10-7 (первая –  
с 10.09 по полудень 11.09, вторая – с 12.09 по 14.09), сопровождавшиеся возмущением хода 
приливных вариаций.  

На пункте Европейской наклономерной маятниковой сети “Ida” (заглубление 200 м по 
сравнению с 10–12 м на РГС “Берегово”) общий уровень вариаций наклонов на порядок мень-
ше. Некоторая активизация началась здесь с утра 29 июля, более заметная – с полудня 31 июля. 
Следующая волна активизации – с полудня 6 августа, постсейсмическая волна деформаций 
после Иранского землетрясения проходила в течении суток, после Охотского – в течении  
4-х суток. Землетрясения отобразились на записи пиками “ВЧ-вариаций” величиной 1,35 и  
2,10 μRad. На пункте “Kras” с 28 июля по 26 августа в графике наклонов зарегистрировано 
несколько ступенек величиной от 0,40 до 1,00 μRad., уровень “ВЧ-вариаций” заметно возрос  
(с 0,15 до 0,30–0,35 μRad.) с утра 7 августа и плавно опустился до прежнего значения за период 
с 17 по 26 августа. На пункте “Lubenik” в тренде наклонов имеются две ступенчатые аномалии 
разной полярности величиной до 0,80–1,20 μRad. и до 1,40–1,80 μRad. Первая длится с вечера 
6-го августа по полдень 12 августа, вторая – с полудня 12 августа до ночи 20 августа. Аномалия 
в “ВЧ-вариациях” проявляется здесь с ночи 8-го августа по полдень 12 августа. На пункте 
“Pribram”, где в разных местах шахты установлены 3 наклономера, по первому из них (Pribram 
Р1) за период с вечера 2-го по ночь 21-го августа зарегистрировано несколько ступеней 
в графике наклонов – величиной от 35,00 до 80,00 μRad. По второму прибору (Pribram Р6) 
зарегистрировано несколько волн активизации (подобно, как на РГС “Берегово”), первая из них –  
с 30 июня (амплитудой порядка 1,00 μRad.), вторая – с 3 августа (амплитудой до 3,00 μRad.), 
еще одна – с полудня 10-го августа (амплитудой до 4,00 μRad.). Постсейсмическая деформа-
ция от Охотского землетрясения длится до 20-го августа. На наиболее чувствительном 
приборе (Pribram Р7) пресейсмические деформации начинают проявляться по одной компо-
ненте со 2-го августа, по другой – с 5-го августа. Завершением основной волны процесса по 
первой компоненте можно считать 22 августа, по второй оно снова запаздывает на несколько 
дней. Сами землетрясения отобразились пиками “ВЧ-вариаций” величиной 0,58 и 0,82 μRad. на 
фоне в 0,10–0,12 и 0,17–0,19 μRad. по первой и второй компонентам. Во флуктуациях фона 
“ВЧ-вариаций” периоды активизации не прослеживаются. 

Такая сложная картина зарегистрированных от анализируемых землетрясений вариаций 
наклонов связана, в частности, с тем, что пути передачи деформаций в каждом случае разные. 
От Иранских землетрясений упругие возмущения передаются вдоль структур Альпийско-
Гиматлайского геоактивного пояса Евразии (через тектонические структуры Анатолийско-
Черноморского региона и Панкардии), а от Охотского землетрясения (а также землетрясе-
ний Курил и Камчатки) – через север Евразийской литосферной плиты по большому кругу 
Земного шара. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕКТОНІКИ, ГЕОДИНАМІКИ ТА СЕЙСМІЧНОСТІ  
ЗОНИ КОНТАКТУ ТЕРЕЙНІВ АЛЬКАПА І ТИСІЯ-ДАКІЯ  

В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 
 

За сучасними уявленнями в Карпатському регіоні України проходить зона контакту між 
терейнами Алькапа І Тисія-Дакія, які разом з гірським облямуванням – Карпатами та Динари-
дами складають регіон Панкардія. У Закарпатті зоною контакту є зона Оашського меридіона-
льного розлому, яка далі продовжується на північ у Карпатах і трасується тут геоморфологічно, 
геологічно та геофізично. Тектоніка та геодинаміка цієї зони відзначається своїми особливос-
тями, багато з яких було підмічено ще раніше (у тому числі і нами), до цих останніх років, коли 
набули поширення погляди про терейнову будову Панкардії. Тим цікавіше проаналізувати вже 
відому і нову інформацію щодо тектоніки та геодинаміки даної зони з точки зору сучасних 
уявлень про її терейнову природу. 

Глибинна будова Українських Карпат і Закарпатського прогину досліджена регіональ-
ним профілем РП-17 та рядом регіональних профілів вхрест Карпат. Цими дослідженнями 
показано, що за будовою земної кори дві частини Закарпатського прогину – Чоп-Мукачівська 
та Солотвинська западини – суттєво різняться між собою, і зона контакту між ними проходить 
якраз по Оашському меридіональному розлому. Враховуючи дані терейнової тектоніки, таку 
відмінність можна пояснити тим, що ці западини є частинами (північно-східними фронтальни-
ми зонами) різних терейнів: Чоп-Мукачівська – терейну Алькапа, а Солотвинська – терейну 
Тисія-Дакія. Оскільки формування даних терейнів проходило по-різному, така відмінність 
знаходить своє природне пояснення. Зона контакту продовжується далі на північ у Карпатах  
і трасується тут геоморфологічно та геологічно. 

Щодо геофізичних даних, то крім даних ГСЗ по регіональних профілях, на особливості 
будови та геодинаміки зони контакту вказують дані про її напружено-деформований стан та 
сейсмічність, особливості геотемпературного, геомагнітного та гравітаційного полів та інші 
дані. Так, за результатами проведеної нами інтерпретації геодезичних та деформографічних 
даних, зона Оашського розлому та її північне продовження перебувають у стані субгоризон-
тального стиску у східно-північно-східному напрямку, супроводжуваного диференціальним 
підняттям денної поверхні – невеликим (0,5–1 мм/рік) у прилеглій східній частині Чоп–
Мукачівської западини (район Виноградова – Іршави) і більшим (1,5–2 мм/рік і більше) на 
схід і північний схід від розлому (район Хуста – Міжгір’я, західна частина Солотвинської 
западини).  

Такі особливості спричинені не тільки режимом стиску у зоні розлому, а й підсовуван-
ням (частково пошаровим) краю кори Чоп-Мукачівської западини під Солотвинську (в районі 
на захід від Хуста) і під основу південного схилу Карпат (в районі на південний захід і захід 
від Міжгір’я). Підсовування в районі Виноградове – Хуст підтверджено як даними ГСЗ по 
профілю РП-17, так і іншими (в тому числі сейсмічними) даними. Про певну пошаровість такого 
процесу свідчать наявна реологічна розшарованість літосфери субрегіону та віддешифровані нами 
специфічні сценарії і механізми характерних землетрусів Виноградівської сейсмогенної зони.  
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Про характер залягання зони контакту під південним схилом Карпат свідчать отри-
мані нами на основі розроблених нових методик уточнення гіпоцентрії дані про просторову 
локалізацію гіпоцентрів місцевих землетрусів, де на продовженні Оашського розлому 
простежено локальну сейсмофокальну площину, яка занурюється на північний схід і схід до 
глибини 40 км і більше. 

Серед цікавих особливостей даної зони, спричинених дією в земній корі близькоширот-
ного субгоризонтального стиску, відзначимо підвищений у 2–3 і більше разів (порівняно, 
наприклад, з зоною навколо Мукачевого чи Сваляви, де наявна обстановка розтягу) коефіцієнт 
передачі пружних зусиль, що проявляється в характері поширення провісників місцевих закар-
патських землетрусів.  
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ПОШИРЕННЯ ПЛОСКИХ ТЕПЛОВИХ І ТЕРМОПРУЖНИХ  
СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ В ЗВ’ЯЗЦІ РЕОЛОГІЧНИХ ТІЛ ФОЙГТА 

 
Сейсмічні хвилі являються важливим джерелом інформації про будову Землі, а тому до-

слідження їхніх властивостей – одна з основних задач геофізики. Між параметрами сейсмічних 
хвиль і властивостями фізичних середовищ, в яких вони поширюються, існують певні залежності, 
за допомогою яких можна одержати дані про їхній склад і структуру. Зауважимо, що реальні 
фізичні середовища являються непружними, що враховується за допомогою реологічних моделей 
включенням в математичну модель поряд із пружними елементами в’язкі й пластичні. 

В повідомленні розглядатиметься задача про поширення плоских теплових і термопруж-
них хвиль в однорідному ізотропному середовищі, непружність якого апроксимується реологі-
чним тілом, що схематично зображується послідовним об’єднанням ( 2)n n >  реологічних тіл 
(РТ) Фойгта. Реологічна формула цього РТ записується таким чином: ...1 2V V V Vn n∗ = − − − , де 
V N Н=  – тіло Фойгта, H −  пружний, а N −  в’язкий елементи; вертикальна риска означає 
паралельне, а горизонтальна – послідовне з’єднання. Реологічне рівняння (РР) узагальненого 
тіла Фойгта виводиться рекурентно з умови  

)...,2(,1 nkVVV kkk =−= ∗
−

∗ , (1) 
враховуючи, що деформація в досліджуваному тілі дорівнює сумі деформацій у його 

складових, а напруга в досліджуваному тілі і в його складових однакові. 
Зв’язок між напругою й деформацією в ординарному РТ Фойгта описується таким чином: 

( )1i i i i i iE Dσ τ ε β θ⎡ ⎤= + −⎣ ⎦ , (2) 

де / Ei i iτ η= −  час релаксації напруги при постійній деформації у i – му тілі Фойгта, iη   

і Ei −  його в’язкий та пружний модулі; ( ) ( )1 / 1 ,i i iTiβ α ν ν= + −  iν −  коефіцієнт Пуассона, 
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Тiα −коефіцієнт лінійного температурного розширення; ,0 0T T Ti i i iθ = −  – температура неде-
формованого, а Ti  – деформованого i – го тіла Фойгта в точці з поточною координатою 

( )/ 1 ;0x Ti iθ <<  /D d dt= − оператор диференціювання по часовій координаті t . 

РР досліджуваного тіла одержимо шляхом виключення із системи (1) за допомогою рів-
нянь (2) парціальних напруг і деформацій та допущення, що 1n nθ θ θ≅ =− : 

( ) ( )[ ]P D E Q D Rn n n n n−
∗

−= −1 1σ ε β θ~ ,  (3) 
де 1Pn− , Qn  і 1Rn−  – поліноми від D , адитивна константа в яких дорівнює одиниці,  

а інші виражаються через механічні параметри досліджуваного РТ, показник внизу вказує на 
порядок цих поліномів; ( )/1 1E E E E En n nn n= +− − – релаксуючий пружний модуль узагальне-

ного РТ Фойгта; 1n nnβ β β∗ ∗= +−  – константа зв’язності, мала порівняно з одиницею. 
Треба сказати, що можуть бути вироджені випадки об’єднання РТ Фойгта в випадку, ко-

ли один з елементів останнього РТ Фойгта буде дорівнювати нулю: 
V V E V Vn

H
n n

N
n

∗ ∗ ∗
−

∗= − = −, .1 η  (4) 
РР цих РТ запишуться таким чином: 

( ) ( )P E Q R P D Q Rn
H

n
H

n n
H

n
H

n
N

n n nσ ε β θ σ η ε β θ= − = −− − −
∗

−
~ , ,1 1 1 2  (5) 

де ( ) ( )P Q E P E E En
H

n n n n= + +−
~ / ~ ,1 ( ) ( )~ ~ / ~ , , / ,E EE E E R R Qn

H
n n n

H
n n

H
n n n n

H= + = + = +∗ ∗
−β β β β β β0 1 0  

P Q P En
N

n n n n n− − − − − −= + =1 1 0 1 2 0 1 1τ τ η, ,, / ~ ,  а Pn−1 , Qn  і Rn−1  – коефіцієнти при напрузі та деформації 
та температурі в РР РТ Vn

∗ . 
Рівняння руху в переміщеннях досліджуваного тіла одержимо з РР (4) з умови, що між 

напруженням і зміщенням існує такий зв’язок: 
ρ σ ,u = ′  (6) 

де u − подовжнє зміщення середовища в напрямку поширення сейсмічної хвилі, ρ −  пи-
тома густина; а штрихом позначено диференціювання по лінійній змінній x , з врахуванням, 
що uε ′= : 

( )ρ β θD P u E Q u Rn n n n n
2

1 1−
∗

−= ′′ − .  (7) 
Рівняння теплопровідності записується таким чином: 

′′ − − ′ =θ
κ

θ1 0,mu
 

(8)
 

де κ  – коефіцієнт температуропровідності; / ,0 0 0m E T q qβ λ λ= −  коефіцієнт теплопро-
відності, 0E  – пружний модуль. 

Розв’язок системи рівнянь термопружності (7), (8) шукаємо в такому вигляді: 
u u e ei kx t i kx t= =− −

0 0
( ) ( ), ,ω ωθ θ  (9) 

де 0u  і 0θ – довільні сталі інтегрування; ω – колова частота; / 0k c iω α= +  – хвильове 
число, 0c −  фазова швидкість, а α −  коефіцієнт згасання досліджуваних сейсмічних хвиль; 

1.i = −  
Підставимо u  й θ  у формі (9) у співвідношення (7), (8) та приходимо до такої однорід-

ної лінійної системи рівнянь відносно сталих інтегрування 0u  і 0θ :  

( )
[ ]

− + − =

+ − + =∗
− −

k i m ku

iE R k P E k Q un n n n n n

2
0 0

1 0
2

1
2

0

0

0

ω κ θ ω

β θ ρω

/ ,
~ ~ .

 
(10)
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З умови нетривіальності розв’язку системи рівнянь (7), (8) одержимо наступне характе-
ристичне біквадратне рівняння для хвильових чисел: 

( )k
c

i k i
c

4
2

0
2 0

2
3

0
2

1 0− + +
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ − =

ω ω
κ

δ
ω

κ
,
 

(11)
 

де 2
0 /c E ρ= −  комплексна швидкість; ( )/ 11 0E E Q P E in n n β= = − −−  комплексний, а 

( )0 ReE E= −  динамічний модуль; ( ) ( )( )Im / Rearctg E Eβ = −  фазова характеристика компле-
ксного модулю, яка для більшості гірських порід мала відносно одиниці і називається кутом 
втрат або внутрішнім тертям ; 0 /1m R Qn nnδ κβ∗= −−  константа зв’язності. 

Далі проаналізуємо процес повзучості. Якщо в РТ Vn∗  підтримується постійна напруга 

0 constσ σ= = , то в цьому випадку реологічне рівняння (3) зводиться до наступного диферен-
ціального рівняння відносно деформації ε : 

( )Q R En n n n+ =∗
−δ ε σ1 0 / ~ ,  (12)  

розв’язок якого (функція повзучості) запишеться таким чином: 

( )( )ε σ δλ= + + ∗−

=
∑c e Ei

t i
i

n

n n
/ / ~ ,

1
0 1

  
(13) 

де ci −  сталі інтегрування, які знаходяться з початкових умов, а iλ  – часи релаксації, які 
визначаються за допомогою характеристичного рівняння: ( )1 0.Qn λ =−  

Критерієм підвищеної небезпеки є відхилення одержаних моніторингових результатів 
від розрахункових, які отримуються за допомогою апріорної інформації про механічні параме-
три контрольованих ґрунтів. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АКТИВНОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ  
КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 
 

Пьезоэлектрические чувствительные элементы являются основой для наиболее точных 
преобразователей, используемых для изготовления датчиков давлений, ускорений и сил. В основе 
лежит прямой пьезоэлектрический эффект, при котором пьезоэлемент генерирует электричес-
кий сигнал, пропорциональный действующей на него силе или давлению. Пьезоэлектрические 
датчики используются для измерения быстроменяющихся акустических и импульсных давлений, 
обладают широкими динамическими и частотными диапазонами, имеют малую массу и габа-
риты, высокую надежность и могут использоваться в жестких условиях эксплуатации. Пьезо-
электрические датчики применяются для измерения быстропеременных процессов в диапазоне 
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частот от единиц Гц до сотен кГц. Однако пьезоматериал может терять свойство пьезоэфекта 
если температура возрастает выше точки Кюри, или если измеряемое механическое воздейст-
вие превышает определенный уровень. Одним из требований, предъявляемых к работе пьезоэ-
лектрических датчиков, является гибкость и антивибрационная стойкость, слабая температурная 
зависимость характеристик, высокая добротность.  

Основными конструктивными элементами, например, датчиков давления являются тон-
кие пьезопластины. Для избежания виброразогрева рассмотрим задачу о активном демпфиро-
вании стационарных колебаний тонких прямоугольных пластин с помощью включения в их 
структуру шаров из вязкоупругих материалов, а также пьезоэлектрических включений, кото-
рые выполняют функции сенсоров и актуаторов. Включения, выполняющие роль сенсоров, 
дают информацию о механическом состоянии пластины при действии на неё механичних 
нагрузок. Другие включения, т. е. актуаторы, подводят к пластине разность потенциалов, 
связанную уравнениями обратной связи с показателями сенсоров. В результате изменяются 
жесткостные характеристики и коэффициент затухания колебаний пластины. В зависимости от 
коэффициентов пропорциональности (коэффициентов усиления) можна существенно изменить 
динамические свойства пластины и уменьшить амплитуду колебаний. 

Если механическая нагрузка заранее известна, и начальные условия – нулевые, то необ-
ходимость в использованни сенсора отпадает, а к актуатору подводится разность потенциалов 
такой амплитуды и фазы, которая компенсирует внешнюю механическую нагрузку. 

Рассматривая дейсвие на пластину нестационарного механического давления при ненулевых 
начальных условиях, разность потенциалов, которая снимается с прямоугольного сенсора равна 

( ) dSAV
S

S ∫∫ +=
1

21 κκ . (1) 

Здесь постоянная A  зависит от структуры сенсора. Для демпфирования колебаний плас-
тины к актуатору будет подводиться разность потенциалов 

SA VGVV += 0 , (2) 
где первое слагаемое будет компенсировать внешнюю механическую нагрузку, а второе – 

вводить дополнительное затухание. 
Определяющие уравнения для моментов [1]: 

,,, 12660222112202121111 κκκκκ DHMDDMMDDM =++=++=  
где  

0M BVA= . (3) 
Константа B  вычисляется разными формулами в зависимости от структуры актуатора. 
Подставляя (2) в (3), получим  

SVGBVBM += 00 . (4) 
Коэффициент усиления G относится ко всем модам колебаний. Если известно аналити-

ческое выражение для мод, то коэффициент усиления можна выбирать для каждой из мод 
(модальные коэффициенты усиления) таким образом, чтобы максимально ускорить процесс 
затухания возмущений, вызванных начальными условиями. 
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МОНІТОРИНГ ПОТЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ  
ТРИКОМПОНЕНТНОЮ СЕЙСМІЧНОЮ СТАНЦІЄЮ 

 
Функціонування значної кількості нафто- і газопереробних підприємств, розгалуженої 

мережі нафто-, газопроводів, вугільних шахт, у тому числі з великою ймовірністю викиду 
метану та небезпеки вибуху вугільного пилу, підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуа-
цій техногенного характеру. Іншим фактором небезпеки в Україні залишається наявність 
сейсмоактивних зон (Закарпаття та Крим), землетруси з осередками в яких становлять реальну 
потенційну загрозу. При цьому територія південно-західної частини України піддається підви-
щеному сейсмічному впливу від землетрусів у сейсмоактивній зоні Вранча (Румунська частина 
Карпат). 

Викладене вище зумовлює необхідність реалізації безперервного моніторингу стану не-
безпечних об’єктів та сейсмоактивних зон як потенційних джерел надзвичайних подій (ПДНП) 
з метою своєчасного встановлення факту надзвичайної події (вибуху або землетрусу), оціню-
вання параметрів і можливих наслідків, а також оперативного забезпечення інформацією про 
надзвичайні події відповідних органів.  

Однією з установ, яка здійснює контроль за сейсмічною обстановкою та іншими геофі-
зичними явищами на території України і суміжних держав є Головний центр спеціального 
контролю (ГЦСК) Державного космічного агентства України (ДКАУ). Основним завданням, 
що стоїть перед ГЦСК, є своєчасне забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з 
питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС), зацікавлених міністерств та відомств держави 
інформацією про сейсмічні події, їх параметри та можливі наслідки. 

Одним з напрямків щодо підвищення оперативності надання попередньої інформації ко-
ристувачам про факт сейсмічної події та її параметри є перехід від пошукового завдання визна-
чення місцеположення осередку сейсмічного джерела за умов відсутності апріорної інформації 
до моніторингу ПДНП природного та техногенного характеру. До потенційних джерел надзви-
чайних подій відносяться потенційно-небезпечні об’єкти та сейсмоактивні зони, землетруси  
з осередками в яких становлять реальну потенційну загрозу для території України. Тому пи-
тання розробки відповідних методологічних засад щодо реалізації безперервного моніторингу 
ПДНП є актуальним. 

Проблема моніторингу ПДНП сейсмічними засобами складається з питань виявлення 
сейсмічного сигналу, встановлення основних типів сейсмічних хвиль, визначення параметрів 
складових сейсмічного сигналу та прийняття рішення щодо належності виявленого сигналу 
джерелу з підконтрольного району (об’єкта).  

На даний час основним напрямком щодо вирішення завдань моніторингу ПДНП за ре-
зультатами сейсмічних спостережень є визначення відповідності прийнятої реалізації раніше 
зареєстрованим сейсмічним сигналам від подій у підконтрольному районі. Основною проблемою 
при застосуванні існуючих підходів є відсутність еталонних сигналів для кожного з об’єктів 
моніторингу. Таким чином, для реалізації безперервного моніторингу ПДНП необхідно вико-
ристовувати додаткові інформаційні критерії, обумовлені особливостями сейсмічних сигналів. 
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Одним з підходів до подолання вказаної проблеми є застосування апарату поляризацій-
ного аналізу (АПА), використанню якого для обробки вимірювальних даних присвячена низка 
робіт [1–3], у яких проаналізовано поляризаційні властивості сейсмічних сигналів та розгляну-
то питання виявлення сигналів за поляризаційною ознакою.  

При проведені моніторингу ПДНП ТКСС вхідними даними є: кутове положення ПДНП 
відносно ПС (азимут α  та кут виходу сейсмічного сигналу на денну поверхню γ ); відстань Δ 
між підконтрольним ПДНП та ПС. Відомості про кутове положення ПДНП відносно ПС дають 
апріорну інформацію про кутове положення у простору головної півосі еліпсоїду ( ),PP α γ  для 
Р-хвилі. Максимум ( ),PS α γ  для S-хвилі має ортогональне положення відносно максимуму 

функції ( ),PP α γ  [4]. За відомим значенням відстані Δ з годографа визначається різниця часу 
між надходженням P- та S-хвиль PSτ . 

Зважаючи на ортогональне положення максимумів функцій ( ),PP α γ  і ( ),PS α γ  [11] та 
враховуючи динамічні й кінематичні особливості сейсмічних хвиль, для моніторингу ПДНП 
ТКСС пропонується ввести функцію 

( ) ( )( ) ( )( )t,,sint,,cost SSSPSPPP γαϕτ−γαϕ=Ω , (1) 
де ( ), ,tP P P PSφ α γ τ−  – кут між напрямком, що відповідає максимуму функції ( ),PP α γ , 

та напрямком на ПДНС відносно ПС для Р-хвилі; 
( ), ,tS S Sφ α γ  – кут між напрямком, якому відповідає максимум функції ( ),PS α γ , та на-

прямком на ПДНС відносно ПС для S-хвилі. 
Косинус кута між напрямком, що відповідає максимуму функції ( ),PP α γ , та напрямком 

на ПДНС відносно ПС для Р-хвилі визначається за виразом 
( )( ) zzyyxxt,,cos pppPSPPP ++=τ−γαϕ , (2) 

де {xр, yр, zр} – координати одиничних векторів положення ПДНП відносно ПС; 
{x, y, z} – координати одиничних векторів, які відповідають максимуму функції ( ),PP α γ , 

розрахованої на час t PSτ− .. 

Синус кута між напрямком, якому відповідає максимум функції ( ),PS α γ , та напрямком 
на ПДНС відносно ПС для S-хвилі визначається за виразом 

( )( ) ( ) ( ) ( )222 xyyxzxxzyzzyt,,sin PPPPPPSSS −+−+−=γαϕ , (3) 
При цьому, час отримання інформації про факт події в підконтрольному ПДНП при ви-

користанні запропонованого способу обмежено часом розповсюдження S-хвилі та становить 
для ближньої зони (Δ≤1000км) від 30 секунд до 4 хвилин. 

 
1. Алказ В. Г. Поляризационный анализ сейсмических колебаний / В. Г. Алказ, 

Н. И. Онофраш, А. И. Перельберг. – Кишинев: Штиница, 1977. – 110 с. 2. Александров С. И. 
Поляризационный анализ сейсмических волн / С. И. Александров. – М.: ОИФЗ РАН, 1999. – 
142 с. 3. Кедров О. К. Сейсмические методы контроля ядерных испытаний / О. К. Кедров. – М.; 
Саранск: Тип. “Крас. Окт.”, 2005. – 420 с. 4. Гордієнко В. О. Виявлення S-хвилі сейсмічного 
сигналу за поляризаційною ознакою / В. О. Гордієнко, Ю. О. Гордієнко, В. А. Кирилюк // 
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ОЦЕНКА СКОРОСТЕЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН  
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА  

НА ОСНОВЕ ДИСПЕРСИИ ВОЛН РЭЛЕЯ 
 

Изучение дисперсии волн Рэлея позволяет оценить свойства верхней части разреза, что 
очень важно для инженерной геофизики, при проведении строительных работ, поиске водоно-
сных пластов, в сейсмологии, для определения статических поправок обменных PS-волн  
в верхней части разреза. Процесс инверсии можно разбить на три этапа: возбуждение и регист-
рация поверхностных волн Рэлея; оценка дисперсионных кривых (графиков зависимостей 
фазовых скоростей различных мод волн Рэлея от частоты); инверсия полученных дисперсион-
ных кривых в вертикальный профиль скоростей поперечных волн. 

Расчет дисперсионных кривых (оцифровка) выполняется по сейсмограмме, содержа-
щей поверхностные волны Рэлея. Для этого выполняется двухмерное преобразование Фурье 
сейсмограммы ( , )s x t . На полученном спектре ( ),kx ω  выбираются точки ( ),kxi iω  1,...,i m= , лежа-

щие на кривых, проходящих по энергетическим максимумам (хребтам) различных мод поверх-
ностных волн с сохранением информации о номере моды m . Затем волновые числа kx  заменя-
ются фазовыми скоростями волн Рэлея /наблc kxR ω=  и линейной интерполяцией оцифровка 

приводятся к единому равномерному шагу по частоте / (2 )F ω π= . 
Решение прямой задачи. Расчет теоретических дисперсионных кривых базируется на 

методе Хаскелла-Томсона с использованием Δ -операторной техники устранения неустойчиво-
сти счета миноров пропагатора [1,2]. Метод применяется для многослойной горизонтально-
слоистой упругой среды с наличием свободной поверхности для поверхностных волн Рэлея, 
распространяющихся в вертикальной плоскости ( ),x z . 

Задача инверсии состоит в определении параметров среды, при которых скорости волн 
Рэлея совпадают с оцифрованными значениями ( ), , , , , наблc F v v h n cm pj sj j jR Rρ =  для всех частот Fm  и 

мод n . В линейной постановке задача сводится к системе уравнений ( )T Tε+ Δ = ΔJ J I x J b , где 

матрица ( )/ , / , / , /c v c v c c hpj sj j jR R R R mn
ρ= ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂J  является якобианом, т. е. состоит из строк, 

содержащих частные производные фазовой скорости волн Рэлея cR
для всех частот Fm  и мод n . 

Векторы ( ), , ,
T

v v hpj sj j jρΔ = Δ Δ Δ Δx  и ( )( , )
Tнаблc m nRΔ = Δb  являются векторами возмущений параметров 

среды и скоростей волн Рэлея. Обобщенное решение Δx  минимизирует функцию ошибки 
( )2 2( )N εΔ = Δ − Δ + Δx J x b x  и находится по формуле ( ) 1T Tε

−
Δ = + Δx J J I J b . Частные производные, вхо-

дящие в матрицу J , вычисляются конечно-разностным методом после двух расчетов фазовых 
скоростей cR  для заданной модели и при возмущении целевого параметра. Эти значения мож-
но также найти, применяя вариационный принцип. 
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Рассмотрим пример инверсии сейсмограммы, смоделированной конечно-разностным мето-
дом. На рис. 1(а) представлена семислойная скоростная модель среды. На рис. 1(б) показана 
рассчитанная сейсмограмма, содержащая горизонтальные компоненты для системы наблюдений, 
состоящей из одного пункта взрыва, находящегося на глубине 3м и 201 приемника, располо-
женного с шагом 1м при нулевом выносе. Возбуждение выполнено взрывным источником 
сигналом Риккера с центральной частотой 20Гц. На сейсмограмме рис. 1(б) хорошо видны 
поверхностные волны Рэлея. К полученной сейсмограмме было применено двухмерное преоб-
разование Фурье по переменным x и t. В результате, получен амплитудный спектр в координа-
тной системе волновое число kx , частота / (2 )F ω π= , изображенный на рис. 2(а) серым цветом. 
На спектр нанесены 10 кривых, проходящих по максимумам энергии и определяющих распо-
ложение первых десяти мод волн Рэлея. 

 

 
 

Рис. 1. (a) Модель среды и схема наблюдений; (б) сейсмограмма, содержащая волны Рэлея 
 

Рассматривая рис. 2(а) можно увидеть, что основная энергия на сейсмограмме сосредоточе-
на в частотном диапазоне от 10Гц до 30Гц и принадлежит основной и 1–5 модам волн Рэлея. 

 

 
 

Рис. 2. (а) амплитудный спектр волнового поля (серый цвет) и оцифровка десяти мод волн Рэлея (зеленые кривые);  
(б) соотношение оцифровки (синие точки) и дисперсионных кривых (красные точки) для модели,  

по которой рассчитана сейсмограмма 
 

Инверсия на основе приведенной выше формулы была применена для восстановления 
профиля поперечных скоростей на основе оцифрованных данных десяти мод волн Рэлея. 
Интервал глубин толщиной 30м разбивался на слои с одинаковой мощностью 3м, 5м и 6м.  
По этим скоростям были определены статические поправки для поперечных волн в ВЧР, 
изображенные на рис. 3(б). Из рис. 3 видно, что профили скоростей с разным числом слоев 
при равной общей мощности приводят к практически одинаковым статическим поправкам. 
Поэтому, метод восстановления статических поправок не критичен к разбиению общей 
толщи на пласты. 
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Рис. 3. (а) восстановленные скорости поперечных волн по оцифрованным десяти модам волн Рэлея;  
(б) графики статических поправок поперечной волны, рассчитанные по точным  

и восстановленным пластовым скоростям 
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AVO-АНАЛІЗ СЕЙСМІЧНИХ ДАНИХ ПРИ ПОШУКАХ  
РОЗУЩІЛЬНЕНИХ ЗОН ФУНДАМЕНТУ 

 
Використання сучасних методів математичного моделювання ефективних пружних і 

акустичних властивостей багатокомпонентного тріщинно-порово-кавернозного геологічного 
середовища дозволяє розширити можливості AVO-аналізу сейсмічних даних при пошуках 
розущільнених зон в кристалічному фундаменті. 

При традиційному підході побудова моделі AVO-аналізу зводиться до практичного ви-
користання лінійних апроксимацій рівняння Цьопрітца відносно контрастів швидкості і густини на 
відбиваючій границі ΔVp/Vp, ΔVs/Vs, Δρ/ρ. Це означає, що ці апроксимації справедливі лише для 
слабко контрастного шаруватого середовища: ΔVp/Vp<<1, ΔVs/Vs<<1, Δρ/ρ<<1 [1, 2, 3]. 

З метою оцінки можливостей AVO-аналізу проведено математичне моделювання ефектив-
них пружних та акустичних властивостей гранітів із різною структурою пустотного простору. 
Одержані результати використовуються при моделюванні інтенсивності відбитих сейсмічних 
хвиль від газо- і нафтонасичених розущільнених зон в кристалічному фундаменті. 
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Чисельні розрахунки демонструють, що швидкості повздовжніх і поперечних хвиль мо-
делей граніту коливаються в досить вузьких межах Vp = 6,02 - 6,13 км/с, Vs = 3,53 - 3,66 км/с,  
а густина – 2,581 - 2,625 г/см3. Результати розрахунків впливу структури пустотного простору 
на швидкості пружних хвиль гранітного колектора, свідчать про те, що вони в значній мірі 
залежать від формату пустот. Для тріщинних гранітних колекторів найбільший вплив спостері-
гається в моделях з форматом α = 10-3 - 10-4. 

Для математичного моделювання коефіцієнтів відбиття повздовжніх хвиль від розущі-
льнених зон в гранітах була прийнята шарувата модель, яка включає верхній шар – розущіль-
нене газо- або нафтонасичене середовище, та нижній шар – у всіх випадках монолітні ізотропні 
граніти. Будемо розглядати два випадки орієнтації тріщин:  

• ізотропний;  
• анізотропний (однонаправлений). 
Для математичного моделювання випадку довільної орієнтації газо- та нафтонасичених 

тріщин гранітного колектора використовувалась формула Цьопрітца для коефіцієнту відбиття 
повздовжньої хвилі Rpp(θ) [2]. За результатами моделювання, на величину коефіцієнта Rpp(θ) 
значний вплив має формат тріщин α. При зменшенні формату тріщин екстремальні точки 
зміщуються в область малих кутів, а екстремуми виявляються дуже яскраво вираженими і 
локалізованими. Це означає, що в гранітних колекторах лінеаризація Rpp(θ) може бути дуже 
грубою навіть в околиці кутів падіння 7–50°. 

Для двочленної апроксимації Шує найкраще наближення одержано у випадку газо- і нафто-
насичених міжзернових пустот і каверн. Для тріщинних гранітних колекторів достатньо надійна 
апроксимація спостерігається лише у випадку насичення тріщин нафтою. AVO-атрибути А, G, С 
виявилися дуже чутливими до зміни формату пустот. Різниця між газо- та нафтонасиченими 
гранітними колекторами дуже велика для тріщинуватих різновидів з форматами α = 0,01; 0,001; 
0,0001. Для міжзернових пор (α = 0,1; 0,9) і каверн (α = 10) ця різниця дуже мала. 

Певна просторова орієнтація тріщин сильно впливає на коефіцієнт відбиття за рахунок 
анізотропії. Величина коефіцієнта акустичної анізотропії для газонасичених колекторів вияви-
лась значно більшою [4, 5] для VTI насиченої газом (Аμ = 16,6 %), ніж і для НTI насиченої 
нафтою (Аμ = 6,19 %). 

На рис. 1 представлені азимутальні залежності коефіцієнта відбиття для газо- і нафтона-
сичених гранітних колекторів для горизонтально орієнтованих тріщин (ІІХ1). Спостерігаються 
зміни градієнтів кривих і, лише у випадку нормального падіння, криві співпадають. Контрасти 
параметрів анізотропії ( )νδΔ  та ( )νεΔ  впливають на AVO-градієнт. 
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Рис. 1. Залежність коефіцієнта відбиття ( ),HTIRpp θ η  газонасиченого (а) та нафтонасиченого (б) гранітного  

колектора з горизонтально орієнтованою тріщинуватісnю (ІІХ1) від кута падіння (θ) при різних азимутах (η):  
1 – η = 0°; 2 – η = 10°; 3 – η = 20°; 4 – η = 30°; 5 – η = 40°; 6 – η = 50°; 7 – η = 60°; 8 – η = 70°; 9 – η = 80°; 10 – η = 90° 
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У випадку вертикально орієнтованих тріщин розрізнення газо- та нафтонасиченних гра-
нітних колекторів, за даними моделювання, може бути здійснено достатньо впевнено. 

Результати математичного моделювання свідчать про можливість застосування AVO-
аналізу при пошуках і розвідці розущільнених газо- та нафтонасичених зон в кристалічному 
фундаменті. При врахуванні впливу анізотропії на коефіцієнт відбиття відкривається можли-
вість оцінки просторової орієнтації тріщин і параметрів пружної анізотропії. Застосування 
багатокомпонентної апріорної моделі кристалічного колектора і сучасних методів математич-
ного моделювання ефективних пружних і акустичних параметрів відкриває нові можливості 
для визначення газо- і флюїдонасичення та структури пустотного простору. 
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ФІЗИКО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОВІСНИКОВОЇ ЗОНИ  
ЛОКАЛЬНИХ ЗЕМЛЕТРУСІВ 

 
З метою підвищення інформативності магнітометричних і сейсмологічних оцінок про-

гнозу локальних землетрусів У Закарпатській сейсмоактивній зоні (ЗСЗ) науковим колективом 
під керівництвом проф. Толстого М. І. (2007) проведене комплексне дослідження Карпатського 
геодинамічного полігону (КГП) [4]. Комплекс досліджень включав прямі методи діагностики 
змін геологічного середовища: рядові і моніторингові еманаційні вимірювання вмісту Rn  
в грунтовому повітрі і воді, вивчення варіацій геомагнітного поля, структурно-геодинамічне 
картування, магнітомінералогія. Використані методи використовують прямий зв’язок динаміч-
них змін середовища із складом, станом і фізичними властивостями порід, і можуть пояснити 
особливості просторово-часової структури провісникової зони електромагнітних ефектів від 
сейсмічних подій, а отже підвищать інформативність прогнозування локальних і слабких 
землетрусів. 

Результати математичного моделювання часово-просторових характеристик та амплітуди 
електромагнітного провісника землетрусів показують, що амплітуда і знак магнітної індукції 
електромагнітного провісника В♦ знаходиться у залежності від електропровідності середовища σ, 
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пружних властивостей (швидкості поширення пружних хвиль, швидкості руху середовища 
фронту хвилі), геометрії акустичного випромінювача [3]: 

r
CRB

BB l Θ
=−= Θ•

sin
)0( 2200 τνσμ , (1) 

часова характеристика провісникової області оцінюється параметром t•: 

2
lC

Dt ≈• ; (2) 

просторовий масштаб λ: 

l
l C

DtС ≈≈ •λ , (3) 

де В0 – індукція геомагнітного поля (в сферичній системі координат); R – зона руйну-
вання (вогнищева зона землетрусу, де генерується пружна хвиля); μ0 – магнітна проникність;  
σ – електропровідність; С – швидкість поширення пружних хвиль; ν2,– відповідно швидкість 
руху часток в сейсмічній областях; τ2 – відповідно характерний час електромагнітного випро-
мінювання, D – коефіцієнт дифузії магнітних збурень (або магнітна в’язкість, D = (μ0σ)-1). 

Амплітуда сигналу електромагнітного провісника зростає з мірою наближення фронту 
акустичної хвилі і знижується обернено від відстані. Відповідно, область в яких провісник 
випереджає акустичну хвилю носить назву провісникової, а у випадку меншого часу приходу 
сейсмічного провісника – сейсмічної. Із зростанням провідності середовища σ і зменшенні 
швидкості розповсюдження пружних хвиль C амплітуда провісника В♦ збільшується, а пара-
метр λ зменшується із відповідними зміною часу випередження електромагнітної хвилі над 
хвилею сейсмічною. Просторовий параметр електромагнітного провісника λ обернено зале-
жить від часової характеристики провісникової зони t•. 

При типових величинах швидкості середовища у сейсмічній хвилі (порядок 2 см/с), 
швидкості сейсмічних хвиль 4000–6000 км/с і її латеральної сталості, хвильовий (“непрові-
сниковий”) режим розповсюдження сигналу реалізується при часі більше 3 с для відстаней 
значно більших 16 км із геомагнітним збурення ∼2 нТл. Для КГП значення σ лежать в діапазо-
ні 10-2 - 10-3 См/м. 

Величина геомагнітних збурень сейсмічної природи, при типових для КГП електричних 
і пружних характеристиках, складає перші нТл, а час приходу електромагнітного провісника 
2–5 с, радіус провісникової зони ε – 15–20 км. Із збільшення відстані реєстрації, фаза електро-
магнітної хвилі, на відміну від сейсмічної, залежатиме від орієнтації вектору індукції місцевого 
геомагнітного поля і може набувати від’ємного значення. 

Розраховані сейсмомагнітні ефекти від серії регіональних землетрусів Закарпаття  
(∼100 землетрусів в межах КГП за 1990–2001 р. [2]) показують, що величина магнітної індукції 
сейсмічного походження В• залежатиме від відстані від епіцентру землетрусу до точки реєст-
рації (рис. 1). Визначено, що для місцеположення геофізичної станції “Нижнє Селище” КГП 
найбільші амплітуди В• фіксуватимуться тільки від найближчих землетрусів, вогнища яких 
розташовані у сусідніх мінімально-квадратичних кластерах [2]. Більш віддалені землетруси 
формують низькоамплітудні або від’ємні В•, у тому числі сейсмомагнітні ефекти в сейсмічній 
області. За середньозваженими значеннями просторово-часових характеристик електромагніт-
ного провісника від серії сейсмічних подій регіону визначено, що радіус провісниковій зони  
в КГП складає приблизно 16,5 км. 

Ізометричний вигляд провісникової області значно спотворюється неоднорідностями ге-
ологічної і тектонічної будови регіону [1]. Провісникова зона звужується в полі розвитку ефузив-
них порід та розширюється для осадових товщ. Проявляється субзгідне розташування провіснико-
вої зони з ортогональними до субкарпатського простягання тектонічними розломами. 
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Рис. 1. Просторова-часова конфігурація провісникової області локальних землетрусів  
Карпатського геодинамічного полігону (використані дані просторового розміщенні епіцентрів землетрусів [2]) 

1 – основні тектонічні розломи, 2 – Пеннінська зона, 3 – вулканічні і метаморфічні породи.  
Ізолінії: 4 – нульових, 5 – від’ємних, 6 – додатних значень B• 

 
Розрахунки величин приросту індуктивної складової намагніченості за моделлю елект-

ромагнітного провісника і петромагнітних властивостей гірських порід показують їх просторо-
вий зв’язок із пунктами підвищеного еманопрояву складного Th-Rn режиму еманування. 
Однією із причин періодичного зростання кількості еманацій є утвореннями і розширення 
тріщин, вібрації геосередовища при основному сейсмопоштовху поштовху і афтерштокам [3], 
що приводить до звуження провідникової області внаслідок додаткової іонізації повітря проду-
ктами радіоактивного розпаду і, як наслідок, до зростання концентрації іонів в приповерхнево-
му шарі атмосфери товщиною 1–3 м. Цей іонізований шар володіє більшою електропровідніс-
тю викликаючи приріст магнітної індукції сейсмічного походження. 

Магнітометричні спостереження геодинамічних зон показали їх диференційований харак-
тер, де мінімуми магнітного поля співпадають із аномальними ділянками виявленні структурно-
геодинамічним картуванням і найвищими коефіцієнтами анізотропії пружних характеристик. 
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АППАРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
АККУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД 

 
Сложность измерения аккустических свойств горных пород обусловлена их гетерофаз-

ностью, широким спектром изменений физических параметров и как следствие этого зачастую 
очень большими коэфициентами затухания, высокой дисперсией и дифракцией волновых 
явлений. К трудностям следует прибавить также и технологическую целесообразность измере-
ний на образцах небольших размеров, т. е. стандартных размеров, которые подходили бы для 
методик измерений других петрофизических параметров. Мы ориентируемся на наиболее 
часто встречаемый в Украине стандарт – образец в форме цилиндра 30×30 мм. При такой 
геометрии и размерах неоднородностей (минеральных зерен, пор, трещин, слоев) в среднем 
0.3–3 мм зачастую трудно избежать влияния геометрической и физической дисперсии, при 
использовании импульсних методов с возбуждением и приемом сигнала пьезо элементами. Эти 
и другие особенности импульсно-фазового метода побудили нас начать работы по созданию 
комплекта аппаратуры для измерений аккустических параметров в широком частотном диапа-
зоне и при различных схемах передачи и приема колебаний. Созданы действующие макеты 
установок комплекта использующие импульсно-фазовый метод, резонансный метод, метод с 
возбуждением колебаний лазерным ударом. Кратко рассмотрим возможности и недостатки 
каждого макета применительно к образцам горных пород. 

Резонансная установка. К достоинствам этого метода можно отнести работу на низких 
частотах – 30–60 КГц., что приближается к рабочим частотам при аккустическом каротаже. 
При этом, поскольку используются стоячие волны дисперсия и дифракция, как помехи, – 
отсутствуют. Суть метода заключается в возбуждении нескольких, известных мод собственных 
колебаний цилиндрических образцов. На рисунке 1 изображены полученные нами формы 
колебаний четырех мод. Далее численными методами с помощью программ рассчитываются 
продольная и поперечная скорости. Точность измерений в этом методе может достигать 0.2 %. 

 

 
 

Рис. 1. Формы колебаний эталонного цилиндра из аллюминия на резонансных частотах стрелками  
показаны направления колебаний сегментов. Пунктирные линии – фигуры хладни 

 
Импульснофазовый метод. Для измерений этим методом нами используются частоты от 

700 до 1000 КГц. Эти частоты в большинстве случаев позволяют избежать влияния геометричес-
кой и физической дисперсий. Это единственный метод который применяется для измерений 
скорости звука в установках высокого давления. К недостаткам этого метода следует отнести 
трудности возникающие при измерениях скорости поперечных волн, которые сводятся к умень-
шению соотношения сигнал/шум. Сигналом помехи являются обменные волны, возникающие на 
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каждой границе раздела различных сред: – источник-протектор (задержка); протектор-образец. 
Нашы эксперименты показали что соосношение сигнал/шум в схема с источником – кварцем и 
приемником –керамикой в 10 раз выше чем в случае использования двух пьезокерамик и в 5 раз 
выше чем при использовании пьезокварцев. Большое значение имеет материал задержек. Так 
каждая из двух металлических задержек не только стимулирует создание обменных волн но и 
понижает уровень сигнала на порядок. В перспективе задержки должны быть заменены на 
кварцевые. Третья составляющая комплекта, – апаратура для метода с использованием лазер-
ного удара, открывает новые возможности для изучения аккустических свойств. Так область 
частот возникающих при ударе находится в пределах 5000–10000 КГц. Весьма высокая амплиту-
да сигнала наряду с отсутствием обменных волн, связанных с границами раздела сред источника 
задержек и образца, делают возможным четкое выделение первых вступлений продольных  
и поперечных волн [1].  

На сегодня создана установка, измеряющая скорости волн импульсно-фазовым методом. 
Действующие макеты по двум другим методам позволи провести эксперименты, необходимые 
для оформления техзадания на создание задекларируемого выше комплекта аппаратуры. 

 
1. Гусев В. Э., Карабутов А. А. Лазерная оптоакустика. – М.: Наука, 1991. – 304 с.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ  
ПРОДОЛЬНЫХ И СДВИГОВЫХ ВОЛН В ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД 

 
В докладе представлен анализ существующих методов определения скорости упругих 

волн. Сформулированы требования к измеряемым образцам. Показано, что в реальных измери-
тельных системах выбор геометрии образцов, в большинстве случаев, является компромисс-
ным между требуемой точностью и технологическими возможностями в их изготовлении.  
На примере импульсных и резонансных методов проведен сопоставительный анализ измерений 
образцов различной формы: стержней, пластин и цилиндров. Анализируются методики перес-
чета скоростей продольных и сдвиговых волн в модули упругости (продольный и сдвиговый)  
и наоборот. Проведена оценка паразитных эффектов возникающих при изменениях и ожидае-
мой точности. 

Предложена методика калибровочных измерений скорости продольных и сдвиговых 
волн для образцов цилиндрической формы с последовательным переходом до пластин в виде 
дисков и стержней. 

Из условий технологичности изготовления и доступности исходного кернового материа-
ла были выбраны геометрические размеры образцов в виде сплошных 30 мм цилиндров  
у которых диаметр равен высоте. Для сравнительно высокодобротных образцов был снят 
спектр резонансных частот собственных колебаний. первые резонансные частоты начинались  
с 45–100 кГц и дальше заполняли область до 1–2 МГц. При скорости звука например 5000 м/с, 
что соответствует длине волны 5–2,5 мм частота зондирующих импульсов должна быть еще 
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выше как минимум в 2–3 раза, чтобы значительно ослабить интерференционные явления  
в образцах при измерениях, и находиться диапазоне частот как минимум 4–6 МГц. Однако для 
большинства горных пород взятых в районе продуктивных нефтегазовых пластов затухание 
упругих волн на таких частотах насколько большое, что во многих случаях не удается поймать 
(выделить) отклик импульсного сигнала, особенно, когда это касается сдвиговых волн. Сгене-
рировать интенсивный крутой и чистый импульс сдвиговых волн пьезокерамическими преоб-
разователями представляет не тривиальную задачу, поскольку все три пьзомодуля (d33 d31 d51) 
оказываются взаимосвязанными. Намного более качественный импульс сдвиговых волн может 
быть сгенерирован пьезокварцеым датчиком, вырезанным специальным образом из монокрис-
тала, однако из за низкого пьезокоэффициета на электроды должно подаваться электрическое 
напряжение значительной амплитуды (500–1000 вольт и более).что усложняет эксперимента-
льную установку как с точки зрения конструирования высоковольтных высокоскоростных 
усилителей, так и создает проблему экранировки всего приемного тракта от высоковольтных 
наводок. Применение тех или иных датчиков зависит от решаемых задач. Но в любом случае 
приемный импульс даже будучи несколько искаженным паразитными помехами, должен быть 
привязан по шкале времени. Даже если удается найти приемлемое решение с начальной синхрони-
зацией компьютера – генератора – излучателя и приемника, то остается проблема выбора точки 
отсчета времени задержки на осциллограмме (или по максимуму или по началу нарастания импу-
льса), которая решается оператором в большинстве случаев произвольным образом. Только крити-
ческое отношение ко всем частям экспериментальной установки (приобретенной или изготовлен-
ной самостоятельно), геометрии и свойствам измеряемых образцов позволяет найти компромисс-
ное решение, которое является наиболее приемлемым. Для получения наиболее достоверных 
результатов обязательным условием является предварительное тестирование экспериментальной 
установки на контрольных образцах горных пород каждый раз перед измерениями. 
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КОМПЛЕКСНА ОБРОБКА ДАНИХ СЕЙСМОРОЗВІДКИ ТА ГДС  
З МЕТОЮ УТОЧНЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ  

ТА ПЕРСПЕКТИВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ В МЕЖАХ 
ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДДЗ 
(НА ПРИКЛАДІ ЛИВЕНСЬКОЇ ПЛОЩІ) 

 
В адміністративному відношенні Ливенська площа розташована на на території Кобеля-

цького та Новосанжарського районів на півдні Полтавської області і Царичанському районі 
Дніпропетровської області України в 16 км на північний схід від районного центру – міста 
Кобеляки. На площі робіт виконаний значний комплекс геолого-геофізичних досліджень: 
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гравіметричних, магнітометричних, електророзвідувальних, геохімічних, тематичних, сейсмо-
розвідувальних; структурно-пошукове, пошуково-розвідувальне та параметричне буріння. 

Геологічний розріз площі досліджень представлений товщею осадових порід палеозой-
ського, мезозойського і кайнозойського віків, які залягають на породах докембрійського крис-
талічного фундаменту.[1] 

Обробка по площі робіт складалася з наступної послідовності процедур: 
1. Введення польових сейсмограм. 
2. Введення параметричної інформації. Формування бази даних профілю та контроль 

правильності присвоєння геометрії спостережень. 
3. Запис в заголовки трас параметричних даних. 
4. Введення апріорних статичних поправок, контроль на наявність грубих помилок  

в статичних поправках. 
5. Редакція вхідних сейсмограм та уточнення параметрів процедури відновлення амплітуд. 
6. Оцінка основних характеристик сейсмічного хвильового поля. 
7. Формування апріорного часового розрізу СГТ. 
8. Аналіз характеру апріорних статичних поправок та при необхідності, виконання їх ко-

рекції по сумах СТЗ та СПП. 
9. Мінімально-фазова з передбаченням деконволюція первинних записів. 
10. Аналіз та уточнення швидкостей підсумовування по СГТ (2–3 цикли). 
11. Корекція статичних поправок (2–3 цикли). 
12. Підсумовування по СГТ. 
13. Деконволюція по часовому розрізу СГТ. 
14. Змінна смугова фільтрація. 
15. Вирівнювання амплітуд по сумотрасах СГТ. 
16. Когерентна фільтрація. 
17. Уточнення швидкостей міграції. 
18. Міграція часового розрізу СГТ. 
Розрахунок апріорних статичних поправок проводився на основі даних вивчення зони 

малих швидкостей методом перших вступів (МПВ) за системою зондувань на профілях МСГТ 
та даних оберненого МСК. Було проведено спеціальні роботи по уточненню апріорних статич-
них поправок на базі даних про статичні поправки вибухових профілів минулих років спосте-
режень з подальшою ув’язкою значень поправок по всій площі робіт[2]. 

 

 
 

Рис. 1. Пр. 19-43/81 Часовий розріз СГТ: а) з апріорними кінематичними та статистичними поправками; 
б) після повного циклу обробки 
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По узагальненому графу обробки було виконано роботи по вивченню частотного спект-
ру вхідних сейсмограм, визначенню частотного діапазону корисних складових хвильового 
поля, ослабленню нерегулярних та регулярних хвиль завад, підвищенню роздільної здатності 
запису, уточненню значень залишкових статичних поправок та швидкостей підсумовування по 
СГТ, зменшенню впливу кратних хвиль, підвищенню динамічної виразності корисних відбит-
тів та збільшенню глибинності їх простежування, визначенню швидкостей та параметрів 
процедур міграційних перетворень. 

Такий підхід дав можливість отримати кінцеві часові розрізи, придатні для вирішення 
поставленої задачі при подальшій їх інтерпретації. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕНЬ  
ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИКЛАДІ 

НАФТОГАЗОНОСНИХ ПЛОЩ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ 
ДНІПРОВО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

 
Побудова зображень геологічного середовища є одним з найбільш важливих завдань розві-

дувальної геофізики адже від точності зображення залежить якість структурної та динамічної 
інтерпретації, і, як наслідок, достовірність визначення родовищ вуглеводнів. 

Побудова сейсмічного зображення геологічного середовища зводиться до двох етапів – 
підбір швидкісної моделі середовища та міграція, що є процесом переміщення записаних даних 
на їх істинні (в ідеалі) позиції в геологічному середовищі. Існує два типи міграції – часова  
та глибинна, які можуть виконуватись на даних до та після підсумовування. 

Але створення зображення пов’язано з одним парадоксом – для проведення міграції не-
обхідно знати інформацію про швидкісні характеристики середовища. Але в той же час ми не 
можемо визначити точну швидкісну модель необхідно знати точне положення відбиваючих 
границь середовища, тобто провести міграцію. На сьогоднішній день єдиною можливістю  

На разі розроблений широкий математичний апарат міграції. Але загалом розповсюдження 
хвильового поля в геологічному середовищі можна описати двома способами – за допомогою 
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променів, що вказують напрямок переміщення енергії хвилі) та за допомогою розв’язку рів-
няння хвильового поля. На цих принципах і засновані дві ключові групи методів міграції – 
міграції Кірхгофа, Біма, GB, CRAM, CRS, CFP (теорія променів) та методи продовження 
хвильового поля – методи екстраполяції хвильового поля (WEM), міграція оберненого часу, та 
багато інших методів. 

Така класифікація не повинна вводити в оману, адже фактично всі методи засновані на 
розв’язку хвильового рівняння, представляючи різні варіанти розв’язків. 

Вибір алгоритму міграції залежить в першу чергу від латеральної зміни швидкості в середо-
вищі. Так, для середовища з незначною зміною латеральної швидкості доцільно використовувати 
міграцію в Кірхгофа в часовій області. Для середовищ з середньою зміною швидкостей – глибин-
на міграція заснована на теорії променів або кінцево-різницева міграція. Для середовищ, де 
відбуваються різка латеральна зміна швидкостей, доцільно використовувати методи міграції 
оберненого часу або кінцево-різницеву міграцію. 

Міграція Кірхкофа є однією за найбільш поширених, що пояснюється відносною прос-
тим алгоритмом розв’язку хвильового рівняння, та як наслідок економія обчислювальних 
ресурсів, часу та фінансів. 

В загальному вигляді міграцію Кірхгофа можна представити наступним інтегральним 
рівнянням:  

[ ]∫ ==
iu
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(1) 

Зображення ( )I ξ  геологічного простору ( , , )z x yξ ξ ξ ξ=  визначається як інтеграл запи-

саних значень ( , , )D t m h  отриманих в момент часу ( , , )0t m hξ=  та зважених спеціальним коефі-

цієнтом ( , , )W m hξ . 
На проведення міграції в часовій чи глибинній областях окрім власне латеральних змін 

швидкості впливають також впливає достовірність інформації про горизонтальний розподіл 
швидкостей. Міграція в часовій області оперує середніми швидкостями, в той час як для гли-
бинної міграції необхідне знання про інтервальні швидкості в середовищі. І від точності визна-
чення інтервальних швидкостей значною мірою залежатиме якість сейсмічного зображення. 

Якісне уточнення зображення можливе лише при використанні даних про анізотропію 
середовища. 

Порівняння результатів престек міграції Кірхгофа в часовій області та кінцево-
різнецевої міграції на одній з площ центральної частини ДДВ наведено на рис. 1.  

 

   
а) б) 

 
Рис. 1. Порівняння результатів престек міграції Кірхгофа в часовій області (а) та кінцево-різнецевої міграції (б) 
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Як видно, кінцево-різнецева міграція дозволила точніше сфокусувати границі в верхній 
частині розрізу. В той же час, в нижній частині розрізу відбиваючі горизонти краще простежу-
ються за результатами міграції Кірхгофа. Але саме зображення є набагато більш зашумленим. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНОЇ ТА АКУСТИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ  
ГЛИБОКОЗАЛЯГАЮЧИХ МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД КРИВОРІЗЬКОЇ  

НАДГЛИБОКОЇ СВЕРДЛОВИНИ (ІНТЕРВАЛ 3180–5432 м) 
 

Використовуючи інваріантно-поляризаційний метод можна досить детально вивчити 
структуру зразків гірських порід. Анізотропія і симетрія – взаємозв’язані фундаментальні 
властивості впорядкованого геологічного середовища.  

Вивченню цього взаємозв’язку при експериментальних дослідженнях пружних і акусти-
чних властивостей гірських порід приділяється недостатньо уваги. Це пояснюється, з одного 
боку, неоднорідністю складу і недосконалістю будови гірських порід, які обумовлюють статис-
тичний характер закономірностей, що досліджуються, а з іншого – недосконалістю сучасних 
методів дослідження пружних і акустичних властивостей текстур гірських порід. У зв’язку  
з цим реалізація можливостей практичного застосування анізотропії пружних і акустичних 
властивостей для вивчення деформаційних механізмів упорядкованості структурних елементів 
текстур гірських порід тривалий час наштовхувалась на значні методичні труднощі, які 
пов’язані з відсутністю надійних методів розрізнення впливу на анізотропію ефектів, обумов-
лених упорядкованістю структурних елементів різної фізичної природи і розрізнення ефектів 
суто неоднорідності, що, у свою чергу, викликані як недосконалістю будови текстури гірської 
породи, так і гетерогенністю та анізотропією пружних і акустичних властивостей її структур-
них елементів [1, 2].  

Метою даної роботи було вивчення акустичної анізотропії пружних постійних зразків 
(рис. 1) Криворізької надглибокої свердловини (КНГС-8), а також, детальний аналіз структур-
них та текстурних особливостей за допомогою електронного мікроскопа.  
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Рис. 1. Зразки порід у формі  Рис. 2. Установка “КЕРН-4” куборомбододекаедрів 
 

Виміри квазіповздовжніх та квазіпоперечних швидкостей зразків проводились на сучас-
ній апаратурі, а саме на розробленій в Київському університеті установці Керн – 4 (рис. 2), весь 
процес обчислень пружніх і акустичних параметрів анізотропії проведено в автоматизованому 
режимі. Кожен зразок вимірювався у дев’яти напрямках для точного врахування анізотропії. 
Робоча резонансна частота акустичної системи складала: для поздовжніх хвиль – 1110 кГц, для 
поперечних – 1000 кГц [1, 2].  

В результаті вимірювань були отримані табличні дані швидкостей проходження акусти-
чних хвиль через зразки, власні значення акустичних тензорів, а також, визначено їх типи 
симетрій. На основі цих даних, було побудовано стереопроекціії (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Стереопроекція диференціального коефіцієнта пружної анізотропії на площину X1X2 (зразок № 17010) 
 

В процесі досліджень авторами було проведено й мікроскопічне дослідження зразків 
з КНГС-8 для відображення повної картини у будові та розташуванні зерен та пустот у породі. 
Для цього, використовувалася одна із новітніх моделей електронних мікроскопів японської 
фірми “JEOL” – JCM5000 [3]. Він дає змогу збільшити зображення до 20–40 тис. крат і досить 
детально розглянути внутрішню будову породи (рис. 4). 
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Рис. 4. Зразок № 16240 при збільшенні в 2400 разів 
 

Отримані результати дають змогу відображують цінність інваріантно-поляризаційного 
методу в сукупності з мікроскопічними дослідженнями для проведення акустичних і пружних 
досліджень з врахуванням анізотропії. Авторами планується більш глибоке вивчення колекції 
зразків для детального обґрунтування математичних моделей порід різних фацій КНГС-8, що 
дасть змогу дослідити структуру глибокозалягаючих порід за результатами математичного 
моделювання. 
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СЕЙСМІЧНІСТЬ ТА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЗЕМНОЇ КОРИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 
У порівнянні зі структурами фанерозоя Український щит (УЩ) є слабко сейсмічною 

структурою, причому сейсмічність на його території розподілена вкрай нерівномірно. Зареєст-
ровано декілька областей підвищеної концентрації епіцентрів землетрусів: 

1. центральна та північна частини Волинського мегаблоку (Коростенський плутон); 
2. південна частина Подільського мегаблоку та суміжний з нею південно-західний схил УЩ; 
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3. Інгулецько-Криворізька шовна зона та суміжні з нею території; 
4. південно-східний та північно-східний схили УЩ. 
Найбільша частина землетрусів тяжіє до Сущано-Пержанської, Немирівської та Криво-

різько-Кременчуцької міжмегаблокових розломних зон [1]. 
Останнім часом були розроблені критерії виокремлення сейсмогенних зон для терито-

рій, що характеризуються певним рівнем сейсмічності [2]. Ці критерії полягають у наступному: 
1) щільне розташування розломів та вузлів їх перетину; 
2) зміна товщини земної кори поблизу розломів на 5–10 км; 
3) підвищення показників амплітуд (+ 180 до 360 м) та середніх значень градієнта шви-

дкостей неотектонічних рухів земної кори; 
4) підвищення величини теплового потоку (ТП) щодо середніх його значень на 10–

20 мВт/м2. 
Завданням нашої роботи є з’ясування можливих зв’язків між такими характеристиками 

окремих землетрусів, як їх магнітуда, глибина фокусів з інтенсивністю сучасних тектонічних 
рухів, величиною теплового потоку, товщиною земної кори т. ін. 

Було зібрано каталог сейсмічних подій за період 1866–2011 рр., визначено глибину заля-
гання межі Мохо та наближені значення теплового потоку у епіцентрах землетрусів. На основі 
цих даних проводилась характеристика території. 

Наведемо короткий аналіз особливостей теплового потоку та неотектонічних рухів УЩ. 
Вивченість УЩ по тепловому потоку нерівномірна. Можна виділити три основні області: 
середнього ТП (44–45 мВт/м2), пониженого ТП (35–36 мВт/м2), підвищеного ТП (58–60 мВт/м2). 
На противагу уявленням про те, що на щитах ТП низький та мало змінюється, на УЩ спостері-
гаються аномалії, що можуть відповідати зонам сучасної активізації [3]. 

Нами виявлено зв’язок між величиною ТП та товщиною земної кори УЩ (Рис. 1) – з по-
товщенням земної кори ТП дещо зменшується. З цього випливає, що блоки з потовщеною 
корою більш “холодні” у порівнянні з іншими блоками. Якщо згадати, що ці блоки характеризу-
ються підвищеними швидкостями розповсюдження сейсмічних хвиль [4], то можна дійти попере-
днього висновку, що підвищенню швидкостей відповідає деяке зниження теплового потоку. 

Аналізуючи неотектонічні рухи можна відзначити, що територія УЩ відноситься до 
Центральноукраїнської рівнинно-платформної морфоструктури першого порядку. Найбільша 
концентрація епіцентрів землетрусів спостерігається в межах Подільського мегаблоку [5], що 
відноситься до Західно-Придніпровської морфоструктури другого порядку, Вінницької та 
Дністровсько-Південнобузької морфоструктури третього порядку, з підвищеною сумарною 
амплітудою неотектонічних рухів +260 – +300 м, середньою швидкістю неотектонічних рухів 
+0,023 мм/рік, та середнім градієнтом швидкості неотектонічних рухів 1.10-6 см/(км/рік). На 
жаль, зв’язку між магнітудою землетрусів і товщиною земної кори, а також між магнітудою 
і величиною теплового потоку на сьогоднішній день не виявлено.  

 

 
 

Рис. 1. Зв’язок величини теплового потоку з товщиною земної кори 
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Як відомо, сейсмічність будь-якого регіону тісно пов’язана з його геологічною будовою 
та геолого-геофізичними характеристиками земної кори, такими, як її товщина, швидкісні 
параметри, електропровідність, величина теплового потоку, рівень неотектонічних рухів, 
наявність глибинних розломів. Вплив перелічених характеристик на рівень сейсмічності дослі-
джувався у роботах [1, 2, 3, 5].  

На наш погляд дослідження в цьому напрямку слід продовжити як на регіональному, так 
і локальному рівнях. За систематичного й цілеспрямованого вивчення та, на сам перед, кількіс-
ного аналізу причинно-наслідкових зв’язків між різними геолого-геофізичними характеристи-
ками земної кори та рівнем сейсмічності Українського щита у майбутньому можна сподіватись 
на поступове наближення до здійснення обґрунтованого прогнозу можливих землетрусів. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ 
 

Введение. 
Излишне будет подчеркивать всю важность проблемы землетрясений. Однако, пробле-

мы, которые связаны с возможностью предотвратить последствия этого разрушительного 
события, носят сложный и зачастую недостаточно выясненный характер. Задача прогноза 
многими исследователями видится сомнительной, в основном это связано с относительно 
неудачным опытом прогноза землетрясений. Тем не менее, авторам представляется, что прин-
ципиальная возможность прогноза сейсмических событий возможна и следует направить 
дополнительные усилия в поисках взаимосвязей сейсмического события и сопутствующих ему 
изменений естественной среды. 
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Объекты исследования и методика. 
Одним из аспектов, почему возникает скептицизм относительно прогноза землетрясе-

ний, является то, что ожидалась относительная легкость решения этой задачи, что существует 
какой-либо параметр, измерив который мы сможем предсказать и землетрясение. Не секрет, 
что оказалось – такого параметра в подавляющем большинстве случаев нет. В соответствии  
с этим нет и ожидавшихся линейных зависимостей между измеряемым геолого-геофизическим 
(или иным) параметром и процессом подготовки и собственно самого землетрясения. 

Довольно продолжительное время считалось, что барические факторы не влияют на раз-
витие очага землетрясения, а развитее очага на барические изменения в атмосфере. Однако ряд 
исследований в последнее время показывает, что эта связь явно недооценено. В первую оче-
редь это связано, вероятнее всего, с тем, что трудно определиться с масштабом влияния бари-
ческих изменений на очаг, который предположительно распложен, в основном, в разломных 
зонах. Кроме того зависимость представляется явно не линейной, как представляется некоторыми 
исследователями, однако этот факт не говорит о том что в ряде случаев она может быть и прибли-
зительно линейной, что показывает ряд удачных предсказаний сейсмических событий. [1]. 

В сейсмологии есть мнение, что атмосферная нагрузка не может инициировать землет-
рясение, так как добавочные напряжения по линии циклон-антициклон гораздо меньше стати-
ческих напряжений в земной коре. 

Тем не менее, как подчеркивает В. А. Моргунов, “триггерный” эффект влияния атмос-
феры на возникновение землетрясений более сложен: это не отдельные независимые события, 
а их цепочка. Первоначально землетрясение очень долго “готовят” эндогенные и экзогенные 
воздействия [1]. 

Вызывают дискуссию и работы в данном направлении В. Н. Бокова, который в своих ра-
ботах указывает на прямую зависимость атмосферных вариаций и землетрясений. Однако законо-
мерности установленные исследователем заслуживают внимательного изучения, в первую очередь 
потому, что автор не дает надежной модели поведения очага и не вникает в детальную физику 
процесса, предполагая наличие лишь механической составляющей землетрясения.  

Как указывает В. Н. Боков, сильным землетрясениям предшествуют обширные про-
странственные вариации атмосферного давления, меняющие свой знак на областях земной 
поверхности сравнимых с размерами нескольких циклонов и антициклонов [2]. В частности, 
приводится пример, где исследуется поле атмосферного давления одного из сильнейших 
землетрясений, произошедшего у о. Суматра в 2004 г. Указывается, что под обширным анти-
циклоном находилась практически вся Азия и восточная Европа, а трехмерное отражение 
барического поля дает пространственно представление о мощности воздушных масс участву-
ющих в инициировании землетрясения [3]. В работе высказывается идея наличия связи между 
числом дней циркуляции атмосферных явлений с землетрясениями. [2–4]. 

В связи с появлением новых технических возможностей усилился интерес к сверхдлин-
нопериодным, так называемым сейсмо-гравитационным колебаниям Земли. Работы ряда 
ученых показали, что в этом направлении можно ожидать важных результатов. Изучение 
природы длиннопериодных колебаний целесообразно начать с исследования их связей с вариа-
циями атмосферного давления. 

В работе Л. А. Латыниной рассмотрены временные ряды наблюдений над наклонами зе-
мной коры и вариациями атмосферного давления на Подмосковной станции Протвино и иссле-
дованы связи колебаний наклонов с баровариациями в разных частотных диапазонах. В работе 
рассматривается смещения земной поверхности под действием атмосферной нагрузки. Числен-
но рассчитана модель смещения земной поверхности под воздействием атмосферного возму-
щения (антициклона или циклона) 

Оценка вертикального смещения в центре антициклона для этой модели в 2,3 раза боль-
ше, чем для модели синусоидального нагружения Дарвина, и на границе области нагружения 
смещение и наклон не равны нулю, как в модели Дарвина, и могут быть зарегистрированы на 
расстоянии от эпицентра циклона [5]. 
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В свою очередь как указывает Ю. В. Марапулец воздействие на атмосферу, является со-
ставной частью взаимодействия твердой и газообразной оболочек. Наиболее сильно литосферно-
атмосферное воздействие проявляется в сейсмоактивных регионах на заключительной стадии 
подготовки землетрясений, когда усиливается деформирование пород. В исследованиях автора 
сказано, что при растяжении полидисперсной пористой структуры малой прочности происходят 
относительные микросмещения фрагментов и генерируются акустические сигналы [6]. 

Однако большая часть работ обходит стороной вопрос влияния на атмосферные явления 
процессов происходящих в земной коре и мантии, так как связь атмосферных изменений  
с электромагнитными полями представляется безусловной. Вопрос влияния электромагнитных 
изменений в очаге землетрясения на атмосферу, и наоборот, недостаточно изучен. 

Проблема изучения вариаций сейсмической, сейсмоакустической и радиоволновой эми-
ссии литосферы в последние годы привлекает все большее внимание исследователей. Очевид-
но, этот интерес обусловлен новыми возможностями, которые могут быть реализованы на пути 
решения задачи поиска предвестников землетрясений, изучения глубинного строения Земли  
и физико-химических процессов в литосфере. 

Может свидетельствовать лабораторный эксперимент и полевые наблюдения, любое ме-
ханическое воздействие на горную породу приводит к появлению электромагнитного излуче-
ния.[7]. Таким образом, безосновательно противопоставлять или разграничивать акустическую 
и электромагнитную составляющие излучения. 

Работы по исследованию связи электромагнитного излучения и сейсмических событий 
ведутся и на кафедре геоинформатики под руководством член-корр. НАН Украины, профессо-
ра, Якимчука Н. А. 

Выводы. 
Последние работы ряда исследователей показывают принципиальную связь между ат-

мосферными вариациями и процессом подготовки землетрясений. Перемещение линии цик-
лон-антициклон безусловно оказывает влияние на изменение нагрузки на земную кору, однако 
это влияние носит сложный нелинейный характер. Для выяснения природы связи необходимы 
комплексные исследования у границы земля-воздух в обеих средах. 

Кроме механического влияния на напряженное состояние земной коры, мало уделяется 
внимания другим факторам, связанным с атмосферными явлениями, в первую очередь элект-
ромагнитным. 
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AVO-АНАЛІЗ УПОРЯДКОВАНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Інтенсивний розвиток як теорії, так і практики AVO-аналізу сейсмічних даних дають  
підставу розглядати його як перспективний напрямок розвитку сучасної сейсморозвідки.  

Розв’язок задачі відбиття-заломлення для пружного ізотропного шаруватого середовища 
був запропонований Цьопрітцем на початку минулого сторіччя. Однак, реальне середовище  
є анізотропним або близьким до нього. Анізотропія пружних властивостей гірських порід, 
зумовлена упорядкованістю будови геологічного середовища, на сучасному етапі розвитку 
геофізичних технологій викликає все більшу зацікавленість, оскільки спостерігається поступо-
вий перехід від пошуків класичних піщаних колекторів до тріщинних та глинистих, які  
є істотно анізотропними. Неврахування навіть незначного ефекту анізотропії може призводити 
до помилкового тлумачення AVO-аномалій.  

Впорядкованість будови геологічного середовища, тобто його симетрія, є причиною ані-
зотропії пружних властивостей, яка проявляється в анізотропії пружних постійних та сейсміч-
них швидкостей.  

Анізотропія осадових формацій і тонкошаруватість як її чинник були вперше помічені 
вченими Backus [2], White та Sengbush [8] Початок практичного використання сейсмічної 
анізотропії пов’язаний з публікаціями Thomsen [6] та Alford [1]. Параметри, запропоновані 
Томсеном для поперечно-ізотропного середовища, широко використовуються і зараз в AVO-
аналізі та визначенні NMO-поправок [3]. Для середовищ з орторомбічною та моноклінною 
симетрією, які описують природні тріщинуваті колектори, подібні параметри були виведені 
пізніше Цванкіним та Гречкою [7, 4].  

На сьогоднішній день немає простих рішень для розпізнавання квазіанізотропії на прак-
тиці, тому визначення її впливу на сейсмічні параметри, зокрема параметри AVO-аналізу, 
зазнають значних труднощів. Отже, пошук таких методик є дуже актуальним, зокрема для 
України, де AVO-аналіз ще не став процедурою, яка входить до стандартного набору методів 
обробки і інтерпретації сейсмічних даних для пошуку нафтогазових колекторів. 

Розповсюдження пружних хвиль в однорідному анізотропному та квазіанізотропному 
середовищі описується рівнянням Гріна-Крістофеля, до якого входить тензор пружних постій-
них, який і визначається симетрією середовища. 

Геологічний розріз, який вивчається, виходячи з принципів симетрії, апроксимують по-
перечно-ізотропною моделлю з вертикальним та горизонтальним положенням осей симетрії 
(відповідно тонкошаруватий розріз та шар порід з вертикальною тріщинуватістю), а також 
орторомбічною (комбінація попередніх двох або шар порід з системами тріщин, орієнтованих в 
різних напрямках) та моноклінною (найнижча симетрія) (рис. 1).  

Для поперечно-ізотропної моделі середовища анізотропія теоретично визначається параме-
трами Томсена δ, ε та γ, які є комбінаціями різних коефіцієнтів матриці пружних постійних  
і характеризують анізотропію різних типів хвиль. Для орторомбічної моделі використовуються 
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параметри Цванкіна, виведені по аналогії з параметрами Томсена, але для різних площин 
симетрії – ε(2), δ(2), γ(2), ε(1), δ(1), γ(1) та δ(3).  

Для визначення впливу тріщинуватості на сейсмічні амплітуди Ikelle [5] запропонований 
метод AVAZ-інверсії, де використовується явище зміни амплітуд в залежності від азимуту. 
При цьому визначаються пружні властивості тріщинуватих порід, які представляються як 
азимутально анізотропні включення будь-якого порядку симетрії в однорідному ізотропному 
або слабкоанізотропному вміщуючому середовищі. При здійсненні AVAZ-інверсії для відновлення 
анізотропного включення використовуються 21 пружна постійна та густина, а для найповнішого їх 
відтворення застосовуються спільні азимутальні розрізи, які формуються з 2-D профілів або  
3-D сейсмічних даних.  

Застосування AVO-аналізу при пошуках і розвідці розущільнених газо- та нафтонасичених 
зон в кристалічному фундаменті. Проте, використання апроксимацій залежності коефіцієнту 
відбиття від кута падіння вимагає спеціального обґрунтування. Це пояснюється значним впли-
вом на коефіцієнт відбиття структури тріщино-порово-кавернозного простору. При врахуванні 
впливу анізотропії на коефіцієнт відбиття відкривається можливість оцінки просторової орієн-
тації тріщин і параметрів пружної анізотропії. Застосування багатокомпонентної апріорної 
моделі кристалічного колектора і сучасних методів математичного моделювання ефективних 
пружних і акустичних параметрів відкриває нові можливості для визначення газо- і флюїдона-
сичення та структури пустотного простору шляхом розв’язку задачі інверсії. 

Враховуючи те, що названі вище параметри носять теоретичний характер, необхідно розро-
бляти методику застосування їх на практиці при AVO-аналізі для реальних сейсмічних даних  
з метою виявлення впливу упорядкованості геологічного середовища на поведінку AVO-атрибутів.  

 

 
 

Рис. 1. Моделі типів анізотропних середовищ, які застосовують у сейсморозвідці. 
Стрілками позначені напрямки координаційних осей, вздовж яких орієнтовані осі симетрії моделей 
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ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ  
ОБРОБКИ ДАНИХ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИМІРЮВАНЬ  

ДО АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ АНІЗОТРОПІЇ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
 

Розроблена автоматизована система (АС), що дозволяє проводити комплексне вивчення 
анізотропії гірських порід, візуалізує характеристики анізотропії і значно спрощує аналіз. АС 
формує базу даних результатів обробки та сприяє працювати з нею для подальшого аналізу 
результатів. База даних результатів обробки даних ультразвукових (УЗ) вимірювань анізотропії 
швидкостей гірських порід містить: екстремуми стереопроекцій ізоліній фазових швидкостей 
квазіповздовжної хвилі VP, різниці між “швидкою” і “повільною” квазіпоперечними хвилями 
ΔVS = VS1 - VS2; диференціального Ad та інтегрального Аμ коефіцієнтів акустичної анізотропії. 
Згідно наближенню теорії довжинохвилевого кристала гірські породи і мінерали розглядають 
як квазіоднорідні анізотропні середовища [1-6]. 

Розроблено комплексний підхід до аналізу результатів ультразвукових (УЗ) досліджень 
на зразках гірських порід. Приклад застосування можливостей АС до вивчення анізотропії 
продемонстрований на серії зразків порід Криворізької надглибокої свердловини (КНГС), що 
полягає в оцінці акустичного тензору μil при залученні інших геологічних характеристик 
гірської породи (літологічних, петрологічних) і дозволяє вирішити задачі, що пов’язані із 
встановленням внутрішньої тріщинної структури. Розроблено програма і алгоритм, які дозво-
ляють у найбільш загальном вигляді проводити аналіз параметрів анізотропії пружних хвиль у 
гірських породах і мінералах. Діаграма залежності акустичної лінійності Lµ від акустичної 
сланцюватості Sµ текстур досліджуваних зразків порід відображена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Діаграма залежності акустичної лінійності Lµ від акустичної сланцюватості Sµ текстур  
досліджуваних зразків порід колекторів 
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Досліджувані текстури осадових порід по співвідношенню власних значень акустичного 
тензора можна віднести до ромбічної симетрії ( )μ μ μ11 22 33≠ ≠ . Цей висновок підтвер-

джено і аналізом параметрів акустичного еліпсоїду, а саме акустичної лінійності μ gL μ μ m
=  

і акустичної сланцюватості μ mS μ μ p
= , де μg, μm, μp – відповідно найбільше, проміжне і най-

менше власні значення акустичного тензору. Відсутність текстури поперечно – ізотропної симетрії 
свідчить, що пружна симетрія досліджуваних текстур осадових порід не вища за ромбічну. 

За власними значеннями акустичного тензору μil обчислена величина інтегрального кое-
фіцієнту акустичної анізотропії Аμ на рис. 2. Досліджені зразки Волино-Подільського регіону 
характеризуються високими Аμ > 10 %, середніми 5 % ≤ Аμ ≤ 10 % і низькими Аμ < 5 % значен-
нями інтегрального коефіцієнту анізотропії Аμ. 

Дослідженні кути поляризації – відхилення вектора пружних зміщень U  від напрямку 
хвильової нормалі n  (U ,n )Pφ =  і інтегральний коефіцієнт пружної анізотропії Aμ  є най-

більш загальними характеристиками анізотропії гірської породи і свідчать про неоднорідну 
деформацію ε породи. Квазіповздовжні хвилі розповсюджуються із знесенням енергії з кутом 
знесення енергії (V , n )PЕφ =  векторів променевих V P  швидкостей пружних хвиль від на-

прямку хвильової нормалі n  . Також (V , n)PЕφ =  ℘ (U , n )Pφ =  – кута поляризації – 

відхиленні векторів пружних зміщень U  від напрямку хвильової нормалі n . Вектори пруж-
них зміщень U  і променевих VP швидкостей пружних хвиль відхиляються від напрямку 

хвильової нормалі n  на значні кути (V , n)PЕφ =  та (U, n)Pφ = . 

 

 
 

Рис. 2. Глибинна залежність інтегрального коефіцієнту анізотропії Аμ і типу симетрії N зразків гірських порід 
Волино-Подільського регіону з врахуванням віку (інтервал 2170–3500 м): 1 – Великомостівська площа, 

2 – Володимирівська площа, 3 – Сушнівська площа, 4 – Лудинська площа, 5 – Сокальська площа 
 

Розроблена автоматизована система довела свою ефективність по виявлення різноманіт-
них параметрів анізотропії гірських порід. Виявлено переваги АС як експрес метода неруйнів-
ного контролю з візуалізацією акустичних текстур. 
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ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ  
У ЗЕМНІЙ КОРІ БАЛТІЙСЬКОГО ЩИТА 

 
Балтійський щит являє собою найбільше за площею (1,1 млн. км2) підняття ранньодори-

фейського фундементу Східно-Європейської платформи, щит складений кристалічними поро-
дами архею та протерозою переважно кислого складу. У внутрішній структурі Балтійського 
щита розрізняють три головні геотектонічні првінції: центральну (Свекофенську), західну 
(Дальсландську), та східну (Лаплансько-Кольсько-Карельську). Центральна та східна провінції 
розмежовані Ладузько-Ботнічною зоною глибинних розломів північно-західного простягання. 

На території Балтійського щита виконано великий об’єм регіональних сейсмічних робіт. 
Це надало можливість скласти низку глибинних сейсмічних розрізів земної кори вздовж регіо-
нальних профілів, де можна виокремити основні сейсмічні межі, глибинні розломи та вивчити 
у загальних рисах особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі. 

У даному повідомленні наведено деякі результати поглибленого вивчення швидкісних 
характеристик земної кори Балтійського щита. 

Аналіз сейсмічних матеріалів показує, згадані вище геотектонічні провінції значно відрі-
зняються одно від одної за своїми швидкісними характеристиками, причому ця відмінність 
набуває різних величин зі зміною глибини дослідження. 

Встановлено, що на фіксованих глибинах спостерігається значна величина розсіювання 
швидкості (до 0,5–0,6 км/с) особливо, у верхній частині розрізів (рис. 1). Це свідчить, напевне, 
про суттєві зміни по латералі хімічного складу гірських порід, що складають земну кору Бал-
тійського щита. 
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Рис. 1. Швидкісні характеристики: 1 – Свекофенської провінції; 2 – Лаплансько-Кольсько-Карельської провінції;  
3 – Дальсландської провінції 

 
З іншого боку осереднені швидкісні характеристики земної кори Балтійського щита (БЩ) 

мало чим відрізняються від таких же характеристик Українського (УЩ) та Канадського (КЩ) 
щитів (рис. 2). Наведемо деякі приклади: 

1. Початкова швидкість на поверхні кристалічного фундаменту: БЩ – 5,931 км/с, УЩ – 
5,967 км/с, КЩ – 5,976 км/с. Максимальне відхилення значення для БЩ від КЩ складає лише 
0,75 %. 

2. Швидкість на глибині 40 км БЩ – 7,048 км/с, УЩ – 7,103 км/с, КЩ – 7,110 км/с. Мак-
симальне відхилення значення швидкості для БЩ від УЩ складає лише 0,77 %. 

3. Середня швидкість у земній корі в інтервалі глибини 0–40 км – БЩ – 6,537 км/с, УЩ – 
6,566 км/с, КЩ – 6,568 км/с. Максимальне відхилення значення для БЩ від УЩ складає 0,45 % 

Результати цих порівнянь свідчать, що за своїми осередненими швидкісними характери-
стиками земна кора Балтійського щита майже не відрізняється від таких докембрійських щитів 
північної півкулі Землі, як Український та Канадський. Це може свідчити про близкість речо-
винного складу та історії геологічного розвитку вказаних геоструктур. 
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Рис. 2. Швидкісна характеристика щитів 
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МОДЕЛЮВАННЯ СЕЙСМІЧНОГО ХВИЛЬОВОГО ПОЛЯ  
В УМОВАХ ТОНКОШАРУВАТОГО РОЗРІЗУ 

 
Оцінка впливу сейсмогеологічних умов на результати проведення сейсморозвідувальних 

робіт є важливим кроком на шляху до формування найбільш повного уявлення про геолого-
геофізичну модель родовища вуглеводнів, а отже і вибору оптимальної стратегії розвідки, 
розробки та експлуатації. Слід нагадати, що до поверхневих та глибинних сейсмологічних 
умов відносять вплив зони малих швидкостей (ЗМШ), вплив поверхневих вод, наявність  
у верхній частині розрізу акустично контрастних сейсмічних границь, присутність у геологіч-
ному розрізі поверхонь розмиву, ускладнення будови структури розривними порушеннями 
різної амплітуди та направлення, інші.  

Одним з методів дослідження впливу геологічної будови на сейсмічне поле, що базуєть-
ся на вирішенні прямої задачі сейсморозвідки, є повнохвильове моделювання сейсмічних 
даних. В роботах О. С. Костюкевича, Н. Я. Мармалевського, В. В. Мерщія, В. В. Роганова 
розглянуто теоретичні основи та приклади застосування методу повнохвильового моделювання 
в програмному середовищі Tesseral 2D [1]. 

Метод математичного моделювання синтетичного хвильового поля запропонований  
у якості основного при детальних дослідженнях впливу сейсмогеологічних умов нижньомай-
копських відкладів Прикерченського шельфу на результати сейсмічної зйомки по методиці 
поступового ускладнення геолого-геофізичної моделі розрізу (на прикладі родовища Субботіна).  
У роботах [2, 3] наведено теоретичні основи дослідження, геолого-геофізична характеристика 
ділянки робіт та попередні результати. 

Наступним етапом дослідження є створення тонкошаруватої моделі нижньомайкопських 
відкладів родовища Субботіна, максимально наближеної до реальної геологічної обстановки. 
Передбачено ускладнення попередньої товстошаруватої моделі серією пластів потужністю від 
10 до 20 м, що зумовлено, перш за все, вертикальною роздільною здатністю сейсмічного мето-
ду, межа якого складає ¼ довжини хвилі, при базовій частоті нуль-фазового сигналу 30 Гц та 
глибині залягання цільових відкладів 1600–2600м. В даному випадку роздільна здатність 
складе 13,25–21,5 м. Кожному з пластів задаються значення швидкості повздовжніх сейсмічних 
хвиль – Vp, поперечних хвиль – Vs та густини – ρ, в залежності від літології та насичення  
з використанням даних ГДС. Моделювання ефекту насичення відбувалось виходячи із загаль-
новідомих теоретичних міркувань про вплив флюїду (в даному випадку нафти та газу) на 
швидкості Vp, а саме їх пониження на 15–20 % [4]. Експериментальним шляхом визначене та 
змодельоване затухання сейсмічного сигналу в цільовій товщі. Таким чином побудована гус-
тино-швидкісна модель розрізу по профілю вздовж лінії свердловин 2-1-403, що значною 
мірою наближена до реальних умов (рис. 1). 

Система спостережень спроектована якомога наближеною до реальної, що використана 
при морській зйомці 2D МСГТ. Сейсмічні траси розраховувались для 394 пунктів збудження з 
інтервалом в 25 метрів. Довжина запису 6 секунд.  

Проведено моделювання на основі пружного хвильового рівняння, що в достатній мірі 
апроксимує хвильову модель до реальних хвильових умов твердого середовища, включаючи 
ефекти обміну та поперечні хвилі.  



73 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Тонкошарувата густино-швидкісна модель нижньомайкопських відкладів 
структури Субботіна (червоною лінією виділено нижньомайкопські відклади) 

 
В результаті отримано синтетичні сейсмограми спільного пункту збудження, що по ре-

зультатам попереднього аналізу відповідають заданим сейсмогеологічним умовам та добре 
співставляються з реальним сейсмічним полем (рис. 2). Надалі необхідно виконати граф обро-
бки за алгоритмом збереження “істинних” амплітуд, та провести атрибутний аналіз з метою 
визначення впливу досліджуваної товщі на динамічні параметри сигналу.  

 

 
 

Рис. 2. Синтетичні сейсмограми спільного пункту збудження 
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Тектономагнітні та геоелектричні дослідження на західному узбережжі Антарктичного 
півострова в районі розташування УАС “Академік Вернадський” були розпочаті у 1998 р.  
з метою вивчення глибинної будови та сучасної геодинаміки регіону. Актуальність проведення 
тектоно- та електромагнітних досліджень регіону Антарктичного півострова обумовлена 
необхідністю вивчення його геологічної будови, перспектив пошуків родовищ корисних копалин 
та його геодинаміки. Останнє представляє особливий інтерес, оскільки ороген Антарктичного 
півострова розташований в зоні взаємодії крупних Антарктичного та Південно-Антарктичного 
(Скотія) плит. 

Тектономагнітні дослідження ґрунтуються на вивченні часових змін локального магніт-
ного поля тектономагнітних аномалій, шляхом проведення періодичних повторних вимірів 
модуля векторів магнітного поля Землі на спеціально створеній довготривалій мережі пунктів – 
тектономагнітному полігоні. Тектономагнітні аномалії є відгуком геологічного середовища на 
зміну тектонічного напруження, а їх просторова структура тісно пов’язана з тектонічною 
будовою і відображає сейсмотектонічні процеси в земній корі. 

Мережа тектономагнітних пунктів, котра закладалась поступово (від 7 пунктів у 1998 р. 
до 26 пунктів у 2010 р.) охоплює практично всі острови Аргентинського архіпелагу, а також 
західний схил Антарктичного півострова. За результатами повторних тектономагнітних спо-
стережень з 1998 по 2010 роки було виявлено інтенсивну динаміку локального магнітного 
поля. Максимальні зміни поля (-21.1 нТл за 1998 – 2005 роки або -3.0 нТл/рік) спостерігались 
в районі острова Троє Маленьких Поросят, в зоні контакту вулканогенних порід з породами 
інтрузивного комплексу. Їх просторова структура узгоджується з елементами тектонічної 
будови. Природа тектономагнітних аномалій ймовірно обумовлена п’эзомагнітним ефектом. 

На основі кількісної інтерпретації тектономагнітних аномалій оцінено величину і на-
прямок тектономагнітних порушень в верхній частині земної кори. Зроблено висновок, що  
в районі архіпелагу гірські породи зазнають розтягуючих горизонтальних напружень в східній 
частині профілю і стискуючих – в західній (декілька бар/рік). Для стискуючих напружень 
характерні зменшення їх абсолютних величин, а для розтягуючих – збільшення.  

Результати тектономагнітних досліджень підтверджуються даними GPS спостережень, 
згідно з якими в межах архіпелагу Антарктичних островів виділяються дві різні за кінетичними 
характеристиками блоки земної кори: східний, з напрямком горизонтального зміщення на 
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північний схід і західний, з вектором горизонтальних зміщень на північний захід, які розділені 
тектонічним розломом. 

Геоелектричні дослідження спрямовані на вивчення розподілу електропровідності в надрах 
Землі, а особливо виявлення її аномалій, котрі у свою чергу пов’язані з будовою та речовинним 
складом земних надр, тектонічними процесами, що в них протікають. Вивчення розподілу 
електропровідності земних структур в досліджуваному регіоні проводилось за допомогою 
магнітоваріаційного (МВ) та магнітотелуричного (МТ) методів геофізики. 

Використовуючи експериментальні дані отримані на антарктичній станції “Академік 
Вернадський” розраховано оцінки МТ кривих позірного опору та фази імпедансу в діапазоні 
періодів 30–10000 с, криві аудіо МТ в діапазоні періодів 2–100 с а також визначено характерні 
напрямки для них. В результаті аналізу та обробки часових рядів спостережень варіацій геома-
гнітного поля тривалістю 13 років (1996–2008) отримано для регіону досліджень МВ криві 
криві позірного опору та фази імпедансу для діапазону періодів світових магнітних бур 2.7 – 
240 діб (2.3*105 – 2.0*107 с.). Методом чисельного моделювання виконано геоелектричну 
інтерпретацію суміщених МВ та МТ кривих. За результатами інтерпретації, побудовано моделі 
геоелектричного розрізу від перших кілометрів до глибин мантії котрі показали, що у районі 
розташування УАС “Академік Вернадський” відсутні добре провідні об’єкти в низах земної 
кори та верхній мантії, а глибині 680 км виявлено шар високої провідності, який асоціюється  
з границею між верхньою і нижньою мантією, його провідність оцінюється у 1600 кСм. 

Отримані результати можуть бути використані для побудови комплексних геолого-
геофізичних моделей земної кори регіону. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАРЬЕРОВ 
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 
На стадии поисков и разведки рудных объектов из всех геофизических методов наиболее 

эффективными являются электроразведочные методы, это обусловлено тем, что электрические 
свойства горных пород более дифференцированы и преимущественно связаны с минеральным 
составом горных пород. В связи с этим электроразведку можно рассматривать как систему, 
предназначенную для сбора информации о характере геологического разреза.  

Качество подготовки минеральной массы к основным технологическим процессам игра-
ет основную роль при переработке руды Алтынтауского месторождения, начиная от получения 
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стабильного гранулометрического состава материала и до сохранения его технологических 
свойств в течение всего процесса переработки.  

Для оконтуривания рудных и породных участков горизонтов карьера, выделения рудных 
блоков, участков некондиционных руд и пустой породы внутри сортовых контуров балансовых 
руд, оценки содержания рудных минералов, планирования способов отработки и оценки кре-
пости пород проводятся измерения кажущегося удельного электрического сопротивления (ρК) 
и кажущейся вызванной поляризации (ηК).  

Рудные тела месторождения имеют низкое ρК 10–20 Омм и высокую 7–8 % ηК. Вкрап-
ленные руды, включая прожилково-вкрапленные, выделяются более высоким сопротивлением 
порядка (30–80 Омм) и поляризуемостью 9–12 %. Тектонические нарушения, зоны дробления 
имеют ρК 50–100 Омм и ηК 2–3 %. Интервалы окварцевания и интрузий имеют высокие ρК и 
низкую ηК (1–2 %). По результатам измерений ρК и ηК строятся двумерные (2D) геоэлектрические 
модели по профилям наблюдения на глубины 2,5; 5 и 75м. Для определения объемного содержа-
ния рудных элементов используются уравнения и графики зависимости m = f(ρ, Омм) (рис. 1).  

На рисунке 2 приведены графики зависимостей между ρК пород и руд и твердостью (по 
Протодъяконову), прочностью на сжатие и энергии Гиббса минералов составляющих породы и 
руды. Зависимости (рис. 1 и 2) позволяет прогнозировать качество руды при ее естественном 
залегании, проводить оценку прочностных характеристик для планирования буровзрывных 
работ и дробления. 
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Рис. 1. Графики корреляционных зависимостей ρК пород и руд от объемного содержания рудных минералов: 
среднезернистые кварцевые диориты (а); гранит-порфиры (б); окисленые руды (в) 
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Рис. 2. Корреляционные зависимости удельного электрического сопротивления и крепости (а),  
прочности на сжатие (б), энергии Гиббса минералов (в) пород и руд  
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СОНЯЧНА АКТИВНІСТЬ В ПОТОЧНОМУ 24-му ЦИКЛІ  
І ЇЇ ПРОГНОЗ НА НАЙБЛИЖЧІ РОКИ 

 
Сонячна активність – комплекс дуже складних спорадичних процесів в атмосфері Сонця, 

пов’язаних з спливанням на його поверхню сильних концентрованих магнітних полів. Там, де 
з’являються ці поля, виникають сонячні плями. Вони можуть мати різну магнітну полярність  
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і індукцію магнітного поля в межах 2000–6000 Гс. Ті групи плям, де сильні магнітні поля 
розташовані дуже тісно і мають протилежну магнітну полярність, найчастіше дають сонячні 
спалахи. Сонячні спалахи – вибухоподібні процеси в його атмосфері, при яких виділяється 
енергія 1027–1033 ерг. Вони тривають від кількох хвилин до 3–4 годин і пов’язані з раптовим 
перетворенням магнітної енергії в енергію у інших формах – теплову, електромагнітного 
випромінювання, прискорених часток, ударних хвиль та корональних викидів маси. Якщо 
корональний викид маси летить в сторону Землі, він через 1–2 доби налітає на нашу магнітос-
феру, і тоді починає трохи змінюватись напруженість магнітного поля, в якому ми постійно 
перебуваємо. Це і є так звана магнітна буря. Більшість людей ці бурі не відчувають, однак, 
очевидно, не всі. На сьогодні це питання ще недостатньо вивчене. 

Поскільки сонячна активність є спорадичне явище в атмосфері Сонця, практично рівною 
нулю є ймовірність того, що саме 22 грудня 2012 року (як стверджується у деяких ЗМІ) на 
Сонці виникне такий суперспалах, який повністю паралізує електронні й енергетичні системи 
Землі. І навіть якщо він виникне на Сонці, нема гарантії, що це дасть катастрофічні наслідки на 
Землі – для цього ще необхідно, щоб корональний викид маси відбувся не просто у повний 
тілесний кут 4π, а був досить гостонапрямленим – в сторону Землі. 

Нині у Космосі безперервно діють кілька космічних обсерваторій (зокрема, SOHO, SDO, 
STEREO), які дозволяють відстежувати як самі спалахи на Сонці, так і траєкторію польоту 
викинутої зі спалахів плазми. Поскільки після спалаху на Сонці плазма коронального викиду 
маси (CME – coronal mass egection) летить до Землі щонайменше 17 годин (а звичайно – 1–2 доби), 
можна своєчасно передбачити можливі значні збурення геомагнітного поля, які більш відомі як 
магнітні бурі. Для цього на сайті http://www.solen.info/solar/ слід знайти прогноз (Forecast) і на 
його основі – скласти уявлення про те, яким може бути рівень збурення магнітосфери. 

Поточний 11-річний цикл сонячної активності, що має порядковий номер 24 (нумерація 
ведеться з 1755 р.) розпочався у грудні 2008 р. Початок циклу був досить слабким – при згладже-
ному числі Вольфа у мінімумі біля 2 одиниць. За перші 20 місяців розвитку циклу активність не 
перевищувала 20 одиниць, що обіцяло досить слабкий цикл. Однак починаючи з 24-го місяця 
циклу, загальна картина розвитку активності помітно змінилась – кількість плям почала швид-
ко наростати. Згідно даних тогож сайту, у даний час крива росту активності у циклі № 24  
є досить близькою до аналогічної кривої циклу № 10 (1856–1868 рр.). Зокрема, на липень 2012 р. 
згладжене число Вольфа у цьому циклі було 66 одиниць, тоді як в циклі № 10–79. Це типово 
для середніх за потужністю циклів сонячної активності. 

Стосовно прогнозу сонячної активності на найближчі роки, то важливо відмітити насту-
пне. На сьогодні не існує абсолютно однозначних прогнозів сонячної активності. Різними 
авторами опубліковано кілька десятків прогнозів і всі ці прогнози, загалом, дають дуже розмаї-
ту картину циклу № 24 – з максимальним числом Вольфа від 50 до 190 одиниць. Перше зна-
чення відповідає найнижчій активності за останні 100 років, а останнє – навпаки, віковому 
максимуму. Причина тут в тім, що сонячна активність – це явище завершальної стадії спливан-
ня на поверхню Сонця концентрованих (і часто дуже заплутаних) магнітних полів. Прогноз був 
би надійним, якби ті силові трубки магнітного поля, які поки що знаходяться у розжарених 
надрах Сонця і екрановані від нас непрозорою плазмою, якось можна було побачити. Тобто 
побачити, де, як і з якою швидкістю вони піднімаються на поверхню. А поскільки це на сього-
дні неможливо, то й появу таких концентрованих полів (а також пов’язаних з ними сонячних 
плям, факелів, спалахів і т. п.) доводиться сприймати як деякий стохастичний процес, сценарій 
якого наперед точно не відомий. Тут є велика відмінність від передбачення астрономами 
сонячних й місячних затемнень, прольотів поблизу Землі комет й астероїдів, польотів до 
планет і навіть інших зірок космічних апаратів. Відмінність тут в тім, що Сонце як зоря, Земля, 
Місяць, комети, астероїди, метеорні частки рухаються по своїх орбітах у безповітряному 
просторі, їх рух є консервативний, без опору. Їх в потрібний момент можна спостерігати, 
орбіти їх точно розрахувати. Астрономія тут у вищій мірі виправдовує свою репутацію як 
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точна наука! Сонячні ж плями і сонячна активність – це зовсім інше. Тут відповідні прояви 
з’являються на поверхні Сонця несподівано, тому що це просто завершальні “акорди” процесу, 
майже всі стадії якого надійно заховані від спостерігача у розжарених і непрозорих надрах 
Сонця. Ця проста істина, на жаль, ніяк не може бути усвідомлена представниками деяких ЗМІ, 
які звикли чекати від астрономів лише точних передбачень і тому охоче підхоплюють всілякі 
страшилки про суперспалах 22 грудня 2012 р., майбутні сильні магнітні бурі і т. п. 

Все-таки, у розвитку сонячної активності давно помічені деякі закономірності (переду-
сім 11-річний цикл), які дозволяють розглядати її частково як детерміноване, а частково як стохас-
тичне явище. Внаслідок стохастичної компоненти, прогнози сонячної активності в цілому тим 
гірші, чим більшим є часовий проміжок між останніми спостережними даними і самим прогно-
зом. Внаслідок цього, саме останні спостережні дані є найбільш цінними для найбільш надій-
них прогнозів. 

Використовуючи цю тезу як робочу гіпотезу, автори [1] спрогнозували подальший роз-
виток активності у циклі № 24, виходячи з даних про згладжені числа Вольфа на вказаному 
вище сайті. Були вивчені особливості наростання сонячної активносту у попередніх 23 циклах, 
починаючи 20-го місяця циклу. Виявлена досить тісна кореляція (r = 0.91–0.95) між згладже-
ними числами Вольфа в максимумі циклів Wmax та збільшенням кількості плям на фазі росту 
активності. З такого аналізу випливає, що максимальне згладжене число Вольфа в 24-му циклі 
очікується на рівні Wmax = 105 ± 11, а момент максимуму – в середині 2013 р. Якщо цей про-
гноз справдиться, цикл № 24 буде подібний до циклу № 15, який розпочався у 1913 р., мав 
максимум у серпні 1917 р. і закінчився у 1923 р.  

 
1. Лозицький В. Г., Єфіменко В. М. Розвиток сонячної активності у 24-му циклі: сценарій 

середнього циклу ? // Вісник Київського націон. ун-ту ім. Т. Шевченка. Астрономія. – 2012. – 
Вип. 49.  
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ГЕОМАГНІТНИЙ ТА МАГНІТОВАРІАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ  
В СЕЙСМОАКТИВНОМУ ЗАКАРПАТСЬКОМУ ПРОГИНІ 

 
У комплексі методів сейсмопрогностичних досліджень, які вже кілька десятиліть прово-

дяться у Закарпатському прогині важливе місце займають геомагнітний та магнітоваріаційний 
моніторинг. 

Найбільш довготривалими на полігоні є геомагнітні спостереження, розпочаті ще у 1967 р.  
і спрямовані на вивчення локальних часових змін геомагнітного поля та їх зв’язків з особливостя-
ми структури і сучасної геодинаміки земної кори, а також із сейсмічним режимом Закарпатської 
сейсмоактивної зони. Геомагнітні спостереження з метою вивчення провісників землетрусів 
виконуються в Закарпатській сейсмоактивній зоні з 1982 р. на чотирьох режимних геомагнітних 



80 
 
 
 

станціях (РГС), розташованих у виділених раніше за результатами площівних спостережень 
індикаторних зонах: РГС “Брід” (Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо), РГС “Н. Селище” 
(поблизу Закарпатського глибинного розлому), РГС “Тросник” (зона Припанонського глибин-
ного розлому), РГС “Берегове” (зона Берегівського горбогір’я).  

Методика геомагнітного моніторингу базується на вивченні змін у часі різниці середньодо-
бових значень модуля повного вектора геомагнітного поля між парами режимних станцій. Виміри 
поля Т проводяться протонними магнітоваріаційними станціями МВ-01 з чутливістю 0,1 нТл 
цілодобово з дискретністю 1 вимір на 10 хв. Похибка визначення поля ΔТ коливається в межах 
0.4–1.0 нТл і залежить від багатьох факторів як природного так і техногенного походження. 

За весь період неперервних геомагнітних спостережень отримано довготривалі часові 
ряди різницевого геомагнітного поля ∆Т, аналіз яких дозволив виділити часові зміни локально-
го магнітного поля різних типів та походження, а саме квазілінійні довготривалі тренди, при-
рода яких, ймовірно, пов’язана з сейсмотектонічними процесами в земній корі; довгоперіодні 
зміни локального магнітного поля (2–5 років) інтенсивністю 3–5 нТл, які корелюють зі сейсмічним 
режимом та відображають зміни тектонічних напружень в земній корі на регіональному рівні 
перед відчутними місцевими землетрусами; епізодичні короткотривалі зміни локального 
магнітного поля (від 1–2 тижнів до 2–5 місяців) амплітудою 2–3 нТл, які проявляються на 
окремих РГС, корелюють з сейсмічними подіями і, можливо, спричинені їх підготовкою. 
Виявлені часові зміни поля ∆Т – тектономагнітні аномалії, на нашу думку, пов’язані з реакцією 
геологічного середовища на зміни тектонічних напружень в земній корі регіону. Їх джерелом 
ймовірно, є Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо (п’єзомагнітний механізм) а також Закар-
патський та Припанонський глибинні розломи, в зонах яких реалізується електрокінетичний 
механізм генерації часових змін геомагнітного поля. 

Крім того у часових рядах різницевого геомагнітного поля ∆Т виявлено аномальні ефекти, 
обумовлені метеофакторами, інтенсивністю до 3 нТл, за морфологією і тривалістю аналогічні до 
аномалій, викликаних геотектонічними процесами.  

Магнітоваріаційний моніторинг у Закарпатській сейсмоактивній зоні ведеться вже понад 
20 років, спочатку на РГС “Н. Селище”, а з 2009 р. – на РГС “Тросник”. Спостереження прово-
дяться цифровими магнітоваріаційними станціями серії LEMI з дискретністю 1 вимір/секунду. 
Для оперативної обробки даних цифрових спостережень були розроблені алгоритми і програ-
ми, що дозволяють обчислювати компоненти вектора Візе з високою щільністю для геомагніт-
них варіацій в діапазоні періодів від 5 до 60 хв. В результаті були отримані багаторічні часові 
ряди компонент вектора індукції з різною базою усереднення і досліджено закономірності їх 
часових змін. 

Аналіз багаторічних рядів параметрів вектора індукції на РГС “Н. Селище” показав, що 
в них містяться коливання різної тривалості та походження: добові, сезонні, тренди й епізодич-
ні аномальні зміни. В окремі інтервали аномальні зміни параметрів вектора індукції збігаються 
з періодами регіональної сейсмічної активізації. 

Характерними особливостями Закарпатської сейсмоактивній зони, які враховувалися 
при інтерпретації результатів моніторингу, є її невисока сейсмічна активність (7-бальна зона за 
шкалою MSK-64) та наявність у регіоні Карпатської аномалії електропровідності.  

За весь період магнітоваріаційних спостережень у Закарпатті сталося тільки 2 відчутних 
землетруси з епіцентрами в районі м. Берегово (23.11.2006 р., М = 3,9) на відстані 60 км  
і с. Угля (14.12.2010 р., М = 3, 2) на відстані 11 км від РГС “Н. Селище”. У першому випадку 
аномальних змін вектора індукції виявлено не було. Інтенсивні тимчасові зміни параметрів 
вектора індукції мали місце лише перед землетрусом в с. Угля (14.12.2010 р., М = 3,2) з епіцен-
тром в зоні Закарпатського глибинного розлому. У компонентах А і В вектора Візе перед цим 
землетрусом спостерігалася аномалія тривалістю близько 15 днів. Найбільш контрастно вона 
проявилася на періодах 10m–20m. При цьому компоненту А зменшилася за модулем на 33 %,  
а В – збільшилася на 53 %, що свідчить про зміну напряму вектора Візе, яка склала майже 200. 
Також значно збільшилася в цей період кількість аномальних значень векторів індукції. Зазначена 
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аномалія не проявилася на РГС “Тросник” на відстані 53 км від епіцентру землетрусу. Після 
землетрусу всі параметри вектора Візе повернулися до вихідного рівня. Це дозволяє зробити 
висновок про зв’язок аномалії параметрів вектора індукції на РГС “Нижнє Селище” з підготов-
кою углянского землетрусу. 

Слід відмітити, що перед землетрусом 14.12.2010 р в часовому ряді ΔТН.С.-Тр теж спосте-
рігається локальна аномалія з амплітудою до 2.5 нТл тривалістю 6 місяців. Момент землетрусу 
при цьому прийшовся на фазу відновлення поля ΔТ. В той же час, на графіку середньо декад-
них значень ΔТН.С.-Тр впевнено виділяється аномалія тривалістю майже 2.5 роки (2009–2011 рр.) 
і амплітудою до 3 нТл. Вищезгадані короткоперіодні зміни ΔТ проявились на завершальній 
фазі довгоперіодної аномалії ΔТ 

Отримані результати свідчать про інформативність геомагнітного та магнітоваріаційно-
го моніторингу та про перспективи його використання для вивчення провісників місцевих 
землетрусів з магнітудою М> 3 в Закарпатській сейсмоактивній зоні. 
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ПРО ПЕРШІ КРИТЕРІЇ УМОВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇЇ РОЗВ’ЯЗКІВ 
ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ГРАВІМАГНІТОМЕТРІЇ 

 
В 1971 р. Соколовський К. І. розробив для підземної гравітрії та магнітометрії екстрема-

льний метод розділу заданого на прямій поля на частини, які створені окремо массами верх-
нього та нижнього напівпросторів [1]. В закінченому вигляді метод представлено інтегральним 
рівнянням з невідомими неперервними коефіцієнтами Лагранжа (КЛ) під інтегралами. Для 
дискретної інтерпретаційної моделі (ДІМ) його критерій оптимізації (КО) має вигляд мінімуму 
суми квадратів (МСК) щільностей гірських порід (ЩГП) в її блоках при додаткових умовах (ДУ): 
МСК нев’язок горизонтальної та вертикальної компонент магнітного поля чи поля сили тяжін-
ня. Цей метод при тому рівні обчислювальної техніки не було реалізовано, але його використа-
но в алгоритмі з обмеженнями для нев’язки поля (НП) в ітераційному методі (ІМ) [2]. Пізні-
ше академік РАН В. М. Страхов спочатку розробив ІМ умовної оптимізаціїї (УО) при ДУ, що 
середня сума квадратів НП дорівнює відомій точності зйомки, а потім ще одне додаткове 
рівняння він знайшов в статистиці: скалярний добуток вектора НП на вектор корисного 
сигналу дорівнює нулю [3]. Проте ці методи їхнім автором не були реалізовані, але подаль-
шого розвитку набули в [4]. Усі перечислені вище методи УО є лінійними, а тому ітераційні 
коефіцієнти (ІК) знаходяться безпосередньо із кожної ДУ, тобто метод УО стає перевизначе-
ним і розпадається на ряд методів безумовної оптимізації (БО). Таким чином, згадані вище 
методи треба перетворити в ІМ УО з реальними ДУ, які забезпечують знаходження КЛ та 
стійкий і геологічно змістовний розвязок ОЗГ. З цією метою треба знайти додаткові рівняння 
для визначення КЛ λ в лінійному методі УО. 
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Критерій КО із [1] для розв’язку лінійної ОЗГ по нев’язці r j, n+1 поля g j  на наступній 

n+1-й ітерації по обчислених на n -й ітерації значеннях ЩГП σ i, n  в кожному i -му блоці 
вибранної моделі має вигляд: 

);(min))min()r,r((),(F 1nj,1nj,1ni,1ni,r, ττλσσσ ==+= ++++  (1) 

де ;B n,i1n,rni,1ni, ++ −= τσσ ;Zrr n,j1nr,nj,1nj, ++ −= τ
 

;g)a,(r jijni,nj, −= σ
 

);a,B(Z ijni,nj, = );/a,r(B ijijnj,ni, λλ= ;)1,a(;)1,a( ijijjjii == λλ ;Z)Z,/()Z,r(1nr, =+τ  (2) 
Bi, n –ітераційна поправка (ІП) до σi,n ; Z j, n  – ІП до НП; τr,n+1– ІК в ІМ по МСК НП 

для n+1-ї ітерації; a (i=1,M; j =1, N)ij  – матриця розв’язків прямої задачі гравіметрії; 
Але в критерії (1) працює тільки другий доданок, який дає ІК τr,n+1 тільки для БО. Щоб 

метод (1) працював як метод УО, треба 2-й доданок оптимізувати по ЩГП, а потім результат 
підставити в (1) на n -й ітерації, взяти похідну по ЩГП, прирівняти її нулю і знайти КЛ: 

F = (σ , σ )+ 2λ(r , λ )= min(σ);σ, r i, n i, n j, n j  λ= -(σ ,1) / (λ , λ );i,n j j  (3) 

Далі із (3) утворимо новий критерій для оптимізаціїї на наступній 1n+ -й ітерації по ІК  
F = (σ ,σ )+ 2λ(r ,λ )= min(τ);σ,r i,n+1 i,n+1 j,n+1 j  (4) 

Візьмемо похідну від (4) по τσ, r,n+1 , прирівняємо її до нуля і знайдемо ІК для методу 

УО (1).  
);B,B/())Z,()B,(( jj1nr,, λλστσ +=+   

(5) 
Аналогічний метод УО з ІП Bi,n , ІК , , 1B nτσ +  має новий КО по МСК ІП до ЩГП: 

);(min))min()B,B((),(F 1ni,1ni,1ni,1ni,B, ττλσσσ ==+= ++++   (6) 
де - ;, 1 , , 1 ,B B Ci n i n B n i nτ=+ + , ,( , / );i n j n ij j iC Z a λ λ= , 1 ( , ) / ( , );B n C B С Сτ + =   (7)  

, , 1 (( , ) ( ,1)) / ( , );B n B C B Bστ σ λ+ = +  i, n( ,1) / ;Mλ σ= −   (8) 
Відомі також методи УО, наприклад, по МСК ІП при МСК НП (9)-(10) і навпаки (11)-(12): 

);(min))min()r,r(()B,B(F 1nj,1nj,1ni,1ni,r,B τσλ ==+= ++++   (9) 

);C,C/())Z,()B,C(( jj1nr,B, λλτ +=+  
);,/()1,B( jjni, λλλ −=   (10)

 
);(min))min()B,B(()r,r(F 1ni,1ni,1nj,1nj,B,r τσλ ==+= ++++   (11) 

);Z,Z/())Z,r()1,C((1nB,r, +=+ λτ  
;M/)r,( jjλλ −=   (12)

 
Більша частина приведених методів перевірена при інтерпретації реального поля варіа-

цій сили тяжіння. Оскільки методи (1) і (5) малочутливі до зміни ЩГП, розроблено зворотні 
для них методи: по МСК НП при МСК ЩГП (13)-(14) та по МСК ІП до ЩГП при МСК ЩГП 
(15)-(16), які дають набагато більше відновлення ЩГП та поля: 

);(min))min(),(()r,r(F 1ni,1ni,1nj,1nj,r, τσσσλσ ==+= ++++   
(13) 

);Z,Z/()M/)1,B)(,r()r,Z(( 2
j1n,r, λτ σ +=+   (14) 

);(min))min(),(()B,B(F 1ni,1ni,1ni,1ni,,B τσσσλσ ==+= ++++   (15) 
);C,C/()M/)1,B()B,C(( 2

1n,B, +=+στ   (16) 
Заслуговують на увагу ще декілька методів стійкого розв’язку ОЗГ. Насамперед, істори-

чно важливий критерій В. М. Страхова про перпендикулярність вектора похибки до вектора 
корисного сигналу: 
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0;)R,r(F 1nj,1nj,rR == ++  
;grR j1nj,1nj, += ++   (17) 

);R,Z/()r,r( g1nrR, =+τ
 

;gr2R j1nj,g += +   (18) 
Оскільки метод БО (17)-(18), незважаючи на високу стійкість розв’язку, трансформує 

тільки декілька відсотків поля в ЩГП, цей критерій в якості додаткового використано в мето-
дах УО з основними критеріями по НП чи по ІП до ЩГП (формули (19)-(22)): 

);(min)0)R,r(()r,r(F 1nj,1nj,1nj,1nj,rRr, τλ ==+= ++++   (19) 
));1)(Z,Z/(())R,Z()r,Z(( g1n,rRr, λλτ ++=+ ;)R,/()r,( gjj λλλ −=

  (20) 

);(min)0)R,r(()B,B(F 1nj,1nj,1ni,1ni,rRВ, τλ ==+= ++++   (21) 
);)Z,Z()С,С/(())R,Z()C,B(( g1n,rRr, λλτ ++=+ ;)R,/()1,B( gjλλ −=

 (22) 
Методи УО (19)-(22) дають таку ж геологічну змістовність розв’язку ОЗГ, як і методи БО . 
Методи, в КО яких входить ІП до ЩГП, дають найбільше відновлення ЩГП та поля.  
 
1. Андреев В. И., Соколовский К. И. Интерпретация материалов подземных гравитацион-

ных и магнитных наблюдений. Изд-во “Наукова думка”. – К.-1971. 2. Кобрунов А. И. Теория 
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по ВО / Ив.-Франк. ин-т нефти и газа. – К. – 1989. 3. Страхов В. Н. К Про ефективні за швид-
кодією та точністю методи побудови лінійних аналітичних апроксимацій в геодезії, геоінфор-
матиці та гравіметрії // Сб. наук. пр. / Всеукр. Асоц. Геоінформатики “Теоретичні та прикладні 
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Дн-ськ, 2006. – № 9. – С. 34–91.  
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ОПЕРАЦІЙНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗКУ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ЗАДАЧІ  
ДЛЯ МОДЕЛІ ТОНКИХ ПРОВІДНИХ ШАРІВ, РОЗДІЛЕНИХ ІЗОЛЯТОРОМ 

 
Модель геоелектричного розрізу, що складається із тонких провідних шарів, розділених 

ізоляторами (непровідними горизонтами), є досить важливою в теорії прикладної електрометрії 
нестаціонарними електромагнітними полями. Актуальність цієї моделі визначається тим, що 
математичний апарат електродинамічних задач у цьому випадку спрощується при збереженні 
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визначальної сутності фізичних процесів, властивих об’ємним моделям. Це відкриває можли-
вості розробки ефективних алгоритмів розв’язку як прямих, так і обернених задач в рамках 
еквівалентних тонкошарових моделей геоелектричних розрізів. Окрім того, результати теоре-
тичного аналізу для таких моделей дають уявлення про максимальну роздільну здатність 
методу досліджень, оскільки в ізоляторах, що розділяють тонкі провідні шари, відсутні необо-
ротні втрати електромагнітної енергії на відміну від реальних провідних горизонтів скінченної 
потужності. Доречно також відмітити, що модель тонкого провідного шару є еталонною  
в деяких алгоритмах аналізу сигналів становлення поля [1,2]. На практиці найбільш часто 
вимірюється вертикальна компонента магнітного поля Hz, а тому розглянемо нестаціонарну 
задачу перш за все для цієї компоненти магнітного поляї. 

Припустимо, що ми маємо модель, яка складається із k тонких провідних шарів, розділе-
них непровідними горизонтами (ізоляторами) з потужностями hi (i = 1, 2, …, k-1). Кожний 
тонкий шар характеризується поздовжньою провідністю Si (i = 1, 2, …, k). Модель збуджується 
заземленим на ній імпульсним електромагнітним диполем (рис. 1). Ставиться задача встанови-
ти перехідні процеси в магнітному полі, перш за все у верхньому півпросторі (z<h). 

 

 
 

Рис. 1. Модель тонких провідних шарів, розділених ізоляторами 
 

Модель тонких провідних шарів, розділених ізоляторами (рис. 1), можна отримати шля-
хом видозмінювання загальної моделі горизонтально-шарового розрізу, яка складається із 
довільної парної кількості 2k горизонтів. Видозмінювання полягає у перетворенні парних 
горизонтів в ізолювальні (ρ2i = ∞, i = 1,2,…, k), а непарних – у тонкі провідні шари з відповід-

ними поздовжніми провідностями 
.,...,2,1 ),(lim 1212
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γ
.  

Перехідний процес, що виникає в точках верхнього півпростору (z<h) у магнітному полі 
електромагнітного диполя, заземленого на поверхні 2k – шарового розрізу, можна представити 
у наступному вигляді [3-6]:  
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де M = Idl/(4π), ϕ – полярний кут установки, W1(m, t) – магнітна перехідна функція, яку 
виразимо через обернене перетворення Лапласа магнітної операційної функції W1(m, p): 
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Таким чином, нестаціонарна електродинамічна задача для моделі тонких провідних ша-
рів зводиться до обчислення магнітної перехідної функції W1(m, t) для цієї моделі. Зображення 
функції W1(m, t) у явній формі дозволяє отримати розв’язок нестаціонарної задачі у вигляді 
однократних інтегралів [7], що для прямої нестаціонарної задачі є суттєвим прогресом. 

Перетворюючи багатошарову модель у тонкошарову з проміжними ізолювальними го-
ризонтами і використовуючи у цьому перетворювальному процесі рекурентність індуктивної 
операційної функції відбиття R1 (m, p), магнітну операційну функцію W1 (m, р) для тонкошаро-
вої моделі вдається записати у вигляді відношення двох поліномів порядку k відносно опера-
ційної змінної р: 
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де аj (j = 1, 2, …, k-1) і bi (j = 0, 1, 2, …, k-1) – функціональні коефіцієнти поліномів.  
Ці функціональні коефіцієнти в загальній формі можуть бути записані наступним чином: 
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де { }{ }( )1,1;,,1;, −== kihkiSmf iij , { }{ }( )1,1;,,1;, −== kihkiSmg iij  – функціональні співвідно-
шення, що залежать від змінної інтегрування т та параметрів тонкошарової моделі. 

Поліном Р(р) у знаменнику співвідношення (3) може бути виражений у вигляді добутку 
( )( ) ( )kppppP ααα +++= ...)( 21 , у якому αі – корені алгебраїчного рівняння 

0... 12
210 =+++++ − kk pbpbpbb . (4) 

Дані корені фактично є полюсами магнітної операційної функції W1(m, р). Отже цілком 
очевидно, що обернене перетворення Лапласа (2) відносно операційної магнітної функції W1(m, р) 
існує. Таким чином, результат обчислення перехідної функції W1(m, t) можна зобразити  
у вигляді суми лишків навколо полюсів αі: 
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Із наведених міркувань виходить, що індуктивна перехідна функція W1(m, t) може бути 
виражена аналітично у явному вигляді тільки для тонкошарових моделей з кількістю шарів не 
більше чотирьох, оскільки розв’язки в радикалах для алгебраїчного рівняння (4), корені якого 
визначають полюси αі, можливі лише в тому випадку, коли степінь цього рівняння k≤4. 

Для моделей тонких шарів з k>4 перехідна функція W1(m, t) визначається шляхом число-
вої реалізації інтегрального перетворення (2). Один із можливих варіантів розв’язку цієї задачі 
полягає у визначенні полюсів αі операційної функції W1(m, р) на вибраній сітці змінної інтегру-
вання т шляхом числового розв’язку алгебраїчного рівняння (4) з наступним розрахунком 
значень перехідної функції W1(m, t) на цій же сітці за алгоритмом (5).  
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ПІЗНЯ АСИМПТОТА СТАНОВЛЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ  
ІМПУЛЬСНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
В теорії методу становлення поля пізня асимптота перехідного процесу часової похідної 

вертикальної компоненти магнітної індукції ∂Bz/∂t для випадку п-шарового розрізу, основу 
якого складає ізолятор (ρn = ∞), відома з точністю до першого члена розвинення часової функ-
ції в ряд за степенями часу t [1,2]. Цей член ряду пропорційний t-4 і для полів електричного (е) 
та магнітного (м) дипольних джерел виражається: 
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де І0 = І⋅АВ (І – сила струму, АВ – розмір електричного диполя), 
∗
0I  = Іq (q – ефективна 

площа магнітного диполя), ϕ – полярний кут установки, r – рознос установки, S – сумарна 
поздовжня провідність розрізу, τs = rμS/2 – параметр становлення поля (μ = 4π⋅10-7 Гн/м – 
магнітна проникність вакууму). 

Як видно із (1), асимптота в інформативному плані залежить лише від сумарної поздов-
жньої провідності розрізу. Важливим є питання більш точного наближення асимптоти, яке 
мало б другий член розвинення перехідного процесу в ряд за степенями t, тобто розвинення  
з точністю до t-5. Очевидно, що цей член ряду повинен залежати, як від електричних властивос-
тей, так і від геометричних параметрів горизонтів. Такий аналітичний розв’язок задачі для 
випадку довільного горизонтально-шарового розрізу нам невідомий. 

Оригінальним є підхід Сидорова В. О. відносно наближеного способу розв’язку прямої 
нестаціонарної задачі у ближній зоні джерела збудження поля [3]. Визначальними позиціями 
цього способу є два припущення: 1) – в кожний фіксований момент часу t перехідного процесу 
електричний вихор розповсюджується на певну глибину Нτ; 2) – амплітудне значення сигнал-
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відгуку для цього момент часу відповідає сигналу-відгуку, збуреному в тонкій провідній 
пластині із поздовжньою провідність Sτ, яка дорівнює сумарній поздовжній провідності розрізу 
в межах глибини розповсюдження поля Нτ, і розташованій на середньозваженій глибині 0<hτ< Нτ . 
Середньозважена глибина фактично відповідає “центру ваги” функції глибинного розподілу 
питомої електропровідності геоелектричного розрізу γ(z): 

∫ ∫∫ ==
τ ττ

τττ γγγ
H HH

HSdzzzdzzdzzzh
0 00

)()()()( .  (2) 

З плином часу еквівалентна пластина занурюється на більшу глибину, змінюючи, при-
родно, свої параметри Sτ , hτ , Hτ . 

Перевірка даного евристичного підходу до розв’язку нестаціонарної прямої задачі на 
двошаровій моделі геоелектричного розрізу свідчить, що середньозважена глибина hτ прямує 
до потужності провідного шару Н, а не до його середини Н/2, як варто було очікувати, якщо 
виходити із прийнятої евристичної концепції. Відмічена невідповідність, як нам уявляється,  
є принциповим протиріччям, яке вимагає встановлення для випадку довільного багатошарового 
розрізу з ізолятором в його основі асимптотичного значення на пізніх часах перехідного проце-
су цього інформативного атрибуту, яким є середньозважена глибина еквівалентної пластини hτ.. 
Вирішення цієї проблеми зводиться, знову таки ж, до більш точного розвинення в ряд пізньої 
стадії перехідного процесу. 

В результаті аналітичних досліджень була розроблена методика розв’язування поставле-
ної задачі, яка ґрунтується на встановленні перехідного процесу для умов малої потужності 
провідних горизонтів. Підставою для цього є той факт, що на пізніх часах усталення електро-
магнітного поля індуковані у провідній товщі електричні струми розподіляються рівномірно  
в горизонтах, що адекватно зменшенню їх потужності. Розвинення в часовий ряд (в області 
пізніх часів) отриманих співвідношень для процесу становлення поля в умовах малої потужно-
сті горизонтів можна представити наступним чином: 
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У записаних співвідношеннях А = A (hi, Si), B = B (hi, Si) – коефіцієнти з порядком малос-
ті О(hi), де hi – товщини горизонтів, Si = hi/ρі – поздовжні провідності горизонтів (ρі – питомі 
опори, і = 1, 2, …, п-1): 
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де ( )/ / /S S S h Si i i iρ= =  – відносні поздовжні провідності горизонтів (S – сумарна поз-
довжня провідність розрізу); hi, hj − потужності окремих горизонтів; Н − сумарна потужність 
провідної товщі. 

Таким чином, отримана пізня асимптота перехідних процесів у магнітному полі диполь-
них джерел для моделі довільного багатошарового розрізу з ізолювальною основою у вигляді 
двох членів ряду. Із співставлення (3), (4) з відповідним розвиненням в ряд перехідних проце-
сів для моделі тонкого провідного шару, збуджуваного піднятим на висоту hτ джерелом, 
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випливає аналітичне зображення пізньої асимптоти ahτ для інформативного атрибуту hτ: 

),(5,1),(2 iiiit
a ShBShAhh −==

∞→ττ
. 

Зокрема, для двошарового розрізу А = Н, В = 2/3Н, отже ah Нτ = , що відповідає тому 
протиріччю, яке згадувалося на початку. Розрахунки асимптот для тришарових розрізів та 
співставлення їх з результатами трансформацій за методикою Сидорова В. О. повністю співпа-
дають. Це є свідченням того, що уточнена асимптота пізньої стадії перехідного процесу для 
довільних багатошарових розрізів з ізолювальною основою встановлена вірно і може бути 
використана в методі становлення поля для розробки більш ефективних алгоритмів аналізу 
експериментальних даних. 

 
1. Шейнман С. М. Об установлении электромагнитных полей в Земле// Прикл. геофизи-

ка, 1947. – Вып. 3. – С. 3–55. 2. Гроза А. А. Переходные процессы в тонких проводящих слоях // 
Геофизический сборник, 1976. – Вып. 72. – С. 30–44. 3. Сидоров В. А. Импульсная индуктивная 
электроразведка. – М.: Недра, 1985. – 192 с. 

 
Reva N. V., Rudenko T. V., Onischyk I. I. 

LATE ASYMPTOTE OF TRANSIENT PROCESSES IN MAGNETIC FIELD  
OF DIPOLE IMPULSE SOURCES 

 
 
 

УДК 551.2/.3:537.315:(551.508.94+551.14) 
Бублясь В. М., канд. геол.-мінералог. наук, ст. наук. сп-к; 

Бублясь М. В., мол. наук. сп-к, 
Інститут геологічних наук НАН України, 

вул. О. Гончара 55-б, м. Київ, 01601, 
е-mail: bublias@ukr.net тел. +38 (044) 486-14-21 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІКРОГЕОДИНАМІЧНИХ ЗОН 
НА ЕНЕРГОМАСООБМІН МІЖ АТМОСФЕРОЮ І ЛІТОСФЕРОЮ 

 
Крім розломних тектонічних зон у покривних відкладах, які часто мають чітке відобра-

ження у ландшафтних індикаторах, існує велика низка зон із підвищеним, або пониженим 
(порівняно із фоновими ділянками) напружено-деформаційним станом порід. За класифікацій-
ним поділом ці зони були віднесені до рангу мікрогеодинаміних зон (МГЗ) Характерною 
особливістю МГЗ є певна ритмічна зміна напружено-деформаційного стану порід і підвищений 
енергрмасообмін між атмосферою і літосферою. 

У зв’язку із підвищеним масообміном на окремих ділянках сформовані за певний істо-
ричний період понижені морфоскульптури. Особливо широко дані форми розповсюджені на 
рівнинних територіях, прилеглих до крупних розломних систем. Найбільш сприятливі умови 
для їх розвитку представлені на терасових рівнинах великих річок. 

На сьогодні, ці надто складні природні утворення досліджені ще далеко не в повній мірі. 
В більшості праць, як правило, відображаються тільки окремі компоненти і деякі їх властивості – 
зміна рослинного і ґрунтового покриву, особливості будови і складу порід зони аерації, харак-
тер поверхневого стоку, специфічні риси мікрорельєфу, особливості перерозподілу поверхне-
вих вод, аномальні еманаційні прояви, характер варіацій і величини магнітного поля, трансфо-
рмація сейсмічних хвиль, відмінні риси радіохвильових і сейсмоакустичних властивостей 
порід, специфічні геохімічні процеси, а також підвищений рух водних розчинів. Називають ці 
ділянки часто як: зони швидкої міграції, аномальні зони, критичні ділянки (зони), критичні 
ландшафти, мікрогеодинамічні зони, западинні морфоскульптури, мікродепресії, геохімічні  
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і гідродинамічні вікна тощо. Уже самі назви підкреслюють характер і певні сторони розвитку 
цих об’єктів. У рельєфі вони часто виражені у вигляді безстічних і слабко стічних морфоскуль-
птур. До них належать степові блюдця, поди, котли видування, прохідні замкнуті долини, 
мікротектонічні замкнуті пониження, стариці, пониження ерозійного походження, міжпасмові 
котли, карстові, термокарстові, суфозійні і просадні воронки, слабко стічні балки, зони різкого 
переходу двох типів ландшафтів (тилові шви) між різними геоморфологічними формами та ін. 

В місцях розвитку мікроструктурних елементів під впливом ендогенних і екзогенних 
чинників, як правило, відбуваються високоактивні геодинамічні процеси (механічні, геохімічні, 
гідродинамічні, термодинамічні, електродинамічні, газодинамічні та ін.). Викликані вони 
переважно внутрішніми конвективними коливальними рухами окремих структурних елементів 
земної кори і зовнішніми гравітаційними силами (в основному Місяця і Сонця) які є доміную-
чими факторами формування тектоносфери, а також мікрогеодинаміних зон (МГЗ). 

За існуючою сьогодні класичною схемою міграція високо рухомих складових геологіч-
ного середовища в умовах покривних відкладів підпорядковується ландшафтно-геохімічним 
закономірностям і пов’язана з особливостями клімату, рельєфу, характером процесів вивітрю-
вання, ґрунтоутворення, особливостями розвитку біологічного комплексу. Але дана методична 
концепція має ряд суттєвих недоліків і не відповідає сучасним науковим і практичним вимо-
гам. В останні роки було встановлено, що в енергомасообміні приймає участь, крім названих, 
ще велика низка геологічних факторів і особливо велике значення мають електричні струми 
генеровані атмосферою і літосферою. Сукупність цих факторів обумовлює шляхи, форми і 
кількість переміщеної речовини. 

Останні наші дослідження показують, що особливо значиму роль в цьому енергомасоо-
бміні відіграють МГЗ.  

Протягом періоду дослідних робіт проведено спостереження за: 1) кліматичними показни-
ками; 2) температурою порід зони аерації і температурою ґрунтових вод; 3) рівнями ґрунтових вод; 
4) вологістю порід; 5) напруженістю електромагнітного поля приземного шару атмосфери;  
6) напругою і силою електричного струму на межі розділу атмосфера – ґрунтовий покрив;  
7) силою електричного струму в породах зони аерації; 8) аероіонами; 9) вивчено особливості 
морфології і просторового розміщення мікроструктури поверхневих відкладів, склад і власти-
вості порід в межах режимного полігону “Лютіж” і прилеглих територій. Велика увага була 
приділена високорухомій фазі порід – закономірностям руху вологи і солей. На сьогоднішній 
день встановлено багато фактів впливу електричних струмів на масообмін в цих специфічних 
природних об’єктах [1, 2, 3]. 

Було встановлено, що здебільшого на значні коливання РҐВ у висхідному і низхідному 
напрямках впливають електричні потенціали (іони), які генеруються під впливом: 1) сонячної 
радіації протягом доби (в денний час РҐВ піднімаються, а в нічний знижуються); 2) фронталь-
них потенціалів – різних за температурою повітряних мас; 3) потенціалів генерованих геологі-
чним середовищем – збуджених тектонічними рухами і ротаційними силами. 

Ефекти впливу електромагнітних полів на рух вологи в зоні аерації, виявлені при вимі-
рюванні напруженості електромагнітного поля у приземній атмосфері, вологості порід і рівнів 
грунтових вод. Напруженість електромагнітного поля найбільш активно проявляє себе у осінній і 
весняний періоди (періоди активної зміни повітряних мас різних за температурою). Майже при 
кожному значному підвищенні значень напруженості в зоні аерації збільшується вологість порід, 
а РҐВ знижуються. Основним показником процесу масообміну в покривних відкладах є сила 
електричного струму. В породах зони аерації (ЗА) в мікрогеодинамічних зонах величини сили 
струму значно перевищують фонові значення. Крім того, якісні і кількісні показники стану 
іонного середовища порід значно вищі в породах МГЗ, ніж на фоновій ділянці. 

В зоні аерації під впливом електричних струмів відбуваються процеси вилуговування і 
акумуляції мінеральної складової порід в певних генетичних горизонтах, що суттєво змінює їх 
склад і властивості [1]. Величини електричних струмів синхронно змінюються із зміною воло-
гості порід і мінералізацією порових розчинів. 
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В результаті роботи, яку виконують електричні струми, відбувається переміщення га-
зоподібної, рідкої і твердої фаз порід і геохімічні процеси, що постійно змінюють склад 
підземних вод. 

За результатами виконаних досліджень встановлено, що швидкість геохімічних процесів 
і міграція природних водних розчинів у 2–4 рази більша у геодинамічних зонах у порівнянні із 
фоновими ділянками. У зв’язку із цим мінералізація грунтових вод в мікрогеодинамічних зонах 
у 2–4 рази нижча від фонової. Ці ефекти, ймовірно можна пояснити активним виносом їх  
у нижні горизонти. 

Водні розчини в геологічному середовищі досить чутливі до зміни електромагнітних по-
лів і електричних потенціалів. Ритмічні зміни електричного поля, що формуються під впливом 
атмосфери і літосфери, відіграють значну роль у геохімічних і літогенетичних процесах. 
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АППАРАТУРА ДЛЯ ЯДЕРНО–ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
МОНИТОРИНГА РУД СЛОЖНОГО ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА 

НА АРТЕМЬЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Артемьевское месторождение расположено на юго – западном крыле частью Алейского 
антиклинория. Рудное поле представляет собой палеовулканическую депрессию северо – 
западного простирания, разбитую на ряд блоков поперечными нарушениями. Все рудные тела 
расположены в осевой части депрессии между разломами Холодный ключ и Артемьев ключ. 
Их положение определяется куполовидными поднятиями, сложенными продуктами заверша-
ющего этапа кислого вулканизма. В вулканогенно – осадочных отложениях гериховской свиты 
франа локализуются полиметаллические руды, к риолитам таловской свиты или к их контакту 
приурочены медно – колчеданные руды. Всего известно 41 тело линзо- и пластообразной 
формы. Все рудные тела являются “слепыми”. Общая протяженность залежей 4130м при 
ширине от 50 ÷ 150 до 1150 м. Интервал глубин 50 ÷ 900 м. Максимальная мощность залежей 
до 42 м. Выделено 5 типов руд: барит – полиметаллический, полиметаллический, медно – 
цинковый, медный, серебряно – полиметаллический, которые объединены в 2 технологических 
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сорта: серебряно – полиметаллический и медно – цинковый с соотношениями свинца, меди  
и цинка 1,0:0,3:3,0; 1,0:30,0:1,0; 1,0:25,0:8,0. Среднее содержание в рудах свинца – 2,09 %, цинка – 
8,07 %, меди – 2,18 %, золота – 1,58 ppm, серебра – 16,9 ppm, барита – 11,26 %. Элементы – 
примеси: висмут (0,01176 %т), селен (0,00388 %), сурьма (0,07668 %), теллур, кадмий (0,0493 %), 
мышьяк (0,142 %), галлий, германий, сера (20,12 %). Состав руд: сфалерит, халькопирит, 
галенит, пирит, серицит, кварц, кальцит, барит, хлорит. Околорудные изменения: окварцева-
ние, серитизация, баритизация, хлоритизация, карбонатизация. Руды сложены пиритом, сфале-
ритом, халькопиритом, галенитом, высокосеребристыми блеклыми рудами, золотом, баритом. 

С позиций экологического мониторинга интерес представляют практически все основ-
ные элементы и элементы – примеси. Вопрос состоит в выборе эффективного инструмента 
высокоточной количественной идентификации всего списка элементов. И здесь несомненным 
приоритетом пользуются ядерно – геофизические технологии анализа руд (ЯГФТАР), базиру-
ющиеся на рентгенорадиометрическом методе анализа (РРА). 

Исследования были выполнены на EDXRF спектрометрах РЛП-21Т и РЛП – 21 казах-
станского производства. РЛП-21Т – это: дрейфовый полупроводниковый детектор (SDD) 
площадью около 25мм2 и толщиной 300–500 микрон (охлаждение – термохолодильник Пельтье); 
рентгеновская трубка VF-50J Rh (50 Вт) фирмы Varian Medical Systems (США); экспозиция 
измерений 150 сек; облучение кюветы с пробой – сверху; турель на 9 кювет. Детектор обеспе-
чивает разрешение 150 эВ по линии 5,9 кэВ при загрузке 100 кГц. Мишень из теллура. Время 
формирования импульса 1,6 мкс. Полная оцифровка сигнала. Режим поддержания на постоян-
ном и высоком (90000имп/с) уровне загрузки спектрометрического тракта. В обычном режиме 
РЛП-21Т обеспечивает РФА проб руд на 31 элемент: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, W, 
Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, U, Th в одном режиме без при-
менения вакуумного насоса и инертного газа для РРА на легкие элементы. РЛП-21 – это: Si–Li 
полупроводниковый детектор площадью 100мм2 (охлаждение – жидкий азот); изотопные 
источники америций – 241 типа ИГИА-3М (4–6 шт); мишень (Ba, Cs); экспозиция измерений 
415 сек; облучение кюветы с пробой – снизу, турель на 10 кювет. РЛП-21 обеспечивает опре-
деление содержаний 34 элементов (Сu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, As, Ba, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, 
Ga, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, In, Sn, Sb, Ta, Hg, Bi, W, U, Th) в порошковых пробах руд  
и горных пород. Общими для РЛП-21 и РЛП-21Т являются: спектрометрическое устройство 
(микропроцессор DS5002FP, программируемая логическая интегральная схема типа FPGA), 
блок управления, механизм перемещения турели, компьютер и принтер.  

Наиболее важным элементом архитектуры обоих спектрометров является уникальный 
по сложности и возможностям пакет специализированных прикладных программ (ПСПП).  
В РРА полиметаллических руд сложного валового и элементного состава до сих пор камнем 
преткновения остается эффективный учет матричного эффекта. Сейчас получил приоритет 
учет матричного эффекта по методу спектральных параметров (МСП). В ПСПП спектрометров 
РЛП-21 и РЛП-21Т вместо МСП используется его модификация под условным названием 
метод спектральных коэффициентов (МСК): поправки вводятся только на все определяемые 
элементы, а также на некоторые неопределяемые элементы, содержания которых можно расс-
читать через коэффициенты корреляции с определяемыми элементами-спутниками (например: 
серу через железо на медно-колчеданных месторождениях).  

Примененная методическая новация обеспечила большую независимость результатов 
РРА на спектрометрах РЛП-21 и РЛП-21Т от влияния матричного эффекта на сложных поли-
металлических рудах по сравнению с EDXRF спектрометрами данного класса. В совокупности 
с другими методическими новинками, заложенными в ПСПП, это обеспечило спектрометрам 
РЛП-21 и РЛП-21Т следующие преимущества: а) спектрометры обладают универсальной 
методикой, позволяющей вести анализ по принципу “объекты анализа разные – градуировка 
одна”; б) спектрометры ориентированы на определение низких (1 ÷ 10 ppm) массовых долей 
Ag, Cd, In, Se, Ga, Mo, Nb, Ta, U, Th и ряда других элементов; в) мощный математический 
аппарат позволяет без проблем справиться с тестом на государственном стандартном образце 
руды ГСО-3596, содержащем и As, и Pb, линии которых AsKα и PbLα. имеют одинаковую 
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энергию 10,5 кэВ: аттестованные содержания – СAs = 1,21 %; СPb = 0,56 %; фактические – 
СAs = 1,21 %; СPb = 0,57 %. Тест на ГСО-3597 (СAs = 3,96 %; СPb = 0 %) также положителен: 
“ложной” аномалии свинца от мышьяка нет: СAs = 3,92 %; СPb = 0,009 %, что подтверждает 
высокую эффективность работы идентификаторов аналитических линий; г) точность РРА на 
РЛП-21 и РЛП-21Т соответствует ІІІ категории точности (точность рядового химанализа)  
по ОСТ 41 – 08 – 205 – 04 для большинства определяемых элементов; д) пределы обнаружения 
элементов (рассчитаны по критерию 3σ): Ag 1,2 ppm (ГСО-3029; CAg = 2,1 ppm), Cd – 1,35 ppm 
(ГСО-4822 ДВГ; CCd = 5,0 ppm); Zn 0,0058 % (ГСО-2887; CZn = 0,011 %), Pb 0,0084 % 
(ГСО-2887; CPb = 0,037 %). 

Такие преимущества однозначно свидетельствуют о том, что EDXRF спектрометры 
РЛП – 21 и РЛП – 21Т представляют собой законченные высокотехнологичные изделия,  
в которых собраны самые современные методические и программные продукты, дополненные 
самой современной электроникой. РЛП-21 и РЛП – 21Т способны выдержать конкуренцию из 
зарубежными EDXRF спектрометрами данного класса. 

С помощью спектрометров РЛП-21 и РЛП-21Т (их в корпорации свыше 20 шт.) органи-
зован эффективный геологический и экологический мониторинг на таких сложных, характери-
зующихся большим размахом содержаний всех промышленных и мешающих компонентов, 
полиметаллических месторождениях, как: золото-медно-порфировом месторождении Нурказ-
ган (Cu, Au, Ag, Mo, Se, S); колчеданно–медно–свинцово–цинковых месторождения Кусмурын 
(Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Cd, Se, Te, S) и Акбастау (Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Cd, Se, S, Te); золото–
колчеданно–медно–свинцово–цинковом месторождении Абыз (Pb, Zn, Cu, Au, Ag, S, Se, Te, 
Cd, In, Hg); Саякской группе медно–скарновых месторождений (Сu, Mo, Fe, Au, Ag, Bi, Te, Se, 
Re); медно-порфировом месторождении Шатырколь (Cu, Mo, Au, Ag, Te, Se, U), а также на 
Балхашской, Нурказганской, Сатпаевской и Карагайлинской обогатительных фабриках.  

Производственная апробация спектрометров РЛП-21Т и РЛП-21 успешно завершена и 
на рудах полиметаллических месторождений Восточного Казахстана (Артемьевском, Иртышс-
ком, Николаевском, Орловском и Юбилейно-Снегирихинском, которые содержат многие 
экологически вредные элементы. В частности, в таблице 1 приведены содержания экологичес-
ки проблемных элементов в пробах и результаты РРА (ГСО – 6587). 

 
Таблиця 1 

Содержания элементов в пробах руд Артемьевского месторождения по данным РРА 
на спектрометрах РЛП – 21 и РЛП – 21Т (ГСО-6587: числ. – х/а, знам. – РРА) 

 
Шифр 
пробы 

Содержание элементов, % (* – ppm) 
Cu Pb Zn Ag* Cd* Sb Sr Co* S As Se*

Д-132 1,81 0,98 1,93 61,5 145,4 0,11 0,0016 140 13,20 0,06 32,6 
Д-129 3,11 0,62 1,43 82,6 95,5 0,14 0,0030 200 14,01 0,07 15,4 
Т-6 0,30 0,01 0,02 2,4 0 0 0,0014 160 2,96 0 7,8 
Т-9 0,91 0,01 0,03 3,9 0,8 0 0,0024 7 4,64 0,01 19,5 
Т-12 1,75 0,02 0,06 4,2 2,2 0 0,0012 330 5,50 0 24,1 
В-88 9,99 0,13 0,34 44,1 20,7 0,04 0,0082 2200 49,78 0,11 38,8 
К-550 0,17 1,87 3,09 529,1 153,7 0,10 0,0560 108 7,72 0,04 0 
К-552 0,09 0,82 1,46 194,1 60,8 0,04 0,0630 210 5,83 0,02 0 

ГСО-6587 0,019 2,86 2,72 60,2 120 0,012 0,69  11,5 0,016  
0,021 2,83 2,68 60,9 121,2 0,013 0,70  11,1 0,017  

 
Еfimenko O. S., Efimenko S. A.  

EQUIPMENT FOR NUCLEAR-GEOPHYSICAL ECOLOGICAL MONITORING  
OF ORES WITH COMPLICATED MATERIAL CONSTITUTION  

ON ARTEMYEVSKY ORE DEPOSIT IN KAZAKHSTAN 
 



93 
 
 
 

УДК 550.83 
 1Пахомов С. П., ведущий геофизик; 

2Пигулевский П. И., канд. геол. наук, докторант; 
3Толкунов А. П., канд. геол. наук, глав. инж.; 

1Свистун В. К., нач. экспедиции,  
1ДГЭ “Днепргеофизика”; 

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 
3ГГП “Укргеофизика”, е-mail: dgpe@ukr.net 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМТЗ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПУСТОТ 
В ПОДРАБОТАННЫХ МАССИВАХ ГОРНЫХ ПОРОД КРИВБАССА 

 
Для выявления пустот и оценки возможности воронкообразования в восточном борту 

ЮГОКа Кривбасса были выполнены исследования методами аудимагнитотеллурического 
зондирования (АМТЗ) и резонансно-акустического профилирования (РАП).  

Работы АМТЗ выполнялись в частотном диапазоне от 10000Гц до 1Гц станцией MTU-5A 
канадской фирмы “Феникс” по семи профилям, которые проходили над возможными пустота-
ми и трещиноватыми зонами. Всего было отработано 56 физических точек при погрешности 
определения импеданса 4,1 %. Шаг наблюдения составил 10м. Регистрировались пять компонент 
электромагнитного поля (Ех, Еу, Нх, Ну, Нz). Датчиками электрического поля служили линии  
MN длиной 10м; датчиками магнитного поля – магнитные датчики МТС-30. Длительность одной 
записи составляла 15 минут. Азимуты датчиков поля были равными х = 0˚ и у = 90˚. Плановое  
и высотное положение точек АТМЗ определялось встроенным в измеритель MTU-5A GPS.  

Измерения методом РАП проведены по 8 профилям с шагом измерений 5 метров. Регис-
трация сигнала осуществлялась аппаратурным (измерительным) комплексом РАП-2008, разра-
ботанным компанией ИнтерГеоРАП (с 2008 г. GEOEXPLORE) в 2009 году. Измерения были 
проведены на частоте дискретизации сигнала 2000 герц, длина записываемого сигнала состав-
ляла 8192 отсчёта. Общее количество полевых измерений на объекте составило 158 точек. 
Погрешность определения глубин не превышала 2,5 %.  

По результатам качественной обработке была выполнена геологическое расчленение 
среды и построена ее нормальная модель. В дальнейшем проводилась полуколичественная 
обработка, для чего были использованы результаты качественной обработки и проведен вейв-
лет-анализ электромагнитных параметров (импеданса, фазы и сопротивления). После этих 
процедур проводились одномерная и двухмерная инверсии (программы: msu_mt1d, MTS_Prof inv, 
MT-2Dtools). В итоге были получены вертикальные разрезы поведения электромагнитного 
поля с глубиной. 

Обработка метода РАП выполнялась по двум направлениям – до глубин 50 и 300 метров, 
соответственно. В первом случае использовался алгоритм, ориентированный на выделение 
“градиентных” зон спектральных амплитуд, во втором, – на визуализацию амплитуд частотно-
го спектра. 

Выделение объектов проводилось по результатам совместного анализа всех вариантов 
обработки АМТЗ и РАП. При этом упор делался на решение двух задач: первая – изучение 
верхней части разреза для выделения участков предполагаемого воронкообразования; вторая – 
изучение более глубинной части разреза (до 300 метров), для выяснения влияния отработанных 
горных выработок на процессы способствующие развитию ослабленных зон.  

Локализация предполагаемых участков воронкообразования проводилось по понижен-
ным сопротивлениям (1 – 10 Ом·м) в методе АМТЗ и по результатам морфоструктурного 
анализа РАП-разрезов – морфологии зон повышенных градиентов частотных спектров. Выделение 
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предполагаемых участков отработанного пространства и появления ослабленных зон проводи-
лось по высоким сопротивлениям от 200 до 1000 Ом·м по методу АМТЗ и как структурных 
особенностей частотного спектра, так и его амплитуд по методу РАП. 

Выводы.  
Многочисленные горные выработки оказали активное воздействие на состояние изучае-

мого пространства [1]. Это привело к интенсивной дифференциации физико-механических 
свойств среды и, как следствие, развитию множества ослабленных зон, над которыми при 
определенных геодинамических условиях могут спонтанно происходить процессы обрушения 
их кровли, т. н. куполение заброшенных выработок, вплоть до выхода их на поверхность и 
образования воронок.  

 
1. Пигулевский П. И. К вопросу становления геофизики техногенной безопасности и соз-

дания тектонической основы для решения ее задач / П. И. Пигулевский, В. К. Свистун,  
О. К. Тяпкин // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Геологія і географія. – Дн-ськ, 
2000. – Вип. 3. – С. 24–30.  
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ СТАТИЧНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ 
НА РУХ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В КОРЕНЕВІЙ СИСТЕМІ РОСЛИН 

 
Відомо, що штучно створені в ґрунті додаткові магнітні поля впливають на кореневу си-

стему рослин і, отже, на розвиток рослин, їх ріст, вміст поживних речовин і т. д. Причиною 
того, що магнітне поле може впливати на рослину, є наявність у молекул поживних речовин, 
що рухаються по кореневій системі, електричного заряду. Тому канали з рухомими в них 
соками одночасно являють собою систему, в якій протікає змінний електричний струм з мікро-
амплітудой. Вплив магнітних полів на кореневу систему викликає появу сил, які змінюють 
характер руху в ній поживних речовин і тим самим змінюють процес розвитку рослин в ту або 
іншу сторону.  

Актуальність дослідження впливу магнітних полів на кореневу систему рослин визнача-
ється тим, що при певних параметрах впливу на рослини полів в них можуть відбутися не 
тільки позитивні, але і негативні зміни, які позначаться на процесах обміну і, в кінцевому 
рахунку, на біологічному стані рослини. 

Для дослідження зазначеного впливу розглянемо структуру, аналогічну каналах, по яких 
в корені рухаються поживні речовини. Нехай є циліндр радіуса R, довжини L, з жорсткими 
стінками (рис. 1). По каналу рухаються поживні речовини. Поза каналу діє статичне магнітне 

поле з амплітудою ( ) ( )0
H r . 
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Рис. 1. Геометрія каналу руху поживних речовин 
 

Для вирішення даної задачі скористаємося рівнянням гідродинаміки Нав’є-Стокса [1] 

( ) 1 1 1 div
3

v v v P f v v
t

⎛ ⎞+ ⋅ Δ = − ∇ + + Δ + + ∇⎜ ⎟
⎝ ⎠

∂ η ηξ
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,  (1) 

Сила f  показує дію магнітного поля на пов’язаний із середовищем струм і дорівнює 
( ) ( )0

0 ,f j H r⎡ ⎤= ⎣ ⎦μ
 

 (2) 

Після ряду перетворень рівняння (1) може бути представлено у вигляді трьох скалярних 

рівнянь. При цьому вважаємо, що швидкість 0v  має тільки повздовжню складову, тобто 
0
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При відсутності зовнішнього магнітного поля рівняння (3) повинні дати початкове 

поле швидкостей. Поява зовнішнього поля повинна внести поправку в ці швидкості. Заціка-
вленість представляє, очевидно, рішення першого рівняння (3), яке дає швидкість руху 
поживних речовин до стінок каналів кореневої системи, і третього рівняння, яке дасть 
змінене поле поздовжніх швидкостей. Крім того, поява азимутальної швидкості представляє 
менший інтерес, ніж радіальної, відповідальної за ослаблення потоку рідин, що живлять, 
уздовж каналів.  

Проведено чисельний розрахунок радіальної і осьової складової швидкості і руху поживних 
речовин по кореневому каналу. Значення констант взяті з довідкової літератури, зокрема з [2]. 
Результати розрахунків представлені у вигляді графіків (рис. 2 а, б). 
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а)  б)  

Рис. 2. Залежність амплітуди радіальної швидкості потоку поживних речовин rv  від радіуса каналу (а), 

залежність амплітуди осьової швидкості потоку поживних речовин zv Σ  від радіуса каналу (б) 
 
Таким чином, зовнішнє магнітне поле збільшує швидкість руху поживних речовин по 

кореневій системі, яка обернено пропорційна довжині кореня. Отже, для довгих коренів біль-
шою мірою буде проявлятися вплив на поперечну складову швидкості, для коротких – навпаки.  

У зв’язку з цим витікає, що підбираючи для кожного типу рослин величину намагніче-
ності і розташування збудників магнітного поля можна домагатися необхідного ефекту їх 
стимуляції або пригнічення. 

 
1. Бай Ши-И. Магнитная газодинамика и динамика плазмы. – М.: Мир, 1964. – 172 с.  

2. Плонси Р., Барр Р. Биоэлектричество. Количественный подход: Пер. с англ. – М.: Мир, 
1992. – 366 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ  
ЧОРНОЗЕМНИХ ГРУНТІВ НА СХИЛАХ 

 
Вступ. 
Вимоги до проведення ґрунтознавчих досліджень в умовах сучасного ринку сільського-

сподарських земель лежать в площині оперативності, здешевлення вартості визначень та 
підвищення їх продуктивності. Також не останнім фактором виступають вартісні показники, 
що є суттєвим недоліком традиційного підходу. У той же час, визначення повинно проводи-
тись на основі загальновизнаних методик та за допомогою сучасної апаратурної бази. Серед 
відомих методів вивчення властивостей речовини вельми перспективним та відповідним до 
згаданих вимог є комплекс магнітних характеристик. Завдання даної роботи – вивчити характер 
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розподілу магнітних характеристик деяких чорноземних грунтів Харківської області та оцінити 
можливість застосування цих даних у комплексі ґрунтознавчих досліджень. 

Об’єкти, методи та умови досліджень.  
Об’єкти досліджень розташовані на землях ТОВ “Відродження” Харківського району. Гру-

нтовий покрив ділянок представлений чорноземом типовим. Вони розташовані на схилах від 1 до 
4°. На момент відбору проб на полі знаходились посіви кукурудзи у фазі 5–8 листків (попередник – 
соняшник). Відбір ґрунтових проб проводився з орного шару – горизонту 0…20 см. При відборі 
було здійснено просторову прив’язку за допомогою GPS-приймача. Для відібраних зразків було 
визначено стандартними методами вміст гумусу, гранулометричний та мікроагрегатний склад. 
Координати місць відбору було проаналізовано за допомогою комп’ютерної програми “Грунтоза-
хисна експертиза” для визначення їх ерозійного індексу за методикою М. В. Куценка [1, 2]. 

При виконанні даного дослідження використовувались дані про питому магнітну сприй-
нятливість, відповідно до прийнятої у країнах колишнього СРСР методики [3]. Для визна-
чення можливого зв’язку з ерозійними параметрами відібрані зразки групувались по 3 катего-
ріях, критеріями для яких були ступінь прояву дії ерозійних процесів на поверхню грунту:  
1 – без видимих проявів дії ерозійних процесів, 2 – початку появи розмивів, 3 – з стійкими 
проявами дії водних потоків.  

Результати досліджень.  
З розвитком апаратурної бази магнітометрії оперативність, експресність та дешевизна 

методу стають передумовою його застосування для вирішення більш складних завдань [4-6],  
у тому числі і пов’язаних з вивченням ерозійних процесів [6]. На території колишнього СРСР 
виникло кілька наукових центрів, де розвивався даний напрямок: Іжевський СГІ, МДУ, Ярослав-
ський ТУ [7]. Важливою перевагою описаного методу є його експресність та дешевизна. При 
використанні методики О. Ф. Вадюніної [3], час одного визначення не перевищує 2 хвилин. 
Результати проведених визначень подано в табл. 1 та 2. 

Аналіз даних табл. 1 свідчить про існування тісного зв’язку між значеннями МС та та-
кими важливими характеристиками грунту як вміст гумусу та вміст фізичної глини. Так коефі-
цієнт кореляції між показниками МС та вмісту гумусу становить 0,946, а між МС та вмістом 
фізичної глини 0,722. Це дозволяє зробити висновок про придатність використання даних про 
магнітні характеристики грунтів для прогнозу розподілу цих важливих характеристик грунтового 
покриву. Достовірного зв’язку між мікроагрегатним складом грунтів та їх МС не виявлено. 

 
Таблиця 1 

Результати визначення деяких фізичних, агрохімічних  
та ерозійних показників зразків грунтів дослідної ділянки 

 

Ділянка схилу Кількість 
зразків 

Питома
МС,  

*10-9м3/кг

Вміст 
гумусу,  

%

Вміст 
фізичної 
глини, % 

Індекс 
ерозійної 
небезпеки

без видимих проявів дії ерозійних процесів 5 800 4,22 58,05 0,61
початку появи розмивів 6 683 3,79 55,64 1,30
з стійкими проявами дії водних потоків 12 560 3,10 51,02 1,68
Всього по ділянці 23 644,4 3,52 53,60 1,35

 
Таблиця 2 

Деякі статистичні показники розподілу МС силової ділянки 
 

Ділянка схилу Кількість 
зразків 

Питома МС, 
*10-9м3/кг 

Стандартне 
відхилення 

Діапазон зна-
чень МС,  
*10-9м3/кг 

без видимих проявів дії ерозійних процесів 5 800 11,77 811-782
початку появи розмивів 6 683 41,09 750-640 
з стійкими проявами дії водних потоків 12 560 26,89 589-509 
Всього по ділянці 23 644,4 102,82 811-509 
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Середні арифметичні значення МС грунтів з різним ерозійним статусом змінюються від 
800*10-9м3/кг на ділянці без видимих проявів дії ерозійних процесів та 683 *10-9м3/кг на частині 
схилу з початком розмивів до 560*10-9м3/кг грунтів з стійкими проявами дії водних потоків 
(табл. 2), тобто спостерігається чітке зниження значень. Різниця між ними складає біля 15 %, 
що, створює передумови для можливості використання методу при діагностуванні процесів руху 
речовини в ландшафті. Частково це знайшло підтвердження і в наших попередніх роботах [9]. 
Ще одним підтвердженням цього є високий рівень кореляції МС з індексом ерозійної небезпе-
ки – 0,94 (який є функцією рельєфу), тоді як подібний зв’язок між вмістом гумусу та ерозійним 
показником менш виражений – 0,87. 

Висновки.  
Дані про вміст і форма сполук заліза (що, власне, і визначає значення МС) в чорнозем-

них грунтах можуть використовуватись для визначення характеру розподілу вмісту гумусу та 
гранулометричного складу як найбільш дешевий та експресний метод. Створена на їх основі 
картограма значень МС грунтів може бути застосована при проведенні крупномасштабних 
грунтових обстежень а також при складанні плану проведення заходів по захисту рослин та 
агрохімічних робіт. Також такі дані можуть бути задіяні при діагностуванні процесів руху 
речовини в ландшафті. Різниця між значеннями МС грунтів дає уяву про напрямки та інтенси-
вність такого руху. 
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ДО ПРОБЛЕМИ КАРТОГРАФУВАННЯ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Проблема картографування проявів ерозійних процесів на землях сільськогосподарського 
призначення досить гостро стоїть як перед господарюючими суб’єктами так і перед спеціаліс-
тами з охорони природи та землевпорядниками. Ці дані необхідні для планування проведення 
агротехнічних заходів та боротьби з ерозією. Цікавою буде ця інформація і потенційним влас-
никам в умовах майбутнього ринку земель сільськогосподарського призначення. 

Відомий цілий ряд методик визначення ступеню еродованості грунтів. Ці визначення 
мають цілий ряд суттєвих вад, серед яких головними є ресурсо та працеємкість, а, відповідно, 
і висока вартість, що не дає змоги проводити ці роботи з необхідною детальністю [1]. Протягом 
останніх десятиліть проводились численні спроби вирішення цього питання. Поряд з традицій-
ними застосовувались і притаманні геофізикам методи. Певних результатів було досягнуто 
дослідниками Іжевського СГІ: було оформлено авторське свідоцтво на застосування даних про 
магнітну сприйнятливість грунтів для визначення їх еродованості [2]. В Україні роботи у цьому 
напрямку було проведені у КНУ та НАК “Надра України”, проте далі поодиноких піонерних 
публікацій процес не був розвинутий [3-5]. Дана робота являє собою дослід використання 
магнітної сприйнятливості грунтів при складанні картограми еродованості земельної ділянки. 

Дослідження виконувалось на земельній ділянці ТОВ “Віродження” Харківської області 
(схема відбору зразків показана на рис. 1). Для відібраних зразків було визначено вміст гумусу 
та питому магнітну сприйнятливість. Також для точок відбору було обчислено значення еро-
зійного індексу (за методикою М. В. Куценка). Картограми результатів визначення вмісту 
гумусу (в відсотках), ерозійного індексу та питомої магнітної сприйнятливості (МС) (10*м3/кг) 
подано на рисунках 2–4. Результати визначень було проаналізовано за допомогою комп’ю-
терної програми типу Statistika. Отримані дані визначень було нанесено на карту у вигляді 
шарів середовища MapInfo. 

 

 
 

Рис. 1. Топографічна карта та план розміщення точок відбору проб 
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Характер розподілу всіх трьох досліджуваних показників є димодальним, з яскраво ви-
раженим максимумом для південно-східної частини ділянки та мінімумом у північній частині 
(рис. 2–4).  

Результати аналізу показують високий кореляційний зв’язок між цими показниками. Ко-
ефіцієнт кореляції лежить у межах 0,86–0,88. Максимум значень МС відповідає максимальним 
значенням коефіцієнту гумусу та мінімальним значенням ерозійного індексу.  

На всіх трьох картограмах простежуються чітка залежність показника від топографічно-
го фактора. Повною мірою відображені морфологічні особливості будови схилу.  

 

 
 

Рис. 2. Картограма вмісту гумусу в грунтах дослідної ділянки 
 

 
 

Рис. 3. Картограма ерозійного індексу грунтів дослідної ділянки 
 

 
 

Рис. 4. Картограма питомої магнітної сприйнятливості грунтів ділянки 
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Порівнюючи приведені способи відображення дії ерозійних процесів, слід відзначити 
працеємкість кожного з них для території досліджень. Визначення вмісту гумусу (з відбором 
проб) – 20 люд/год, визначення МС грунтів – 8 люд/год, обчислення ерозійного індексу  
(при наявності актуалізованих карт) – 6 год. Дані про МС грунтового покриву можуть бути 
використані при дослідженнях процесів ерозії. Метод має значні переваги перед аналогічним  
з використанням даних про вміст гумусу завдяки експресності та нижчій вартості. 
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ІНФОРМАТИВНІСТЬ МАГНЕТИЗМУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ. 
РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ 2012 

 
Дослідження інформативності є ієрархічно наступним науковим щаблем вивчення маг-

нетизму ґрунтового покриву (педомагнетизму). У даній публікації пропонуємо коротко зупи-
нитися на вже досягнутому та перспективному у контексті розвитку даного напрямку. Три 
роки тому у межах попередньої конференції нами було поставлено ряд завдань та окреслені 
основні вектори розвитку педомагнетизму в Україні [1]. Пропонуємо зупинитися на кожному 
напрямку дослідження інформативності ґрунтового покриву станом на 2012 рік окремо. 

Стан проблеми в Україні та Світі. Про сучасний стан розвитку будь-яких наукових 
досліджень, у першу чергу, слід судити за кількістю публікацій та відповідних конференцій, 
що проводяться за певний проміжок часу із врахуванням вагової долі наукового напрямку по 
відношенню до усієї науки. Ведучи мову про магнетизм ґрунтового покриву, як складову більш 
ширшої наукової сфери магнетизму оточуючого середовища, найбільш інформативними вба-
чаються результати, що представляються на конференціях, які організовуються нашими коле-
гами з Чеської та Словацької академій наук кожні 2 роки. Остання відбулася нещодавно 
у словацькому Зволені [2]. Розширюється географія досліджених ґрунтів магнітними методами. 
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При цьому вивчаються як техногенно забруднені ґрунтові покриви з метою визначення ареалів 
екологічного забруднення, так і незабруднені ґрунти з метою подальшого з’ясування магнітної 
мінералогії, генезису, розподілів по генетичним горизонтам. Фактично отриманий масив 
педомагнітної інформації має стати основою для побудови магнітних моделей ґрунтових 
покривів як в Україні, так і у світі.  

Методологія педомагнетизму. Виходячи із аналізу перспектив розвитку геофізики пе-
досфери та згідно практичним матеріалам, які накопичені автором, існує обґрунтована необ-
хідність створення методології магнітометричних досліджень педосфери. Педосфера представ-
ляє собою верхній горизонт літосфери, який включає власне ґрунти та процеси ґрунтотворення. 
На останні впливають, окрім власне ґрунтотвірних процесів, геологічні процеси, які протікають 
у глибинних структурах літосфери, антропогенний та техногенний вплив на відповідні ґрунтові 
покриви. При цьому педосфера характеризується здатністю на відображення у своїй структурі 
інформації про придатність для аграрного виробництва, ступінь забрудненості території, 
можливі поклади корисних копалин. 

Створення методології педомагнетизму дозволить визначити систему рішень при побу-
дові характерних еталонних магнітних моделей ґрунтових покривів. Власне методологія педо-
магнетизму – це система базисних принципів, методів, методик магнітометричного розділу 
геофізики педосфери.  

Побудова магнітних моделей педосфери України. Даний напрям є частиною технічно-
го завдання держбюджетної теми, що виконується на геологічному факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, підрозділ “Розробка теорії та методології 
побудови динамічних геолого-геофізичних моделей педосфери як індикатора стану довкілля на 
прикладі ДДЗ”. Стосовно теорії та методології виконання поставленого завдання йшлося  
у попередньому пункті. Фактично постає завдання дослідити основні способи та засоби реалі-
зації запропонованої методології при вивченні еталонних об’єктів педосфери. При цьому слід 
розглянути теоретичні та практичні аспекти методології вивчення педосфери засобами магні-
тометрії, оцінити якість та ефективність розв’язання поставленої науково-практичної задачі на 
прикладі комплексу реальних об’єктів педосфери та їх магнітних моделей у межах основних 
ґрунтово-кліматичних зон України. 

Інформативність педомагнетизму у аграрному секторі. У своєму сьогоденні дослі-
дження аграрної складової педомагнетизму підійшло до ієрархічно наступного етапу свого 
розвитку. На даний момент нами досліджено загальні характеристики поведінки магнітних 
параметрів для різних типів ґрунтів України, при різноманітних ландшафтних та геоморфологіч-
них умовах. Наступний крок у дослідженні педомагнетизму у сільському господарстві та ґрунтоз-
навстві (даний напрямок також називається агрогеофізика) є вивчення його інформативності.  

При цьому вирішуються завдання картування ґрунтових покривів, визначення перспек-
тив та напрямків ведення аграрного виробництва на сільськогосподарських землях залежно від 
ступеня їх деградації, змитості, еродованості. За магнітними параметрами, в першу чергу 
магнітною сприйнятливістю, експресно та високоефективно можна визначати потенційну 
родючість ґрунтів, необхідність проведення технічних та агрономічних процедур. При цьому 
відповідна методика картування сільськогосподарських угідь найбільш ефективною є у дина-
мічному варіанті (магнітна зйомка у русі з використанням у якості тяглової сили сільськогос-
подарської техніки, яка паралельно веде обробіток земель).  

Інформативність педомагнетизму та охорона довкілля. Використання засобів магне-
тизму ґрунтового покриву для вирішення завдань охорони довкілля є найбільш вивченою 
частиною педомагнетзму. При цьому не викликає сумніву актуальність прикладного значення 
магнітометрії для вирішення екологічних завдань, що доводиться безліччю прикладів як  
в Україні [3], так і за її межами [4]. Однією з важливих складових системи спостереження за 
станом природного навколишнього середовища є екологічний моніторинг ґрунтів. Ґрунтовий 
покрив – найбільш об’єктивний та стабільний індикатор техногенного забруднення екосистеми 
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на відміну від міграційних середовищ, таких як вода та атмосфера. Інформаційна база моніто-
рингу стану ґрунтового покриву включає дані про родючість сільськогосподарських угідь, 
хімічне забруднення ґрунтів та інші види техногенної деградації ґрунтового покриву. 

Інформативність педомагнетизму при ультрадетальній магнітометрії. На сучас-
ному етапі функціонування геологічної галузі України перспективи розвитку мінерально-
сировинної бази пов’язуються, перш за все, із завданням підвищення ефективності відповідних 
пошукових та розвідувальних робіт. Реалізація такого підходу стає можливою за рахунок 
розробки нових наукових засад та залучення сучасних технологій геологорозвідки. Серед 
методів геофізики, без яких сьогодні будь-які прогнозні та пошукові роботи неможливі, високу 
ефективність, експресність та економічну доцільність демонструють засоби магнітометрії. При 
цьому одним із ключових факторів стає детальність відповідних робіт. Під ультрадетальною 
магнітометрією ми розуміємо комплексні магнітометричні дослідження геологічного середо-
вища, які включають магнітну зйомку з необмеженою детальністю та вивчення петро- і педо-
магнітних характеристик, зокрема ефективної намагніченості природних об’єктів. У такий 
спосіб ультрадетальна магнітна зйомка дозволяю отримувати матеріали, які можуть бути 
використані при усіх видах досліджень – від вивчення ґрунтового покриву до пошуків нафти  
і газу. Крім того, результати такої зйомки не потребують періодичного оновлення, включаючи 
зміну масштабу спостережень. 

Інформативність педомагнетизму при пошуках вуглеводнів. У контексті одного з ос-
новних завдань геологічної галузі України – пошуків нафти та газу, актуальною вбачається 
перспектива використання магнітометричних та магнітних методів для пошуків вуглеводнів 
Аномалії магнітного поля у декілька нТл, які фіксуються засобами магнітометрії, часто 
пов’язуються з покладами вуглеводнів. Накопичений фактичний матеріал (як літературний, так 
і власний) [5] підтверджує той факт, що існує позитивна кореляція між підвищенням концент-
рації магнетиків у гірських породах і ґрунтовому покриві та вуглеводневим ефектом. Вторинні 
магнітні мінерали, які формуються в процесі міграції вуглеводнів можуть створювати магнітні 
аномалії як у нижчезалягаючих горизонтах, які вскриваються відповідними свердловинами, так 
і у ґрунтах, які розповсюджені в межах вуглеводневих ареалів. Відповідні магнетики утворю-
ються в процесі окиснення первинних залізистих мінералів. Зокрема, аутогенні магеміт та 
магнетит з нафтоносних прошарків можуть формуватися за рахунок заміщення сидериту під 
час комплексних геохімічних процесів. Іншим вторинним магнітним мінералом може виступати 
піротин, як продукт взаємодії вуглеводнів з піритом. Крім того, зафіксовані випадки (наприклад, 
родовище нафти Сімпсон у США) створення феримагнітним грейгітом локальних магнітних 
аномалій за рахунок високої природної залишкової намагніченості грейгітвмісних гірських порід. 

Виявлення ділянок з підвищеними магнітними властивостями та концентрацією тонко-
зернистих частинок у гірських породах та ґрунтовому покриві може стати важливим інструме-
нтом при пошуках нафти та газу. Комплексуючи магнітні та магнітометричні дані із іншими 
пошуковими методами можна отримати додаткову важливу, дешеву та експресну інформацію. 
На даному етапі важливим є створення чіткої теоретичної бази використання даної інформації 
при пошуках вуглеводнів. 

Педомагнітна база даних. Сучасний стан педомагнітних досліджень в Україні та наяв-
ний масив відповідних фактичних матеріалів індукував вимогу створення сучасної бази педо-
магнітної інформації. Перший варіант її ієрархічної побудови включає 5 основних блоків  
у межах кожної дослідної ділянки [6]. Першочерговим завданням наразі є остаточне узгодження 
архітектури вивчаємої бази даних та проведення оптимального комплексу робіт стосовно 
інформаційно-технологічного забезпечення її побудови.  

 
1. Меньшов О. І., Сухорада А. В., Буковський В. П. Інформативність педомагнетизму // 
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ МАГНІТНИХ МЕТОДІВ  
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ  

У ДУНАЙСЬКОМУ РЕГІОНІ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Після розширення кола учасників Європейського Союзу (ЄС), що відбулося у 2004 та 

2007 роках, Дунайський регіон став найбільшим інтернаціональним річковим басейном у світі 
та наразі в основному належить до простору ЄС. З новими вимогами актуалізувалося завдання 
покращення соціально-економічного розвитку регіону, конкуренції, екологічного менеджмен-
ту, модернізації засобів безпеки та транспортних коридорів. 

Дунайський регіон – це функціональні терени, які визначаються басейном річки. У геог-
рафічному плані стратегія ЄС охоплює в першу чергу країни члени ЄС – Німеччину (Баден-
Вюртенберг, Баварія), Австрію, Словаччину, Чехію, Угорщину, Словенію, Румунію та Болгарію. 
Серед країн поза меж ЄС виділяються Хорватія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, 
Молдова та Україна.  

Серед низки викликів, на яких зауважує ЄС, ми пропонуємо зупинитися на проблемі 
охорони довкілля. Дунайський регіон є основним міжнародним гідрологічним басейном та 
екологічним коридором. Він вимагає регіонального підходу до збереження довкілля, просторо-
вого планування водного менеджменту. Основними проблемами є неочищені стоки, змивання 
добрив, забруднення та ерозія ґрунтового покриву. Крім того, необхідно брати до уваги вплив 
на оточуюче середовище транспортних вузлів, розвиток туризму та нових підприємств з вироб-
ництва енергії. Серед пріоритетних сфер охорони довкілля у Дунайському регіоні, що закладе-
ні у план дій ЄС, є необхідність відновлення та підтримки якості вод, управління екологічними 
ризиками, збереження біорізноманіття, ландшафтів, якості повітря та ґрунтів. 

Як зазначається у оприлюдненій стратегії розвитку ЄС у Дунайському регіон, втрата 
природних ареалів спричиняє тиск на флору і фауну. Фрагментація екосистем, інтенсифікація 
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використання земель та неконтрольований урбаністичний розвиток є основними елементами 
тиску. Метою ЄС є завдання до 2020 року зупинити зазначені вище загрозливі процеси та 
відновити відновлюючи функції екосистем. 

Беручи до уваги, що питання ерозії орних земель, забруднення гідросфери та атмосфе-
ри отримали у Стратегії належну увагу, а серед основних цілей ЄС до 2020 року зменшити на 
25 % частку територій, що зазнали впливу ерозійних процесів, виникає можливість та необхід-
ність залучення магнітних геофізичних методів для вирішення окресленого кола завдань. 

Зупинимося на короткій характеристиці можливостей засобів магнетизму навколишньо-
го середовища у деяких зазначених у Стратегії сферах. Першим є можливість контролю за 
забрудненням повітряного басейну найбільш урбанізованих частин Дунайського регіону. 
Фізична суть позитивної кореляції між величинами магнітної сприйнятливості та вмістом  
у дослідних зразках важких металів та інших небезпечних речовин полягає у наступному [1-2]. 
Деякі важкі метали (в першу чергу свинець, цинк, мідь) легко адсорбуються на поверхні окси-
дів заліза – представлених магнітними частинками розміром менше за 10 мкм, або можуть 
потрапляти в їх кристалічну решітку під час високотемпературних техногенних процесів. За 
рахунок зазначеного вище процесу спостерігається підвищення магнітних властивостей зразків 
при більш високому ступені забруднення атмосфери. Більш вивченим питанням як в Україні, 
так і у Світі є екомагнітний контроль найбільш техногенно і промислово навантажених терито-
рій за допомогою дослідження магнітних властивостей грунтового покриву. Верхній шар 
грунтів, які розповсюджені у місцях функціонування потужних промислових підприємств, 
теплоелектростанцій, розгалуженої мережі автомобільних та залізничних доріг, міських агло-
мерацій, накопичує шкідливі речовини. Вміст останніх корелюється з магнітними параметрами 
(у першу чергу магнітною сприйнятливість та показником частотної залежності магнітної 
сприйнятливості). Фізична суть даного процесу подібна до описаної вище стосовно атмосфер-
ного повітря. При цьому магнітна капаметрія є експресною та дешевою технологією вивчення 
навколишнього середовища для визначення ареалів забруднення довкілля. 

Наступним перспективним напрямком впровадження магнітних методів для вирішення 
проблем Дунайського регіону є питання ерозії орних земель. Серед низки задач, що вирішу-
ються засобами магнетизму речовини у агропромисловому комплексі особливий науковий та 
практичний інтерес викликає можливість застосування її результатів для вимірювання ерозій-
них параметрів ґрунтів, моніторингу ерозійних процесів, калібрування та апробації моделей 
ерозії – основи стратегії планування проведення протиерозійних заходів. Карти розподілів 
магнітної сприйнятливості в межах ерозійно небезпечних ділянок цітко вказують на місця 
змивання родючого шару, засоленості, визначають місця необхідності внесення комплексу 
добрив, тощо. 

Таким чином, за рахунок своєї дешевизни, експресності та високого ступеня кондицій-
ності магнітні методи можуть суттєво допомогти у реалізації Стратегії охорони довкілля 
Дунайського регіону.  

  
1. Spassov S., Egli R., Heller F., Nourgaliev D. K., Nannam J. Magnetic quantification of 

urban pollution sources in atmospheric particulate matter // Geophysical Journal International. – 2004. – 
№ 159. – P. 555–564. 2. Liu Q., Zeng Q., Yang T., Qiu N., Chan L. Magnetic Properties of Street Dust 
from Chaba City, Hubei Province, China: Its Implication for Urban Environment // Journal of Earth 
Science. – 2009. – № 20, 5 – P. 848–857. 
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ МАЛОГЛИБИННОЇ МАГНІТОМЕТРІЇ  
У ВИВЧЕННІ МЕЗОМАСШТАБНИХ СТРУКТУР  

ДОКЕМБРІЙСЬКОГО ФУНДАМЕНТУ 
(НА ПРИКЛАДІ ГАЙСИНСЬКОГО БЛОКУ) 

 
Під час геологічного картування докембрійського фундаменту польові геологічні роботи 

зазвичай виконуються відокремлено від польових магнітометричних, а останні – відокремлено 
від лабораторних досліджень. Одержані результати штучно поєднуються, все це призводить до 
значних похибок у інтерпретації магнітних даних. Нові підходи магнітометрії, як малоглибин-
на магнітометрія, вже почали активно поширюватися у практиці, але, поки що, у спеціалізова-
них галузях. В цій роботі демонструються результати впровадження у практику польових робіт 
методу магнітного сканування, що є складовим малоглибинної магнітометрії.  

Термін “магнітне сканування” запозичений з англомовної геологічної літератури і розу-
міється як послідовне зчитування магнітної інформації (індукція магнітного поля Т, магнітна 
сприйнятливість χ) сканерами (магнітометр, капаметр) крок за кроком з поверхні досліджува-
ного об’єкту по маршруту або по площі. Основний алгоритм методу МС описаний у роботі [1] і 
є таким: 1) на основі апріорних даних (геологічних та геофізичних карт, звітів і т. д.) здійсню-
ється створення маршруту і виконання деталізаційної польової зйомки магнітного поля Т і χ 
(на відслоненнях) сумісно і одночасно по одній мережі (або по узгодженим мережам) 
комп’ютерізованими портативними приладами високої точності; 2) в міру необхідності в окремих 
місцях маршруту виконується уточнююча площадна зйомка χ і Т; 3) за результатами зйомки χ  
і Т визначаються місця, де здійснюється відбір орієнтованих зразків порід для лабораторних 
петрофізичних досліджень; 4) комплексний комп’ютеризований аналіз усіх одержаних резуль-
татів та їх інтерпретація в системі з апріорними даними з використанням порівняльного магні-
тного аналізу ПМА, що розроблений авторами та описаний у роботі [2]. Коротко ПМА полягає 
у тому, що для мезоструктур докембрійського фундаменту правомірним є твердження, “подіб-
ним ультрадетальним кривим Т відповідають подібні геологічні утворення”.  

Ділянка досліджень розташована в межах струмка Райгородський між с. Слободка та 
с. Мельниковці Немировського району Вінницької області. На цій ділянці спостерігається 
субширотна орієнтація ізоліній аномального магнітного поля і виділяється кілька високоінтенсив-
них позитивних аномалій. При співставленні з геологічною картою карта магнітного поля виявля-
ється слабо узгодженою (рис. 1). Природа цих локальних та високоінтенсивних додатних аномалій 
магнітного поля залишається не з’ясованою (рис. 1). Загально відомо, що грамотна інтерпретація 
карт аномального магнітного поля дозволяє розшифровувати геологічну структуру [3].  

Аналіз кривої магнітного поля Т, отриманої пішохідною зйомкою в русі магнітометром 
М-33 (модифікованим Хоменко Р. В. – 2 виміри в секунду) показав, що Тср = 50000±1000 нТл  
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і можна виділити 2 області високих . Крива Т в областях високих значень сягає до 51000 нТл,  
і являє собою “конгломерат” з трьох максимумів, центральний з яких є найбільшим і зубчастим 
(рис. 2). Проміжок АБ на кривій Т може бути симетрично перенесеним на проміжок ВГ, при 
цьому спостерігається значна подібність їх структури та амплітуди. За ПМА на криві Т проміжки 
АБ та ВГ можуть відображати два крила однієї складки. За результатами аналізу зразків порід 
відібраних з цих ділянок теж спостерігається їх подібність. Для зразків з проміжку АБ χ зміню-
ється в середньому від 30 до 65⋅10-3 од. СІ, для зразків з проміжку ВГ від 20 до 60 ⋅10-3 од. СІ 
(дещо вищі значення χ на проміжку АБ можуть бути тим що тут відслонення менш вивітрені). 
In варіює від 0,7 до 1,2 А/м для зразків з обох проміжків. Також близькі значення густини 
2,65г/см3. Така густина ставить під сумнів тезис, що тут відслонюються плагіограніти і граніти, 
можливо вони сильно мігматизовані. Породи на вивчених проміжках включають не велику 
кількість ксенолітів з високою χ 70-100⋅10-3 од. СІ. 

 
 

а)      б)  
 

Рис. 1. Фрагмент геологічної карти (за Катюком) та карти ΔТ  
(струмок Райгородський на південь від с. Мельниковці):  

а) до проведення МС; б) після проведення МС. Умовні позначення:  
1 – біотитові плагіограніти, 2 – розлом, 3, 4 – позитивно та нульова ізолінії ΔТ,  

фонові породи – граніти біотитові 
 

49000

49500

50000

50500

51000

51500

7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

 
Рис. 2. Ультрадетальна крива Т отримана шляхом магнітного сканування вздовж струмка Райгородський  

на південь від с. Мельниковці
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Отже можна припустити, що на вивченій ділянці є складка. Таке припущення повністю 
змінює геологічну мезоструктуру, що була раніше зображена на геологічній карті. Це демон-
струє ефективність методу МС для цілей геологічного картування. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАМАГНИЧЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  
В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Интерес к выяснению полной намагниченности почв обусловлен магнитным наземным 

картированием, которое становится все более детальным и точным. То есть все более актуаль-
ным представляется вопрос о вкладе почвы в аномальное магнитное поле (АМП). И если 
индуктивную намагниченность почв легко расчитать по измеренной магнитной восприимчиво-
сти (æ), то с естественной остаточной намагниченностью (Jn) по мнению авторов дело обстоит 
не совсем просто. Так при измерениях образцов современных почв трудно (особенно в зоне 
корневой системы) отобрать ненарушенный материал размером 20×20×20 мм, необходимый 
для современной аппаратуры. Эта проблема преодолевается при измерениях на астатическом 
магнитометре, где можно работать с образцами 100×100×100 мм. Однако, как следует из [1]  
в случае равновесной намагниченности будет измерятся существенно заниженная величина Jn. 
Так же, по нашим данным, при расчете величины магнитного поля от форм рельефа (овраги, 
валы) для того, что бы получить сходимость c наблюденными аномалиями, приходится брать при 
численном моделировании значения намагниченности в 1.5–3 раза выше, чем измеренные в лабо-
ратории. Вышесказанное приводит к целесообразности измерения намагниченности почв в поле.  

В качестве такой методики нами опробована методика расчета намагниченности тонкого 
пласта при его пересечении скважиной [3]. Полевые работы заключались в следующем, –  
в пробуренную вертикально скважину глубиной 1 метр и диаметром 110мм опускался датчик 
цезиевого магнитометра, и по мере подъема до высоты 1.5 м над поверхностью, записывалась 
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величина магнитного поля (МП). Отличие нашей методики заключалось в измерении величины 
полного вектора индукции (В), а не его ветикальной составляющей (Z) [3]. Для оценки значи-
мости различий при измерениях В и Z на одном участке были пробурены три скважины под 
углами падений – 67° на север, 90°, 33° на юг. Выяснилось, что кривые каротажа в скважынах 
67° и 90° практически совпадают, в скв. 33° уменьшение поля на 25 % меньше. Таким образом, 
измеряя поле В в вертикальных скв. Можно рассчитывать намагниченность почв считая В 
направленной вертикально и равной своему полному значению. 

Разница значений поля в скважине, относительно поля над поверхностью (ΔВ), хорошо 
коррелирует с изменением æ измеренной по средним значениям проб, отобранным по стволу 
скважины (рис. 1). Обращает на себя внимание то, что продолжение линии тренда не пересека-
ет ось Х в точке 0, что очевидно связано с неучетом остаточной намагниченности. Линейность 
функции ΔВ/æ свидетельствует так же и о линейности изменения Jn (как линейно связанного 
параметра), а это значит что для того, что бы график суммарной намагниченности прошел 
через 0 фактор Кенигсбергера (Q) должен быть на уровне 5–6.  
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Рис. 1. Зависимость средних по скважине значений æ×10-3 ед. СИ 
и максимальным понижением поля в скважине относительно значений В нТл над поверхностью 

 
Так же по результатам рассчетов, суммарная намагниченность почв должна быть в не-

сколько раз выше чем получаемая при лабораторных измерениях. Подводя черту, можно 
сказать: 1) исходя из линейности зависимостей магнитных параметров, почвы в целом ведут 
себя так же как и горные породы [1]; 2) реальная намагниченность почв может быть сущест-
венно выше чем измеряемая в лабораторных условиях. Соответственно должен увеличиваться 
и вклад почвенного покрова в АМП. 
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ПРОБЛЕМА ДЕВИАЦИИ В УЛЬТРАДЕТАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СЪЕМКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ АГРОМАГНИТОМЕТРА) 

 
Для получения необходимой информации о структуре и особенностях локального маг-

нитного территории исследования необходимо иметь большой объем данных ультрадетальной 
магнитной съемки. Сама по себе такого рода съемка требует значительных ресурсозатрат в том 
числе и времени на ее реализацию. В этом случае пешеходная съемка не позволяет решить 
поставленной задачи в короткие сроки. Тогда на передний план выходит автоматизация про-
цесса с использованием самоходной передвижной техники в качестве буксира для магнитомет-
рической аппаратуры.  

Естественно такой способ проведения ультрадетальных магнитных съемок требует до-
полнительных капиталовложений. Кроме того, возникает необходимость пересмотра основных 
положений методики работ, в основном сводящихся к учету девиационного воздействия маг-
нитной массы самоходной установки. И если первая трудность решается путем совместного 
использования передвижной установки (для сельскохозяйственной техники – магнитная съемка 
в процессе выполнения операций обработки почвы), то решение второй задачи более сложное. 
Вопрос транспортировки измерительной аппаратуры в процессе измерений при проведении 
автомобильной, аеро- и морской магнитной съемки давно решен, особенно при высокоточных 
ее реализациях [1]. При этом наряду с выносом регистрирующего датчика на немагнитной или 
слабомагнитной подвеске может быть использована компенсация девиационного влияния [2]. 
Но при этом необходимо использовать специализированные передвижные установки. Для 
сельскохозяйственной техники такой подход не применим.  

Для учета девиационного воздействия применимо для сельскохозяйственной техники 
необходимо решить ряд принципиально важных вопросов:  

- характер воздействия магнитной массы на значение магнитного поля в пространстве. 
Некоторые особенности показаны в работе [3]; 

- поведение магнитного поля при статическом положении магнитной массы, ее переме-
щении и ориентации в пространстве (девиационные расхождения); 

- влияние на формирование локального магнитного поля работы двигателя (включая пе-
реходные процессы включения и выключения) вместе с другими двигающимися частями 
передвижной самоходной установки; 

- учет и уменьшение девиационного воздействия путем сведения его до уровня ошибки 
измерений магнитного поля. 

- выбор оптимального положения датчика измерительного прибора без изменения конс-
трукции буксира. 

Рассмотрим возможность решения этих вопросов. Для этого проведен ряд натурных ис-
следований, где в качестве самоходной передвижной установки использовано два типа тракто-
ров, имеющих существенные различия в конструкции и массе. Основные результаты показаны 
для трактора типа “Беларусь”. Регистрация магнитного поля осуществлялась при азимуте оси 
трактора 90° на расстоянии 2 м от профиля регистрации. В качестве регистрирующих приборов 
использованы цезиевые магнитометры ПКМ-1. При этом изучалось его влияние для двух 
основных режимов работы. Первый будем называть статическим – трактор стоит на месте  
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с выключенным (А) или включенным (Б) двигателем, а второй динамическим – трактор  
в движении. Одним из вариантов динамического режима будем считать движение трактора  
с включенным (В) двигателем, второй – выключенным двигателем (Д). Для статического 
режима съемка магнитного поля производилась в движении с дискретностью отсчета 10 изме-
рений с секунду.  

Результаты измерений для статического режима показаны на рис. 1.  
Как видно с графиков магнитного поля четко фиксируется увеличение (в несколько раз) 

значений магнитного поля для режима Б по сравнению с режимом А. Для горизонтального 
градиента такая тенденция не наблюдается. Усложнение формы аномалии может быть истол-
ковано вкладом в магнитное поле вращающихся деталей механизма трактора в особенности 
массивного карданного вала. Характерным есть также то, что момент включения двигателя на 
расстоянии 20 м в магнитном поле не выделяется на уровне фоновых значений. 

 

      
а) б) 

 
Рис. 1. Магнитное поле трактора для статического режима без учета фоновых значений:  

а) значение полного вектора магнитного поля Т, нТл, б) горизонтальный градиент ΔТ, нТл 
 

Динамический режим характерен тем что, во-первых отсутствует усложненный характер 
магнитного поля, а во-вторых изменение взаимного положения оператора и трактора очень 
сильно сказывается на характер магнитного поля. Формируются интенсивные аномалии поряд-
ка десятков нанотесл.  

Таким образом, анализ выше приведенных результатов измерения магнитного поля дает 
возможность утверждать следующее: 

А) Влияние магнитных частей передвижной установки, несмотря на характер влияния 
(статическое или динамическое состояние) имеет постоянную составляющую в магнитной поле 
и может быть компенсирована. 

Б) Девиационная составляющая на расстоянии 20 м имеет значения меньше 1 нТл при 
горизонтальном градиенте < 0,5 нТл. Выбор положения регистрирующего датчика на магнит-
ной подвеске может быть определен местом, где магнитное поле передвижной самоходной 
установки компенсируется полем магнитного буксира, что не всегда возможно. 

 
1. П. С. Ревякин, В. В. Бродовой, Э. А Ревякина. Высокоточная магниторазведка. М, “Не-

дра” – 1986. 2. Б. М. Яновский. Земной магнетизм. Л. ЛГУ – 1978. 3. О. І. Меньшов, А. В. Сухо-
рада, Р. В. Хоменко. До питання про магнітне поле трактора. Моніторинг небезпечних геологі-
чних процесів та екологічного стану середовища: наук. конф. 20–23 верес., 2007 р., матер. 
допов. – Київ, 2007 
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ПЕТРОЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОРІД ДЕЯКИХ ДІЛЯНОК  
СХІДНОГО СЕКТОРУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

 
На сучасному етапі проблема пошуків та вивчення нетрадиційних джерел вуглеводнів 

(сланцевий газ – газ ущільнених колекторів та газ вугільних родовищ) на території України 
набуває все більшої актуальності. При оцінці перспективності на сланцевий газ геологічних 
структур та комплексів, окрім економічних та геолого-геометричних параметрів, вмісту орга-
нічної речовини та ступеню термічної переробки порід, важливе значення мають петрофізичні 
параметри гірських порід. Ці дані необхідні при інтерпретації матеріалів геофізичних дослі-
джень пошуково-розвідувальних свердловин, а також при оцінці параметрів гідророзриву 
пласта. Слід відзначити, що петрофізичні дослідження до недавнього часу були направлені,  
в основному, на вивчення порід-колекторів традиційних джерел вуглеводнів і на даному етапі 
петрофізичні параметри порід-колекторів сланцевого газу є практично слабко вивченими або 
не вивченими. 

Одними із найбільш інформативних параметрів при визначенні петрофізичних властиво-
стей гірських порід є питомий електричний опір. Питомий електричний опір визначається: 
речовинним складом та текстурою породи; структурою ємнісного простору; її нафто-, газо- та 
водонасиченістю; коефіцієнтом пористості; мінералізацією пластових вод; температурою та 
тиском [1-8]. 

Особливий інтерес представляє встановлення основних факторів, що впливають на зміну 
питомого електричного опору. Зокрема, комплексні петрографічні, геохімічні та петроелектри-
чні дослідження дозволяють встановити зв’язки між електричним опором та мінеральним 
складом зразків керну. Петроелектричні дослідження до і після екстрагування зразків та після їх 
насичення моделлю пластової рідини дозволяють оцінити вплив солей і пустот на цей параметр.  

В роботі представлені результати досліджень петроелектричних властивостей зразків 
керну свердловин східного сектору ДДЗ в різних інтервалах від 1270 м до 5593 м, площі: 
Артемівська, Гашинівська Євгенівська, Куличихівська, Західно-Шебелинська, Зачепилівська. 
Породи з досліджених інтервалів свердловин представлені переважно аргілітами, алевроліта-
ми, сланцями та різнозернистими пісковиками карбону. 

Лабораторні електрометричні вимірювання сухих зразків керну виконані при температу-
рі 20о С за допомогою цифрового тераомметра С.А.6547, на постійному струмі по двохелектро-
дній схемі. Для вимірювання зразків насичених рощином NaCl застосовувався прецезійний 
цифровий RLC-метр МНС-1100. Циліндричні зразки при вимірюванні вставлялися в спеціаль-
ний кернотримач з електродами, що не поляризуються, які виготовлені із спеціальної графіти-
зованої гуми [2–4]. 

З метою встановлення залежності петроелектричних параметрів від ступеню водонаси-
ченості порід в процесі експериментальних лабораторних досліджень виконувалась серія 
електрометричних вимірювань, що дозволило побудувати кореляційні залежності між коефіці-
єнтом водонасичення (kв) і параметром насичення (Рн). 
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За результатами лабораторних вимірювань встановлено, що значення питомого електри-
чного опору, виміряні на сухих екстрагованих зразках (питомий електричний опір мінерально-
го скелету), змінюються від 98 Ом⋅м до 1585600 Ом⋅м. При цьому спостерігаються значні 
варіації питомого опору порід, що пояснюється неоднорідностями в текстурі порід (наявність 
глинистих і піщанистих прошарків та їх невпорядкованість, а також вуглефікація та піритиза-
ція порід). 

Відносно низькими питомими електричними опорами мінерального скелету (<10000 Ом⋅м) 
характеризуються, в основному, аргіліти та алевроліти чорні, вуглефіковані та піритизовані 
Артемівської, Євгенівської, Зачепилівської, Гашинівської, Західно-Шебелинської, Куличихів-
ської та Південно-Коломацької площ. Понижений електричний опір цих порід викликаний 
підвищеним вмістом глинистої компоненти, вуглефікацією та піритизацією. 

Підвищені і високі питомі електричні опори мінерального скелету (>100000 Ом⋅м) дос-
ліджених порід відмічені у грубозернистого пісковику Артемівської та кварцового пісковику  
з детритом Гашинівської площі; перешарування аргілітів і алевролітів Євгенівської площі, 
чорної бітумінозної брекчії Куличихівської площі. 

Аналіз результатів лабораторних електрометричних досліджень питомого електричного 
опору порід насичених моделлю пластового розчину (NaCl) дозволив встановити, що низькими 
питомими електричними опорами (<8 Ом⋅м) характеризуються деякі різновиди: пісковиків 
Артемівської площі; аргілітів, алевролітів чорних, вуглефікованих, піритизованих, а також їх 
перешарувань Артемівської, Євгенівської, Західно-Шебелинської, Зачепилівської, Куличихів-
ської та Південно-Коломацької площ. Понижений електричний опір цих порід викликаний 
вуглефікацією, піритизацією та підвищеним вмістом глинистої компоненти. Підвищені питомі 
електричні опори порід насичених моделлю пластового розчину NaCl (>15 Ом⋅м) зафіксовані  
у деяких різновидів пісковиків Артемівської, Євгенівської площ, а також аргілітів Артемівської, 
Гашинівської, Західно-Шебелинської та Південно-Коломацької площ. Підвищений електричний 
опір цих порід викликаний відносно зниженим вмістом глинистої компоненти. 

В результаті лабораторних електрометричних досліджень визначено відносний електри-
чний опір та його зміни для різних типів порід досліджених ділянок. Аналіз отриманих даних 
показує, що він змінюється від 7 (сірий аргіліт з органічною речовиною, Зачепилівська площа) 
до 405 (аргіліт темно-сірий, Західно-Шебелинська площа) при середньому значенні 113. 

За матеріалами лабораторних досліджень побудована кореляційна залежність між кое-
фіцієнтом пористості (kп) і відносним електричним опором (Р), яка має вигляд: 

1,440,636Р kП
−= ⋅ , при R2 = 0,81. 

В процесі експериментальних лабораторних досліджень встановлено залежності петро-
фізичних параметрів від ступеню водонасиченості порід. В результаті цих досліджень побудо-
вані кореляційні залежності між коефіцієнтом водонасичення (kв) і параметром насичення (Рн) 
для основних літологічних типів досліджених порід – пісковиків: 5,2020,958 вР kн −= ⋅ , при R2 = 0,84; 

алевролітів: 6,941,012Р kн в
−= ⋅ , при R2 = 0,82; та аргілітів і сланців: 9,520,973Р kн в

−= ⋅ , при  
R2 = 0,81. Параметр насичення визначався виразом Рн = ρнв/ρпв, де ρнв – питомий електричний 
опір неповністю водонасичених порід, ρпв – питомий електричний опір повністю водонасиче-
них порід. 

Аналіз отриманих даних показує, що пісковики мають діапазон зміни параметра збіль-
шення електричного опору від 1 до 6,9 при середньому значенні 2. Відповідний цьому діапазон 
зміни коефіцієнта водонасичення складає від 0,695 до 1 при середньому значенні 0,886. Для 
алевролітів діапазон зміни Рн складає від 1 до 12,1 при середньому значенні 2,9, а коефіцієнта 
водонасичення – від 0,674 до 1 при середньому значенні 0,895.  

Модуль показника степені n в рівнянні типу nР b kн в−= ⋅  закономірно зростає і складає: 
5,202 – пісковики, 6,94 – алевроліти, 9,519 – аргіліти та сланці. Розгляд графіків цих залежнос-
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тей показує, для алевролітів, аргілітів та сланців параметр збільшення електричного опору 
досить стрімко зростає, що свідчить про розриви струмових ланцюжків (представлених мінера-
лізованою водою в мікропорах) навіть при незначній втраті води, тобто про складний характер 
порового простору. Для пісковиків спостерігається більш пологий характер графіка, що свід-
чить про порівняно простішу структуру порового простору, більшу ступінь водовіддачі та 
крупніший формат пор. 

Петрофізичні дослідження займають важливе місце у комплексі геологічних досліджень 
і широко застосовуються при вивченні фізичних властивостей гірських порід і руд з метою 
встановлення їх складу, структури і стану при вирішенні різноманітних завдань при пошуках і 
розвідці родовищ корисних копалин, особливо у нафтогазовій геології. 

 
1. Дахнов В. Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазо-

насыщения пород. – Москва: Недра, 1975. – 343 с. 2. Вижва С. А., Рева М. В., Гожик А. П., 
Онищук В. І., Онищук І. І. Петроелектричні дослідження керну свердловини Чорноморського 
шельфу // Вісник Київського університету. Геологія. – 2008. – № 44 – С. 4–8. 3. Вижва С. А., 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЗОН УВЛАЖНЕНИЯ И ВОДОНОСНЫХ ПОТОКОВ  
НА УЧАСТКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ВЕТКИ МЕТРОПОЛИТЕНА 

 
Мобильная геофизическая технология, включающая комплекс геоэлектрических мето-

дов становления короткоимпульсного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного 
зондирования (ВЭРЗ) (экспресс-технология СКИП-ВЭРЗ), а также сейсмоакустического  
и георадарного зондирований [1-2] на протяжении последних пяти-шести лет активно приме-
нялась для изучения инженерно-геологических условий на участках строительства новых 
линий метро приповерхностного залегания в г. Киеве, а также над уже построенными и рабо-
тающими его участками.  



115 
 
 
 

Геофизические исследования на новом участке строительства Куреневско-Красноармей-
ской линии метро от станции “Васильковская” до станции “Теремки”, проведены в октябре-
ноябре 2010 г. Полевые работы выполнены на участках строительства тоннелей между  
ст. “Васильковская” – ст. Выставочный Центр – ст. “Ипподром” – ст. Теремки  

Ранее (2008 г), в процессе строительства участка между станциями “Голосеевская” – 
“Васильковская”, геофизическими исследованиями были обнаружены локальные зоны повы-
шенной фильтрации грунтовых вод. В большинстве случаев такие зоны формируются за счет 
утечек из подземных водных коммуникаций. Установлено, что миграция подземных водных 
потоков осуществляется в юго-восточном направлении, в сторону балки Голосеевского леса. 
Вдоль водных потоков сформировались зоны ослабленных грунтов. В местах, где подземные 
потоки пересекают участок строительства тоннеля, образуются опасные зоны возможного 
разрушения кровли тоннеля. Такие нарушения в виде провалов грунта и разрушения дорожно-
го полотна неоднократно возникали при строительстве перегона между станциями “Голосеевс-
кая”–“Васильковская” [5]. Поскольку ширина зон повышенной фильтрации относительно 
небольшая, от 3–5 м до 10 м (иногда до 20 м), выявить их по данным бурения разведочных 
скважин достаточно трудно. Геофизическими исследованиями, которые проводятся вдоль 
профилей с шагом 0.5–1.0 м, локальные зоны повышенной фильтрации фиксируются более 
уверенно.  

Таким образом, главными задачами проведения геофизических исследований на участке 
строительства нового тоннеля от ст. “Васильковская” до ст. “Теремки” были: а) обнаружение 
зон ослабленных грунтов, образовавшихся за счет фильтрационных водных потоков; б) уста-
новление глубин до зон повышенного увлажнения грунтов; в) выявление участков возможного 
образования провалов и проседания грунта при проходке подземного тоннеля.  

Полевые геофизические работы проводились с использованием мобильных геоэлектри-
ческих методов становления короткоимпульсного поля (СКИП), вертикального электрорезона-
нсного зондирования (ВЭРЗ) и георадарного зондирования [1–2].  

Съемкой методом СКИП над зоной строительства тоннелей фиксировались и картирова-
лись участки повышенного увлажнения грунтов. Электрорезонансным и георадарным зонди-
рованием определялись интервалы глубин залегания увлажненных грунтов. 

Проведенные геофизические исследования на участке строительства Куреневско-
Красноармейской линии метро от станции “Васильковская” – до станции “Теремки” позволили 
выявить двадцать шесть локальных зон повышенной фильтрации грунтовых вод. Водяные 
подземные потоки в зонах фильтрации пересекают участок строительства линии метро и форми-
руют ослабленные горизонты грунтов. При строительстве подземного тоннеля в этих зонах 
возможно образование провалов и проседания почвы.  

В работе [5] авторами достаточно наглядно и убедительно показано разрушающее воз-
действие подземных вод на объекты строящейся транспортной инфраструктуры и расположен-
ные вблизи здания и сооружения. Недоучет подземных водных потоков естественного и техно-
генного происхождения при проектировании будущих объектов строительства, а также при 
проведении работ по ремонту и укреплению уже построенных объектов приводит, в конечном 
счете, к существенным временным и финансовым затратам. 

Результаты выполненных и многочисленных других геофизических исследований на ра-
зличных объектах еще раз свидетельствуют о том, что при проведении проектных работ под 
строительство зданий, промышленных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры 
необходимо в обязательном порядке учитывать подземные водные потоки. 

Отработанная при решении конкретных практических задач методика проведения поле-
вых геофизических измерений комплексом геофизических методов (геоэлектрических СКИП  
и ВЭРЗ, сейсмоакустического, георадарного) позволяет оперативно и эффективно обнаруживать 
подземные водные потоки естественного и техногенного происхождения, картировать пути их 
движения и распространение по площади, определять глубины их расположения в разрезе. 



116 
 
 
 

Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что эта технология в целом позволяет операти-
вно и эффективно решать широкий спектр задач приповерхностной геофизики при существен-
ных естественных и техногенных помехах. В частности, этим комплексом геофизических 
экспресс-методов могут также эффективно и оперативно решаться специфические инженерно-
геологические задачи при строительстве объектов различного назначения, а также осуществ-
ляться регулярный мониторинг инженерно-геологического состояния среды в районах уже 
построенных. 
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МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  
И СЕЙСМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

 
Проблема изучения вариаций сейсмической, сейсмоакустической и радиоволновой эми-

ссии литосферы в последние годы привлекает все большее внимание исследователей. Очевид-
но, этот интерес обусловлен новыми возможностями, которые могут быть реализованы на пути 
решения задачи поиска предвестников землетрясений, изучения глубинного строения Земли  
и физико-химических процессов в литосфере [1-5].  

Как известно, термин “сейсмоэлектромагнитная эмиссия” или “сигнал” предполагает со-
вместное рассмотрение поля сейсмических колебаний и электромагнитного излучения. Такое 
объединение двух геофизических полей, несомненно, имеет глубокий физический смысл. Как 
свидетельствует лабораторный эксперимент и полевые наблюдения, любое механическое 
воздействие на горную породу приводит к появлению электромагнитного излучения [1, 2]. 
Таким образом, представляется безосновательным противопоставлять или разграничивать 
акустическую и электромагнитную составляющие излучения. Механические и электромагнит-
ные колебания связаны между собой. Напряжение, деформация, скорость деформации и ускоре-
ние, возникающие в земной коре в процессе ее деформирования, приводят в действие несколько 
физических механизмов возбуждения электромагнитного излучения, в частности, пьезомагнит-
ный, деформационный, индукционный и инерционный [3, 6]. 

Основываясь на модели геофизической среды в виде активной иерархически структури-
рованной блочной системы, анализируются механизмы механоэлектромагнитных преобразова-
ний. Очевидно, что процессы установления к равновесному состоянию в рассматриваемой 
системе носят ярко выраженный релаксационный характер. Ее характерная особенность – 
постоянные колебательные движения в широком спектре частот, сопровождаемые электромаг-
нитным излучением. Учитывая то обстоятельство, что общепринятым методом описания 
активных (возбудимых) сред являются нелинейные уравнения типа “реакция-диффузия”, можно 
утверждать, что само существование электромагнитного фона килогерцового диапазона являе-
тся проявлением нелинейности механоэлектромагнитных преобразований в земной коре. 

Для большинства нелинейных систем характерно хаотическое поведение, а их эволюция 
предполагает возможность множественности путей развития. Это обстоятельство указывает на 
необходимость смены классической “детерминистской” парадигмы прогноза сейсмической 
активности на парадигму нестационарных флуктуаций геофизических полей [7]. Ее основу 
составляет извлечение прогнозной информации из высокочастотных флуктуаций временных 
реализаций сейсмоэлектромагнитных параметров. С этой точки зрения кажется естественным  
и целесообразным постановку сети совместных сейсмоэлектромагнитных наблюдений, в объеди-
нении которых кроется потенциальная возможность получения качественно новой информации.  

Идеи об активной роли геологической среды позволяют по-новому подойти к проблеме 
прогноза сейсмической активности. В частности, появляется возможность извлечения прогноз-
ной информации о динамике эндогенных процессов из хаотических высокочастотных вариаций 
геофизических параметров [7]. Очевидно, эти представления могут стать основой новой пара-
дигмы прогноза – парадигмы нестационарных флуктуаций геофизических полей [7]. При этом 
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изучение геологической среды сложного структурного строения все более ориентируется  
в сторону постоянных либо режимных инструментальных наблюдений с целью контроля ее 
состояния и диагностики протекающих в ней процессов [4, 7]. 

Как известно, хаотическое поведение характерно для большинства нелинейных систем,  
а сам хаос оказался типичным свойством динамических систем. Исследования хаоса выявили 
определенную иерархию движений: от динамического описания к статистическим характерис-
тикам хаотического движения и затем к еще большему уровню сложности, когда сосуществуют 
области регулярности и хаоса. Именно этим обстоятельством может быть обоснована необхо-
димость смены “детерминистской” прогнозной парадигмы на парадигму нестационарных 
флуктуаций геофизических полей [7]. Перспективными в этом плане выглядят подходы, разви-
ваемые в последнее время, в частности: методы, базирующиеся на идеях отслеживания параме-
тров, характеризующих самоподобие, скейлинговые свойства сигналов и их изменение во вре-
мени [7], а также методы изучения временных изменений статической структуры динамичес-
ких процессов с применением различного рода параметризаций наблюдаемых сигналов [7, 8]. 
Суть этих методов в конечном итоге состоит в построении различного рода интегральных 
показателей (прогнозных критериев) на различных временных интервалах усреднения. Предп-
ринята попытка установления уравнений для определения средних характеристик параметров 
сейсмической активности блочно иерархической структуры (активной геологической среды) 
и их поведения во времени, определения уровня консолидации рассматриваемой структуры как 
одного из ее основных качественных свойств. 

С учетом того факта, что противопоставлять или разграничивать акустическую (сейсмоаку-
стическую) и электромагнитную составляющую единого сейсмоэлектромагнитного поля безосно-
вательно, кажется естественным вывод о целесообразности и необходимости реализации идеи 
об организации и постановке совместных сейсмомагнитных наблюдений с целью выполнения 
и опробования специальных методических экспериментов, ориентированных на измерение  
и анализ совокупности электромагнитных информационных параметров прогноза. Очевидно, 
здесь требуются дополнительные усилия с целью создания необходимой эмпирической или, 
точнее, экспериментальной основы для проверки существующих теоретических положений 
сейсмоэлектродинамики и прогноза. 

Разработка технологии мониторинга параметров электромагнитного и сейсмических по-
лей предусматривается, прежде всего, с целью накопление статистически представительной 
сейсмологической и электромагнитной информации для ее последующего анализа и выявления 
аномальных записей измеряемых параметров, предшествующих сейсмическим событиям. 
Работа в этом направлении построена в строго логической последовательности: от теоретичес-
кого обоснования связи электромагнитных сигналов литосферного происхождения с сейсмиче-
скими событиями, через разработку аппаратурно-методического и программно-алгоритмического 
обеспечения с конечным продуктом в виде создания опорной сети автоматических пунктов 
сейсмических и электромагнитных наблюдений на территории Украины и центра накопления, 
хранения и обработки информации в Институте геофизики НАН Украины. 

Аппаратурно-методическое обеспечение сети автоматических пунктов сейсмических  
и электромагнитных наблюдений базируется на разработках новейших образцов цифровых 
регистраторов сейсмических и электромагнитных сигналов и их адаптации для проведения 
совместных мониторинговых наблюдений и получения данных в необходимых форматах для 
их последующего анализа и обработки. В настоящее время автоматические пункты сейсмичес-
ких и электромагнитных наблюдений оборудованы на о. Змеиный (Черное море), в Николаевс-
кой и Полтавской обсерваториях.  

Накопление статистически представительного экспериментального материала о связи им-
пульсного электромагнитного и сейсмического литосферного излучений позволит ближе подойти 
к решению сложнейшей задачи современности – краткосрочному прогнозу землетрясений. 
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РАДІОБЕРИЛІЙ-10 – ГЕОФІЗИЧНИЙ ІНДИКАТОР  
КВАЗІПЕРІОДИЧНИХ КОЛИВАНЬ ПРИЗЕМНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ  
ТА СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ОСТАННЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ 

 
Радіоберилій-10 (10Ве), акумульований в природних архівах, використовують для вирі-

шення наступних задач: 
• абсолютного датування. 10Ве має більш вигідні геохімічні властивості депонування  

в різних середовищах, ніж 14С, що дає змогу використовувати його із хронометричними цілями  
для зразків, як неорганічного, так і органічного походження у часовому проміжку 105–108 років; 

• уточнення варіацій 14С. Швидкості утворення радіоізотопів 10Ве і 14С приблизно про-
порційні, що дає змогу заповнювати хронометричні пробіли варіацій 14С; 

• відновлення ритмів сонячної активності і визначення сонячного форсингу. Варіації 
14С і 10Ве в атмосфері обумовлені флуктуаціями космічного випромінювання, модульованого 
змінами магнітного поля Землі і Сонця, дозволяють відновити ритми сонячної активності;  

• відновлення величини напруженості геомагнітного поля. Відновлення величини на-
пруженості геомагнітного поля проводять і за вмістом 10Ве у різних природних архівах; 

• геохімічний трассер 10Ве, як доказ захоплення океанічних осадів у процесі субдукції. 
В зоні субдукції у вулканічних породах в області океанічних жолобів виявлено значний вміст 
10Be, а у викидах вулканів, віддалених від жолобів, він майже не зустрічається (вміст 10Ве 
в породах від моменту субдукції осадів до утворення острівнодужних вулканічних порід пови-
нен бути співставимий); 
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• хронометр вулканічних вивержень. Аналіз вмісту 10Ве в піщаниках і кварцитах вул-
канічного походження дозволяє визначити вік вивержень (космічне випромінювання при 
взаємодії з атомами кисню в крупинках кварцу приводить до утворення в них 10Ве).  

Авторами запропоновано використовувати 10Ве також як геофізичний індикатор ква-
зіперіодичних коливань приземної температури в останньому тисячолітті. 

Особливості коливань вмісту 10Ве в атмосфері в останньому тисячолітті. Для аналізу 
нами були використані два ряди даних, отриманих при аналізі кернів льоду в Антарктиді [1, 3, 4] 
для періоду 1000–1850 рр. На рис. 1 показано віковий хід нормованих варіацій 10Ве. Як бачимо, 
має місце характерне, практично лінійне, підвищення його вмісту з тенденцією 0,14÷0,75  
за 1000 років. Відповідно до результатів спектрального аналізу стандартизованих рядів (від ряду 
відняли тренд), максимальні значення амплітуди коливань вмісту 10Ве в атмосфері останнього 
тисячоліття приходиться на періоди 54±2, 63±3, 85±5 110±10, 170±10 років (див. рис. 2). Квазі-
періодичні коливання з періодами 54±2 і 63±3, мають, можливо, одну природу, бо, очевидно, 
відбулося розщеплення хвилі 60±5 років. Слід відмітити, що коливання вмісту 10Ве обернено 
пропорційні до довгоперіодних ритмів сонячної активності. 

Особливості вікових коливань приземної температури в останньому тисячолітті. Для 
аналізу нами були використані відновлені ряди приземної температури, отримані при аналізі 
кернів льоду в Антарктиді [3,5] для періоду 1000–1850 рр.(див. рис. 3). Як видно з рис. 3 і 4,  
в останньому тисячолітті для вікового ходу глобальної температури характерно: 

• великомасштабне слабке, практично лінійне, зниження температури (з темпом ~ – (0,2–
0,3) оС/103 років), пов’язане, швидше за все, зі зменшенням ексцентриситету земної орбіти [6, 8]; 

•  квазіперіодичні коливання температури з періодом 220–250 років, що розвиваються на 
фоні великомасштабного зниження температури: висхідна хвиля потепління в раннім серед-
ньовіччі – малий кліматичний оптимум і низхідна хвиля похолодання в пізнім середньовіччі – 
малий льодовиковий період (з деякими не суттєвими потепліннями) та коливання з періодами 
57±1, 66±2, 110±5 і 170±10 років (див. рис. 4) [6].  

Отже, квазіперіодичні коливання варіацій 10Ве є індикатором довгоперіодних ритмів со-
нячної активності і, можливо, індикатором коливань приземної температури в останньому 
тисячолітті.  

Відмітимо, що при дослідженні вікового ходу глобальної приземної температури за пе-
ріод 1856–2010 рр., отриманих шляхом прямих інструментальних спостережень [2], встановле-
не загальне потепління (з коефіцієнтом лінійного тренда 0,6–0,7 оС/100 років), на фоні якого 
виявилися квазіперіодичні коливання з періодом 58±3 років поки-що невідомої фізичної при-
роди [7]. Вважають, що ці квазіперіодичні коливання температури мають природний характер 
і, за найбільш обґрунтованою гіпотезою, вони викликані впливом головного циклу просторово-
го зміщення центру Сонячної системи, коли приблизно повторюється конфігурація Сонця, 
Юпітеру та Сатурну, від яких і залежить, в основному, розташування центру інерції Сонячної 
системи (як відомо, період цього циклу становить біля 60 років) [9].  

 

 
Рис. 1. Віковий хід нормованих аномалій 10Ве  

в атмосфері за період 1000–1850 рр.:  
1 і 3 – нормовані ряди за даними, опублікованими  

в [1] і [4], 2 і 4 – лінійний тренд 

 
Рис. 2. Спектр Фур’є варіацій 10Ве в останньому 

тисячолітті (0Х – частота в роках):  
1 – ряд [1], 2 – ряд [4] 
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Рис. 3. Віковий хід приземної температури в Північній 
півкулі за період 1000–1998 рр.: 1 і 2 – емпіричні ряди, 

опубліковані в [5] і в [3], 3 і 4 – лінійний тренд

 
Рис. 4. Спектр Фур’є варіацій нормованої приземної 
температури Північної півкулі в останньому тисячо-
ліття: (0Х – частота в роках): 1 – ряд [5], 2 – ряд [3]
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ПРИНЦИПИ МЕТОДОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ ЗЕМЛІ  

ЗА ДАНИМИ АЕРОКОСМІЧНИХ ЗЙОМОК 
 

Методологія виявлення і вивчення характерних особливостей структури земної кори на 
підставі використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) ґрунтується на визнанні 
ряду головних (основоположних) принципів, які за своєю сутністю випливають з геологічної 
концепції розробленої академіком В. Г. Бондарчуком теорії тектоорогенії [3], а також вчення 
його колег і послідовників про розломно-блокову будову літосфери [1, 4–8, 10, 12 та ін.], 
енергомасообмін як у власне геосистемах (геосферах) планети [4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 та ін.], так  
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і в системі Земля–космос загалом [2, 5–9, 11, 13 та ін.]. Головний (перший) принцип стосується 
усвідомлення процесу одночасної взаємодії (парагенезу) фізичних сил протилежного спряму-
вання, завдяки і під впливом яких відбувається еволюція, рух геологічної речовини в будь-
якому природному об’єкті. Це сили притягання, що приводять до виникнення деформацій 
стиснення, здавлювання, а також відмінні від них сили відштовхування, які зумовлюють розви-
ток напруг розтягнення, розширення геологічної матерії як такої. 

У просторово-часовому континуумі Всесвіту неможлива дія лише однієї з указаних груп 
сил без одночасної дії (протидії) протилежно спрямованих сил іншої парагенетичної групи 
однакового ієрархічного рангу. Таким чином, вказаний процес є конкретним проявом філософ-
ського закону єдності та боротьби протилежностей. 

Другий принцип полягає у визначенні двох груп геологічних рушійних сил (внутрішніх  
і зовнішніх) у виникненні та розвитку структур літосфери, як складових елементів єдиної матеріа-
льної системи Земля, різноманітні різнорангові об’єкти якої, а також їхні рухи перебувають  
у закономірній підпорядкованості та взаємообумовленості. До групи внутрішніх сил належать 
власне внутрішні (тобто земні) сили, що зумовлені різноманітними фізико-хімічними процеса-
ми, які відбуваються як у глибинах “тіла” планети, так і на її поверхні, а також сила земного 
тяжіння (стиснення). Серед внутрішніх глибинних процесів виділяються: гравітаційна дифере-
нціація глибинної речовини, періодичні накопичування і вивільнення радіоактивного тепла  
(а також електромагнітної енергії), фазові та поліморфні перетворення глибинних мас, рух 
теплових хвиль, глибинні конвекційні течії, процеси магматизму і метаморфізму тощо. Внут-
рішні сили своєю дією загалом намагаються стиснути, здавити Землю. 

Зовнішні за походженням сили включають ротаційні сили обертового руху земної кулі 
навколо своєї осі, сили гравітаційних впливів на неї Місяця, Сонця, інших космічних тіл, 
акреція, сили галактичних ударних хвиль, а також сили, які виникають внаслідок дії позаплане-
тних електромагнітних полів та іншого космічного випромінювання (насамперед теплової 
енергії Сонця). До космічного також належить випромінювання іонізованих часток та випромі-
нювання, пов’язане з розпадом радіонуклідів. Сили цієї групи своєю дією загалом спрямовані 
на розтягнення, розширення Землі. 

Таким чином, парагенез вселенських сил притягання (стиснення) і відштовхування (роз-
тягнення) супроводжується взаємоперетвореннями, з одного боку, форм існування матерії та,  
з іншого боку, форм її руху (енергії), без якого вона, матерія, немислима. Вказаний процес  
є одним з яскравих виражень філософського закону переходу кількості в якість. 

Порівнюючи роль геологічних рушійних сил у процесах тектогенезу, необхідно усвідо-
млювати, що основу геодинаміки земної кори становлять внутрішні глибинні перетворення, які 
в ній відбуваються. Група зовнішніх сил, які діють на планету ззовні, має другорядне значення 
стосовно тектонічних рухів. Зокрема, фактична величина сил обертової динаміки Землі неве-
лика [8]. Отож, вони не спроможні самостійно рухати і зміщувати окремі блоки і глиби земної 
кори. Вони можуть створювати лише передумови для її розтріскування по лініях певних 
напрямків – і не більше. Отже, зовнішні сили є своєрідним “спусковим механізмом”, “каталі-
затором” для конкретного прояву і реалізації потенціалу внутрішніх сил у формуванні ними 
структур геологічного субстрату. 

Третій принцип застосування даних ДЗЗ у геологічних цілях базується на позиціях існу-
вання в літосфері поряд з пластичними (квазіпластичними) крихких (квазікрихких) деформацій 
гірських порід, що передусім зумовлено диференціацією реологічних властивостей і барично-
температурних (P–T) умов геологічного середовища. Крихкі (квазікрихкі) деформації та руй-
нування здебільшого притаманні консолідованим утворенням верхньої частини земної кори. 
Таким чином, для останньої характерна наявність диз’юнктивних дислокацій, які загалом 
визначають її планетарну розломно-блокову тектоніку, а також існування зон підвищеної 
тріщинуватості та дилатансійного розущільнення порід, що характеризують її (кори) анізотро-
пні геофлюїдопроникні властивості. Як наслідок, розривні порушення створюють взаємо-
пов’язану систему, яка зі свого боку забезпечує різноманітний багаторівневий зв’язок між 
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структурами глибинних, проміжних і приповерхневих надр, а також власне земною поверхнею 
та її компонентами. 

Четвертий принцип стверджує існування активних процесів перманентно-перервного 
(пульсаційного) енергомасообміну в природних геосистемах планети, як проявів особливостей 
існування і форм руху матерії. Ці різноманітні складні, часто незворотні, нелінійні процеси 
спостерігаються між твердою, рідкою й газоподібною фазами геологічного середовища та 
атмосфери, біотою, а також фізичними полями Землі, які їх відображають, і фізичними полями 
позаземного походження. Крім перебудови та утворення спектра структур земної кори інтер-
ференція цих процесів спричинює також певні відмінності в особливостях образу (лику) пове-
рхні Землі, розвиток відповідних ландшафтів та виникнення аномалій в їхній будові. 

Вважаються можливими [5, 12, 13] три взаємопов’язаних варіанти передачі інформації з 
земних надр на поверхню. Загалом їх можна сформулювати як передача інформації: 1) шляхом 
механічних деформацій, 2) через геофлюїдодинамічні потоки, 3) завдяки геофізичним полям. 

П’ятий принцип констатує, що специфічні сучасні ландшафти земної поверхні та прита-
манні їм аномалії, а також у деяких випадках атмосферні та іоносферні аномалії, будучи геоін-
дикаторами внутрішньої структури геологічного субстрату і пов’язаних з ним енергомасооб-
мінних процесів, диференціюються за спектральними характеристиками відбитого, розсіяного, 
поглинутого й емітерного електромагнітного випромінювання в різних діапазонах хвиль – 
ультрафіолетовому, видимому, інфрачервоному, радіохвильовому. Як наслідок, вони розріз-
нюються за цими характеристиками [4, 5 та ін.], а також можуть бути відображеними і розпі-
знаними на даних ДЗЗ [1, 4, 5, 10 та ін.]. 

Отже, тектонічні рухи та один з головних їхніх наслідків – формування і розвиток різно-
манітних різнорангових геологічних структур – є результатом причинно-наслідкових зв’язків 
між будовою земної кори (включаючи її поверхню), тектонофізичними і фізико-хімічними 
процесами, які в ній відбуваються, а також зовнішніми фізичними полями, до яких належать  
і поля позапланетного генезису. На усвідомленні цих взаємообумовлювальних зв’язків базу-
ються фундаментальні принципи методології дослідження особливостей структури земної кори 
за допомогою використання даних аерокосмічних знімань і технологій. 
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О ВЫБОРЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  
СКЛАДКООБРАЗОВАНИЯ В СЛОИСТОЙ ТОЛЩЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

 
Исследуется проблема образования складчатых структур в слоистой толще Земной коры. 

В работе [4] при формулировании постановки задачи и возможных методов исследовавния 
проблемы складкообразования в слоистой толще Земной коры отмечено, что анализ механиче-
ских процессов возникновения и формирования в осадочной оболочке Земли разнообразных 
складчатых структур может основываться только на математическом моделировании, т. к. эти 
процессы во всех своих решающих звеньях не могут быть наблюдаемыми ввиду их длительно-
сти, несоизмеримой с возможным интервалом наблюдения. В качестве основного механизма 
начальной стадии образования складчатых структур рассматривается явление потери устойчи-
вости в структуре слоистого породного массива. В литературе для этой цели принято исполь-
зовать основные соотношения и методы, механики деформируемого твердого тела [4,5]. Для 
исследования этой проблемы аналитическими методами в рамках механики деформируемого 
твердого тела необходимо выбрать математическую модель этого явления и соответствующую 
ей расчетную схему, моделирующую слоистые объекты исследования. Для решения таких 
задач здесь привлекается трехмерная линеаризированная теория устойчивости в сочетании 
с моделью кусочно – однородных сред. В работе [7] отмечено, что описание условий образова-
ния различных видов складчатости нельзя выполнить в рамках какой-либо одной обобщенной 
расчетной модели Для этого необходимо конкретизировать расчетную схему, уровень дефор-
маций, условия нагружения, физико-механические и геометрические характеристики горных 
пород, структуру горного массива, форму потери устойчивости и ряд других параметров, 
которые бы позволили наиболее точно моделировать рассматриваемый участок породного 
массива и условия его деформирования. В качестве расчетной схемы в работах [4, 5].используется 
в основном модель единичного слоя с вязкоупругими свойствами, находящегося в контакте 
с некомпетентными слоями, передающими на него действие окружающей среды в виде систе-
мы распределенных поверхностных нагрузок. В работе [6, 7] для этой цели используется модель 
слоистого полупространства, находящегося в поле действия сжимающих нагрузок. В настоящем 
сообщении предлагается в качестве расчетной схемы в зависимости от условий и видов нагру-
жения, а также от реальной структуры исследуемых породных массивов в качестве расчетной 
схемы использовать следующие модели: 1. модель единичного слоя или слоистого пакета регу-
лярной структуры; 2. слоистого пакета, сопряженного с одним или двумя структурно однород-
ными полупространствами; 3. слоистого полупространства или слоистой неограниченной среды 
регулярной структуры. Ниже в рамках теории устойчивости [5, 6], построенной при малых 
докритических деформациях, приводится общая постановка задачи для грных пород с упруги-
ми, упругопластическими и вязкоупругими свойствами. Для решения задач устойчивости приме-
няется статический подход Эйлера и соответствующие ему критерии устойчивости. Приведены 
результаты решения для породных массивов, моделируемых указанными выше расчетными 
схемами. Дано сравнение с результатами, полученными другими авторами [4, 8]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В СЕЗОННЫХ РАБОТАХ 17-ОЙ УКРАИНСКОЙ  

АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
 

Во время проведения сезонных работ 2004 и 2006 гг. выполнен значительный объём гео-
лого-геофизических исследований в Западной Антарктике, в т. ч. геоэлектрическими методами 
становления короткоимпульсного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного зонди-
рования (ВЭРЗ) [1]. В этих экспедициях была отработана методика проведения измерений  
с использованием технологии СКИП-ВЭРЗ в акваториях моря, а также определены основные 
принципы их геологической интерпретации [4]. Для оценки перспектив нефтегазоносности 
региона использовался также метод частотно-резонансной обработки и интерпретации данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [2-3]. 

В окрестностях УАС “Академик Вернадский”, в проливах Дрейка и Брансфилда, а также 
в западной части моря Скоша проведено свыше 85 зондирований ВЭРЗ до глубины 24300 м. 
Общая протяжённость галсов ВЭРЗ – 2424 км (рис. 1). Результаты представлены на четырёх 
разрезах земной коры проливов Дрейка и Брансфилда, на которых выделены глубинные грани-
цы М1 и М2. По результатам исследований разных лет построена карта-схема положения 
раздела Мохо (границы М2) и границы М1 в глубинном разрезе структур дна пролива Дрейка. 

Анализ новых геофизических данных о глубинном строении структур дна пролива 
Дрейка и западной части моря Скоша даёт основание предполагать, что этот регион состоит из 
комплекса морфоструктур с различными типами коры. Характер распределения глубинных 
геоэлектрических границ (М1 и М2) и крупных мантийных неоднородностей в различных 
сегментах пролива Дрейка можно интерпретировать как отражение масштабных процессов 
формирования и эволюции основных структур дна пролива Дрейка и западной части моря 
Скоша, а также глубинного преобразования фрагментов первичной континентальной коры. 
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Проведены исследования с целью получения новых данных о возможных скоплениях УВ  
и оценки минерально-ресурсного потенциала материковых окраин Западной Антарктики.  

По данным ВЭРЗ подтверждено наличие и определены параметры аномальных пластов 
и их положение в разрезе для четырёх аномалий типа “залежь нефти” (рис. 2). Общая площадь 
этих аномалий, выявленных ранее по спутниковым данным, составляет около 900 км2. Глубина 
залегания продуктивных пластов типа “нефтяная залежь” (мощностью от 40 до 100 м) колеблется 
от 400 до 3300 м, при этом наиболее крупные и мощные пласты в пределах аномалии Oil-1 зале-
гают на глубине 1600–1800 м. В пределах более крупных зон (Oil-1, Oil-2 и Oil-2a) средняя 
величина максимального пластового давления составляет около 26 MPa, а для аномальных зон 
Oil-3, Oil-4 и Oil-4a – 10–16 MPa.  

 

 
 

Рис. 1. Расположение профилей ВЭРЗ в районе пролива Дрейка, Южных Шетландских и Фолклендских островов. 
1 – шкала глубин и высот (метры); 2–5 – профили зондирования по ходу судна; 

6 – Украинская антарктическая станция “Академик Вернадский”; 7 – тектонические нарушения 
 

 
 

Рис. 2. Карта геоэлектрических аномальных зон типа “нефтяная залежь” на шельфе Антарктического 
полуострова в районе УАС “Академик Вернадский”. 1 – шкала значений максимального пластового давления  

в коллекторах; 2 – точки съемки методом СКИП (красные – положительные значения, синие – отрицательные);  
3 – пункты ВЭРЗ; 4 – положительные значения съемки методом СКИП по результатам сезонных работ 2006 г. 
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Полученные данные подтверждают высказанное ранее предположение о возможном су-
ществовании в этой части Антарктического шельфа новой нефтегазоносной провинции. 

В районе станции “Академик Вернадский” впервые были обнаружены три аномальные 
зоны типа “залежь газогидратов”. По данным ВЭРЗ определены небольшие скопления газогид-
ратов на глубине 1000–1040 м в виде пластов переменной (от 4 до 20 м) мощности и длиной до 
4,5 км (рис. 3). Аномальные зоны обнаружены в проливе, где глубина дна не превышает 200 м.  

Для двух известных аномалий типа “залежь газогидратов” [4], приуроченных к матери-
ковому склону Южно-Шетландских островов, были выполнены геоэлектрические зондирова-
ния на 33 пунктах ВЭРЗ. По результатам этих исследований были определены параметры двух 
АПП типа “залежь газогидратов” мощностью от 100 до 500 м, залегающих на глубине от 2500 
до 5000 м при глубинах дна от 2000 до 4000 м (рис. 4). Важно отметить, что по данным трёх 
независимых методов поисков газогидратов (частотно-резонансной обработки и интерпретации 
данных дистанционного зондирования Земли, геоэлектрических исследований методами СКИП 
и ВЭРЗ и сейсмических методов) определено положение и мощности основных скоплений 
газогидратов на участке Южно-Шетландской континентальной окраины. 

Наличие ряда аномальных зон, выходящих за пределы выявленных ранее с помощью 
сейсмических методов BSR-зон, показывает, что реальные запасы газогидратов в районе 
Южных Шетландских островов значительно (на 25–30 %) превышают подсчитанные ранее. 

Результаты проведенных исследований показали, что глубинную модификацию метода 
ВЭРЗ целесообразно использовать в Антарктическом регионе при проведении сезонных геоло-
го-геофизических исследований в Украинских антарктических экспедициях. 

 

 
Рис. 3. Вертикальный разрез вдоль аномальных зон  

типа “залежь газогидратов” (Gh-1)  
на шельфе Антарктического полуострова  

в районе УАС “Академик Вернадский. Профиль. 
1 – зона АПП типа “залежь газогидратов”;  

2 – пункты ВЭРЗ 

 
Рис. 4. Вертикальный разрез вдоль аномальных зон  

типа “залежь газогидратов” (Gh-1, Gh-2)  
на материковом склоне  

вблизи Южных Шетландских островов.  
1 – зоны АПП типа “залежь газогидратов”;  

2 – пункты ВЭРЗ 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  
НЕКОТОРЫХ СТРУКТУР В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЗЗ 

 
Анализируются результаты оценки перспектив нефтегазоносности ряда структур в Ба-

ренцевом море методом частотно-резонансной обработки и интерпретации (дешифрирования) 
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [1-2]. Целесообразность апробации техно-
логии в арктическом регионе обусловлена подписанием НК “Роснефть” соглашения о страте-
гическом партнерстве с известными нефтяными компаниями ExxonMobil, Statoil и Eni с целью 
освоения ресурсов Баренцева, Карского и Черного морей. 

Участки изучения в Баренцевом море. В процессе апробации технологии в Арктическом 
регионе обработаны данные ДЗЗ в пределах Пахтусовской структуры, а также Центральной, 
Южной и Кольской структур, расположенных в пределах участка Федынский. Дополнительно, 
выполнена обработка данных ДЗЗ района расположения известного Штокманского газоконде-
нсатного месторождения (рис. 1). Обследование этого участка проведено на начальной стадии 
работ с целью подбора оптимальных параметров обработки данных ДЗЗ на других объектах. 
Площади обработанных данных ДЗЗ: район Штокманского месторождения – 10000 км2; Пахту-
совская структура – 13000 км2; Федынский участок – 10000 км2. 

Исходные материалы. Координаты участков и структур для последующей подготовки 
данных ДЗЗ взяты из обзорной карты Баренцева моря. На начальном этапе обработки данных 
ДЗЗ по резонансным частотам газа выполнялась оценка максимальных значений пластового 
давления в коллекторах. Обнаруженные аномалии типа “залежь УВ” на рисунках представлены 
в изолиниях максимальных значений пластового давления. На следующем этапе по резонанс-
ным частотам нефти и газоконденсата обнаруженные аномалии исследовались на наличие в их 
пределах аномалий типа “залежь нефти” и (или) “залежь газоконденсата”.  
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Рис. 1. Штокмановское месторождение  
в плане (а) и разрезе (б) [3]. 1 – газ;  

2 – песчаники; 3 – аргиллиты;  
4 – изолинии кровли продуктивных  
отложений, м; 5 – скважина: 

 числитель – номер, знаменатель – глубина 
кровли продуктивной толщи, м 

Рис. 2. Карта аномальной зоны типа “газоконденсатная 
залежь” на площади Штокмановского месторождения  

(по результатам обработки и дешифрирования  
данных ДЗЗ). 1 – шкала максимальных значений  

пластового давления, МРа. 
Площадь аномалии: по изолинии 0 – 1240 км2;  

по изолинии 25 – 799км2; площадь контура структуры,  
снятого с обзорной карты, – 903 км2. 

 
Результаты обработки и дешифрирования данных ДЗЗ. Представленные ниже фрагмен-

ты результатов обработки всех трех участков по площади существенно меньше площади 
подготовленных для обработки и дешифрирования данных ДЗЗ. 

Строение Штокманского месторождения показано на рис. 1. Масштаб обработки данных 
ДЗЗ – 1:2500000. На участке закартирована крупная аномалия типа “газоконденсатная залежь” 
(рис. 2), которая полностью покрывает контур месторождения на рис. 1. В пределах аномаль-
ной зоны максимальное значение оценок пластового давления составляет 30 МРа. 

Масштаб обработки данных ДЗЗ в районе Пахтусовской структуры – 1:5000000.  
В пределах структуры обнаружена и закартирована только одна аномальная зона типа 
“газоконденсатная залежь” небольших размеров (по отношению к площади самой Пахтусо-
вской структуры) (рис. 3). Максимальное значение пластового давления в пределах анома-
льной зоны – 31 МРа. 

Масштаб обработки данных ДЗЗ на Федынском участке – 1:2500000. В пределах кру-
пной структуры Центральная аномалий типа “залежь УВ” не обнаружено (рис. 4). В преде-
лах структуры Южная закартирована аномалия типа “газоконденсатная залежь”, площадь 
которой больше площади контура структуры на обзорной карте. У юго-восточной оконеч-
ности Кольской структуры закартирована аномалия типа “газоконденсатная залежь” (рис. 4). 
Однако, максимальное значение пластового давления в пределах этой аномальной зоны – 
всего 5 МРа.  
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Рис. 3. Карта аномалий типа  
“газоконденсатная залежь” 
на Пахтусовском участке. 

Площадь аномалии: по изолинии 0 – 
130 км2; 20 – 60 км2. 

Рис. 4. Карта аномалий типа “газоконденсатная залежь”  
в районе структур Центральная, Южная (справа) и Кольская (внизу)  
на Федынском участке. 1 – шкала максимальных значений пластового 

 давления, МРа; 2 – контуры структур; 3 – контур участка. 
Площади аномалий: на Южной структуре: по изолинии 0 – 189 км2; по 
изолинии 20 – 80 км2; в районе Кольской – по изолинии 0 – 210 км2.

 
Выводы.  
1. Продемонстрирована работоспособность частотно-резонансной технологии обработки 

данных ДЗЗ в арктическом регионе.  
2. Крупная аномалия над Штокмановским месторождением свидетельствует, что гигант-

ские месторождения УВ в арктическом регионе могут быть обнаружены и закартированы 
методом частотно-резонансной обработки и дешифрирования данных ДЗЗ. 

3. Отсутствие аномалии над Центральной структурой на Федынском участке и неболь-
шая аномалия на Пахтусовской свидетельствуют о том, что вероятность обнаружения гигантс-
ких месторождений здесь очень низкая. Следовательно, проведение детальных исследований  
и бурения в пределах этих структур на данном этапе поисковых работ нецелесообразно. 

4. В пределах обследованных площадей не обнаружены аномалии типа “залежь нефти”, хо-
тя по научным прогнозным оценкам жидкие углеводороды в этих районах могут существовать. 

5. В принципе, технология частотно-резонансной обработки и интерпретации данных 
ДЗЗ предоставляет уникальную возможность оперативно обследовать в рекогносцировочном 
режиме в пределах Баренцево-Карского арктического региона все наиболее перспективные 
участки на обнаружение гигантских и уникальных месторождений УВ. Это может существен-
ным образом ускорить освоение нефтегазового потенциала этого региона.  
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Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. Оценка относительных значений пластового давления флюидов 
в коллекторах: результаты проведенных экспериментов и перспективы практического приме-
нения // Геоинформатика. – 2011. – № 2. – С. 19–35. 3. Шипилов Е. В., Мурзин P. P. Месторож-
дения углеводородного сырья западной части российского шельфа Арктики: геология и зако-
номерности размещения // Геология нефти и газа, № 4, 2001 г., С. 6–19.  
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Ниже анализируются результаты экспериментальных исследований в пределах лицензи-
онного блока “Атырау” в Прикаспийском регионе. Акцент при проведении экспериментов 
делался на изучение возможности использования технологии частотно-резонансной обработки 
и интерпретации (дешифрирования) данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [2-4] 
для оценки перспектив нефтегазоносности глубинных горизонтов разреза. В обследуемом 
районе – это подсолевые отложения.  

Координаты участка, месторождений, структур и положение скважин для последующей 
подготовки данных ДЗЗ взяты со схем расположения блока [1]. Спутниковый снимок всего 
блока “Атырау” использовался при обработке в масштабе 1:500000. В силу этого, отдельные 
фрагменты блока в южной части (где пробурено большинство скважин) были также обработа-
ны в масштабах 1:200000 и 1:100000. 

На начальном этапе работ выполнена обработка данных ДЗЗ южного фрагмента блока в 
масштабе 1:200000 (рис. 1). В пределах обнаруженных и закартированных аномальных зон 
максимальные значения пластового давления изменяются от 1.2 МРа до 10.8 МРа (структура 
Ескине С.). Анализ карты показывает, что: а) глубокая скважина на подсолевой комплекс 
пробурена за пределами аномальной зоны с высокими значениями пластового давления в 
коллекторах; б) относительно невысокие значения пластового давления в пределах обследо-
ванного участка свидетельствуют о том, что промышленные притоки нефти с глубин свыше 
1.0–1.2 км вряд ли могут быть получены. 

 

Рис. 1. Карта аномальных зон типа 
“нефтяная залежь” в южной части  

лицензионного блока “Атырау” (Республика Казахстан) 
(по результатам обработки и дешифрирования 
данных ДЗЗ). 1 – шкала максимальных значений 

пластового давления, МРа 

 
Рис. 2. Схематическая карта аномалий типа  

“нефтяная залежь” на площади лицензионного блока  
“Атырау”. 1 – шкала максимальных значений  

пластового давления, МРа. 1 – аномалии от АПП  
типа “нефть” в надсолевой толще; 2 – аномалии  

от “подкарнизных” АПП типа “нефть”
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На заключительном этапе проведена обработка данных ДЗЗ всего лицензионного блока 
(рис. 2). В целом, анализ рис. 2 позволяет констатировать: а) в пределах 5-ти аномалий определе-
ны повышенные значения пластового давления (свыше 10 МРа), а именно – 13.6 МРа, 20.0 МРа, 
22.0 МРа, 23.6 МРа, 26.0 МРа (рис. 2); можно предположить здесь наличие подкарнизных 
залежей УВ; б) глубокая скважина Тасым ЮВ-1 (7050 м) [1] пробурена в заведомо неперспек-
тивном месте; в) на данном этапе изучения блока “Атырау” проводить в его пределах поиско-
вые работы и бурение на подсолевые горизонты (свыше 3000 м) нецелесообразно. 

В связи с полученными результатами возникла необходимость обработки данных ДЗЗ 
в пределах участков возможного наличия подсолевых залежей УВ. Таким участком стала 
структура Терен-Узюк Восточный, где профильной съемкой методом СКИП по отдельным 
маршрутам была обнаружена и закартирована интенсивная аномалия типа “залежь” [4]. Зонди-
рованием ВЭРЗ в ее контуре выделены аномально поляризованные пласты типа “нефть”  
в подсолевом комплексе пород на глубинах свыше 6500 м. 

Спутниковые данные района расположения месторождения Терен-Узюк и структуры 
Терен-Узюк Восточный были подготовлены для обработки в масштабе 1:100000. В результате 
обработки данных ДЗЗ в пределах обследованного участка обнаружено и закартировано две 
аномальные зоны типа “залежь нефти” – над месторождением Терен-Узюк с максимальными 
значениями пластового давления 29 МРа и над структурой Терен-Узюк Восточный – 69 МРа 
(рис. 3). Установленные в результате проведенной обработки данных ДЗЗ максимальные 
значения пластового давления в 69 МРа в районе структуры Терен-Узюк Восточный свидете-
льствуют о том, что подсолевые залежи УВ здесь могут быть. 

Полученные результаты в районе структуры Терен-Узюк Восточный предопределили 
следующий шаг в проведении экспериментов – обработку данных ДЗЗ в масштабе 1:100000 
(рис. 4) района расположения крупного месторождения Тенгиз для сопоставления аномальных 
зон над структурой и месторождением. В результате, в районе месторождения Тенгиз закарти-
рована аномальная зона с максимальными значениями пластового давления 69 МРа.  

Площадь аномальной зоны месторождения Тенгиз в два раза больше площади аномалии 
в районе структуры Терен-Узюк Восточный. Однако если принять во внимание установленные 
запасы месторождения Тенгиз, то в результате проведенных работ получена дополнительная 
информация, которая свидетельствует о возможности обнаружения в пределах структуры 
Терен-Узюк Восточный относительно крупного месторождения УВ. Следовательно, получены 
веские основания для проведения в этом районе детальных геолого-геофизических работ.  

 

 

Рис. 3. Карта аномалий типа “нефтяная залежь”  
в районе месторождения Терень-Узюк  

и структуры Терень-Узюк Восточный. 1 – шкала максималь-
ных значений пластового давления, МРа; 2 – приближенный 
контур месторождения; 3 – зона тектонических нарушений. 
Площади аномалий: Терен-Узюк: изолиния 0 – 27,5 км2, 
изолиния 29 – 6.0 км2; Терен-Узюк Восточный: изолиния 0 – 
41,5 км2, изолиния 60 – 16.0 км2. 

 
Рис. 4. Карта аномальных зон типа “нефтяная 
залежь” в районе месторождения Тенгиз  

(по результатам обработки и дешифрирования 
данных ДЗЗ). 1 – шкала максимальных значений 

пластового давления, МРа. 
Площадь аномалии: изолиния 0 – 70,0 км2, 
изолиния 60 – 29.5 км2. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
СТРУКТУРЫ ПАЛЛАСА В ЧЕРНОМ МОРЕ  

 
В докладе анализируются методические аспекты и особенности применения нового мето-

да частотно-резонансной обработки и интерпретации (дешифрирования) данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) при поисках скоплений УВ в морских акваториях [1-4]. 

Оценка значений пластового давления. Результаты обработки данных ДЗЗ фрагмента 
Прикерченского шельфа (включая структуру Субботина) представлены в [4]. В пределах всех 
закартированных ранее аномалий типа “залежь УВ” выделены участки с повышенными значе-
ниями пластового давления. Над структурными зонами Керченская, Морская, Глубокая, Союз-
ная, Кавказская и Дрейфовая аномалии типа “залежь УВ” не зафиксированы. Зона с повышен-
ными значениями пластового давления обнаружена также в пределах аномалии типа “залежь 
УВ”, расположенной восточнее структуры Кавказская (аномалия Безымянная). Следовательно, 
поисковые работы первоочередного характера целесообразно проводить в пределах структур 
Южнокерченская, Абиха, Лычагина и Безымянная.  

Обработка данных ДЗЗ в районе структуры Субботина. Более детально обследована  
(в масштабе 1:50000) структура (месторождение) Субботина [4]. Здесь выделена относительно 
крупная аномалия в центральной части структуры и три небольшие по площади. Общая пло-
щадь аномалии (по изолинии с нулевым значением) – 10.3 км2. Учитывая, что скважина № 2,  
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в которой не установлены продуктивные горизонты в отложениях майкопа, находится за 
пределами изолинии 30 МРа, то следующие скважины целесообразно размещать в пределах 
площади, которую оконтуривает эта изолиния (примерно 4.95 км2). 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Карта аномальных зон типа  
“нефтегазовая залежь” в пределах структуры 
Палласа. (По результатам дешифрирования 
данных ДЗЗ). 1 – шкала интенсивности  

аномального отклика (в средних значениях 
пластового давления, МРа); 2 – контуры  

структуры Палласа (по карте месторождений  
и структур Южного нефтегазоносного региона 

Украины, ЛО УкрГГРИ, на 01.01.2004 г.) 

 
Рис. 2. Карта аномальных зон типа “нефтяная залежь” 
района расположения нефтяных месторождений Белый 

Тигр и Дракон на шельфе Вьетнама  
(по результатам обработки и дешифрирования данных 
дистанционного зондирования Земли). 1 – шкала интенси-
вности аномального отклика (в максимальных значениях 
пластового давления, МРа); 2 – тектонические нарушения 

(по результатам обработки данных ДЗЗ);  
3 – приближенные контуры структур, скопированные  

из опубликованных источников 
 
Детальные исследования в районе структуры Палласа. Данные ДЗЗ в районе структуры 

обработаны в масштабе 1:100000 (рис. 1). В ее пределах закартировано три аномалии типа 
“залежь УВ” различного размера и интенсивности – Западная, Центральная и Восточная. 
Площадь Западной аномалии – 12.3 км2 (изолиния 0), 4.6 км2 (изолиния 20), Центральной – 
95,9 км2 (изолиния 0), 62,2 км2 (изолиния 20), 43,3 км2 (изолиния 30) и Восточной – 14,8 км2 
(изолиния 0), 5,55 км2 (изолиния 20), 2,35 км2 (изолиния 30). Наиболее перспективные участки 
для детального изучения и бурения расположены в пределах изолинии 30.  

Сопоставление аномальных зон на Прикерченском и Вьетнамском шельфах. Для объек-
тивной оценки полученных результатов дополнительно выполнена обработка данных ДЗЗ 
района расположения месторождений нефти и газа Белый Тигр и Дракон на шельфе Вьетнама 
(рис. 2). В районе обследования закартированы аномальные зоны следующих размеров: Белый 
Тигр – нулевая (красная) изолиния – 234.9 км2, изолиния 30 MPa – 136.04 км2; Дракон – нуле-
вая (красная) изолиния – 158.06 км2, изолиния 30 MPa – 101.49 км2; “Восточная” – нулевая 
(красная) изолиния – 65.76 км2, изолиния 30 MPa – 36.38 км2.  

Картирование аномальных зон типа “риф” на структуре Палласа. В пределах структуры 
Палласа предполагается наличие карбонатной (рифовой) постройки [5]. В результате обработки 
данных ДЗЗ в ее пределах аномальные зоны типа “рифовая постройка” были зафиксированы.  

В дальнейшем обработка данных ДЗЗ района структуры с целью картирования рифовой 
постройки осуществлялась специальным методом частотно-резонансного сканирования спут-
никовых данных. По результатам сканирования данных ДЗЗ в серии точек в пределах обнару-
женных аномальных зон построены: 1) карта мощности “рифогенных отложений” в пределах 



135 
 
 
 

аномальных зон типа “нефтегазовая залежь”; 2) карта глубин подошвы осадочного комплекса 
(“рифогенных отложений”); 3) объемная модель “рифогенной постройки” (рис. 3); 4) объемная 
модель глубины расположения подошвы осадочного комплекса (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Объемное представление  
“рифогенных образований” в пределах аномальных 

зон типа “нефтегазовая залежь”  
в районе структуры Палласа. (По результатам 

частотно-резонансного сканирования данных ДЗЗ).  
1 – шкала мощности “рифогенных отложений”, м 

 
Рис. 4. Объемное представление глубин подошвы 
осадочного комплекса (“рифогенных отложений”)  
в пределах аномальных зон типа “нефтегазовая 

залежь” в районе структуры Палласа.  
(По результатам частотно-резонансного сканирования 

данных ДЗЗ). 1 – шкала глубин, м 
 
Выводы.  
В результате проведенных работ получена новая (дополнительная) и независимая инфо-

рмация о перспективах нефтегазоносности мелководной части Прикерченского шельфа и 
структуры Палласа, которая в комплексе и имеющимися материалами может быть использова-
на для выбора объектов первоочередного детального изучения и разбуривания. 

Наглядно показана работоспособность мобильной технологии частотно-резонансной об-
работки и интерпретации данных ДЗЗ в морских акваториях. Учитывая мобильность техноло-
гии, ее практическое применение может существенным образом ускорить и оптимизировать 
геологоразведочный процесс на нефть и газ, как на суше, так и на шельфе. С ее помощью 
может быть выполнена оперативная оценка перспектив нефтегазоносности всех участков и 
структур в украинских секторах Черного и Азовского морей. 
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Основные закономерности формирования залежей нефти и газа в Черноморском регионе // 
Геология и полезные ископаемые. Мирового океана. – 2006. – № 3. – С. 10–21. 
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНИХ  
СИСТЕМ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ  

CЕЙСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ АЕС УКРАЇНИ 
 

Сейсмічний моніторинг в районі АЕС з метою вивчення геодинамічних проявів перед-
бачає контроль сейсмічної активності в радіусі до 150 км. Особлива увага надаватиметься 
дослідженню можливої місцевої сейсмічності в ближній до АЕС зоні, а також контроль  
за мікроземлетрусами і їх динамікою у просторі та часі. Система сейсмічних спостережень 
здійснюватиме реєстрацію місцевих і регіональних землетрусів, при необхідності вона може 
також виконувати функцію раннього сейсмічного попередження. 

В результаті обробки інформації, що надходить з пунктів реєстації сейсмічних сигналів, 
визначаються сейсмологічні дані, на підставі яких здійснюватиметься: 

– визначення параметрів зареєстрованих сейсмічних подій у вогнищі; 
– виділення землетрусів серед інших сейсмічних подій; 
– оперативний контроль місцевих землетрусів і сильних сейсмічних подій з видачею ін-

формації оперативним черговим і дирекції енергокомплексу; 
– уточнення сейсмічних характеристик майданчиків розміщення найважливіших об’єктів 

енергокомплексу, необхідних для контролю стабільності несучої здатності грунтів під ними;  
– аналіз та прогнозування сейсмічних рухів і поведінки грунтів при проектному і макси-

мальному розрахунковому землетрусах на майданчиках АЕС; 
– поглиблена обробка даних про зареєстровані сейсмічні події з метою отримання даних 

для аналізу поведінки конструкцій найважливіших об’єктів енергокомплексу при максимально 
можливих сейсмічних діях, а також для планування оперативних заходів щодо ліквідації нас-
лідків передбачуваних землетрусів.  

Результати роботи системи надаватимуться у вигляді оперативних повідомлень на моні-
тори чергових енергокомплексу, текстових повідомлень, направлятимуться з центру зв’язку  
в дирекцію і оперативним черговим регіональних систем реагування на надзвичайні ситуації. 
За об’ємом і змістом інформація, що направляється, буде достатньою для аналізу ситуації, 
відстежування її розвитку, а при необхідності, розгортання оперативних заходів на проммайда-
нчику енергокомплексу. 

Форми і регламент інформації, що представляється, визначається поставленими перед сис-
темою окремими задачами, вирішення яких необхідне для забезпечення її функціональності.  

За результатами спостережень повинні надаватися наступні матеріали: 
1. Сейсмічні каталоги, які включають відомості про місцеві землетруси: 
– номер сейсмічної події; 
– дата сейсмічної події (день/місяць/рік за Грінвічем); 
– час виникнення сейсмічної події (година:хвилина:секунда за Грінвічем) з точністю  

до 0,01 с.; 
– географічні координати сейсмічної події: широта і довгота в градусах з точністю  

до 0,001 с.; 
– глибина вогнища землетрусу в км з точністю до 0,1 км; 
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– локальна магнітуда сейсмічної події з точністю до десятої одиниці; 
– макс. горизонтальна стандартна помилка локалізації гіпоцентра землетрусу з точн.  

до 0,1 км; 
– вертикальна стандартна помилка локалізації гіпоцентра землетрусу з точністю до 0,1 км; 
– средньоквадратична нев’язка часів пробігу сейсмічних хвиль з точністю до 0,01 с. 
2. Акт результатів оцінки якості реєстрації землетрусів, кількість землетрусів, що вико-

ристовуються для обробки по кожній точці спостереження, тривалість коливань для кожної 
події, що використовується (в сек. або відліках дискретизації). 

3. Схема просторового розташування ПР в локальній мережі, дані якої, використовува-
лися для побудови каталога землетрусів. 

4. Список землетрусів, що використовуються для вивчення району. 
5. Спектри сейсмічних подій і статистичні параметри шуму на майданчику енерго-

комплексу. 
6. Швидкісні розрізи по різних азимутальних напрямках регіону, що вивчається, або ре-

гіональні годографи. 
7. Опис можливих активних розломів: кількість ознак, за якими порушення виділено, 

оцінка їх достовірності, глибина залягання, довжина активізованих сегментів. 
У разі неможливості локалізації або неможливості точної локалізації сейсмічної події  

в каталозі повинні вказуватися приблизний азимут від центру мережі сейсмічних станцій або від 
якої-небудь з сейсмічних станцій на епіцентр землетрусу і приблизну епіцентральну відстань, 
або ж один з цих двох параметрів. Рекомендується подавати також докладні дані по часах всту-
пів сейсмічних хвиль на станціях мережі. Ці дані повинні включати для кожної сейсмічної події: 

– етикетку з номером події, датою і епіцентральною зоною; 
– результати локалізації події; 
– запис по кожній станції, що брала участь в локалізації, з наступною інформацією: 
– найменування станції; 
– полярність першого вступу (стиснення або розрідження); 
– кодування ваги часу вступу Р-фази (0 – повна вага; 1, 2, 3 – часткова вага; 4 – нульова 

вага; 9 – тільки для різниці часів вступів Р і S-фаз); 
– час вступу Р-фази (година, хвилина, секунди, соті секунди); 
– час вступу S-фази (секунди, соті секунди); 
– кодування ваги часу вступу S-фази; 
– епіцентральна відстань в км з точністю до десятої кілометра; 
– тривалість сейсмічного запису землетрусу в сек.; 
– тривалість цугу P-хвилі для кожної події, що використовується (в секундах або відлі-

ках оцифровування). 
При створенні сейсмічного каталога спеціальною проблемою є ідентифікація вибухових 

джерел коливань. Дані про вибухи також мають бути представлені в каталозі, або ж для цього 
повинна бути виділена окрема таблиця. На основі аналізу каталогів землетрусів будуються: 

– графік розподілу кількості і графік зміни кумулятивної кількості місцевих землетрусів 
в часі. Перший графік є простою залежністю, що відбулася за задані тимчасові інтервали, 
кількості землетрусів від часу. Графік зміни кумулятивної (накопиченої) кількості землетрусів 
в часі згладжує високочастотні флуктуації зміни сейсмічності і дозволяє підкреслити довготрива-
лий тренд. Для побудови обох графіків зручно користуватися однією й тією ж тимчасовою віссю; 

– графік зміни магнітуд (енергії) місцевих землетрусів в часі; 
– кумулятивний графік вивільнення деформації в часі. Кумулятивне вивільнення дефор-

мації є накопиченою сумою квадратного кореня з сейсмічної енергії; 
– графік зміни кумулятивного сейсмічного моменту в часі. Для розрахунку сейсмічного 

моменту використовуються спектри цугів P і S-хвиль; 
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– графік повторюваності землетрусів (розподіл Ріхтера-Гутенберга), який є залежністю 
кількості землетрусів від їх магнітуди lg N(M) = а – bМ, де N (M) – кількість землетрусів, що 
мають магнітуду більшу або рівну М. Найбільша магнітуда в діапазоні їх низьких значень, на 
якій починає простежуватися загин графіка у бік осі магнітуд, може дати уявлення про розді-
льну здатність мережі сейсмічних станцій. Параметр b, котрий характеризує собою нахил 
графіка повторюваності, є важливим для характеристики сейсмічної активності району та 
окремих тектонічних структур. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРМІЧНИХ  
ТА МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СЕРЕДОВИЩАХ АКТИВНИХ ЗОН  

НА МЕЖІ КОРИ ТА МАНТІЇ ЗЕМЛІ 
 

Математичне моделювання геофізичних полів і процесів є активним напрямком сучасної 
геофізики, що бурхливо розвивається. Отримання розв’язку фундаментальної системи рівнянь 
динаміки сильно в’язких неоднорідних стисливих середовищ на основі однорідних нестисли-
вих середовищ дозволяє перейти від неоднорідної системи рівнянь до обчислення інтегралів 
визначеного виду при досить загальних обмеженнях на характер розподілу зовнішніх сил.  
Як окремий випадок, може бути побудовано аналітичний розв’язок задачі визначення напружень  
і деформацій у тектоносфері, створюваних в’язким аномальним по густині включенням (у виді 
багатогранника) у гравітаційному полі Землі. Використовуване припущення про те, що середо-
вище і включення мають однакову в’язкість, обмежує область практичного застосування 
знайдених результатів, але не применшує їхнього теоретичного значення. З урахуванням цих 
обставин руху тектоносфери можуть бути описані рівнянням Нав’є-Стокса в наближенні малих 
чисел Рейнольдса ( 1Re << ) і рівнянням неперервності [1–3], що у цих умовах істотно спрощу-
ються й у векторній формі мають такий вигляд: 

0)()()()( 2 =+∇+∇− rrrr HUP η , (1) 
0)( =∇ rU . (2) 

Тут r  – радіус-вектор розрахункової точки середовища (надалі для стислості будемо на-
зивати його розрахунковою точкою r  або просто точкою r ; ( )U r  – вектор миттєвої швидкості 
зсуву середовища в розрахунковій точці r ; ( )P r  – тиск у точці r ; ( )H r  – вектор масової сили 
у точці r , віднесений до одиниці об’єму; ( )η r  – коефіцієнт динамічної в’язкості середовища. 
Однак при вивченні напружень, деформацій і миттєвих швидкостей в’язкого зсуву середовища 
в тектоносфері Землі використання цих результатів обмежується складністю форм і неоднорід-
ністю будови реальних моделей тектоносфери та її складових. 
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Оскільки розв’язок задачі отримано в кінцевому виді, його точність буде залежати тіль-
ки від точності апроксимації, погрішності вихідних даних і помилок округлення. Однак при-
пущення однорідності по в’язкості в аномального по густині включення середовища шару 
тектоносфери у визначеній мірі звужує область практичної застосовності отриманих результа-
тів. Разом з тим аналітичний розв’язок подібної задачі має і самостійне теоретичне значення. 
Якщо масштаб картування і геологічні умови регіону дозволяють не враховувати теплоперенос 
флюїдами, то математичний опис процесу приводить до крайової задачі для рівняння теплоп-
ровідності: 

( ) )()()(),()( rrrrr QT
t

TtC +∇∇=
∂

∂ λρ , (3) 

( ) ( )zyxTT ,,0, 0=r , 
( ) ( ) ( )tyxTtT yxSz ,,, 1,1

==r
, 

( ) ( ) ( )tyxP
n
TT yxSz ,,, ,2

=
∂
∂

=rλ . (4) 

де: ( ),T tr  – шукана температура, ( )C r  – питома теплоємність, ( ),Tλ r  – коефіцієнт те-
плопровідності, що залежить від координат і температури; ( )Q r  – потужність енерговиділення 
внутрішніх джерел тепла; ( )0T r  – початковий розподіл температури; ( ), ,1T x y t  – розподіл 

температури на верхній границі шару; ( ), tρ r , ( ), ,P x y t  – густина теплового потоку та тису на 
поверхні шару: ( ),1S x y  і ( ),2S x y  – верхня і нижня границі шару, відповідно. Розв’язок такої 
задачі існує і він єдиний. Однак, для його знаходження необхідно знати розподіл температури у 
всіх внутрішніх точках області в початковий момент часу, і знати граничні умови і розподіл 
теплофізичних характеристик середовища. Розв’язок задачі якісно спрощується (відпадають 
принципові труднощі виконання початкових умов, якщо апріорна геологічна інформація 
дозволяє вважати, що усередині шару потужності h  можливе стаціонарне наближення. Проте, 
залишається необхідність завдання теплофізичних характеристик середовища в кожній точці, 
що саме є змістовною геологічною задачею. Однак як виявилося [4], її розв’язок представляє 
значні труднощі навіть для моделі однорідного середовища з одним аномальним включенням з 
постійними значеннями теплопровідності і потужності теплогенерації. Тому, для одержання 
геологічно змістовних геотермічних моделей звичайно використовується апріорна геолого-
геофізична інформація.  

Математичний опис термомеханічої взаємодії літосфери з більш глибокими областями 
мантії довгий час вівся роздільно для твердої кори і літосфери і в’язкої рідини, що апроксимує 
стан мантії під літосферою. В постановці крайових задач для системи рівнянь балансу імпуль-
су, енергії і збереження маси речовини математичний опис конвективних плинів в’язкої одно-
компонентної рідини спредставляється [3]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ))(
3 21 rrrrrrrr WWVVPVV

t
V
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( ) ( ) 0=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∇+

∂
∂ →

V
t

rr ρρ , (7) 

де: V
→

 – швидкість плину рідини, ( )P r  – тиск, ( )1W r  – гравітаційний потенціал, ( )2W r  – 
відцентровий потенціал ( )ρ r  – густина, ( )η r  і ( )ξ r  – коефіцієнти першої і другої в’язкості, 

( )λ r  – коефіцієнт теплопровідності, γ  – гравітаційна постійна, ( )Q r  – сумарна потужність 
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внутрішніх джерел енергії в одиниці об’єму. Найбільших труднощів спричиняє розв’язок 
крайових задач для першого рівняння (5) цієї системи, що є аналогом (1). Навіть у тій формі  
з постійними кінетичними коефіцієнтами, як це приведено в (5)-(6) система, стосовно до умов 
мантії Землі, має тільки чисельне розв’язок. Звичайно, [3,4], задача (5)-(7) розв’язується в плоскому 
шарі, що істотно полегшує її розв’язок.  

Ми плануємо використовувати результати інтерпретації сейсмогравітаційних даних для 
вибору апріорної структурної моделі середовища, а для відновлення розподілів ( ), , ,x y zλ   
і ( ), , ,Q x y z ми використовуємо кореляційні залежності між швидкісними, густинними і тепло-
вими характеристиками порід [2-4]. Розвиток цих досліджень йде в напрямку включення  
в модельний опис процесів тепломасопереносу в складноорганізованому тріщиновато-
пористому середовищі. Існують перші результати чисельного розв’язок таких задач для триви-
мірних моделей [5]. Отримані в результаті проведених досліджень рівняння й алгоритми їхніх 
рішень дозволяють проводити чисельне моделювання розвинутої конвекції в умовах мантії 
Землі, досліджувати теплову взаємодію конвектуючої мантії з літосферою, відновлювати 
розподіл температури у верхній частині літосфери регіону.  
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ПЛИНІВ ПЛЮМІВ ВЕРХНЬОЇ МАНТІЇ ЗЕМЛІ 

 
Розвиток обчислювальних методів, створення алгоритмів розрахунків і компютерних 

програм для розв’язання геотермічних задач є актуальним напрямом в обчислювальній геоди-
наміці. Зрушення і деформація мантійного плюму внаслідок конвективних плинів не змінюють 
суттєво рис теплової еволюції мантійних плюмів. Для розуміння динаміки мантійних плюмів 
проводяться і числові експерименти, які засвідчують, що плюми починають “розчинятися”  
у навколишній мантії, і першими зникають ніжки плюмів на середніх мантійних глибинах, 
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тому що різниця температур між ніжкою плюму і навколишньою мантією зменшується з глиби-
ною. Ці результати є важливими для інтерпретації сейсмотомографії мантійних плюмів [1−5], 
що виявили розмаїття сучасних форм мантійних плюмів.  

Відповідно до сучасних уявлень, теплові плюми можуть утворюватися на межі верхньої 
і нижньої мантії [6, 7, 9] або на межі ядра і мантії внаслідок гравітаційної нестійкості теплових 
шарів, що належні до цих меж земних надр. Хоча деякі плюми існують і понад 100 млн років, 
вони, швидше за все, є тимчасовими мантійними структурами. Сьогодні нема ніяких даних про 
активність домезозойських плюмів. Мантійна конвекція дає змогу пояснити фактично всі 
відомі теплові структури в майже адіабатичних адвективних областях (рис. 1.). Зміна промене-
вого теплоперенесення в мінералах нижньої мантії [6−8] має вплинути на динаміку нижньої 
мантії й еволюцію плюмів, тому що збільшення теплопровідності k  веде до зменшення числа 
Релея RA  і, отже, до збільшення теплової дифузії. Зменшення потоку гарячого матеріалу Q , 
спрямованого в плюм, приводить до зменшення швидкості піднімання плюму U h  і, отже, до 
теплової дифузії мантійного плюму.  

Відносні частки об’єму захопленої речовини в плині шлейфу плюму можна змоделюва-
ти, якщо припустити [2], що немає швидкої розбіжності між захопленням і введенням ефектив-
ної густини ( )tmρ  шлейфа голови відносно ( )0 tρ  − густини навколишньої мантії. Важко 

оцінити об’єм захопленої речовини в плині шлейфа плюму ( )V te  в пізньому етапі хаотичного 
перемішування. Позначимо, що величина ( )teΦ  − це об’єм захопленої речовини (див. рис. 1)  
в плині шлейфа плюму ( )V te  (ясно-сірі ділянки) до загального об’єму шлейфа голови ( )V ttot   
(у межах пунктирного кола). Величина ( )tmΦ − це динамічна ефективна частка об’єму захоп-
леної речовини в плині, що впливає на шлейф руху як вантаж. З використанням цієї концепції 
як основи для динамічної об’ємної частки захоплених матеріалів шлейфа голови можна напи-
сати ( )tmΦ  у вигляді: 
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де ( ) ( ) ( )0t t tm mρ ρ ρΔ = − , та, відповідно 3( ) ( ) / 6V t D tmmtot π= . 

Структурна частка об’єму ( )teΦ  є чисто об’ємною часткою захопленого матеріалу ( )V te  
у загальному об’ємі шлейфа голови ( )V ttot  (див. рис. 2, а). ( )teΦ  безпосередньо оцінюють  
з експериментальних зображень за cпіввідношенням площі із захоплених матеріалів (ясно-сіра 
ділянка) до площі темно-сірої ділянки у шлейфі голови плюму, а також як осесиметричну 
структуру. ( )tmΦ  визначається через ( )V tmtot  у наближенні Стокса (див. рис. 2, а) для швид-
кості підняття ( )U th  голови плюму як сфери діаметром ( ) 2 ( )D t R tm h= . Швидкість підняття 

( )U th і горизонтальний радіус голови ( )R th шлейфа плину задають із модельних уявлень, або  
з експериментальних даних. Тому варто сформувати опис схеми кількісних оцінок енергетич-
них ефектів геологічних процесів. Відповідно до цієї схеми, у геоенергетичному балансі беруть 
участь три групи процесів: первинні джерела внутрішньоземної енергії; проміжні стадії її 
трансформування в геологічних процесах (у тому числі в латентні форми, що поповнюють 
схований резерв внутрішньоземної енергії); форми її кінцевої витрати (віддачі в простір або  
у суміжну область мантії та плюмів).  
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Рис. 1. Схеми теплових моделей живлення плину плюмів [2] 
 
Оскільки швидкості підняття плину плюмів незначні для цього етапу еволюції, рівняння 

Стокса не використовують для визначення швидкостей конвективних плинів. Два безрозмірні 
числа з’являються від нормалізації рівняння збереження маси речовини у плині мантії. По-
перше, число Релея 

k
HTg

RA
0

3
0

η
αρ ⊕Δ

=
, 

де α  − коефіцієнт теплового розширення; ⊕g − прискорення земного тяжіння; 0 0,ρ η  − 
густина та в’язкість речовини мантії; TΔ  − різниця температур між мантією та плину плюму; 
H  − розмір конвективної комірки, у якій задіяний плюм; а k  − коефіцієнт теплопровідності.  
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МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У МОДЕЛЮВАННІ НАПРУЖЕНЬ  
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКТОНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

У СЕРЕДОВИЩАХ ЗЕМЛІ 
 

Побудова та чисельне дослідження комп’ютерних моделей складних природних проце-
сів на сучасному етапі розвитку наукових знань про Землю є одним з важливих джерел нової 
інформації, що дає глибше розуміння теорії, наукових гіпотез та наявних геологічних даних, 
зокрема щодо тектонічних процесів у літосфері нашої планети як в глобальному масштабі, так  
і структурних особливостей внаслідок геологічної еволюції окремих регіонів. З одного боку, 
використовують наявний фактичний матеріал, в тому числі результати успішного моделювання 
аналогічних процесів, геофізичні методи, польові тектонофізичні вимірювання. І якщо опра-
цювання вимірювань тріщинуватості, напружень in situ та інших (сейсмічних, структурних) 
індикаторів руху гірських порід і різнорангових масивів передбачає розв’язання так званих 
обернених задач, то детерміністичне моделювання для вибраної початкової конфігурації, крайо-
вих умов і механічних властивостей об’єктів, що взаємодіють, вирішує пряму задачу тектонофі-
зики, яку схематично можна сформулювати так: для заданої структури середовища знайти поле 
внутрішніх параметрів (головних напружень), що характеризують динаміку процесу. З іншого 
боку, застосування комп’ютерних підходів (математичного моделювання, ГІС-технологій, 
комп’ютерної графіки) дає змогу в рамках певного наближення і з достатньою математичною 
строгістю формалізувати задачу [1], адаптувати наявне прикладне програмне забезпечення для 
її розв’язання або обґрунтувати ідею щодо створення нової функціональності.  

Відповідальним етапом дослідження є інтерпретація результатів моделювання, що 
включає їхнє візуальне представлення, яке було б доступне для сприйняття зацікавленими 
користувачами (геологами), не обов’язково спеціалістами з інформаційних технологій. Тут 
потрібно враховувати сучасне розуміння тектонічних процесів, зокрема теорію рухомих кон-
тинентів та мантійної конвекції, термінологічне узгодження між механікою суцільних середо-
вищ та геологією, традиції аргументації, що складаються в певній галузі знань чи навіть  
у науковій школі. Визначення головних напружень за польовими вимірюваннями також значно 
простіше, наглядніше і зрозуміліше, оскільки головні напруження інтерпретують як сили 
розтягу – стиску, що діють у даній точці середовища. Саме такими силовими факторами тради-
ційно і найчастіше оперують в геології, на відміну, наприклад, від класичних інженерних задач 
розрахунку на міцність. Для вирішення останніх, як відомо, написано чимало програмного 
коду, зокрема для реалізації методу скінченних елементів (МСЕ) [2]. Однак програми, які б на 
етапі постпроцесорної обробки результатів включали функціональність для побудови траєкто-
рій напружень та ліній ковзання авторам невідомі.  

Наведемо такі аргументи на користь наявності окремого програмного забезпечення для 
відновлення траєкторій за дотичним векторним полем:  

1) комп’ютеризація процесу, швидкість, алгоритмічність, якість і компактність вектор-
ної графіки; 

2) важливість для характеристики поля напружень в цілому і особливо для структурних 
досліджень в геології [1], а також можливість застосування в інших галузях знань, де треба 
проаналізувати векторні поля;  
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3) комплексність задачі, що включає вибір апроксимації значень векторного поля в про-
міжних вузлах, структур даних для збереження інформації про самі лінії-траєкторії, можливість 
їхнього подальшого опрацювання та модифікації (наприклад, згущення цих ліній в деякій зоні), 
залежність усієї картини (два сімейства траєкторій) від вибору початкової точки побудови тощо. 

Мета даної роботи полягає в описі функціональних можливостей та особливостей інтег-
рованого програмного забезпечення (на основі окремих спеціалізованих програмних модулів, 
що взаємодіють на рівні процесів) щодо моделювання траєкторій напружень, продемонструва-
ти деякі його результати й оцінити перспективи розвитку та застосування в разі дослідження 
тектонічних процесів. Побудова неперервних ліній-траєкторій, дотичних до векторів головних 
напружень в заданих точках (вузлах сітки розбиття досліджуваної області на скінченні елемен-
ти чи польові вимірювання з прив’язкою до координат) є частиною методики, розробленої для 
інтерпретації результатів скінченно-елементного моделювання початкових етапів насувоутво-
рення Українських Карпат [2, 3]. Зауважимо, що застосування МСЕ для розв’язання низки 
модельних задач, розробка теоретичних підходів до побудови траєкторій та їхня імплементація 
в код програми, перші розрахунки та методика інтерпретації, як це часто буває на практиці, 
відбувалися майже одночасно, стимулюючи вироблення раціональних правил обміну інформа-
цією, зменшуючи частку ручного вводу даних (із заміною на інтерактивне заповнення параме-
трів діалогових вікон), підказуючи подальші інженерні рішення та алгоритми.  

Зауважимо, що запропонований підхід легко поширюється й на області, що не є прямо-
кутними, але “вписані” в регулярної сітку розбиття, тобто коли деякі з прямокутних елементів 
виключено з розгляду. Для визначення елементів, що включені в область дослідження, потріб-
но вказати лінію-контур (з урахуванням правила обходу вершин полігону), що повністю їх 
охоплює. Згущуючи регулярну сітку, можна, очевидно, достатньо точно апроксимувати об-
ласть довільної геометрії, вказуючи контур-“маску” з більшою кількістю ланок. З іншого боку, 
навіть на контакті підобластей з різними фізичними властивостями траєкторії напружень не є 
гладкими, тобто функції та їх похідні мають розриви.  

Тому в ситуації, коли потрібно було геологічно змістовно проінтерпретувати десятки за-
дач моделювання початкових етапів насувоутворення, систематизувати їх (наприклад, за мірою 
впливу геометрії фундаменту осадової товщі, що стискається, тощо), вибрати найвірогідніший 
варіант згідно з геологічними даними про тектоніку Українських Карпат і вказати подальший 
напрям моделювання (щоб простежити вплив різних факторів на еволюцію орогену, зокрема 
розломних порушень) [3], то найважливішим фактором оцінки програмного забезпечення  
є тільки орієнтація на кінцевий результат.  

Тобто завданням було достатньо швидко (на один-два порядки швидше за “ручний” спо-
сіб побудови, тобто без міжпрограмної взаємодії) отримати комп’ютерне зображення (карти 
розрізу), яке б коректно (допускаються деякі спрощені підходи) відображало результати моде-
лювання і в прийнятній “геологічній” формі могло б використовуватися для аргументації 
еволюції насувної споруди Українських Карпат (інтерпретації результатів моделювання).  
На думку авторів, найбільш придатним для міжпрограмної взаємодії є текстовий формат даних 
в кодуванні ASCII. Для підтримки двійкових файлових форматів, як правило, потрібна тісна 
взаємодія з конкретними програмними пакетами, тобто є залежність від формату внутрішніх 
викликів (API-інтерфейс) чи команд (наприклад, макро-мова APDL – ANSYS Program Design 
Language [2]). Також нераціонально задіювати формати сучасних баз даних та відповідне 
потужне програмне забезпечення, оскільки результати моделювання – це таблиці чисел, для 
яких нема потреби описувати реляційні зв’язки або ж вони нечисленні, прості й однотипні 
(зокрема, номер вузла є ключем для знаходження його координат). Для побудови траєкторій 
напружень на прямокутній сітці запропоновано скінченно-елементний підхід з використанням 
ермітових сплайнів. Алгоритм легко узагальнити для довільних областей, “обрізуючи” сітку 
навколо заданого контуру. Концептуальний алгоритм для моделювання траєкторій напружень 
та ліній ковзання реалізовано на мові VBA в рамках програмної інтеграції (електронних таб-
лиць, побудови ізоліній, презентації). Кожен з його етапів може використовуватися як інтерак-
тивно, так і в пакетному режимі. 
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ВРАХУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ДИФУЗІЇ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ 
ТЕПЛОПЕРЕНОСУ У ПЛЮМАХ МАНТІЇ ЗЕМЛІ 

 
Запропоновано комп’ютерну методику моделювання теплопереносу та теплової дифузії 

плину плюмів мантії Землі. Розроблена модель плину плюмів засвідчує, що ніжки плюмів 
руйнуються швидше ніж їхні шапки, внаслідок теплової дифузії.  

Процеси теплопровідності впливають на реологічні властивості порід у Землі, на фазові 
й мінералогічні переходи в корі та мантії й на фізико-хімічний склад планети. Прикладом може 
слугувати еволюція теплових плюмів у мантії Землі [1−3]. У системі мантія−кора можна виді-
лити три головні теплові режими. По-перше, існують майже адіабатичні області [4, 5],  
де адвективне вертикальне тепло перенесення переважає над іншими механізмами перенесення 
тепла. Напевно, майже вся нижня мантія (за винятком її нижньомантійного шару D’’, де фазові 
переходи можуть сповільнювати конвективне теплоперенесенняс) належить до цієї категорії. 
По-друге, є області, у яких кількість енергії, перенесеної за допомогою адвекції, приблизно 
дорівнює кількості енергії, перенесена за допомогою кондукції. Деякі плюми чітко простежені 
до середніх мантійних глибин і не помітні в низах мантії [2]. В описі природних, особливо 
геодинамічних, процесів[3, 4], ми головно стикаємося з задачами, що мають безперервні пара-
метри. Задачі з розривними параметрами середовища (наприклад, середовища із шаруватою 
структурою), ці задачі можна звести розв’язку системи рівнянь із безперервними параметрами 
з додатковими умовами у вигляді умов з’єднання на межах розривів. Задачі з розривними 
параметрами і/або розв’язками, у яких нас цікавить звертання розв’язок саме в окраїнах розри-
ву, розв’язують специфічними методами, зокрема методами, у яких поверхні розриву виділя-
ють й обробляють безпосередньо. Для двовимірного випадку і сильнов’язкого нестисливого 
середовища у зв’язній двовимірній області { }0 ,0x a y bΩ = ≤ ≤ ≤ ≤  необхідно знайти функцію 

( ), ,T x y t , що задовольняє рівняння 
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за відповідних початкових ( )0 0 0, ,T T x y t=  та граничних умов  
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де n  – зовнішня нормаль до межі області { }0 ,0x a y bΩ = ≤ ≤ ≤ ≤ ; ,x y  – просторові ко-
ординати; t  – час; ,U V  – компоненти вектора швидкості руху середовища; ρ  – густина сере-
довища; CP – теплоємність середовища; k – коефіцієнт теплопровідності; α  – коефіцієнт 

теплового розширення; CT – температура навколишнього середовища; q – густина потоку 
тепла; ( , , )Q x y t  – теплогенерування в середовищі. Якщо ввести безрозмірні змінні 
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 то за їх допомогою можна записати рівняння теплопровідності  
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Для числового розв’язування використовують кінцево-різнецевий метод [1-3]. Задачу 
розв’язують на рівномірній просторовій сітці. Коефіцієнти рівняння теплопровідності передба-
чені кусково-безперервними, що накладає деякі обмеження на вид різницевої схеми. Тепер, з 
огляду на зазначені вище припущення і перетворення коефіцієнтів, формулювання задачі для 
числового розв’язування можна звести до такої процедури. Розглядають розв’язок ( , , )T x y t  
диференціального рівняння  
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який необхідно знайти для прямокутної області { }0 ,0x a y bΩ = ≤ ≤ ≤ ≤  для всіх 0,t tN∈ , 
на всіх границях якої задані відповідні граничні умови. Далі будують кінцево-різницевий 
аналог просторового диференціального оператора. Побудова відбувається з точністю 

( )2 2O x yΔ + Δ  на п’ятиточковому шаблоні форми “хрест”. Такий спосіб побудови монотонних 

різницевих схем і побудовану вище різницеву схему для зведення до монотонного вигляду 
треба підкоректовану за допомогою методу регуляризації [1, 3]. Зазвичай розглядають дві 
моделі еволюції мантійних плюмів: модель при відсутності мантійних плинів (модель 1)  
і модель за наявності мантійних плинів (модель 2). Моделювання виконано у прямокутній 
області (0, ) (0, a bΩ = × ) , де  =1 400 кмa  – довжина моделі, =2 800 кмb  − її глибина. Викорис-
тано рівномірну сітку 300×300 вузлів. На нижній і верхній границях моделі задано безрозмірну 
температуру T 0,93 (3069 K) = ° і T 0 K= ° , відповідно; температура мантійного плюму 
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T 1.0 (3300 K)= ° . На вертикальних границях моделі задано нульовий тепловий потік та лінійну 
залежність початкової температури від глибини. Різниця між розмірною температурою плюму  
і температурою мантії на нижній межі моделі складає K  312T °= , що добре узгоджується з експе-
риментальними петрологічними спостереженнями. Така зміна коефіцієнта теплопровідності 
мантійних порід з глибиною відповідає експериментальним даним з вивчення фізичних харак-
теристик мантійних порід при високих тисків і температур. У випадку моделі 1 тепловий плюм 
зменшується в розмірах, і на середніх мантійних глибинах його ніжка зникає швидше від 
шапки плюму. У випадку моделі 2 тепловий плюм зменшується в розмірах, і його шапка зру-
шується щодо його ніжки. Числові експерименти з вивчення мантійних плюмів засвідчують, 
що ніжки висхідних гарячих плюмів стають тонкими в разі збільшення числа Релея RA . При 

710RA >  (турбулентний режим) шапки теплових плюмів відокремлюються від їхніх ніжок. 
Ніжки плюмів можуть бути відділені від шапок в разі сильних плинів у мантії через рух літос-
фери. У числових експериментах з’ясовано, що ніжки мантійних плюмів руйнуються швидше 
від шапок плюмів унаслідок теплової дифузії 
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МОНІТОРИНГ ТЕХНОГЕННИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
КОМПЛЕКСОМ РАДІОАКТИВНОГО КАРОТАЖУ 

 
В Україні внаслідок інтенсивної багаторічної роботи гірничої і енергетичної галузей, за-

стосування недосконалих технологій видобутку, переробки і використання корисних копалин 
утворилася велика кількість техногенних геологічних об’єктів (ТГО): териконів, хвостосховищ, 
золовідвалів тощо. Вони займають великі території, які стають непридатними для іншої госпо-
дарської діяльності, є джерелом забруднення навколишнього середовища, можуть безпосередньо 



148 
 
 
 

становити загрозу здоров’ю людини. З іншого боку, ці об’єкти часто містять цінні компоненти, 
які при застосуванні сучасних технологій можуть бути вилучені і утилізовані. Зараз продовжу-
ється збільшення площ, а де це неможливо – вертикальної потужності вказаних ТГО. 

Перераховані чинники визначають ряд актуальних задач стосовно ТГО: 1) оцінка і моніто-
ринг інженерно-геологічних параметрів ТГО та природного ґрунту, який служить їх основою;  
2) оцінка вмісту цінних компонентів; 3) екологічний моніторинг. Для розв’язання цих задач 
можуть бути використані геофізичні методи, зокрема, радіоактивний каротаж (РК) у складі: 
нейтрон-нейтронний каротаж (ННК), густинний гамма-гамма-каротаж (ГГК), інтегральний 
гамма-каротаж природної радіоактивності (ГК). Комплекс РК дозволяє детально, оперативно,  
з достатньою для практики точністю визначити ряд інженерно-геологічних, петрофізичних, 
техногенних параметрів ТГО вздовж свердловинного розрізу в умовах їх залягання (in situ). 

За допомогою комплексу РК, в рамках розв’язання першої з вищеперерахованих задач, 
нами виконано дослідження двох ТГО: золовідвалів Трипільської теплової електростанції 
(ТТЕС) і хвостосховища Північного гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК), м. Кривий Ріг. 
Інтерпретація результатів РК [1] дозволила: а) за даними ГК розділити розріз на природну  
і техногенну частину (зольні маси ТТЕС характеризуються підвищеною природною радіоактивніс-
тю, а хвости ПГЗК – пониженою, порівняно з природними піщано-глинистими ґрунтами); кількіс-
но оцінити коефіцієнт глинистості природних ґрунтів; б) на основі розробленої в ІГФ НАНУ 
об’єктно-адаптаційної методології [1, 2] отримати розширену сукупність параметрів, які харак-
теризують інженерно-геологічні, петрофізичні і техногенні властивості розрізу (загальну 
густину, густину сухої породи, густину твердої фази, вологість, пористість, глинистість, сту-
пінь водонасичення, концентрацію аномальних поглиначів та ін.); в) розділити зони повного  
і неповного водонасичення; г) зону неповного водонасичення в золі розділити на зону аерації  
і зону недонасичення, пов’язану з наявністю закритих пор у твердих частинках золи. 
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Одним з шляхів зменшення негативного впливу хвостів ГЗК на довкілля є їх комплексне 

використання, оскільки вони містять понад 30 цінних компонентів (в т. ч. золото і рідкіснозе-
мельні елементи) [3]. Ця техногенна гірська порода фактично є підготовленою сировиною для 
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подальшої переробки, яка в майбутньому, при застосуванні відповідних технологій, дасть 
істотний економічний і екологічний ефект. Для оцінки вмісту заліза в лежалих хвостах ПГЗК 
нами було виконано градуювання приладів РК на створених в ІГФ лабораторних фізичних 
моделях залізовмісних порід. На рисунку представлені градуювальні залежності (у відносних 
водяних одиницях) для оцінки вмісту заліза в піщаній породі для двозондового приладу ННК – 
ДНК-1, створеного в ІГФ [4]. Залежності отримані для крайніх значень об’ємної вологості WV: 
максимальної (повна водонасиченість) ∼ 45 % і мінімальної (повітряно-суха суміш) ∼ 4 %. 
Порожнисті точки, отримані за результатами інтерпретації вимірювань приладом ДНК-1 на 
хвостосховищі ПГЗК, є оцінкою вмісту заліза у лежалих хвостах. В даному випадку він складає 
до ∼ 20 вагових %, що узгоджується з літературними даними [3]. 

Однією з істотних екологічних проблем в Україні є терикони вугільних шахт, яких лише на 
території Донбасу знаходиться понад 1500. Приблизно 30 % цих ТГО – горять. Головними чинни-
ками самозаймання териконів є висока пористість та присутність у породах сірки і метану [5, 6]. 
Терикони виділяють пил, продукти горіння, є джерелами радіоактивності та токсичних сполук. 
Це визначає підвищену техногенну небезпеку териконів і вимагає відповідного моніторингу. 

Для оцінки можливості самозаймання терикону необхідно визначити в його розрізі ряд 
критичних параметрів – пористість, концентрацію вільної сірки і зв’язаної у мінералах, вміст 
метану у закритих і відкритих порах, температуру та ін. З цією метою необхідно розробити 
відповідний геофізичний свердловинний апаратурно-методичний комплекс (АМК). Зокрема, 
для оцінки низки параметрів може бути використаний розроблений нами АМК РК. Комплекс 
РК, після отримання відповідних градуювальних залежностей (подібних до представлених на 
рисунку), може бути використаний і для оцінки вмісту у териконах інших корисних компонен-
тів, без чого неможливо визначити доцільність їх утилізації. 

Виконані дослідження підтвердили високу інформативність та ефективність комплексу 
РК при дослідженні золовідвалів ТЕС і хвостосховищ ГЗК, а також перспективність його 
використання для дослідження інших ТГО. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТОМЕТРІЇ В КОМПЛЕКСІ  
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКТОРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

НАФТОГАЗОНОСНИХ ПОРІД  
(НА ПРИКЛАДІ МЕХЕДІВСЬКО-ГОЛОТІВЩИНСЬКОГО  

ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА  
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ) 

 
Незважаючи на багаторічну історію вивчення Дніпровсько-Донецького нафтогазоносно-

го регіону, дослідження відкладів осадового чохла пов’язане зі значними труднощами. 
Останнім часом, для підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту та 

газ усе більше уваги приділяється нетрадиційним для нафтової геології методам, у тому числі 
магнітометрії. 

Дослідження магнітної сприйнятливості (χ) осадових порід, виконані за останні роки в різ-
них нафтогазоносних басейнах, дозволили виявити досить високі можливості капаметрії для 
розв’язання широкого кола геологічних задач нафтопошукового спрямування: кореляції стра-
тиграфічних горизонтів, визначення вмісту в породі заліза, границь розповсюдження процесів 
сидементації і оцінки ступеню окисно-відновних процесів, виділення фаціальних різновидів 
порід, що дозволяє вивчати палеогеографічні умови утворення і тектонічні режими басейнів. 

Капаметрія дозволяє отримати пошарову детальну магнітну характеристику керну. 
Виміри магнітної сприйнятливості керну проводилися безпосередньо на місці його збе-

рігання за допомогою капаметра чеського виробництва КТ-5 (чутл. 1•10-5 од. СІ.) 
Осадові гірські породи слабо диференційовані за магнітними властивостями і мають 

слабку магнітну сприйнятливість, яка перебуває в межах (0-40) · 10-5од.СІ та рідко бувають причи-
ною магнітних аномалій. Розподіл осадових порід за величиною χ має логнормальний характер.  

Проведення капілярометричних досліджень відбувалось в дві стадії з використанням 
центробіжного методу [1], який ґрунтується на моделюванні пластових умов водонасичення 
зразків, попередньо виготовлених з керну порід – колекторів [2]. Зразки насичувались змоде-
льованою пластовою водою (мінералізація води – 194 г/л, пит. електричним опором 0,126 Ом•м). 
Для повністю водонасичених зразків проводились виміри магнітної сприйнятливості в кількос-
ті понад 10 замірів для кожного зразка. 

На другій стадії зразки з залишковою водою донасичувались гасом і на них проводилось 
поступове витіснення гасу при різних тисках. В якості вуглеводневої рідини вибраний гас, 
оскільки, його в’язкість на поверхні є близькою до в’язкості нафти у пластових умовах. Після 
завершення кожного режиму, як і у випадку з водонасиченням, проводились виміри магнітної 
сприйнятливості керну (таблиця). 
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Виявлено, що зразки, які насичені пластовою водою і зразки, які містять залишкову воду 
і були донасичені гасом мають нижчі значення магнітної сприйнятливості, ніж ті з яких витіснено 
гас, що, очевидно, пов’язано з окисно-відновними процесами, які відбувались в зразках під 
впливом вуглеводнів, а збільшення тиску пришвидшило швидкість реакції відновлення. 

Отримані нами результати аналогічні тим, які були отримані при дослідженні статисти-
чного розподілу магнітної сприйнятливості нафтогазоносних порід для продуктивних і не 
продуктивних свердловин. Керновий матеріал відібраний з продуктивних свердловин характе-
ризуються нижчими значеннями магнітної сприйнятливості ніж непродуктивних [3]. 

 
Таблиця 

Зведені результати досліджень порід-колекторів свердловини 120-Мехедівська 
 

№
 зр

аз
ка

 Зразки 
водо-

насичені 
χ сер 

Моделювання залишкової 
насиченості порід 

Зразки 
залишк. 
водонас.  
і донаси-
чені гасом 

χ сер 

Моделювання залишкової 
флюїдонасиченості порід 

І 
ре-
жим 
χ сер 

ІІ 
ре-
жим 
χ сер 

ІІІ 
ре-
жим 
χ сер 

V 
ре-
жим 
χ сер 

І 
ре-
жим 
χ сер 

ІІ 
ре-
жим 
χ сер 

ІІІ 
ре-
жим 
χ сер 

V 
ре-
жим 
χ сер 

М-7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 
М-8 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4 
М-9 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 
М-10 1 0 0 0 0 1 0 1 2 4 
М-11 3 1 0 0 1 0 1 6 4 7 
М-18 1 0 0 1 0 0 0 1 4 4 
М-19 2 1 1 0 0 1 1 2 4 5 
М-24 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3 

 
1. ГСТУ 41-00032626-00-025-2000 Коефіцієнт залишкового водонасичення гірських по-

рід. Методика виконання вимірювань методом центрифугування зразків. К.: Мінекоресурсів 
України. – 2001.– 19 с. 2. ГОСТ 26450.0-85 Породы горные. Общие требования к отбору  
и подготовке проб для определения коллекторских свойств. М.: Изд-во стандартов. – 1985. – 12 с. 
3. І. Г. Крива. Літомагнітні комплекси нафтогазоносних відкладів палеозою північно-західної 
частини Дніпровсько-Донецької западини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук: спец. 04.00.17: “Геологія нафти і газу ”. / І. Г. Крива. – Львів, 2011. – 21 с. 
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ПРО СЕЙСМІЧНІСТЬ СКЛАДЧАСТИХ КАРПАТ 
 

Сейсмічність Закарпатського прогину вже давно досліджують багато вчених і цьому пи-
танню присвячено ґрунтовні праці, наприклад [1-5]. Натомість сейсмічності гірської частини 
Українських Карпат приділено ще мало уваги. Причиною цьому може бути відсутність тут 
достатньо густої мережі пунктів сейсмічних спостережень, малочутлива сейсмічна апаратура, 
мала кількість відчутних землетрусів, малозаселена територія, що раніше не потребувала 
особливого захисту від сейсмічних струшувань. Але в останні кілька десятиріч йде активний 
економічний розвиток гірської частини Карпат, що ставить перед науковцями нові задачі щодо 
забезпечення безпечного проживання на цій території. Сейсмічна небезпека є одним з факторів, 
що впливають на сталий розвиток цього регіону, тому дослідження сейсмічності Складчастих 
Карпат є актуальним завданням не тільки для сейсмологів, але і для фахівців з інших галузей 
науки. Підтвердженням актуальності цієї проблеми для регіону може бути, наприклад, факт, 
що у 1977 р. в період сильного землетрусу в зоні Вранча тут мав місце розрив магістрального 
газопроводу в зоні Свалявського розлому. 

Українські Карпати – це частина Карпатської складчастої області, яка представлена пів-
нічною гілкою альпід Європейського Середземномор’я. Тут відбувалися великі горизонтальні 
переміщення гірських порід, які ускладнили первинні складчасті форми і визначили покривно-
насувну будову Карпат. За віком складчастості і покривоутворення Українські Карпати поді-
ляються на Зовнішні (або флішові) і Внутрішні, які на ранньоальпійському етапі розвивалися 
як геосинкліналь, натомість Зовнішні Карпати є областю пізньоальпійської геосинкліналі, яка  
в міоцені пройшла орогенну стадію [1, 4]. За даними повторних високоточних нівелювань  
в Карпатському регіоні України [1] швидкість сучасного росту гірської системи Карпат стано-
вить 1–2 мм/рік, а у верхів’ях р. Тиси до 3–4 мм/рік, Чоп-Мукачівська западина має швидкості 
росту від -0,7 до 0,2–0,4 мм/рік, тобто на фоні гір вона опускається з різною швидкість дифере-
нційовано по блоках земної кори, розділених розломами різного ранжування. За останні 2 млн. 
років вона опустилась місцями на 500 м. На думку Ю. Крупського [4] весь регіон знаходиться 
наприкінці орогенної стадії розвитку.  

Такий складний геологічний розвиток та будова Українських Карпат пов’язані з особли-
востями геодинамічних процесів і проявляються у сейсмічності цієї території. Метою нашої 
робото є детальне вивчення особливостей сейсмічності тектонічних структур цієї частини 
Карпат. Хоча Складчасті Карпат не такі сейсмоактивні, як Закарпаття, та за історичними 
даними тут відомі 7-бальні землетруси в Довгому (1872 р.) та Сваляві (1908 р.), 5-бальні  
у В. Березному (1820 р.), Синяку (1935 р.), 4-бальні в Нелепіно, Сваляві (1908 р.), Сасовому 
(1926 р.). Зараз з розширенням мережі пунктів сейсмічних спостережень та застосування більш 
чутливої сейсмічної апаратури, нових комп’ютерних програм обробки сейсмічних записів, 
застосування нових способів та методик локалізації вогнищ землетрусів [5. 6], ГІС технологій 
та нових геолого-геофізичних даних є можливість проводити деталізований просторовий  
3D аналіз сейсмічності в різних зонах регіону. 

Для проведення такого аналізу в використанням розроблених нами методик [6] та про-
грамного забезпечення були заново визначені параметри вогнищ (координати і глибини та їхні 
нев’язки) землетрусів за 1962–2000 роки. Такий параметр землетрусу, як глибина, раніше 
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взагалі практично не визначався через брак на той час регіональних різноглибинних годографів 
та спеціальних програмних засобів для визначення глибин. Загалом за останні 40 років спосте-
режень власне в Карпатах інструментально зареєстровано понад 80 землетрусів різної енергії  
(з магнітудами М = 0,6÷3,5, з них з М = 0,6÷1 – 30). Починаючи з М≥2,4-2,6, землетруси вже 
починають відчуватися людьми, таких землетрусів тут зафіксовано 5. Максимальні нев’язки по 
координатах епіцентру землетрусу становлять ±3 км, по глибині дещо більше – 4 км. Аналіз 
місцевої сейсмічності за 1962–2000 роки показав, що кожного року тут реєструються в серед-
ньому 2 землетруси. Найбільша кількість землетрусів зареєстрована в 1963 р. – 9 і 2000 р. – 8. 
Вогнища землетрусів у Складчастих Карпатах розташовані у межах земної кори нерівномірно 
по глибині. Землетруси малої енергії (М = 0,6÷1,5) часто локалізуються на невеликих (3–5 км) 
та середніх (8–16 км) глибинах, менше їх на більших (19–25 км) глибинах. Землетруси  
з М = 1,5÷2,5 розосереджені в діапазоні глибин 3–28 км. 3 землетруси з М≥3 мають значні  
(16 і 29–30 км) глибини, як правило, гіпоцентри їх тяжіють до розломних зон. Так, в районі на 
північний схід від Дубового в 1963 році впродовж чотирьох місяців відбулися чотири землет-
руси більшої магнітуди (М від 2,3 до 3,5). Просторова 3D локалізація цих землетрусів показала, 
що їхні вогнища витягнулись в пряму майже меридіонального напряму від Дубового, а далі на 
північний схід від Усть-Чорного в напрямі гірського хребта. Цікавим був часовий хід сейсміч-
ного процесу в цьому районі: першим відбувся землетрус з М = 3,1 на глибині 14 км, другим 
був землетрус з М = 3,5 на глибині 28 км, третій – на глибині 17,7 км з М = 2,3, четвертий 
землетрус закінчив хід сейсмічного процесу на глибині 4,6 км. Глибини залягання цих вогнищ 
трасують положення розломної зони. За наступний період на цій же лінії відбувся землетрус 
меншої магнітуди, що вказує на те, що на цій структурі відбулася дорозрядка тектонічних 
напружень. В майбутньому при накопиченні відповідних тектонічних напружень тут може 
знову відбутися землетрус з М>3. Північніше Міжгір’я півколом між селами Голятин, Верхній 
Бистрий та Нижній Студений під гірським хребтом зафіксовані землетруси з більшими глиби-
нами (Н від 23 до 45 км) з магнітудами М = 1÷2. Також південніше Міжгір’я в районі Оашсько-
го розлому локалізовані вогнища землетрусів невеликої енергії (М 1÷2) з великими глибинами 
(Н від 29 до 52 км). Глибинне розташування вогнищ цих землетрусів вказує на важливі місцеві 
особливості будови та геодинаміки земної кори, що підтверджується даними регіональних 
сейсмічних досліджень [6, 7]. Локалізація вогнищ сильніших історичних землетрусів, а також 
землетрусів невеликої магнітуди (М = 0,8÷1,9), які згрупувались довкола них, вказує на поло-
ження шовної зони (зони переходу від Складчастих Карпат до Закарпатського прогину). Нею  
є Закарпатський глибинний розлом, який за даними дослідників [6] проходить по лінії Пере-
чин-Свалява-Драгове-Кобилецька Поляна. Якраз по цій лінії ми спостерігаємо найбільшу 
кількість землетрусів з більшою глибиною. Вважається, що проявом Закарпатського глибинно-
го розлому (шовної зони) на денній поверхні є Мармароська та Пенінська скельні зони, вони 
також є сейсмоактивними. 

Нові параметри вогнищ землетрусів та детальний 3D просторовий розподіл цих вогнищ 
в земній корі відображають особливості геодинаміки цієї території і дають змогу дешифрувати 
деякі розломні зони в піднасувній платформній частині, які не можна задокументувати за 
геолого-геофізичними даними, а також дозволяють оконтурювати активні структурно-
тектонічні елементи цього регіону. Результати аналізу сейсмічності та суттєво уточнені пара-
метри землетрусів необхідно враховувати при плануванні сталого розвитку цього регіону. 
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СТАТИСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇЇ СТІЙКИХ РОЗВЯЗКІВ 
ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ГРАВІМЕТРІЇ 

 
Для автоматизованого розв’язку обернених задач гравіметрії (ОЗГ) використовують кри-

терій безумовної оптимізації (БО) функціоналу у вигляді мінімуму суми квадратів (МСК), 
здебільшого, нев’язок поля (НП), який є статистичним, як аналог методу найменших квадратів. 
Але останнім часом, замість нев’язок поля, для підвищення однозначності стійкого розв’язку 
ОЗГ в статистичних критеріях оптимізації (КО) почали використовувати комбінації декількох 
інших параметрів чи декількох простих статистичних критеріїв [1;4].  

Насамперед, треба відзначити екстремальний алгоритм лінійної ОЗГ [1], який для дис-
кретної інтерпретаційної моделі (ДІМ) має вигляд МСК щільностей гірських порід (ЩГП) в її 
блоках при додаткових умовах МСК нев’язок горизонтальної та вертикальної компонент поля 
сили тяжіння (ПСТ). Але ця частина роботи представлена тільки у вигляді інтегрального 
рівняння, а в програмному варіанті не реалізована. Пізніше подібні алгоритми для нелінійної 
ОЗГ були реалізовані в роботі [2]. Згодом було розроблено ще ряд нових методів з високоефек-
тивними КО розв’язку ОЗГ у вигляді добутків простих критеріїв БО та часток від ділення 
добутку групи критеріїв на один чи два інших [4, 5]. Але до цього часу не було виконано 
порівняння результатів розв’язку ОЗГ всіма вище згаданими методами. Лише в деяких випад-
ках було виконане попарне порівняння розв’язків задач двома методами. 

А тому виникла потреба виконати розв’язки ОЗГ декількома ітераційними методами 
(ІМ) та порівняти між собою карти ЩГП блоків ДІМ, обчислених кожним методом, та те ж 
саме виконати з відповідними картами залишків поля. 

Відомий критерій безумовної оптимізації для розв’язку лінійної ОЗГ по нев’язці 
rj,n+1поля g j  на наступній 1n+ -й ітерації по обчислених на n -й ітерації значеннях щільності 

i,nσ  гірських порід в кожному i -му блоці вибранної моделі має вигляд: 
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);min()r,r(F 1nj,1nj,r τ== ++   (1) 

де
;Zrr n,j1nr,nj,1nj, ++ −= τ ;g)a,(r jijni,nj, −= σ ;B n,i1n,rni,1ni, ++ −= τσσ   (2)  

);Z,Z(F nj,nj,z = );/a,r(B);a,B(Z ijijnj,ni,ijni,nj, λλ== ;)1,a(;)1,a( ijijjjii == λλ
);Z,r()Z,r(f nj,nj,=

 ;F/)Z,r(f z1nr, =+τ   (3) 
Bi,n  – ітераційна поправка (ІП) до σi,n ; Z j,n  – ІП до НП; τr,n+1– ітераційний коефіцієнт 

(ІК) в ІМ по МСК нев’язок поля для 1n+ -ї ітерації; a (i=1,M; j =1,N)ij  – матриця розв’язків прямої 
задачі гравіметрії; Цей метод з ІП Bi,n та ІК τr,n+1 вперше реалізовано в [3]. В тій же роботі 
реалізовано і метод з новим КО по МСК ІП до ЩГП блоків ДІМ: 

);(min)B,B(F 1ni,1ni,B τ== ++   (4) 
де 

;CBB n,i1nB,ni,1ni, ++ −= τ );/a,Z(C ijijnj,ni, λλ= );C,С/()C,B( ni,ni,n,ini,1nB, =+τ  (5) 
В ряді робіт авторів, наприклад, в [4,5], приведено розроблені та реалізовані авторами 

лінеаризовані ІМ з суміщеними (6) та екстремально-відбірковими (8) критеріями з ІК (7), (10) 
для підвищення точності розв’язку ОЗГ та виділення блоків з екстремальною ЩГП: 

);(minFF)r,r)(B,B(F Br1nj,1nj,1ni,1ni,Br τ=== ++++  (6) 
/))B,B)(Z,r()r,r)(B,C((1nrB, +=+τ  

))B,C)(Z,r(4)B,B)(Z,Z()r,r)(C,C/(( ++   (7) 
(тут і далі індекси в ІК опущені). 

);(minF/FF),()/r,r)(B,B(F Br1ni,1ni,1nj,1nj,1ni,1ni,/Br τσσ σσ === ++++++   (8) 
);,(F 1ni,1ni, ++= σσσ   (9) 

/))B,B)(r,r()B,())B,B)(Z,r()r,r)(B,C((),((1n,rB/ σσστ σ −+=+  
);)B,B)(r,r())B,C)(Z,r(4)B,B)(Z,Z()r,r)(C,C)((,/(( 2−++σσ   (10) 

Авторами також розроблені та реалізовані методи умовної оптимізації, наприклад, по 
МСК ІП при МСК НП (11)-(12) і навпаки (13)-(14): 

);(min))min()r,r(()B,B(F 1nj,1nj,1ni,1ni,r,B τσλ ==+= ++++  (11) 
);C,C/())Z,()B,C(( jj1nr,B, λλτ +=+  

);,/()1,B( jjni, λλλ −=
 (12) 

);(min))min()B,B(()r,r(F 1ni,1ni,1nj,1nj,B,r τσλ ==+= ++++  (13) 
);Z,Z/())Z,r()1,C((1nB,r, +=+ λτ  

;M/)r,( jjλλ −=
 (14) 

 Те ж саме реалізовано в методі із [1] для МСК ЩГП при МСК НП (15) та по аналогії 
при МСК ІП до ЩГП (16) і в ряді інших методів, наприклад, в (17)-(20): 

);(min))min()r,r((),(F 1nj,1nj,1ni,1ni,r, τσλσσσ ==+= ++++  (15) 
);(min))min()B,B((),(F 1ni,1ni,1ni,1ni,B, τσλσσσ ==+= ++++  (16) 

);(min)0)R,r(()r,r(F 1nj,1nj,1nj,1nj,rRr, τλ ==+= ++++  (17) 
);(min)0)R,r(()B,B(F 1nj,1nj,1ni,1ni,rRВ, τλ ==+= ++++  (18) 

0;)gr,r(F j1nj,1nj,rR =+= ++ );gr2,Z/()r,r( j1nj,1nrR, += ++τ
 (19) 

;)r(F 4
1nj,r4 +∑=

 
));r,Z(3/()r,Z(( 223

1n,r4 =
+

τ
 (20) 
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Більша частина приведених методів оптимізації розв’язку ОЗГ перевірена при інтерпре-
тації реального поля варіацій сили тяжіння.  

Всі представлені методи умовної та безумовної оптимізації дають якісну картину розпо-
ділу щільності гірських порід (ЩГП), але з різним ступенем її відновлення, і їхні розв’язки 
можуть бути використані як стартові умови для будь-якого іншого методу, що забезпечує 
продовження відновлення поля до отримання стійкого та геологічно змістовного розв’язку  
в збіжному ітераційному процесі. Методи, в критерії оптимізації яких входить ітераційна поправ-
ка до ЩГП, дають найбільше відновлення ЩГП та поля. Методи, в КО яких входить нев’язка 
поля, не дають повного відновлення ЩГП та поля. Найбільшу геологічну ефективність мають 
екстремально-відбіркові методи з сумісним критерієм, який об’єднує декілька простих КО.  
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ГРАВИ-МИКРОФИЗИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
 

В неинерциальной системе Земли понятие силы теряет определенный смысл, не выпол-
няются законы сохранения энергии, импульса и его момента (теорема Нетер), что вызывает их 
поток и ведет к изменению метрики пространства-времени эквивалентному неоднородности 
гравитационного поля, причем конкретные физические эффекты в микрофизике атома и моле-
кулы и поле метрического тензора могут быть весьма специфичны.  

В общем, способ измерения относительного изменения меры времени устраняет неопре-
деленность существующих определений, возникающей из-за неинвариантности мер длины и 
времени в размерности ускорения свободного падения, являющегося в настоящее время еди-
ницей измерения силы тяжести Гал (1 см/с²). Для исследования изменения метрики пространс-
тва-времени, принадлежащего неоднородному гравитационному полю, и подтверждения 
теории тяготения Энштейна, были проведены эксперименты (начиная с 1981 г.) с мерами 
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времени – квантовыми осцилляторами или атомными часами, которые подтвердили эти изме-
нения при их пространственном перемещении и в течении времени. Как только мы приступаем 
к атомным не-маятниковым часам, то вступаем в область метрического пространства-времени 
и в область микрофизики атома и молекулы и известного Боровского сильного упругого импульс-
ного гравитационного взаимодействия-столкновения (изотопического смещения спектральных 
линий, в котором относительное изменение гравитирующей массы ядра атома эквивалентно 
изменению окружающего гравитационного поля) с константой cвязи-взаимодействия: отноше-
ния масс протона и электрона (вызывающего измеренное изменение меры времени) в 1018 раз 
более сильной, чем приведенная известная гравитационная константа известного гравитацион-
ного инерциального взаимодействия между протоном и электроном. Согласно определению, 
силой в физике является любое воздействие, которое изменяет скорость тела, ее направление 
(поперечная сила) и его форму при непосредственном контакте и при воздействии создаваемых 
телами полей (гравитационного и электромагнитного поля), т. е. сила тяжести состоит из 
инерциальной и гравидеформационной сил. Ньютон предугадал характер гравитационного 
взаимодействия, которое он разделил на “абсолютную: отношение взаимодействуюших масс, 
движущую, ускорительную” силы и “напор” – “натиск” – “стремление”, описываемого в настоя-
щее время уравнением, напоминающим закон Гука и уравнения тяготения Эйнштейна. Материа-
льные пробные объекты: протон и электрон кроме пространственной и временной определенно-
сти выступают в новой качественной определенности существования, фиксируемую в понятии 
“отношения” их гравитирующих (взаимодействующих) масс: 

• “которое только и имеет реальный физический смысл” (Л. Д. Ландау) в своей неизмен-
ности как константа связи и квант сильного импульсного упругого грави-взаимодействия  
и “абсолютная” метрика пространства-времени (А. Грюнбаум),  

• как напряжение упругой отдачи тела. создаваемое импульсным взаимодействием злек-
тронов и ядер атома, подвергающихся воздействию изменения гравидеформационной силы 
[напряжения – градиента силы тяжести на протяженности атома], эквивалентного изотопичес-
кому дефекту гравитирующей массы ядра, вызывающего деформацию кривизны метрики 
пространства-времени, которая, в свою очередь, изменяет “ускорительную” – инерциальную 
силу из-за изменения в ее размерности кг·м/сек2 ~ кг·с/сек единицы измерения времени – 
секунды (с – скорость света), 

• определяющего по Ньютону “абсолютную силу” как причину “движущей силы” пропо-
рциональной количеству движения, производимого за данное время, поток которого деформиру-
ет метрику пространства-времени что эквивалентно гравидеформационной силе, производная  
по времени от которой составляет “ускорительную” (инерциальную) силу, а векторная произво-
дная от гравидеформационной силы по расстоянию пропорциональна градиенту силы тяжести 
(уравнения Максвелла для гравитационного поля – Д. Карстуа, Л. Бриллюэн). 

Представляя определения Ньютона в современном понимании: “абсолютная” сила –  
напряжение – упругое взаимодействие – отношение масс как причина импульсного взаимодей-
ствия и “движущей” гравидеформационной силы вместе с изменением неоднородности – 
градиента силы тяжести, эквивалентного дефекту масс – энергии (единицы измерения времени) 
в изотопическом эффекте Бора, отношение масс как агент, вызывающий гравитацию (Ньютон), 
константа связи-взаимодействия сильной гравитации, в т. ч. поля кручения (Д. Д. Иваненко), 
искривляющий метрику пространства-времени и, как следствие, изменяющую “ускорительную”-
инерциальную силу. Т.о. Ньютон предугадал две гравитационные силы: гравидеформационную 
(“напор”, “натиск”) – изменение кривизны метрики пространства-времени, приводящее тела  
в движение, инерциальную и звено связи (гравитации и микрофизики) их через импульсное 
взаимодействие – “движущую – абсолютную силу”: отнощение взаимодействующих масс,  
и впервые было измерено изменение эйнштейновского метрического поля пространства-
времени, которое является источником тяготения (А. Эйнштейн, Л. Д. Ландау).  
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Учитывая: • измеренную эквивалентность между измеренными градиентом силы тяжести 
и искусственным напряжением на ручных тисках, изменяющих метрику пространства-времени 
(Д. Д. Иваненко). • нестатический характер и измерение индукционного гравитационного взаи-
модействия инерциальной и гравидеформационной компонент на металлическом брусе, 
• несимметричность тензоров упругих деформаций в породах и материалах и наличие в них 
ротора векторного поля, соответствующего • вращению жестких тел, вызывающих • передачу 
тектонических напряжений в стороны (Дж. Ферхуген), между гравитационными инерциальны-
ми и деформационными силами устанавливается индукционная связь. описываемая с помощью 
уравнений, подобных уравнениям Максвелла (Д. Карстуа, Л. Бриллюэн). Все известные 
гравиметры основаны на законе всемирного тяготения и слабом принципе эквивалентности 
силы тяжести и ускорения свободного падения, который сводится к чисто кинематическому 
толкованию и является чисто локальным и приближенным, но в котором также “можно видеть 
указание на то, что решение проблемы гравитации следует искать в хроногеометрии” 
(В. А. Фок), “причем измерение времени выступает на первый план” (А. З. Петров). Теория 
метода подтверждается при изменении частоты квантового осциллятора при его переносе на 1 м 
по вертикали.  

Открытый грави-микрофизический эффект основан на измерении смещения спектраль-
ных линий атома и молекулы (т. е. изменения меры времени) при изменении градиента силы 
тяжести-напряжения, что является проявлением сильного принципа его эквивалентности 
изменению метрики пространства-времени (А. Эйнштейн).  

Создан метод и несколько квантовых неинерциальных тензорных гравиградиентометров 
(по 9 компонент, в т. ч. 5–6 спектральных, азимут простирания, 3 инварианта упругости). Они 
испытаны в регионе Срединно-Атлантического хребта, на полигонах Сибири и Украины, при 
наблюдении Солнечного затмения, при непосредственном измерении искусственно созданного 
механического напряжения на ручных тисках и пр.  

Предназначены для точной разведки (0,1 %) полезных ископаемых и мониторинга нако-
пления касательных (горизонтальных) напряжений и предсказания катастроф, в т. ч. землетря-
сений, оползней и пр. за 7–8 суток (В. А. Казинский). Для высокого разрешения геологических 
структур возможно измерение высших производных силы тяжести. Имеется патент. 

 
Kudelia L. A., Fedorchenko A. D. 

GRAVI-MICROPHYSICAL EFFECT 
 
 
 

УДК 550.385.36 
Дубовенко Ю. І., канд. фіз.-мат. н., с. н. с., 

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, 
пр. Палладіна, 32, Київ,Україна, 03142, 

е-mail: leader96@narod.ru, тел. +38 (044) 424-20-52,  
 
 

ГЕОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ ЄДИНОСТІ  
ОБЕРНЕНИХ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ 

 
Знання деяких принципів легко замінює незнання деяких фактів.  

К. А. Гельвецій 
 

Стандартні методи потенціальних полів не втратили свого значення, лише змінилися задачі, 
які вони вирішують. Наразі їх царина – це частинні оцінки функціоналів типу нев’язки без апріор-
них обмежень, комплексування алгоритмів. Сучасні чисельні алгоритми є багатоступеневими 
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конструкціями, кожна ступінь яких розв’язується власними оптимальними методами. Відтак, 
сучасна оптимізація розв’язку обернених задач є апріорі багатометодною, а це означає окремий 
метод на кожному ступені реалізації алгоритму.  

Для кожного такого методу потрібно знати, принаймні, дві основні характеристики: мно-
жину єдиності розв’язків (визначається аналітичними властивостями прямого оператора задачі) 
та оцінку похибки оператора (міру достовірності моделі, тобто ціну лінеаризації чи згладжу-
вання). При цьому, якщо множини єдиності окремих алгоритмів перетинаються між собою, то 
щодо міри похибок такого не скажеш. Усі класичні методи потенціальних полів декларують 
існування єдиних розв’язків “в малому” – для конкретної геометрії аномальних джерел, окрес-
леної апріорними даними.  

Для визначення спільного розв’язку за сумою локальних розв’язків бракує належних 
критеріїв. В нагоді для достовірного комплексування алгоритмів може стати технологія геоме-
тричного тлумачення метрики множини єдиності в термінах аналітичної геометрії. Елементи 
цієї технології апробовані при моделюванні контактних поверхонь, що не сильно ухиляються 
від заданих, а також контактних меж за полем, заданим на істотно обмежених множинах. 

Аналіз геометрії множини коректності істотно посилається на умови існування розв’язку.  
В узагальненому вигляді для потенціальних полів його можна сформулювати так: якщо два шари 
майже не відрізняються один від одного, то на компактній множині лінеаризована послідовність 
наближень розв’язку, яку породжує певний процес ітерацій, збігається до розв’язку нелінійного 
рівняння (уточненої моделі середовища) при заданих апріорних обмеженнях. При цьому аналі-
тичний антураж та апріорний фактаж конкретних методів (їх варіацій розроблено сотні) може 
бути різним, але загальний принцип залишається незмінним. А це, згідно з Гельвецієм, дозволяє 
звести дослідження складних комплексних алгоритмів у практичну площину. 

Серед відомих, але належно не оцінених практиками проблем, можна виділити наступне. 
Як правило, розв’язок інтегральних рівнянь, до яких зводяться обернені задачі теорії потенціалу, 
не задовольняє умовам неперервної залежності від вхідних даних – через наявність потужних 
нуль-многовидів N(A) і N(A*). Некоректність задач геофізики, яка звідси випливає, зумовлена їх 
недовизначеністю. Довизначити їх можна, виділяючи компактну множину нормальних розв’язків 
та згладжуючи збурені похибками вхідні дані. Довизначення задачі – це окрема задача у вигляді 
певного функціонального рівняння, спрямована на відшукання множини єдиності розв’язку.  

Визначено, що серед оптимальних множин єдиності для розв’язання нелінійних контактних 
задач гравіметрії є зірчасті області. Зірчастість області означає, що її межі описують однозначні 
функції, тому відхилення верхньої межі шару від геометрії пласта однозначно визначають функції 
із множини V(A*): будь-якій множині V(A*) відповідає єдиний елемент множини V(A). 

У багатометодному розв’язку обернених задач граві- і магнітометрії істотне значення 
має таке узагальнене положення. Якщо однозначні функції контакту належать деякому компакт-
ному класу (неперервно диференційовані), а їх добуток – обмежена множина, а поля, які вони по-
родили, мало відрізняються за нормою, то контакти мало відрізняються за тією ж нормою, з пе-
вним нормуючим сталим множником, величину якого задає геометрія компактного класу. 

Нерідко розв’язок контактної задачі гравіметрії нестійкий на банахових просторах С(∂T), 
Li(∂T), оскільки оператор – цілком неперервний, але має незамкнуту область значень, а оберне-
ний оператор – розривний на просторах вхідних даних. Розв’язки таких задач коректні на ком-
пактах, і потребують багатоступеневої чисельної регуляризації.  

Первісною проблемою є оконтурення множини коректності, яка містить шуканий єдиний 
розв’язок задачі. Для її вирішення визначено такий загальний підхід: розщепити область визна-
чення прямого та спряженого операторів D(A) = N(A) ⊕ V(A*), D(Ã) = N(A*) ⊕ V(A). Оскільки кожна 
із областей D(A) і D(Ã) розщепляються на два взаємно ортогональних підпростори з елементами, 
що відрізняються від нуля, є труднощі у розв’язанні рівнянь із такими відображеннями, а розв’язки 
існують лише в обмежених підмножинах множини V(A*). Область значень V(A) цілком непере-
рвного оператора контактної задачі для тіла, що близьке до заданого, незамкнута в L2. 
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Щоб доповнити критерій належності функції контакту множині можливих розв’язків V(A*), 
визначають рівномірну в середньому обмеженість підмножин та одностайну в середньому їх 
неперервність у множині V(A*) – через оцінювання малого приросту контакту, виражену через 
малий приріст відповідних інтегральних ядер. Це дозволяє одностайну неперервність множини 
контактів із V(A*) еквівалентно замінити на рівномірну обмеженість перших похідних від кон-
тактів цієї множини, яку легше оцінити.  

Для нелінійного контакту зірчастих тіл ці оцінки задають як послідовність експоненцій-
них власних чисел та тригонометричних власних значень, які визначають спектральне розкла-
дення підінтегрального ядра прямої задачі. 

Обернені задачі визначення геометрії необмежених тіл нестійкі – відсутня неперервна 
залежність розв’язків відповідних інтегральних рівнянь від їх правих частин. Щоб ці задачі 
стали коректними, накладають обмеження на їх розв’язки. Загальні положення розв’язності 
цих задач у просторах С(∂T), Li(∂T) такі: якісні характеристики розв’язності лінійних інтегра-
льних рівнянь Фредгольма 1-го роду з формально симетричними ядрами на парі просторів 
{X, Y} співпадають із характеристиками розв’язності цих рівнянь у Гільбертових просторах. 
Через брак критеріїв належності елементів із просторів X і Y підмножинам V(A*) і V(A) не 
можна збудувати єдиний розв’язок, тому нерідко цією проблемою нехтують. 

При візуалізації варіацій геометрії аномальних джерел, особливо за полем перших похідних 
потенціальних полів відзначена істотна залежність отримуваної картини варіацій від обраного 
способу гріддінгу в програмі Surfer. Достовірність ряду побудов за участі похідних вихідного поля, 
отримані за допомогою цієї програми, можна поставити під сумнів. Вироблено певні рекомендації 
щодо особливостей візуалізації аномальних варіацій поля та геометризації джерел. 
 

Dubovenko Yu. I.  
GEOMETRIC ASPECTS OF INVERSE CONTACT PROBLES UNIQUENESS 
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ІНФРАЗВУКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЕОФІЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ 
 

При проведенні аналізу даних мережі Головного центру спеціального контролю (ГЦСК), 
Української антарктичної станції (УАС) “Академік Вернадський”, та спираючись на роботи, 
які проводяться у світі, авторами раніше запропонована якісна модель виникнення і розвитку 
провісників в процесі підготовки землетрусу. Згідно моделі, моніторинг необхідно проводити  
в усіх геосферах, для чого, якнайкраще підходять геофізичні обсерваторії, обладнані технічни-
ми засобами вимірювань різнорідних параметрів. Прикладами таких обсерваторій можуть бути 
УАС “Академік Вернадський” та пункти спостереження ГЦСК “Малин” і “Кам’янець-
Подільський”. Наявність декількох методів вимірювань геофізичної інформації збільшує 
надійність виділення передбачуваних провісникових сигналів перед землетрусами. Комплекс-
ний підхід може бути також застосований і для вивчення ряду інших небезпечних геофізичних 
явищ, так як всі фізичні поля взаємопов’язані між собою [1].  



161 
 
 
 

Одним із таких методів є інфразвуковий моніторинг. Інфразвукові коливання в атмосфе-
рі є результатом дії різних геосферних процесів та процесів ближнього космосу, у тому числі 
пов’язані із сейсмічною активністю. Інфразвукові коливання можуть бути як зовнішньою дією 
на підготовчі процеси, так і їх результатом.  

Для проведення інфразвукових спостережень авторами використовуються акустичні 
станції К304, що мають частотну смугу 0.03–12 Гц із системою завадо-захисних пристроїв для 
збільшення відношення сигнал/шум. Встановлення таких одиничних станцій дало можливість 
накопити інформацію про сигнали від різних джерел для подальшої її класифікації. Прикладом 
зареєстрованих явищ можуть бути сходи лавин та шторми в Антарктиці, акусто-гравітаційні 
хвилі, вибухи болідів, землетруси. В той же час не вирішеною лишалося задача локації джере-
ла, що не давало відповіді про для однозначне встановлення відповідності між зареєстрованим 
сигналом та джерелом. Для вирішення цієї задачі в ГЦСК була розроблена система групування 
інфразвукових датчиків, що отримала назву мало-апертурна акустична група (МААГ). Конфі-
гурація системи включає в себе три станції, розташовані на вершинах уявного рівносторонньо-
го трикутника на відстанях 100–200 метрів між елементами та можливого четвертого елемента 
в центрі трикутника, що дає можливість застосувати до вимірюваної інформації алгоритм 
PMCC (Progressive Multi-Channel Correlation) [2]. Реєстрація такою системою групування  
в пункті спостереження “Кам’янець-Подільський” дозволила виявити аномальні сигнали  
із регіону Вранча. Для подальшого дослідження із урахуванням впливу на реєстрацію ландшафту 
та сезонних факторів, розгорнуто три таких МААГ на території Житомирської, Хмельницької 
областей та АР Крим. У подальшому планується розгортання МААГ на УАС “Академік Вер-
надський”.  

 
1. Лящук А. И. Применение инфразвуковых и электромагнитных методов для монитори-

нга землетрясений региона Вранча / Геодинаміка – 2011– 2(11). – С. 178–180; 2. Alexis Le 
Pichon and Yves Cansi. PMCC for Infrasound Data Processing / Inframatics – 2003 – № 2. – Р. 1–9. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ 
ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Геофізичні методи дуже широко використовуються для моніторингу природного сере-

довища. Це пов’язано з вдосконаленням навігаційних систем, геофізичних датчиків, обчислю-
вальної техніки і каналів передачі інформації. В результаті виникла можливість дослідження 
таких природних явищ як землетруси, цунамі, вулкани, зміни клімату та ін.  

Фізичні поля, що безперервно реєструються, характеризують зміни фізичних параметрів до-
сліджуваного середовища. Рух морської води скрізь магнітне поле генерує електрорушійну силу, 
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яка створює електричні поля, струми і вторинні магнітні поля. Цей динамо ефект пропорційний  
до швидкості морської води і величини вертикальної компоненти напруженості магнітного 
поля. Так, цунамі генерують збурення магнітного поля Землі за рахунок електромагнітної 
індукції. Магнітні ефекти від приливів спостерігаються наземними і супутниковими магніто-
метрами. Низькочастотні поля, що генеруються магнітосферою можуть завадити таким спосте-
реженням. Тільки в умовах спокійного магнітного поля можна ідентифікувати сигнали, що 
генеруються цунамі (±1 нанотесла). Сучасні прилади дозволяють з високою точністю реєстру-
вати зміни фізичних полів. Було зафіксовано періодичні зміни магнітного поля в 1 нТл від 
цунамі, яке утворилося внаслідок сильного Чилійського землетрусу 27 лютого 2010 р. з магні-
тудою 8.8 бала [1]. Магнітна обсерваторія, що розташована на відстані 3500 км на захід від 
епіцентру зафіксувала періодичні зміни вертикальної компоненти магнітної індукції в 1 нТл. 
Дві інші обсерваторії не показали цих мін, що свідчило про локальність джерела сигналу. 
Характеристику спостереженого цунамі можна знайти з минулих магнітних записів. 

Американська програма геодезичних місій стартувала у 1985 р., а Європейська –  
в 1991 р. [2]. Слід зазначити, що супутникова альтиметрія стала основним засобом вивчення 
динаміки поверхні морів. Це дозволяє точно визначати поверхню “геоїда”, тобто середній 
рівень морів і океанів або еквіпотенційну поверхню нормального гравітаційного поля. Відмін-
ності від нормального гравітаційного поля дозволяють встановити аномалії за вільне повітря. 
З цих аномалій знаходять неоднорідності порід у океанічному фундаменті, досліджують океа-
нічну циркуляцію, будують карти континентальних шельфів, проводять зйомку природних 
ресурсів, передбачають тектонічні рухи плит, землетруси і цунамі. На супутниках використо-
вується градієнтометр і апаратуру для відстеження часу прибуття хвиль від радарних пульсацій 
та перерахунку висоти орбіти. Це дає змогу отримати гравіметричні та висотні дані. Порівнян-
ня цих вимірів з морськими дослідженнями на кораблях свідчить про невеликі розбіжності. 
Середня різниця для гравітаційних спостережень складає 12 мілігал і декілька сантиметрів для 
визначення середньої висоти рівня моря. Для локальних досліджень вулканічної та сейсмічної 
активності застосовують наземні гравіметри. Це дає змогу визначати зміну густини в геологіч-
ному середовищі. За допомогою гравіметричних даних отримано інформацію про виникнення 
і тривалість вулкану Етна, активність якого відбулася у 2002 р. на Сицилії. Це зафіксовано 
від’ємною аномалією сили тяжіння (0.4 мГал).  

Питання глобального потепління Землі вивчають за допомогою дослідження температу-
ри на поверхні та у свердловинах. Вивчення температури у свердловинах, тобто термометрія, 
дає змогу робити температурну реконструкцію на минулі тисячоліття та передбачати темпера-
турний режим у майбутньому. Температурні спостереження на поверхні Землі розпочалися 
у 1850 р. Температура за період з 1850 р. по 2008 р. збільшилася на 0.8°С [3]. Найбільше збіль-
шення температури відбулося у 1975 р. Записи з індивідуальних та групових станцій свідчать 
про значну (~1°С) міжрічну мінливість та десятилітні або більше періоди потепління та похо-
лодання. Для визначення аномального значення за вихідний рівень взята середня температура 
за період з 1995 по 2004 для 1 січня 2000 р. Підземні температурні виміри у свердловинах 
фіксують не тільки стійкий характер зростання тепла в середині Землі але й характеризують 
зміни температури у минулому. Тепло атмосфери поширюється в земну кору поступово глиб-
ше, і значення температури з глибиною відповідає більш давньому часу планети. Для темпера-
турного аналізу використані дані Університету Мічигану для свердловин з глибин 200 м. 
Менше 10 % даних взято зі свердловини 600 м. Ці дані з північно-східної Канади, центральної 
Євразії та південної Африки. Результати температурних досліджень свідчать, що потепління 
у двадцятому столітті відбувалося на фоні низьких температур. Для визначення температури 
у майбутньому враховується багато факторів. Ці фактори включають зростання населення, 
економічний розвиток і технологічні зміни як у культурному так і соціальному аспектах. 
Після узагальнення даних можна зробити висновок, що температура у третьому тисячолітті 
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підвищиться на 2–3 ºС. Середнє значення температури у минулому сторіччі було менше на 0.5 ºС. 
Отже, це свідчить, що глобальне потепління відбувається і швидше ніж у минулому столітті.  

Спостереження від супутників, магнітних обсерваторій і польових зйомок вказують, що 
швидкість дрейфу північного магнітного полюса раптово зросла у 1990-х роках від 15 км за рік 
в 1990 р. до 60 км за рік – у 2002 р., після чого повільно знизилася [4]. Це явище спостерігалося 
як наземними зйомками, так і глобальними геомагнітними спостереженнями. Треба зазначити, 
що в останні 150 років швидкість дрейфу не перевищувала 15 км за рік. Магнітні дані з поляр-
ної обсерваторії на початку 1990-х років зафіксували збільшення північної компоненти магніт-
ного поля на 50 нТл за рахунок внутрішнього джерела. Детальний аналіз співвідношення між 
віковими геомагнітними варіаціями і швидкістю дрейфу північного магнітного полюсу показа-
ло, що збільшення вікових варіацій було значним і складало до 75 % від збільшеної швидкості 
дрейфу. Дослідження вказують, що великі зміни у вікових варіаціях, що спостерігалися  
у північному полярному регіоні в 1990-х роках, головним чином, були викликані аналогічними 
змінами вікових варіацій на поверхні ядра для відносно малої площі (близько 1000 км у діаметрі), 
яка розташована під Новосибірськими островами. Моделювання плюмових потоків на межі 
“ядро-мантія” дало позитивний результат. Згідно до плюмової гіпотези ядра, глибинні витоки  
в полярних областях впливають на дрейф магнітних полюсів. 

Сейсмічний моніторинг використовується для дослідження пружних коливань Землі, ви-
вчення магматичних процесів тощо. В Антарктиді були проведені сейсмічні спостереження 
вулкану Еребус протягом зими 2008 р. з використанням трикомпентних сейсмометрів [5]. 
Сейсмічна томографія показала, що мантія під вулканом Еребус має на 150–200 (±100) кельві-
нів вищу температуру, ніж навколо. Це вказує на існування термальної аномалії під регіоном.  

В останній час ефективно застосовується метод електророзвідки – радіолокатор з синте-
зом апертури. Зі супутників вчені отримують в реальному часі інформацію від інтерферомет-
ричного радіолокатора про деформацію поверхні Землі та переміщення розломів. Така апара-
тура використана для моніторингу поверхневої деформації міста Стамбул [6]. Спостереження 
дозволили зафіксувати землетруси, зсуви і підтоплення.  

Геофізичний моніторинг дозволяє вирішувати багато важливих задач, які пов’язані з ви-
вченням землетрусів, цунамі, вулканів, дрейфів магнітних полюсів, зсувів, підтоплень та 
зміною температури Землі. 
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ПОВНО-ХВИЛЬОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАГНІТАННЯ 
ВОДИ У ВОДОНОСНИЙ ГОРИЗОНТ 

 
Вступ. 
Завод з переробки забруднених вод Beenyup знаходиться в пригороді м. Перт, Західна 

Австралія. У зв’язку з тривалою засухою і дефіцитом питної води було запропоновано накачу-
вати очищену заводом воду у регіональний водоносний горизонт з метою підтримання дебіту 
існуючих артезіанських свердловин. В даній статті розглядається приклад повно-хвильового 
сейсмічного моделювання інжекції води в пласт-колектор. 

Метод. 
Процес закачування води в пласт-колектор досліджувався на основі повно-хвильового 

моделювання, яке позитивно зарекомендувало себе при вирішенні широкого спектру складних 
завдань нафтогазової, шахтної та інженерної геофізики [1-4]. Основною задачею моделювання 
був сейсмічний моніторинг впливу інжекції на зміну характеру сейсмічного хвильового поля 
перед нагнітанням води у пласт і після нього з врахуванням гідро-стратиграфічних особливос-
тей геологічного розрізу. 

Модель Beenyup (рис. 1) відображає реальну сейсмогеологічну ситуацію з використанням 
даних сейсморозвідки 2D, буріння та ВСП і складається з основних регіональних горизонтів 
(зверху вниз): Tamala Limestone, Molecap Greensand, Osborne Formation, Pinjar, Wanneroo та ін.  

 

 
 

Рис. 1. Глибинно-швидкісна модель досліджуваного розрізу Beenyup 
 
Для інжекції води був вибраний складений пісковиками високопроникний водоносний го-

ризонт Wanneroo (показаний на рис. 1 стрілкою), що залягає на глибинах від 120 м до 200 м під 
щільними перекриваючими породами формацій Tamala Limestone, Molecap, Osborne та Pinjar.  

У зв’язку з невеликим контрастом швидкості розповсюдження пружних коливань до ін-
жекції та після неї (близько 10 м/с в залежності від тиску – від 50 kПa до 2 MПa), при моделю-
ванні очікувався досить незначний прояв сейсмічного ефекту від нагнітання. 
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Повно-хвильове моделювання було виконано в пакеті Tesseral 2-D із застосуванням 
пружного хвильового рівняння в режимі “вибухових границь”. З метою підвищення роздільно-
сті сейсмічних розрізів була використана частота максимуму спектра сигналів 80 Гц.  

Результати моделювання. 
На рис. 2 показані часові розрізи до інжекції (а) та після її імітації (б). На перший погляд 

розрізи практично не відрізняються один від одного.  
Для виділення сейсмічного ефекту нагнітання води в пласт Wanneroo з розрізу після ін-

жекції (рис. 2 б) був віднятий розріз до інжекції (рис. 2 а). Різниця між розрізами демонстру-
ється на рис. 3. Як видно з наведеного рисунку, сейсмічний ефект в зоні нагнітання виглядає 
досить яскраво і розповсюджується вздовж пласта, поступово затухаючи від місця інжекції. 

 

а б 
 

Рис. 2. Сейсмічні розрізи до (а) та після (б) інжекції води 
 

 
 

Рис. 3. Сейсмічний ефект нагнітання води в пласт Wanneroo 
 

Висновки. 
Завдяки позитивним результатам модельного експерименту були спроектовані та вико-

нані високороздільні польові сейсмічні дослідження 3D перед інжекцією та після неї [5, 6]. 
Результати обробки одержаних даних підтвердили правильність вибору пласта для інжекції 
питної води. В подальшому в процесі нагнітання води планується регулярний сейсмічний 
моніторинг фільтрації води вздовж пласта. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ  
У СКЛАДІ НЕРУЙНІВНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
В межах інтегрованого підходу до збору, аналізу, інтерпретації та збереження інформа-

ції в області охорони культурної спадщини археологами був успішно запозичений методологі-
чний апарат різних наукових дисциплін. У цьому контексті сучасна археологічна розвідка 
об’єднує широкий спектр неруйнівних методів, куди входять дистанційні зондування, аерофо-
тозйомка, різні цифрові скануючи системи і числені методи обробки, аналізу і представлення 
різних наборів даних, які можуть бути зібрані в ході наземного обстеження. При постановці 
більш детальних пошукових робіт на місцевості на особливу увагу заслуговують методи при-
поверхневих геофізичних досліджень.  

В останні двадцять років спостерігається значний технічний прогрес в розвитку неруйні-
вних геофізичних методів. Нове обладнання, удосконалені системи збору даних, застосування 
більш детальних модифікацій геофізичних методів і стратегій обробки інформації зробили 
польові роботи набагато швидшими, більш детальними і більш ефективними. З точки зору 
формування комплексного уявлення про археологічну пам’ятку, археолого-геофізична розвідка 
покращує можливості попередньої (без розкопування) археологічної інтерпретації об’єктів на 
базі геофізичних карт, планів і розрізів високої детальності. Фіксація підземної структури 
археологічного об’єкту дозволяє уточнити загальну класифікацію пам’яток на підставі даних 
польових обстежень, а також дає можливість робити висновки про культурне, соціальне та 
економічне становище давнього суспільства.  

Не менш важливим є збільшення швидкості вимірювань, що зумовило перехід в археолого-
геофізичній розвідці від локально-орієнтованого до ландшафтного підходу. 

В той час як у Світі геофізична розвідка стала основним інструментом неруйнівних архео-
логічних досліджень, в нашій країні такі роботи досі є поодинокими і проводяться переважно 
іноземними фахівцями. Втім, наразі існує нагальна потреба паспортизації і винесення в натуру 
археологічних пам’яток, яких за офіційними даними в Україні на державному обліку перебуває 
понад 57 тис. (у тому числі 118 – національного значення). За оцінками фахівців Інституту 
археології НАН України усього на території нашої держави знаходиться 150–170 тисяч пам’яток. 
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Ефективно працювати з такими обсягами можливо лише застосувавши масові археолого-
геофізичні методи, зокрема магнітометрію. 

Необхідно перевіряти території на наявність археологічних пам’яток у зв’язку з інтенсив-
ним будівництвом у приміських зонах, прокладанням доріг, приватизацією земель тощо. Для 
переважної більшості вже відомих давніх поселень і могильників немає чітко визначених меж, 
а отже підстав для грунтовного заключення щодо охорони і обмеження використання відповід-
них територій. Ці завдання успішно вирішуються при застосуванні геофізичних методів. 

Дослідницькою групою Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
з 2005 р. проводяться геофізичні дослідження, спрямовані на виявлення археологічних об’єктів, 
а також дослідно-методичні роботи по створенню й удосконаленню археолого-геофізичних 
технологій. Проаналізувавши світовий досвід із застосування неруйнівних методів для потреб 
археології, ми зосередились на розвиткові найефективніших технології для масового вивчення 
археологічних пам’яток України, збереження і контролю за станом історичної спадщини. 
Фахівцями Університету розроблена спеціалізована методика польових магнітометричних дослі-
джень археологічних пам’яток та оригінальне програмне забезпечення для обробки та інтерпрета-
ції даних вимірювань. Створено багатоелектродну електрометричну установку на постійному 
струмі з максимальною глибинністю 10 м, призначену для дослідження вертикальної структу-
ри культурних шарів.  

Дослідницька група вивчала різні пам’ятки як в Україні, так і за кордоном. Серед дослідже-
них об’єктів – Більське городище (Полтавська обл.), пам’ятки Малополовецького археологічного 
комплексу (Київська обл.), Ешерське городище античної епохи в Абхазії, ранньоскіфські городи-
ща Жаботин (Київська обл.) і Немирів (Вінницька обл.), могильники черняхівської культури 
Червоне (Київська обл.) і Легедзине (Черкаська обл.), ранньослов’янське поселення Обухів-2 
(Київська обл.), поселення пізньоримського часу Війтенки (Харківська обл.) та Комарів (Черні-
вецька обл.), Меджибізька фортеця, Бабин яр у Києві тощо. 

Таким чином, слід визнати, що при наявності в Україні передових технологій, сучасної 
апаратури і фахівців, археолого-геофізичні дослідження ведуться у недостатньому обсязі. 
Історико-культурна спадщина як не відновлюваний ресурс нашої держави має досліджуватись 
насамперед неруйнівними методами. 
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ДОСВІД ВИСОКОТОЧНИХ МАГНІТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАД 
ЛАБІРИНТОВИМИ ПЕЧЕРАМИ ПОДІЛЛЯ  

 
Геофізичні методи давно й успішно застосовуються для оцінки пустотного простору 

карстових масивів. Найбільшого поширення набули електричні та електромагнітні методи, 
також використовуються різні модифікації сейсмо- та гравірозвідки. 
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У нашій роботі представлені результати експериментальних методичних досліджень, 
спрямованих на з’ясування інформативності високоточної магніторозвідки при пошуках  
і картуванні карстових порожнин лабіринтового типу в умовах Поділля. 

Звернутися до магнітометрії нас змусила висока точність і детальність сучасних 
вимірювань, а також їх висока продуктивність. Чутливість сучасної магнітометричної 
апаратури дозволяє оптимістично оцінювати можливість діагностувати з її допомогою пустотні 
простору навіть в слабомагнітних породах. 

Об’єктами дослідження обрані печери Мушкарова яма (длина лабиринта 5514 м)  
і Покрова (410 м), що знаходяться поблизу села Олексинці Борщівського р-ну Тернопільської 
області. Метою робіт став аналіз взаємозв’язків між магнітним полем над печерами, 
топографічними планами лабіринтових порожнин у гіпсовій товщі, заповненістю внутрішнього 
простору печер глинистими наносами, і визначення на цій основі можливого продовження 
лабіринтів.  

Об’єкти, що досліджувались, являють собою карстові горизонтальні печери лабиринтового 
типу закладені у тортонських гіпсах, що залягають горизонтально, потужністю біля 20 м,  
які перекриті пізньоміоценовими морськими піщано-карбонатно-глинистими відкладами, на 
яких залягають четвертинні делювіальні суглинки. Загальна потужність надгіпсового чохла в 
межах дослідних полігонів складає 5–6 м. Рельєф полігонів відносно пологий, отже коливання 
потужності надгіпсового перекрттия не впливают на результати магнітної зйомки. 

Відстань від поверхні грунту до лабіринтових порожнин у гіпсах складає 15–22 м. 
Над кожною з печер обстежено ділянку 100 х 100 м, що покриває відому частину печери 

і виходить на перспективний невивчений масив.  
Вимірювання виконані цезієвим магнітометром ПКМ-1 (Геологоразведка, РФ) за мето-

дикою, яка застосовується для дослідження археологічних пам’яток. Зйомки характеризуються 
високою точністю і детальністю. Роздільна здатність приладу становіть 0,001 нТл, детальність 
вимірювань 1х0,15 м. Для зйомки одного гектара площі потрібно 4–5 годин. 

Обробка польових даних включала віднімання від первинних вимірювань середнього 
значення для кожного профілю та побудову карт аномалій магнітної індукції в програмі 
SURFER 10. 

Далі було виконано суміщення геомагнітних карт з топографічними планами печер. 
Печера Мушкарова яма. В межах дослідного полігону з усією очевидністю встановлена 

відповідність між яскраво вираженими ізометричними (діаметром до 10 м) позитивними 
аномаліями, які мають максимальную інтенсивність 10–15 нТл і потужними глинистими 
вижимками, які проникають у порожнину печери у вигляді конусів витискання-висипання. 
Морфоструктурна зйомка всередині печери підтвердила відповідність усіх контрастних 
позитивних ізометричних аномалій великим глинистим конусам витискання, які часто 
перекривають декілька печерних ходів. 

Слабкі негативні магнітні аномалії (до -7 нТл) в межах полігону утворюють витягнуту  
у ПнЗх-ПдСх напрямку вузьку видовжену зону, яка збігається з єдиною у печері зоною розпов-
сюдження щілиновидних ходів верхнього ярусу печери. Вказана зона сформована спелеоутво-
рюючими вертикальними тріщинами найбільш великого рангу, які розсікають усю товщу гіпсів,  
і з якими пов’язані порожнини у верхньому ярусі гіпсового шару  

Основні порожнинні об’єми печери, пов’язані з лабіринтом середнього ярусу гіпсової 
товщі у магнітному полі не проявилися – зона їх розповсюдження відповідає фоновим, близьким 
до нульових, значенням аномальної магнітної індукції. 

Печера Покрова. У центральній частині полігону виразно виділяється широка (5–10 м) 
смугоподібна слабкоконтрастна позитивна аномалія з середніми значеннями 2 нТл, яка простя-
гається через усю ділянку у субширотному напрямку. Вона повністю відповідає розташуванню 
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головної широкої трубоподібної галереї печери Покрова. Вираженість даної галереї у магніт-
ному полі у вигляді позитивної аномалії пояснюється тим, що вона на більшій частині свого 
простягання майже під стелю забита глинистими наносами (при ширині галереї 5 м і ймовірній 
потужності наносів не менше 4 м). Від її центральної частини у північно-західному напрямку 
відходить дугова смугоподібна позитивна аномалія, ускладнена спряженою зоною негативних 
значень аномальної магнітної індукції. Є всі підстави вважати, що на її місці можливе 
відкриття нової, широкої, ще невідомої галереї, можливо не повністю забитої наносами.  

На північному сході, за межами відомої частини лабіринту, на продовженні смугоподібної 
позитивної аномалії, яка відповідає головній галереї печери, зафіксована велика ізометрична 
позитивна аномалія інтенсивністю до 10 нТл, джерелом якої ймовірно є велика глиниста вижимка. 

Крім того, на магнітній карті зафіксована грунтова дорога, усипана металевим сміттям, 
що не дозволяє розглянути південно-східну частину ділянки.  

Таким чином, високоточну магнітну зйомку слід визнати інформативним інструментом 
пошуку порожнин в умовах гіпсового карсту Поділля. 

При неглибокому заляганні гіпсового пласта магнітометрія може використовуватися для 
картування особливостей його геологічної структури. 

Спелеологічна інформативність методу вимагає подальшого вивчення. 
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ГЕОФІЗИЧНЕ КАРТУВАННЯ  
ПОСЕЛЕННЯ ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ КОМАРІВ 

 
Планіграфія древніх поселень в певний період їх існування, характер ремісничих компле-

ксів, межі території, охопленої господарською діяльністю можливо досить достовірно визначати 
методами геофізичного картування. Найбільш ефективним методом для досягнення цієї мети 
є магнітна зйомка. 

У червні 2012 рр. нами виконані магнітні вимірювання на поселенні пізньоримського 
часу Комарів (Кельменецький р-н Чернівецької обл.). Загальна площа обстеженої території 
склала близько 2,2 га. 

Геофізичні дослідження проведення в рамках спільного науково-дослідного проекту по 
вивченню унікальної виробничої факторії пізноримського часу біля с. Комарів. Даний проект 
розпочато зусиллями відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень та 
ДП НДЦ “Рятівна археологічна служба” Інституту археології НАН України. Проект передбачає 
комплексне дослідження пам’ятки із залученням фахівців різних галузей (геофізики, палеобо-
таніки, палеозоологи, археологи та ін.).  
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Виробнича факторія Ш-ІV ст. н. е. біля села Комарів (Кельменецький р-н, Чернівецька 
обл.) знаходиться на південь від села на обох схилах невеликого потічка (права притока Дніст-
ра). Площа поселення різними авторами визначається по різному від 3 до 5 га. Обстеження 
2012 р. дозволило з’ясувати, що поселення займає обидва (південні та північні) схили зволоженої 
балки і культурний шар тягнеться вздовж схилів на площі понад 30 га. Розкопи, де зафіксовані 
залишки склоробства, горн та масове розповсюдження уламків скла переважно концентруються 
в північно-західній чверті поселення. Поверхня піддається щорічній оранці, крім дороги, яка 
перетинає поселення з півночі на південь, істотних ушкоджень не помічено. Переважна біль-
шість знахідок належить до пізньоримського часу. Проте є матеріали палеоліту, доби бронзи та 
раннього залізного часу. 

Площа поселення. де проводилися дослідження була розділена на геофізичні ділянки роз-
мірами 50х50 м, основна частина припадала на скошене поле, крайні північні та північно-східні 
квадрати були покриті люцерною, що досягала 50 см у висоту. У цілому умови вимірювань 
задовільні, рельєф рівнинний. 

З метою підвищення якості магнітометричних досліджень на геофізичних ділянках було 
проведено попередні роботи по очищенню територій від металевих речей із застосуванням 
металодетектора. Основним об’єктом металопошуку була верхня частина ґрунтового розрізу  
(в середньому від 0,05 до 0,25 м), що представляє собою сучасний гумусовий горизонт або 
орний шар, який частково порушує археологічні культурні нашарування. Внаслідок цього,  
в орному шарі пам’ятки знайдено понад 400 археологічних знахідок. Вимірювання індукції 
геомагнітного поля (В) виконані цезієвим магнітометрів ПКМ-1 (Геологорозвідка, РФ) з точні-
стю 0,001 нТл. Відстань між профілями зйомки 1 м, крок за профілем в режимі автоматичних 
вимірювань (10 вимірювань в секунду) складає в середньому 15 см. Вимірювання виконували-
ся в русі. 

Після обробки польових даних отримано карту локальних аномалій магнітної індукції. 
Джерелами зафіксованих збурень магнітного поля можуть виступати як археологічні так 
і техногенні об’єкти. 

Техногенні об’єкти, як правило, створюють аномалії або високої інтенсивності або негатив-
ного знака або біполярні з негативною частиною, яка може знаходитися де завгодно. Аномалії від 
металевого сміття різкі й мають невеликі розміри. 

Археологічні аномалії – це відносно слабкі позитивні аномалії або знакозмінні з негатив-
ною частиною, що знаходиться з північної сторони. 

Сумнівні аномалії відзначені нами як перспективні. Вони потребують перевірки на міс-
цевості металодетектором. 

За результатами типізації аномалій складена інтерпретаційна схема, подальша робота 
велася тільки з “археологічними” аномаліями. Вони, в свою чергу, поділяються на два основ-
них типи: 

1 – слабоінтенсивні (до 15 нТл) аномалії-плями, ізометричні, без спряженої негативній 
частині. Джерелами таких аномалії можуть бути залишки давніх наземних і напівземлянкових 
жител, які опалювалася печами; 

2 – високоінтенсивні аномалії з вираженою негативною частиною з північної сторони. 
Джерелами аномалій є, як правило, горни. 

Часто аномалії 2 типу – аномалії-горни – утворюють територіально виокремлені скуп-
чення, що наштовхує нас на припущення про існування на їх місці в давнину виробничих 
комплексів – гончарних, металургійних та інших. 

З розподілу археологічних аномалій випливає, що поселення Комарів має певну струк-
туру у якій виділяється житлова та виробнича частина. Житлова територія поселення розташо-
вувалася з південного боку, нижче по схилу і ближче до водотоку. Виробнича частина винесена 
вище по схилу на відстань 30–50 м від жител. 
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Накладення карти розподілу індивідуальних археологічних знахідок на магнітну карту 
показує відносно щільний і рівномірний їх розподіл по території поселення. Металеві вироби 
пізньоримського часу із орного шару в цілому характерні для пам’яток черняхівської культури. 
Переважна більшість належить до предметів господарсько-побутового призначення. Іншу 
категорію знахідок складають залишки виробництва. Висока насиченість культурного шару 
може пояснюватись досить тривалим періодом існування поселення (порівняно з іншими 
пам’ятками черняхівської культури), впродовж якого “осідання” речей в шарі відбулося не 
лише в зонах житлових та господарських комплексів, а й поза ними, по всій площі пам’ятки.  

На місці компактного скупчення знахідок виробничого характеру (криця, залізні та бро-
нзові шлаки, заготовка-напівфабрикат) площею близько 500 м², де також виявлене скупчення 
високоінтенсивних магнітних аномалій, передбачаємо наявність металургійного або металооброб-
ного комплексу. Одна з аномалій-горнів була розкопана. Джерелом її виявився горн черняхівської 
культури. Горн мав двоярусну конструкцію, яка складалася з топкової камери, центрального 
опорного стовпа та глиняної перегородки між топковою камерою й камерою для випалу. Горни 
цього типу найпоширеніші в черняховській культурі і більшість з них розташована в басейні 
Дністра. У заповнені ями та горну знайдені численні фрагменти гончарної та ліпної черняхів-
ської кераміки, фібулу, уламки скла, перепаленої глини та каменю, костки тварин та ін.  

Таким чином, проведені магнітні дослідження дозволили судити про планування вивче-
ної території поселення Комарів і виділити житлову і виробничу частини. Археологічні розко-
пки були сплановані за результатами геофізичних вимірювань, що дозволило раціоналізувати 
дослідження і зекономити часовий і робітничий ресурс експедиції. 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ  
И СКВАЖИННЫХ ИСПЫТАНИЙ ИНКЛИНОМЕТРА  
НА ВОЛНОВЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ГИРОСКОПАХ 

 
В докладе освещены результаты разработки гироскопического инклинометра на волно-

вых твердотельных гироскопах. Изложен принцип действия, характеристики промышленных 
датчиков угловой скорости, дан обзор основных производителей. Проведен анализ трехкомпо-
нентных измерительных систем, состоящих из акселерометров, магнитометров и волновых 
твердотельных гироскопов (рис. 1). Подробно описаны особенности экспериментального 
образца однокомпонентного модуля и полученные экспериментальные характеристики в лабора-
торных условиях на специальном гироскопическом стенде (рис. 2, а).  
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а) б) в) 

 
Рис. 1. Внешний вид первичных преобразователей инклинометра:  
а) трехкомпонентный магнитометр промышленного исполнения;  

б) акселерометр – дифференциальный емкостной датчик оригинального исполнения;  
в) волновой твердотельный гироскоп – датчик угловой скорости промышленного исполнения 

 
Приведен анализ данных контроля стабильности параметров прибора во времени и в ра-

зличных температурных режимах (рис. 2, б). По результатам проведенных лабораторных 
испытаний сделан вывод о необходимости температурной стабилизации блока гироскопичес-
кого преобразователя. Инженерами кафедры теоретической и прикладной механики КНУ 
им. Т. Шевченко разработана и реализована в опытном образце аппаратуры оригинальная 
схема температурной стабилизации, позволяющая удерживать температуру измерительного 
блока в диапазоне 60 ± 1 °С. Порог температурной стабилизации может устанавливаться  
в зависимости от условий применения инклинометра. 
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Рис. 2. Стендовое оборудование и некоторые результаты лабораторных исследований:  
а) малогабаритная поворотная платформа МПУ-1, используемая для метрологического обеспечения  

аппаратуры твердотельного гироскопического инклинометра; б) график температурной стабилизации  
во времени; в) градуировочная характеристика – зависимость уровня сигнала гиродатчика (в ед. АЦП)  

от величины установленной угловой скорости
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Анализ погрешностей градуировки и временной стабильности показаний гиродатчика 
(рис. 2, в) показал принципиальную возможность обеспечить точность определения азимуталь-
ной ориентации скважины (или бурового инструмента при выполнении операций его ориенти-
рования в скважине) на уровне ± 15° через 1 час после выхода прибора в рабочий режим. Такая 
точность сегодня является вполне удовлетворительной при выполнении таких операций, как 
ориентирование компоновки низа бурильной колонны при наклонно-направленном бурении, 
ориентирование уип-стока (или клина) для вырезки бокового ствола и т. п. Точность определе-
ния зенитного угла составляет ± 0.2° во всем диапазоне его измерений, точность определения 
угла апсидальной ориентации (визирного угла) зависит от значения зенитного угла и колеблет-
ся в пределах ± 10° – 2°.  

Изложена методика и результаты скважинных испытаний специальной тандемной сбор-
ки, состоящей из модуля роторного гироскопа (классического гироскопа в кардановом подвесе, 
и модуля волнового твердотельного гироскопа. Выявлены характерные закономерности, обна-
руженные при спуске прибора на глубину до 3000 метров. 

Доклад заканчивается обсуждением путей усовершенствования современных инклино-
метров для каротажа в составе каротажных станций, а также в составе забойных телеметричес-
ких систем реального времени, и для выполнения измерений параметров угловой ориентации 
скважин с помощью сбрасываемых инклинометров. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ НАСИЧЕННЯ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПОРИСТОСТІ  
ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ ЄВГЕНІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА) 

 
У зв’язку з гострим дефіцитом власного газу в Україні та виснаженням більшості діючих 

родовищ нафти та газу постає необхідність видобування вуглеводнів у все більш складних 
умовах, з пластів, що раніше не розроблялися із-за низьких, близьких до граничних, ємнісних 
характеристик. Для прийняття рішень щодо подальшої розробки таких пластів особливо важ-
ливо оперувати реальними значеннями геолого-геофізичниих та петрофізичних характеристик 
досліджуваних порід-колекторів. Основним джерелом отримання такої інформації є геофізичні 
дослідження свердловин (ГДС), а основними характеристиками – ємнісні.  

Ємнісні характеристики порід-колекторів є найважливішими параметрами для підрахун-
ку запасів вуглеводнів. До них відносяться коефіцієнт пористості та коефіцієнт проникності. 
На визначення цих важливих характеристик значно впливає велика кількість геологічних 
факторів: структура і текстура гірської породи, тріщинуватість та орієнтація тріщин, характер 
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насичення та ступінь залишкового газо- та нафтонасичення, в певній мірі тиск і температура. 
Тому вивчення та встановлення впливу кожного з цих факторів на результати інтерпретації даних 
ГДС сприяють підвищенню точності визначення ємнісних характеристик порід-колекторів. 

Метою досліджень є оцінка ступеня впливу на визначення пористості порід-колекторів 
за даними ГДС одного з найважливіших факторів – насичення.  

У роботах [2-3] вказується на суттєвий вміст залишкового газонасичення зони проник-
нення: від звичайних величин у 20–30 % до 40–70 %. Безумовно, за таких високих значень 
залишкового газонасичення вплив останнього на покази методів ГДС повинен бути досить 
значним. 

Існує три основні групи методів ГДС, на основі яких базується визначення пористості 
порід: акустичні методи, радіоактивні методи, електричні методи. 

На покази цих методів, не зважаючи на різні фізичні основи, досить суттєво впливає ха-
рактер насичення досліджуваних порід. У роботі [1], для розрахунків дійсної пористості газо-
насичених пластів рекомендується помножити значення Kn, що отримане з використанням 
відомого рівняння середнього часу, на коефіцієнт 0,8–0,9. За даними [4] дійсна величина кое-
фіцієнта пористості дорівнює від 65 % до 75 % від розрахованої за результатами АК для газо-
носних колекторів. Більш точне значення коефіцієнта впливу слід визначати експерименталь-
но. При обрахунках пористості з використанням нейтронних методів, отримані результати 
дещо занижені – це пов’язано з значно меншим вмістом водню газонасичених пластів в одини-
ці об’єму порового простору зони проникнення в порівнянні з водонасиченим і нафтонасиче-
ним пластом [5].  

Виконана робота присвячена дослідженню впливу насичення на покази цих методів, і як 
наслідок на обраховану пористість. Для проведення дослідження була сформована вибірка  
з пластів-колекторів Євгеніївського родовища однієї літологічної приналежності, але різних за 
характером насичення (за результатами випробування). Проведена детальна обробка та поточ-
кова інтерпретація даних ГДС досліджуваних свердловин. На основі отриманих результатів 
було проведено статистичний аналіз та побудовано розподіли коефіцієнтів пористості (Кп)  
за різними методами для порід різних за характером насичення (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Розподіл Кп для порід з різним характером насичення по свердловинах Євгеніївського родовища:  
зліва – водонасичені породи; зправа – газонасичені породи. 

Умовні позначення: Кп_Ак – пористість обрахована за даними акустичного каротажу; Кп_ННМ – пористість 
обрахована за даними нейтронного каротажу, Кп_БК – пористість обрахована за даними бокового каротажу. 

 
Отримані результати дають змогу для порід досліджуваної літології на якісному рівні 

оцінити характер і ступінь впливу насичення на визначення такого важливого підрахункового 
параметру, як пористість і розробити відповідні методичні рекомендації при проведенні кількі-
сної інтерпретації даних ГДС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕЗОНАНСНО-АКУСТИЧЕСКОГО  
ПРОФИЛИРОВАНИЯ (РАП) ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ  

И КАРТИРОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА  
В РАЙОНЕ ПРОКЛАДКИ ТУННЕЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА  

В Г. КИЕВЕ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ “ИПОДРОМ” – “ТЕРЕМКИ” 
 

Инженерные изыскания являются неотъемлемой частью строительных работ, причем – 
одной из наиболее важных частей. От того, насколько грамотно и качественно они проведены, 
зависит долговечность эксплуатации объектов строительства. Преимущества применения 
геофизических работ – в их технологичности, возможности комбинирования различных геофизи-
ческих методов, исходя из решаемых геологических задач и требований заказчика. Следствием же 
применения геофизических исследований всегда является сокращение затрат, необходимых для 
решения поставленной задачи. Одно из основных мест в комплексе геофизических исследова-
ний при инженерно-геологических изысканиях занимает и метод Резонансно-Акустического 
Профилирования (в дальнейшем – РАП). Многие организации, которые занимаются изыскани-
ями уже применяют РАП как для экспресс-оценки состояния строительной площадки, так и  
в качестве основного метода, на основании результатов которого делаются рекомендации 
проектировщикам и исполнителям строительных работ.  

Метод РАП использует для получения информации естественное акустическое поле Зем-
ли, а именно – поле акустического резонанса, возникающее в толщах горных пород под влияни-
ем различных внешних факторов. Внешними факторами являются источники сейсмической 
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активности земной коры, механические колебания, возникающие в результате напряжений 
земной толщи, движения планет и многое другое. Под влиянием вышеперечисленных внешних 
факторов в слоистой толще возникают поперечные упругие колебания. Поперечные упругие 
волны возникают только в телах, в которых возможны упругие деформации сдвига. Существо-
вание поперечных поверхностных волн является следствием взаимодействия продольных и 
(или) поперечных упругих волн при отражении этих волн от плоской границы между различ-
ными средами. Границей между средами могут быть поверхности ослабленного механического 
контакта [1]. 

При возбуждении (ударе в непосредственной близости от датчика) в датчике наводятся 
акустические колебания широкой полосы частот, которые, при совпадении с частотами собст-
венных акустических колебаний подповерхностных объектов, вызывают усиление их амплиту-
ды. Частота колебаний обратно пропорциональна мощности колеблющегося “слоя”. Под 
“слоем” понимается толща горных пород, находящаяся между поверхностью наблюдений  
и поверхностью “ослабленного механического контакта” (ОМК) [2].  

Методика наблюдений заключается в измерениях акустического сигнала в точках на-
блюдений с перемещением оператора по профилю. Измерения выполняются одним датчиком 
(акустоэлектрическим преобразователем), при этом детальность получаемой информации 
зависит от плотности сети наблюдений [3].  

Геофизические работы методом РАП выполнялись в г. Киеве в апреле 2012 года по линии 
строящихся туннелей метрополитена между станциями “Ипподром” – “Теремки”, а задачей было 
выделение участков повышенного обводнения пород, зон тектонических нарушений, других 
геологических объектов, которые могли бы вызвать проблемы при проходке и эксплуатации 
инженерных подземных сооружений. Также было проведено исследования района строящейся 
станции метро “Теремки”. 

По результатам исследования можно выделить несколько типов аномальных геомехани-
ческих объектов. Аномалия типа “1” – это зоны пониженных значений спектров акустических 
сигналов без выраженной характерной структуры слоистости. Данный объект, вероятнее всего, 
соответствует толще рыхлых четвертичных отложений, представленной песками, супесями  
и суглинками, с редкими прослоями глин. Аномалия типа “2” – ярко выраженная поверхность 
ослабленного механического контакта, выраженная в резком изменении амплитуды спектров 
акустических сигналов ей соответствует граница контакта пород различного литологического 
состава. Аномалия типа “3” – поверхность ослабленного геомеханического контакта, отлича-
ющаяся максимальными значениями спектров акустических сигналов – соответствует первый, 
наиболее обводненная в пределах вычисленных глубин, водонасыщенный горизонт и просле-
живается по всей длине профиля наблюдений. Аномалия типа “4” – локальные повышения 
амплитуд спектров акустических сигналов. Соответствует локальным зонам и участкам повы-
шенного расслоения пород разреза, вероятнее всего – сильно обводненным. Аномалии типа “5” – 
субвертикальные зоны повышенного расслоения пород разреза. Отличаются также повышенными 
значениями спектров акустических сигналов, что говорит об их обводнении. Соответствуют 
обводненным зонам тектонических нарушений.  

Описание результатов по линиям пройденных профилей выполнено в соответствии с пе-
речисленными типами выделяемых геомеханических объектов. 

Все вышеописанные зоны, выделенные в результате проведения геофизических работ 
методом РАП, требуют более пристального внимания при проходке тоннеля и строительстве 
других инженерных обьектов на данном участке.  

 
1. Гликман А. Г. “Физика и практика спектральной сейсморазведки” [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://newgeophys.spb.ru/ru/book/index.shtml. 2. Гликман А. Г. “Выявле-
ние проблемных зон при инженерно-геологических изысканиях под строительство наземных  
и подземных сооружений и захоронений.” // “Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и при-
родоохранные технологии освоения недр”. Материалы первой международной конференции 
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ВИЗНАЧЕННЯ І КІЛЬКІСНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ  
ПУСТОТНОГО ПРОСТОРУ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ  

ВОЛОДИМИРІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ НГО  
ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН 

 
На сучасному етапі основним об’єктом пошукових і розвідувальних робіт стають нетра-

диційні резервуари нафти і газу та пов’язані з ними типи колекторів: складнопобудовані кар-
бонатні колектори і теригенні відклади, розущільнені й дезінтегровані кристалічні породи 
фундаменту та кори вивітрювання. [1]. 

Оскільки структура пустотного простору таких колекторів є надзвичайно складною, ви-
значення формату і концентрації пустот одними лиш геофізичними методами стає важкою 
задачею. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є комплексування даних геофізичних 
досліджень свердловин (ГДС) з петрофізичними дослідженнями зразків кернового матеріалу 
в лабораторіях. 

Головною метою досліджень авторів було проведення кількісної оцінки структури пус-
тотного простору порід-колекторів свердловини № 2 Володимирівської площі (інтервал розви-
тку порід – девон та кембрій) для вивчення їх колекторських властивостей і прогнозу їхньої 
продуктивності.  

На кафедрі геофізики геологічного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка протягом понад 20 років розроблена та удосконалюється методика 
кількісної оцінки ємнісних властивостей складнопобудованих порід-колекторів за даними ГДС, 
яка дає можливість визначити структуру пустотного простору порід-колекторів, оцінити перс-
пективність і прогнозувати їх продуктивність [2]. 

Алгоритм визначення структури пустотного простору включає в себе такі модулі: 
• Модуль аналізу бази даних ГДС та вибору початкового наближення параметрів мате-

матичної моделі породи-колектора; 
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• Модуль інверсії даних акустичних досліджень у криву розподілу пустот різних форматів; 
• Модуль оцінки типів колекторів та їх перспективності [1]. 
На основі використання бази даних ГДС, після їх стандартної попередньої обробки, фо-

рмуються вибірки пластів-колекторів кожного з літотипів окремо. Використовуючи апріорні 
геологічні та петрофізичні дані виділяють вибірки порід з близькою структурою пустотного 
простору та вибирають початкове наближення математичної моделі: пружні параметри матриці 
породи-колектора і пустотних наповнювачів.  

Початкове наближення для параметрів пустотних наповнювачів (швидкість пружних 
хвиль та густина флюїду чи газу) визначається за узагальненими промисловими або літератур-
ними даними. Параметри моделі скелету (ΔTр

ск, ΔTs
ск та ρск) визначаються для окремих вибірок 

порід за петрофізичними даними чи шляхом інтерполяції в область нульової пористості за 
допомогою крос-плотів: ( ), ( ), ( )T f K T f K f Kp п s п пρΔ = Δ = =  ( ,T Tp sΔ Δ  – інтервальний час розпо-
всюдження повздовжніх та поперечних хвиль, визначений за акустичними методами, Кп – 
пористість, ρ – густина, яка визначена за ГГКг). Знайдені параметри використовуються для 
визначення модулів об’ємного стиснення (K), зсуву (G) та густини скелета (ρ) [1, 2].  

Одержані в результаті інверсії набори форматів пустот різних типів відповідають окре-
мим типам порід-колекторів. На основі цього розраховуються коефіцієнти міжзернової (Кмз), 
перехідної (Кпр), тріщинної (Ктр), кавернозної (Ккв) та вторинної (Квт = Кпр + Ктр + Ккв) пористості.  

Авторами проведений аналіз та інтерпретація даних ГДС проблемних інтервалів тери-
генних порід свердловини № 2 Володимирівської площі (інтервал: девон 1010–1536 м, кембрій 
1984–2420 м), що знаходиться в Волино-Подільській нафтогазоносній області, на основі вико-
ристання технології “Геопошук”. 

Для вирішення задачі виділення і вивчення порід-колекторів Володимирівської площі 
авторами використовувалось велика кількість методів ГДС, а саме стандартний каротаж, 
електричні методи (криві бокового електричного зондування (БКЗ), індукційний каротаж, 
мікро каротажне зондування (МКЗ)), радіоактивні методи (гамма-каротаж (ГК), нейтронний 
гамма-каротаж (НГК) і нейтрон-нейтронний каротаж (ННК)).  

Для розрахунку коефіцієнта глинистості використовувались дані ГК, пористість порід 
визначалась за комплексними даними ГДС з врахуванням коефіцієнта глинистості. В подаль-
шому розраховувались параметр пористості (Рп), параметр насичення (Рн), коефіцієнт водона-
сичення (Кw) і коефіцієнт нафто-газонасичення (Кнг). 

Визначення структури пустотного простору порід-колекторів за даними геофізичних дослі-
джень свердловин проводилось у програмі “Кarat”. На основі геологічних і петрофізичних даних 
отриманих з бази ГДС для вибірки порід було визначено параметри матриці породи-колектора  
(ρск = 2,65 г/см3, k2 = 31,94, g2 = 26,04), параметри пустотних наповнювачів (ρ = 1,049 г/см3, 
k1 = 2,1, g1 = 0) і структура пустотного простору. У результаті обробки було отримано наявні 
формати пустот (α = 0,89996, α = 0,059862, α = 0,00346) та їх концентрації. Таким чином, 
кількісна оцінка структури пустотного простору порід-колекторів за даними промислової 
геофізики дає можливість точно визначати типи пористості колектора. 

Як видно з рис. 1. найбільше виділяється перехідний тип пористості, в меншій кількості 
присутня гранулярна пористість, а найменше тріщинної (яка і не може бути більше за 1–2 %). 
Так, у вибраних інтервалах девону і кембрію пластів з гарними колекторськими властивостями 
не спостерігається, оскільки переважна більшість пористості представлена вторинними пусто-
тами, а саме тріщин в даних пісковиках не достатньо для того, щоб їх класифікувати як пласти-
колектори (максимальне значення тріщинної пористості 0,2632 %). Слід також відзначити, що 
інтервали, які були визначені як перспективні за даними ГДС, за результатами інтерпретації 
авторів за наведеною методикою такими не являються.  
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Таким чином методика дає можливість кількісно визначити форму пустот та їх концент-
рацію в породах, тобто повну інформацію про структуру пустотного простору складнопобудо-
ваних пластів-колекторів, що дає змогу більш повно характеризувати їхні ємнісні властивості. 

 

 
                                           – тріщинна,                  – гранулярна,                  – перехідна 

 
Рис. 1. Результати визначення типу пористості окремих пластів Девону і Кембрію  

св. № 2 Володимирівської площі 
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СИСТЕМА С АВТОНОМНЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ДАТЧИКАМИ 
ДЛЯ СБОРА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
Проведение гидрогеологических измерений в скважинах режимной сети и гидрологиче-

ских измерений на реках (гидропостах) Украины, их цифровая регистрация, построены на базе 
автономных интеллектуальных датчиков (ИД), которые объединяются в систему с помощью 
стандарта GPRS (Интернет-протокол) сети мобильного оператора и удаленного сервера.  

Современное покрытие мобильной связью территорий и развития ИД позволяет контро-
лировать целую группу физико-механических и химических величин, которые измеряются  
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in situ (то есть “по месту”). Типы сенсоров в составе ИД поставляться на основе Технических 
требований Заказчика. 

Интеллектуальные датчики позволяют получить информацию in situ об уровнях, давлении, 
минерализации, температуре и других параметрах подземных и поверхностных вод. Отметим 
особый тип датчиков на базе сигнальных процессоров, реализующих полевую спектрометрию  
и новый тип линейных оптоволоконных датчиков для непрерывного определения в широком 
диапазоне таких параметров как давление, температура, напряжение, расход подземного потока; 
позволяющих зарегистрировать в цифровом виде сейсмические, акустические и другие колеба-
ния среды. 

Показательно, что такая система позволяет создавать территориальные (площадные) сен-
сорные матрицы (array), наподобие тех, что сейчас реализуются в США, при этом, со значитель-
но меньшими затратами. А использование алгоритмов Метода группового учета аргументов 
позволяет получать модели оптимальной сложности на основе этих данных http://en.wikipedia. 
org/wiki/Group_method_of_data_handling. 

К автономным интеллектуальным датчикам предъявляется ряд специфических требова-
ний: автономный (необслуживаемый) режим работы в течение временных периодов от несколь-
ких суток до нескольких лет, высокая надежность, стабильность метрологических характеристик 
в течение длительных интервалов времени, устойчивость к воздействию внутренних и внеш-
них помех и сбоев, минимальное энергопотребление, обработка и хранение больших объемов 
входных данных, работа при воздействии тяжелых механических и климатических факторов, 
ограниченные габариты и вес, приемлемая стоимость. 

Эти требования при разработке аппаратных средств и прикладного программного обес-
печения реализуются за счет использования встроенных высоконадежных микроконтроллеров 
и высокоточных аналого-цифровых преобразователей с автоматическим выбором диапазона 
входного сигнала, реализации режима периодической подачи и отключения питания, коррекции 
погрешностей и возможности автокалибровки измерительных каналов, аппаратной и програм-
мной фильтрации входного сигнала с целью уменьшения помех, использования сторожевого 
таймера для предотвращения потери программного управления, использования статической 
оперативной памяти, применения электронного программируемого таймера с независимым 
источником питания, многократного измерения параметров с возможностью устранения сбоев, 
герметизации корпуса, автоматического автономного тестирования. 

Особое внимание уделено повышению автономности ИД, что обеспечивается выбором 
элементной базы с малым энергопотреблением, введением в структуру устройства управления 
режимом питания, выбором оптимальной тактовой частоты контроллера, использованием режи-
мов приостановки, полной остановки или выключения питания микроконтроллера во время 
работы относительно медленнодействующих периферийных устройств, использованием микро-
потребляющих датчиков физических величин. 

Имеется опыт создания таких систем совместно с ДГЕ «Днепрогеофизика» на острове 
Змеином; создание автоматизированных гидропостов в рамках программы АИИС «Прикарпа-
тье» для Днестровско-Прутского БУВР; разработка ТЗ на систему для компании «Cadogan 
Pertroleum PLC»; разработка ИД для фирмы «AquaGeo», Польша.  

Характерный состав системы.  
Система состоит из аппаратных и программных средств. В состав аппаратных средств 

входят: интеллектуальные датчики, оптоволоконные кабели сопряжения интеллектуальных 
датчиков с надводными полевыми модемами, удаленный сервер, персональный компьютер.  

В состав программного обеспечения (ПО) входят резидентная прикладная программа, про-
граммная оболочка (интерфейс пользователя) и база данных, наполняемая через мобильную связь. 

Управляющие функции, которые определяются и выбираются пользователем с помо-
щью экранного меню: считывание данных измерения из памяти ИД и их запись в память ком-
пьютера, установка времени и даты начала цикла измерений, чтение текущего времени и даты, 
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фиксируемых часами-календарем ИД, коррекция текущего времени и даты, формирование 
файла измерительной информации во внешней памяти компьютера, задание номера ИД и 
фиксация его во внутренней памяти, задание временного интервала регистрации уровня, 
визуализация результатов измерения и представление их в табличном или графическом виде 
в форматах 1D–4D. 

Главные технические характеристики системы: 
– диапазоны измерения уровня воды: от 0 до 100 метров, при этом точность измерения 

уровня воды – от 2 до 25 мм. 
– диапазон компенсированного измерения температуры воды: от точки замерзания до 80 °C. 

Точность измерения температуры воды – ±0.1 °C. Разрешение ±0.01°C;  
– Диапазоны измерения минерализации воды через електропроводность в интервале от 0 до 

80 милиS/см. Точность измерения ±1%; разрешение 0.1%.  
Количество ИД в составе системы – не ограничивается. Режим работы – круглосуточ-

ный. Обеспечивается защита даных и программ от несанкционированного доступа.  
– Диаметр корпуса датчика равен 2.5 см, длина корпуса 10 см. Материал корпуса ИД 

стальной нержавеющий или керамический.  
– Енергонезависимая память данных от 16000 до 48000 измерений по параметру (после 

считывания данных по мобильной связи память ИД освобождается для дальнейшей записи). 
– Интервалы измерения от 0.5 c до 99 часов. Система позволяет оперативно через моби-

льную связь перепрограмировать интервалы измерения. 
– Температурный диапазон експлуатации ИД: -20 °C до +80 °C. 
– Источник питания ИД обеспечивает его непрерывную работу от 8 до 10 лет (в зависи-

мости от частоты опроса). 
Управление ИД дистанционно позволяет применить их для своевременного выявления, 

контроля и прогнозирования опасных геологических явлений (подтопления, оползней, дефор-
мационных напряжений, землетрясений, критического контроля добычи нефтепродуктов и 
многое др.). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
И ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ПОИСКЕ  

СКОПЛЕНИЙ УГОЛЬНОГО МЕТАНА 
 

Общемировые тенденции свидетельствуют, что использование энергии в мире в ближай-
шие несколько десятилетий будет увеличиваться, поэтому ограниченность ресурсно-
энергетического потенциала является важнейшей проблемой, которая стоит перед современными 
учеными. Многие страны, ставят перед собой задачу поиска и использования альтернативных 
источников энергии, которые смогут хоть частично заменить традиционные. Для Украины 
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таким источником может быть метан угольных бассейнов. В Восточном регионе Украины 
угледобыча является одной из основных отраслей промышленности. Метан, выделяющийся  
в процессе добычи, зачастую не используется, а выбрасывается в окружающую среду, несмотря 
на то, что с его помощью можно производить тепло и энергию. Вместе с этим взрывы метана 
постоянно приводят к тяжелым несчастным случаям на шахтах. 

Интерес к этой проблеме подогревает еще и то обстоятельство, что США благодаря су-
щественному прогрессу в добыче угольного метана и сланцевого газа вышли на первое место  
в мире по добыче газа в целом, опередив по этому показателю Россию. В последние годы она 
составляет около 50 млрд. куб. м в год, а применяемые технологии позволяют извлекать до 60–
80 % метана из угольных пластов. 

По предварительным оценкам мировые запасы угольного метана составляют 260 трлн. 
куб. м. Наиболее значительные его ресурсы сосредоточены в КНР, России, США, Австралии, 
ЮАР, Индии, Польше, Германии, Великобритании и Украине [2]. По оценкам экспертов 
только в Донецкой области ресурсы подземного газа могут составлять до 9000 млрд. куб. м.,  
а ресурсы метана в рабочих угольных пластах – до 500 млрд. куб. м. 

Это свидетельствует о том, что добыча метана может рассматриваться не только как из-
влечение сопутствующего газа, а также, как полноценное самостоятельное производство 
энергоресурсов. Повышению эффективности технологии извлечения и утилизации шахтного 
метана может способствовать применение, так называемых “прямых” геофизических методов 
поисков и разведки скоплений УВ. К таковым относятся геоэлектрические методы становления 
короткоимпульсного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) 
(технология СКИП-ВЭРЗ), а также оригинальный метод обработки и дешифрирования данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [3,4]. Представленные исследования проводятся 
совместно с группой ученых: заведующим кафедры геоинформатики, проф. Якимчуком М. А., 
д. физ.-мат. наук Корчагиным И. Н., канд. физ.-мат. наук Левашовым С. П. 

Главной задачей исследований было выявление и картирование участков скопления сво-
бодного газа геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ, определение их мощности и глубины 
залегания, а также выделение мест для более детальных исследований и расположения дегаза-
ционных скважин. 

Впервые для поисков скоплений УВ данная методика применялась на шахте им. А. Ф. За-
сядько. По данным съемки методом СКИП построена карта относительного геоэлектрического 
сопротивления пород для интервала глубин 1100–1300 м (рис. 1). Максимумы геоэлектричес-
кого сопротивления в этом разрезе соответствуют относительному увеличению содержания 
газа в породах. Наиболее интенсивные аномалии типа “залежь газа” проявились над 15-ой Запад-
ной лавой и в центральной части 16-ой Западной лавы. Позже, в пределах закартированной 
аномалии была пробурена скважина, из которой на протяжении шести последних лет (и в настоя-
щее время) получают относительно высокие притоки свободного газа. 

Методом ДЗЗ в пределах шахтного поля шахты “Распадской” (Кузнецкий угольный 
бассейн, Россия) было обнаружено и закартировано 15 аномальных зон типа “зона скопле-
ния свободного газа” различного размера и интенсивности (рис. 2). Одна из аномальных зон 
закартирована непосредственно в пределах расположения шахтного ствола, две других – 
недалеко от него. Закартированые аномалии целесообразно сопоставить с положением 
шахтных выработок и имеющимися геолого-геофизическими материалами. Не исключается 
возможность попадания метана в шахтные выработки из участков его скопления в пределах 
аномальных зон. 

Приведенные материалы свидетельствуют, что мобильная геоэлектрическая технология 
СКИП-ВЭРЗ в комплексе со специальным методом обработки и дешифрирования данных ДЗЗ 
позволяют оперативно выявлять и картировать зоны свободного метана. Результаты проведенных 
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экспериментов свидетельствуют, что применение данной технологии способствует существен-
ному повышению технологии добычи метана, позволяя сократить расходы на поисковые 
работы и повышая их мобильность. Также с применением технологии открываются новые 
перспективы для эффективного решения проблем, связанных с дегазацией шахтных полей,  
и обеспечения безопасности технологического процесса угледобычи.  

 

 
 

Рис. 1. Карта зон повышенного геоэлектрического 
сопротивления пород в интервале глубин 1100–1300 м  
в районе 15 и 16 Западных лав шахты им. А. Засядько.  

1 – шкала относительного сопротивления пород;  
2 – точки ВЭРЗ; 3 – точки наблюдений;  

4 – сейсмический профиль. 

 
 

Рис. 2. Схематическая карта аномалий типа  
“зона скопления свободного газа” в разрезе  
в районе шахтного поля угольной шахты  

“Распадская” (Кузбасс, Россия), построенная  
по результатам обработки данных ДЗЗ. 1 – шкала 
интенсивности значений аномального отклика;  

2 – пункты регистрации отклика; 3 – положение 
ствола шахты; 4 – дороги. 
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INFLUENCE OF HYDROCARBONS ON THE FIELD  
OF ATMOSPHERIC ELECTRICITY 

 
Hydrocarbons have impact on the field of atmospheric electricity. The multiple experiments on 

measuring of the field of atmospheric electricity near the Earth’s surface testify that above 
hydrocarbon deposits higher values of electric field are observed. That allows to search and contour 
oil and gas fields with help of non-classical geoelectric methods. In the presentation consideration is 
given to the nature of electric field in the Earth’s atmosphere. The data obtained can provide for 
determining the field outlines and some of its properties. 

There is a constant electric field in the Earth’s atmosphere, which is supported by the influence 
of various factors and is characterized by certain parameters. It is known that the Earth’s surface bears 
considerable negative charge and the upper atmosphere (the ionosphere) charged relative to the Earth 
positively. An electric field that occurs between these spheres is approximated to the field of spherical 
capacitor. Charged particles in the atmosphere are heavy and light ions. They are formed as a result of 
interaction of cosmic and solar radiation with the ionosphere and the decay of radioactive elements 
near Earth’s surface. There is a constant movement of electric stream along electric field lines towards 
the Earth in areas of good (calm) weather [1].  

The determining of the field of atmospheric electricity by different methods near the Earth’s 
surface shows that various processes lead to the formation of natural, local and constant electric fields 
in the Earth’s crust. They affect the global electric field. Electromagnetic anomalies occur as a result 
of reduction-oxidation, filtration, diffusion-adsorption processes and other. Anomalous electric effects 
аbove hydrocarbon deposits are observed. Results of measurement of electric field above hydrocarbon 
fields and some prospective areas in Ukraine and Kazakhstan are given in the presentation [2, 3, 4 and 5]. 

Express-technology of “direct” searching and prospecting for hydrocarbon deposits 
Oil and gas searching and prospecting were conducted with help of geoelectric method of the 

forming of short-pulsed electromagnetic field (FSPEF). 
The technology of FSPEF allows operatively: 
• to reveal and map the “deposit” type anomalies (DTA) [Fig. 1]; 
• to conduct in compressed time periods the reconnaissance examination of large-scale and 

difficult of access oil-and-gas-bearing territory; 
• to execute the detailing work within the separate anomalous zones and perspective objects for 

the reason of the places for the boreholes pawning choice, of possible reserve of HC estimations, of 
decision making about directions of further geologic-geophysical works and boring; 

• to find and map within mine fields zones with raised gas-content in coal layer and containing 
their rocks; 

• to study over-salt and sub-salt (sub-cornice) HC reservoirs; 
• to map fractured zone and HC accumulations in the fractured parts of the crystalline 

basement; 
• to conduct the oil and gas prospecting works from the ship board on offshore and etc. 
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Figure 1. Botakhan oilfield (Western Kazakhstan) DTA map. 1 –oil-mine zone contours; 2 –deposit contour  
for two structural stratum; 3 – points of survey; 4 –VERS points; 5 –cross-section; 6 –scale. 

 
The “deposit” type geoelectric anomalous zones can be reliably discovered and delineated by 

the ground-based survey by FSPEF. Such anomalous zones allows to select the most perspective area 
for detailed studying by 3D seismic, as well as to define the place of the optimum locating of 
exploratory, parametric and producing boreholes. [6].  
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ  
ТА НАУКОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ НАДРОКОРИСТУВАННЯ  

В УКРАЇНІ 
 

На виконання пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надра-
ми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 [2], Держав-
ною службою геології та надр України було ініційовано розробку та впровадження системи 
моніторингу та наукового супроводження (МтаНС) надрокористування як нового механізму 
державного регулювання в сфері використання надр. 

Створення системи МтаНС має на меті: забезпечити модернізацію системи управління 
державним фондом надр; створити умови для ефективного та раціонального використання 
мінеральних ресурсів; сприяти зниженню ризиків розвитку небезпечних природних та природ-
но-техногенних процесів. 

Розвиток системи моніторингу та наукового супроводження надрокористування можли-
вий у два етапи. 

Перший етап – це створення системи МтаНС на об’єктовому рівні. Мета етапу – своєча-
сне консультативно-аналітичне забезпечення користувача надр, необхідне для прийняття 
рішень щодо забезпечення процесів управління видобутком або проведенням геологорозвіду-
вальних робіт, запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, дотримання вимог, 
встановлених при наданні надр у користування. 

Другий етап – це інтеграція інформації об’єктового рівня моніторингу по видах корис-
них копалин, видам надрокористування та регіонам, створення загальнодержавної системи 
моніторингу надрокористування. Мета другого етапу – своєчасне інформаційно-аналітичне 
забезпечення Державної служби геології та надр України, необхідне для розробки та реалізації 
державної політики в сфері раціонального використання та охорони надр. 

На сьогоднішній день триває перший етап. Забезпечення його проведення у відповіднос-
ті до особливих умов спеціальних дозволів на користування надрами відбувається за рахунок 
власників спецдозволів. Роботи з моніторингу та наукового супроводження надрокористування 
виконуються п’ятьма спеціалізованими державними геологічними підприємствами, акредито-
ваними Державною службою геології та надр України – Казенним підприємством “Південний 
еколого-геологічний центр”, Національною акціонерною компанією “Надра України”, Держав-
ною комісією України по запасах корисних копалин, Державним геофізичним підприємством 
“Укргеофізика”, Українським державним геологорозвідувальним інститутом. 

Об’єктами моніторингу та наукового супроводження є ділянки надр, визначені у спеціа-
льних дозволах на користування надрами, всі види робіт із користування надрами, що прово-
дяться в їх межах, зміни геологічного середовища в зоні очікуваного впливу цих робіт. 



187 
 
 
 

Результатом моніторингу та наукового супроводження на об’єктовому рівні має бути 
створення об’єктних постійно діючих моделей на основі даних моніторингових спостережень, 
картографічних та статистичних баз даних з метою підготовки управлінських рішень та пере-
дачі надрокористувачу. На основі цих результатів надрокористувач приймає рішення про 
деталізацію системи спостережень із повнотою, достатньою для виключення негативних 
наслідків розвитку екологічно небезпечних природних та природно-техногенних процесів. 

Створення об’єктної моделі моніторингу та наукового супроводження ділянки надр як 
постійнодіючої інформаційно-аналітичної системи відбувається шляхом проходження трьох 
основних стадій: початкової, стадії формування інформаційної бази даних та стадії функціону-
вання створеної системи. Проходження початкової стадії передбачає збір і систематизацію 
наявної інформації про будову та стан геологічного середовища ділянки надр, аналіз дозвіль-
ної, проектної та обов’язкової звітної документації надрокористувача. Проходження стадії 
формування інформаційної бази даних передбачає обґрунтування структури та складу бази 
даних постійно діючої моделі родовища відповідно до техногенного навантаження на ділянку 
надр та задач моніторингу та наукового супроводження, вибір та реалізацію програмного 
забезпечення щодо її ведення. Перехід до стадії функціонування створеної системи передбачає 
власне реалізацію задач моніторингу та наукового супроводження надрокористування. На цій 
стадії розвитку основними видами робіт є: обробка та накопичення структурованої інформації 
про об’єкт моніторингу та наукового супроводження, представлення результатів обробки та 
аналізу інформації, моделювання різноманітних ситуацій, ситуаційне прогнозування, розробка 
рекомендацій по управлінню, коригування чинників моніторингу. 

Завдання першого етапу розвитку системи моніторингу та наукового супроводження 
надрокористування: 1 – створення належного нормативно-правового та методичного забезпе-
чення моніторингу та наукового супроводження надрокористування; 2 – формування єдиного 
інформаційного простору шляхом застосування єдиних форм і форматів представлення інформа-
ції; 3 – розвиток спеціалізації виконавців моніторингу та наукового супроводження надрокорис-
тування за видами робіт з користування надрами; 4 – формування зацікавленості надрокористу-
вачів у проведенні моніторингу та наукового супроводження надрокористування, розвиток 
співпраці між замовниками та виконавцями робіт; 5 – забезпечення підвищення ефективності 
геологорозвідувальних та видобувних робіт, повноти вилучення та комплексності використання 
корисних копалин, охорони оточуючого середовища за рахунок впровадження рекомендацій 
виконавців моніторингу та наукового супроводження надрокористування. 

Завдання другого етапу розвитку системи моніторингу та наукового супроводження над-
рокористування: 1 – пошук джерел фінансування створення загальнодержавної систем монітори-
нгу надрокористування; 2 – забезпечення вирішення завдань Загальнодержавної Програми 
розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року, а саме: аналізу забезпечення 
раціонального та комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів; вивчення 
світових аналогій і підготовки рекомендацій по залученню екологічно чистих технологій 
видобутку та збагачення мінеральної сировини для захисту довкілля від техногенного забруд-
нення; підготовки рекомендацій по забезпеченню розвитку та ефективного освоєння мінераль-
но-сировинної бази України [1]; 3 – створення центрів трансформації економічно ефективних 
та екологічно чистих технологій найбільш повного вилучення та комплексного використання 
мінеральних ресурсів на базі спеціалізованих підприємств – виконавців моніторингу та науко-
вого супроводження надрокористування; 4 – запровадження страхування ризиків розвитку 
небезпечних екологічних процесів із врахуванням вартісного виразу спеціальних дозволів на 
користування надрами; 5 – розвиток інтеграції системи моніторингу та наукового супрово-
дження надрокористування до загальнодержавної системи екологічного моніторингу. 

На сьогоднішній день основними напрямками розбудови системи моніторингу та науко-
вого супроводження надрокористування є розв’язання поточних завдань першого етапу її 
розвитку та забезпечення переходу до другого етапу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ГІРCЬКИХ МАСИВІВ ШАХТ  
НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ ГЕОМЕХАНІЧНИХ  

І ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З МЕТОЮ ОЦІНКИ 
ГАЗОДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ 

 
Проблема виявлення та прогнозування ділянок максимального скупчення вуглеводневих 

газів, зон їх надходження до денної поверхні, можливих проявів газодинамічних явищ залиша-
ється до цього часу однією з найбільш складних проблем гірничовидобувної галузі. Такі про-
гнози базуються на вивченні геологічних факторів, що впливають на накопичення та розподіл 
газів у породному масиві і літолого-фаціальні умови накопичення осадових відкладів, палеоте-
мпературний режим, типи й параметри тектонічної дислокованості тощо [1]. В свою чергу, 
локалізація скупчень вуглеводневих газів залежить від таких головних геологічних чинників: 
газоносності, структурно-тектонічних особливостей території, напружено-деформованого 
стану породних комплексів та фізико-механічних властивостей вміщуючих порід.  

Незважаючи на успіхи у розвитку теоретичних і наукових основ пошуків та видобутку 
вуглеводневих газів, проблема залишається невирішеною. Негативно позначається відсутність 
комплексних досліджень геологічних умов локалізації вуглеводневих газів. Результати таких 
досліджень мають бути основою для пояснення природи й механізму виникнення та скупчень 
газів, а також відповідних прогнозів, оцінок місць їх проявів. Дані щодо особливостей геологі-
чних, структурно-тектонічних, літологічних та інших чинників локалізації метану можуть бути 
отримані в результаті проведення геолого-знімальних, геологорозвідувальних, експлуатацій-
них, тематичних, наукових та виробничих геолого-геофізичних робіт у межах досліджуваних 
областей. Значна частина інформації отримується внаслідок виконання спеціалізованих дослі-
джень по визначенню напружено-деформованого стану гірських порід навколо підземних виро-
бок та розрахунків напружено-деформованого стану породного масиву під впливом гравітацій-
них сил, тектонічних та температурних чинників, реконструкції полів напружень і деформацій, 
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проведення спеціалізованих термоатмогеохімічних досліджень тощо. Найважливішими аспек-
тами геомеханічних досліджень при визначенні особливостей локалізації та скупчень метану  
у межах гірських пластів, а також при з’ясуванні та прогнозуванні особливостей їх просторової 
міграції є реконструкції палеотектонічних полів напружень і деформацій із розглядом складча-
сто-розривних парагенезисів в часі (особливо важливо для прогнозу вторинних колекторів 
вуглеводневих газів), а також моделювання напружено-деформованого стану гірських масивів 
на основі класичних задач механіки [3].  

На сучасному етапі постає нагальна необхідність у розробці баз даних (БД) різнорідної 
геолого-геофізичної інформації та відображенні результатів досліджень, спрямованих на 
прогнозну оцінку скупчень метану у межах різноструктурних гірських масивів, у інтегральній 
цифровій геолого-геофізичній моделі, яка б містила інформацію щодо геологічної будови 
гірського масиву та чинників формування і концентрації вуглеводневих газів у межах певних 
геологічних структур. Геолого-геофізична модель, по суті, є універсальним продуктом геолого-
геофізичних досліджень. Вона акумулює всю інформацію, накопичену на різних стадіях – від 
пошуку і розвідки до оцінки запасів і освоєння родовища. Головна мета створення геолого-
геофізичної моделі – забезпечення можливості обчислення різних фізичних полів [2]. Геолого-
геофізична модель забезпечує послідовне інтегроване накопичення результатів проведених 
геологорозвідувальних робіт, їх використання для проектування наступних (деталізаційних) 
стадій з відповідним обґрунтуванням техніко-економічних, геолого-економічних оцінок,  
а також аналізом інвестиційних проектів на розробку родовища (покладу) та проектування  
і супроводу відповідних промислових процесів.  

Ці дослідження вимагають визначення оптимальної структури та формату БД, основних 
операцій процесу проектування БД, а також розробки адекватних методів інформаційного 
моделювання гірських масивів, шахтних полів та шахт. Цифрові моделі шахт являють собою 
структуровану за базовими ознаками сукупність графічних об’єктів, які описують основні 
об’єкти шахт. Серед таких об’єктів: підземні виробки різноманітного призначення (горизонта-
льні, вертикальні, похилі та інші), комунікації різного призначення (електричні, енергетичні та 
інформаційні мережі) водовідлив, вентиляція, виймально-транспортне та підіймально-
транспортне обладнання, наземні будівлі та території. Обов’язковим і необхідним елементом 
цифрової моделі шахти також виступає геологічна модель родовища. При створенні тривимір-
них моделей шахт використовуються комбіновані моделі (здебільшого полігональні, менше 
NURBS та параметричні моделі). Кожен з видів моделей може бути використаний для опису 
різних об’єктів. Так, наприклад, параметричні моделі використовуються для опису конфігура-
ції і просторової геометрії виробок [4]. Полігональні (каркасні) моделі використовуються для 
опису геометрії поверхонь і замкнених геометричних об’ємів (моделі рудних тіл, пластів, 
покладів, виробок), блокові (воксельні) моделі використовуються для опису якісних характери-
стик геологічного простору в різних його точках. 

Кожен з видів моделей використовується для опису різних груп об’єктів, при цьому бі-
льшість інших видів моделей можуть бути створені як похідні від попередніх. Наприклад, 
каркасні моделі створюються на базі параметричних, а блокові (воксельні) можуть створюва-
тися на базі як параметричних так і полігональних моделей. 

Функціонально тривимірні моделі шахт поділяються на: 
– модель підземних шахтних виробок; 
– геологічна модель родовища (в т. ч. гідрогеологічна); 
– модель поверхні (топографічна карта, модель будівель, споруд); 
– модель комунікацій (електричні, енергетичні та інформаційні мережі); 
– моделі динамічних процесів (модель напруженого стану гірничого масиву, модель 

процесів гірничого виробництва з видобутку та транспортування корисної копалини та супут-
ніх порід розкриття тощо). 
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Всі ці моделі можуть бути суміщені в єдиному інформаційному просторі і використову-
ватися як спільно, так і окремо. 

Розроблені моделі, окрім проблеми локалізації та міграції вуглеводневих газів, дозволять 
вирішувати додатково значну кількість задач, серед яких: геометризація покладів та квалімет-
рія надр, підрахунок запасів та виконання геолого-економічних оцінок; планування роботи 
шахт при розкритті та відпрацюванні пластів різними способами; моделювання процесів 
напружено-деформованого стану гірничого масиву при відпрацюванні родовищ, прогнозуван-
ня стійкості гірського масиву; розробка планів ліквідації аварій тощо.  
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СУЧАСНИЙ СТАН НАДРОКОРИСТУВАННЯ  
В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ДДЗ ПО НАЦІОНАЛЬНІЙ  

АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” 
 

Південно-Східна частина ДДз є однією з перспективних зон для пошуку та відкриття 
нових родовищ вуглеводнів. В цій частині ДДз знаходяться такі відомі родовища як Співаків-
ське та Дробишівське. Спеціальні дозволи на геологічне вивчення та видобування вуглеводнів 
по яких № 2354 від 28.12.2000, та № 1239 від 04.08.1999 відповідно належать ДК “Укргазвидо-
бування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”. У 2009 році тут було відкри-
то Святогірське газове родовище, що розташовано в межах спеціального дозволу № 2542 від 
09.09.2004 на геологічне вивчення в тому числі ДПР Кам’янської площі, який також належить 
ДК “Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”. Факт відк-
риття нового родовища газу підтверджує перспективність Південно-Східної частини ДДз.  

Таким чином, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” має три діючих 
спеціальних дозволи на користування надрами в межах зазначеної території. 

З метою збільшення ресурсної бази вуглеводнів та відкриття нових родовищ нафти і газу 
Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, в останні роки, провела геолого-тематичні 
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роботи та виділила найбільш перспективні ділянки для отримання нових спеціальних дозволів 
на користування надрами. Роботи проводились по двох напрямках: 

• ділянки які перспективні для відкриття родовищ газу, що приурочені до пасток різного 
типу (так звані “традиційні” поклади) [1,2]; 

• ділянки перспективні для відкриття родовищ газу неконвекційного типу (сланцевий 
газ, газ центрально-басейнового типу, метан вугільних родовищ) [2,3]. 

В рамках виконаних робіт було виділено 6 найбільш перспективних ділянок площею 
близько 500 км2 кожна. Зокрема: “традиційні” поклади – Слав’янська, Райська, Нікольська; 
неконвекційного типу – Зіцківська, Альбертівська та Куровецька (Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Перспективні ділянки для отримання спеціальних дозволів на користування надрами 
 

Слав’янська площа – адміністративно знаходиться в межах Слов’янського та Красноли-
манського районів Донецької області. Згідно з тектонічним районуванням Слав’янська ділянка 
знаходиться в північно-західній частині Бахмуцької котловини в зоні зчленування Дніпровсь-
ко-Донецької западини та Донецької складчастої споруди. Основні перспективи нафтогазонос-
ності пов’язуються із теригенними відкладами пермі, верхнього та середнього карбону. На 
ділянці прогнозується наявність пасток тектонічно-екранованого типу, а також пасток вуглево-
днів пов’язаних з сольовим тектогенезом. Оцінені експертним шляхом прогнозні ресурси 
вуглеводнів площі можуть становити близько 24000 тис. т умовного палива. 

Райська площа адміністративно знаходиться в межах Олександрівського, Слов’янського, 
Костянтинівського та Добропільського районів Донецької області. Згідно з тектонічним райо-
нуванням ділянка знаходиться в межах південно-західного схилу Райсько-Калинівської запа-
дини південної прибортової частини ДДЗ. Основні перспективи нафтогазоносності 
пов’язуються із теригенними відкладами пермі, верхнього та середнього карбону. Промислова 
газоносність пов’язується із пастками структурно-тектонічного та комбінованого типів. В межах 
Райської площі виявлена Микольська структура, до якої може бути приурочена пастка тектоні-
чно-екранованого типу. Оцінені експертним шляхом прогнозні ресурси вуглеводнів площі 
можуть становити близько 22000 тис. т умовного палива. 

Нікольська площа адміністративно знаходиться в межах Олександрівського району До-
нецької області. Згідно з тектонічним районуванням ділянка знаходиться в межах південного 
схилу Торецького прогину. Основні перспективи нафтогазоносності, як і на Райській площі, 
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пов’язуються із теригенними відкладами пермі, верхнього та середнього карбону. Промислова 
газоносність також пов’язується із пастками структурно-тектонічного та комбінованого типів. 
Оцінені експертним шляхом прогнозні ресурси вуглеводнів площі можуть становити близько 
34000 тис. т умовного палива. 

Зіцківська площа знаходиться в межах Слов’янського, Костянтинівського Добропільського, 
Ясинуватського та Красноармійського районів Донецької області. У тектонічному відношенні 
ділянка входить до складу Кальміус-Торецької улоговини. Скупчення газу неконвекційного типу 
в межах ділянки стратиграфічно пов’язані з середньокам’яновугільними вугленосними відклада-
ми. Оцінені експертним шляхом прогнозні ресурси вуглеводнів площі можуть становити 
близько 33500 тис. т умовного палива. 

Альбертівська площа знаходиться в межах Слов’янського, Костянтинівського та Арте-
мівського районів Донецької області. У тектонічному відношенні ділянка входить до складу 
Бахмутської улоговини та її окраїнних елементів. Скупчення газу неконвекційного типу у межах 
ділянки стратиграфічно пов’язуються, у першу чергу, з середньокам’яновугільними вугленос-
ними відкладами, які характеризуються регіональною метаноносністю. Площа має значні перс-
пективи на отримання промислових припливів газу неконвекційного типу з ущільнених колекто-
рів та з вугленосних відкладів. Оцінені експертним шляхом прогнозні ресурси вуглеводнів 
площі можуть становити близько 35500 тис. т умовного палива. 

Куровецька площа знаходиться в межах Слов’янського, Краснолиманського та Артемів-
ського районів Донецької області. У тектонічному відношенні ділянка входить до складу 
Бахмутської улоговини її окраїнних елементів. Стратиграфічно скупчення газу неконвекційно-
го типу в межах ділянки пов’язуються, в першу чергу, з середньокам’яновугільними вугленос-
ними відкладами. Оцінені експертним шляхом прогнозні ресурси вуглеводнів площі можуть 
становити 32700 тис. т умовного палива. 

На підставі проведеного аналізу геологічної будови та ресурсного потенціалу переліче-
них вище площ, найбільш пріоритетними для проведення подальших геологорозвідувальних 
робіт та відкриття значних за запасами родовищ вуглеводнів є Слав’янська і Нікольська.  

Що стосується площ перспективних на пошуки газу неконвекційного типу, то першоче-
рговою для проведення геологорозвідувальних робіт та буріння свердловин є Альбертівська 
площа. Ця площа має значний вуглеводневий потенціал, відносно невеликі глибини залягання 
продуктивних відкладів та значні потужності перспективних товщ. Відповідно до означених 
критеріїв, на друге місце варто поставити Куровецьку площу і, відповідно, Зіцківську на третє.  

За результатами проведення геологорозвідувальних робіт на виділених перспективних 
ділянках надр очікується суттєве нарощення ресурсної бази вуглеводнів та збільшення обсягів 
їх видобутку.  
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БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ВПАБ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 
НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Западная часть Украины относительно бедна источниками пресной воды. Поэтому тща-

тельный учет количества и контроль качества воды имеет большое значение для экономичес-
кого и демографического развития этого региона.  

В общем водном балансе заметную роль здесь призваны играть подземные воды, управле-
ние которыми, учитывая их специфические особенности движения и залегания, затруднительно 
без специальных инструментов. К таковым относятся численные математические модели  
и обслуживающие их банки данных относительно фильтрационных и миграционных параметров 
водоносных и относительных водоупорных слоев, а также других геолого-гидрогеологических 
характеристик, определяющих условия залегания, восполнения и защищенности ресурсов подзе-
мных вод.  

Пока что в пределах Волыно-Подольского артезианского бассейна (ВПАБ) моделирова-
ние формирования ресурсов и качества подземных вод, а также подготовка соответствующих 
банков данных проводится по необходимости на небольших территориях в пределах областей 
формирования ресурсов подземных вод, поисковых и разведочных участков, а также действу-
ющих водозаборов с различными входными предпосылками исполнителей. Информация об 
этих моделях и банках данных изложена в отчетах и депонирована в разных местах региона, 
из-за чего она труднодостижима. 

В данном докладе рассмотрена базовая гидродинамическая модель всего ВПАБ (БГМ 
ВПАБ), позволяющая накапливать и хранить большой объем информации о геолого-гидрогеоло-
гических условиях бассейна, моделировать отборы подземных вод из различных водоносных 
комплексов, оценивать влияние хозяйственной деятельности на качество подземных вод и т. п. 
То есть проводить мониторинг ресурсов и качества подземных вод ВПАБ. 

Базовой эта модель названа потому, что при необходимости проведения детального мо-
делирования на относительно небольших участках ВПАБ она допускает локальное измельче-
ние базовых расчетных блоков, но модель с детальной врезкой хранится отдельно от БГМ 
ВПАБ. Это связано с техническими ограничениями используемого программного обеспечения 
и возможностей обычного персонального компьютера.  

Программным обеспечением БГМ ВПАБ служит пакет PMWIN, позволяющий проводить 
моделирование в различных режимах фильтрации подземных вод и конвективного переноса в них 
загрязнений, как по схеме поршневого вытеснения, так и в диффузионно-дисперсионном варианте.  

В основу БГМ ВПАБ положены уравнения фильтрации подземных вод и массопереноса 
загрязнителей в них в слоистых водонапорных системах.  

Уравнения фильтрации и конвективного массопереноса посредством пакета программ 
PMWIN реализуется на персональном компьютере в конечно-разностной форме. Территория 
ВПАБ (область моделирования) разбита квадратной сеткой с шагом 1,0х1,0 км на базовые 
расчетные блоки общим количеством около150 тысяч.  

В область моделирования входит не только территория ВПАБ, но и вспомогательное об-
рамление, необходимое для минимизации негативного влияния краевых граничных условий на 
результаты моделирования, а также для оценки трансграничного водообмена. 
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Так как пакет программ PMWIN допускает разбивку области моделирования максима-
льно до 250 тыс. расчетных блоков, то при необходимости локального измельчения базовой 
блочной разбивки БГМ ВПАБ в оперативном резерве остается еще 100 тыс. блоков.  

Природные условия на модели ВПАБ схематизированы в виде трех водоносных и двух 
относительно водоупорных слоев, отделяющих один водоносный комплекс от другого. 

К водоносным слоям на модели отнесены обводненные и достаточно проводимые поро-
ды неоген-четвертичного, мелового и домезозойского комплексов. Слои относительно водоу-
порных пород сложены глинами и суглинками, а также закольматированными скальными 
породами на контактах между водоносными комплексами. 

В пределах ВПАБ водоносные и относительно водоупорные породы неоген-четвертичного 
и мелового возраста распространены не повсеместно. Места их отсутствия выполняют роль 
“гидрогеологических окон”, через которые идет интенсивный водообмен между водоносными 
комплексами. Размеры некоторых из них таковы, что с ними следует считаться не только на 
детальном, но и на региональном уровне моделирования.  

На БГМ ВПАБ “гидрогеологические окна” не пусты, а заполнены фиктивной средой  
с очень малой водопроводимостью пород (0,01 м2/сутки) для водоносных слоев и большой 
удельной проницаемостью пород (0,1 сутки-1) для раздельных слоев, чтобы обеспечить очень 
слабый горизонтальный и практически свободный вертикальный водообмен. Это позволяет 
легко оценивать составляющие баланса модели и ее отдельных частей при незначительных 
погрешностях вычислений. 

Система поверхностных водоемов, включая болота, на БГМ ВПАБ при необходимости 
представляется как в виде дрен, т. е. относительных понижений рельефа земли практически не 
содержащих транзитных поверхностных вод, так и в виде водоемов со слоем воды в них задан-
ной толщины. Представление гидрографической сети в виде дрен позволяет моделировать 
процесс разгрузки подземных вод в поверхностные водоемы, избегая случаев необоснованного 
восполнения естественных ресурсов подземных вод на модели за счет поверхностных, а учет 
заданного слоя поверхностных вод в модельных водоемах позволяет оценивать объем привле-
чения поверхностных вод в эксплуатационные ресурсы и запасы подземных вод.  

БГМ ВПАБ должна получить большое значение в плане ее использования для монито-
ринга ресурсов и качества подземных вод региона, как инструмент проведения математических 
экспериментов различного назначения и выполнения практических оценок изменения состоя-
ния гидрогеологической среды на различных уровнях детальности под влиянием хозяйствен-
ной деятельности. 

В настоящее время БГМ ВПАБ применяется для переоценки прогнозных и перспектив-
ных ресурсов пресных подземных вод региона. Используя материалы предыдущей переоценки 
(1973–1977 гг.) в 2011 году БГМ ВПАБ была откалибрована по инфильтрационному питанию 
подземных вод, удельной проницаемости раздельных слоев между водоносными комплексами 
и подготовлена к дальнейшей калибровке по материалам эксплуатации подземных вод водоза-
борами и результатам разведочно-поисковых работ на перспективных участках. В частности, 
было показано, что естественные ресурсы подземных вод ВПАБ в его границах составляют 
порядка 15 млн. м3/сутки. После окончания калибровки будут проведены прогнозы загрязнения 
подземных вод основных водоносных комплексов ВПАБ под влиянием промышленного произ-
водства и хозяйственно-бытовой деятельности населения, исключены из общего учета ресурсы 
загрязненных территорий и переоценены прогнозные и перспективные ресурсы пресных 
подземных вод. 

Показаны примеры использования БГМ ВПАБ для оценки влияния отбора прогнозных 
эксплуатационных запасов на уровни подземных вод в пределах расположения Ушнянского, 
Хмелевского, Ремезовского, Верхнебужского, Плуговского и Золочевского месторождений 
(восточная окраина Львовской области) без локального измельчения базовой расчетной сетки 
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(1,0х1,0 км) и в пределах Зарудцевского месторождения (район Росточья Львовской области) с 
локальным измельчением базовой сетки до 0,25х0,25 км.  

Влияние выражено в понижениях уровней подземных вод и соответствует результатам, 
полученным ранее при выполнении государственных оценок запасов подземных вод на этих 
месторождениях.  
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РЕСУРСИ ГЕОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ Й ПРОБЛЕМИ  
ГІРНИЧОВИДОБУВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
Під ресурсом геологічного простору розуміють геологічний простір, необхідний для ро-

зселення та проживання біоти, у тому числі для життєдіяльності людини [1,2]. У загальній 
систематиці екологічних функцій літосфери структура ресурсів геологічного простору включає 
житло біоти, місце розселення людини, середовище наземних і підземних споруд, місця скла-
дування різноманітних відходів життєдіяльності людини тощо [3,4,5,6,7,8,9,10]. 

Важливим є питання дефіциту геологічного простору в районах розвитку гірничодобув-
ної і гірничопереробної галузей промисловості. Завдяки видобутку мінеральної сировини  
в Україні вже накопичено понад 16 млрд. т відходів, під якими зайнято понад 53 тис. га родючих 
земель. Всього під розробку корисних копалин в Україні відведено до 150 тис. га земель, під 
хвостосховищами зайнято 40 тис. га, а полями фільтрації і ставами-відстійниками – 30 тис. га. 

Найбільш ємними, відносно відчуження природного геологічного простору, є підприєм-
ства вугільної промисловості – видобуток 1 млн. т палива супроводжується відчуженням в серед-
ньому близько 8 га земельних угідь (при підземному видобутку вугілля кожна тисяча тонн 
супроводжується видачею на поверхню 110–150 м3 порід, а тисяча тонн збагачення вугілля – 
складуванням 100–120 м3 порід; до 9 тис. м3 шахтних вод, від 50 до 570 м3 газу). Для України 
істотним моментом є те, що вугільні родовища розташовані в районах розвитку унікальних 
чорноземів. Тільки на території Донбасу розташовано більше 2000 відвалів порід – териконів, 
вийнятих з шахт, що досягають висоти 50–80 м, а в окремих випадках і більше 100 м, об’ємом 
2–4 млн. м3. Відчуження таких земель без попереднього видалення ґрунтового шару завдає 
великої екологічної, а зрештою, і економічної шкоди. 

В гірничодобувних районах істотне порушення територіального ресурсу відбувається за ра-
хунок осідання земної поверхні над підземними виробками. Наприклад, на Донбасі, при загальній 
площі вуглепромислових районів близько 15 тис. км2, площа осідання сягає 8 тис. км2. Осідання 
можуть продовжуватись на протязі від 3 до 20 років, а іноді несуть провальний характер. 

Специфічною проблемою ресурсів геологічного простору є підприємства гірничорудної 
промисловості, де ступінь перетворення рельєфу місцевості, об’єми видобутку і переміщення 
гірської маси можна порівняти з природними геологічними процесами. При виїмці сотень 
мільйонів тонн гірських порід і створенні кар’єрної виїмки порушуються всі форми й види 
рівноваги в масиві гірських порід, що склалися, а відслонення глибинних шарів порушує 
початковий температурний і гідрогеологічний режими масиву. 
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Наприклад, тільки в Криворізькому залізорудному басейні, де зосереджено більше 70 % 
загальних запасів залізних руд України, під кар’єрами і шахтами знаходиться більше 30 тис. га. 
Видобуток руди підземним способом в регіоні ведеться на глибині більше 1000 метрів, розкри-
вні роботи на кар’єрах перевищили відмітку 300 метрів, існує гігантське скупчення відходів від 
збагачення залізної руди (в семі хвостосховищах знаходиться понад 2,5 млрд. т шламів, що 
займають площу понад 7 тис. га), а у дев’ятнадцяти відвалах складовано вже більше 3 мільярдів 
тонн пустих порід і некондиційних руд на площі понад 6,0 тис. га. Висота відвалів в середньому 
складає 60–70 м (вже проектуються відвали висотою до 120 м), довжина 3–4 км і ширина 1,5–2 км. 
Загальна площа відчужених земель досягла 70 тис. га, тоді як площа рекультивованих земель 
не перевищує 700 га, тобто 1 %. 

Найбільша контрастність в переміщенні земної поверхні над покладами, що розробля-
ються, і відповідно, найбільший збиток ресурсному потенціалу території спостерігається при 
підземній виплавці сірки, де в безпосередній близькості одна від одної можуть знаходитися 
ділянки, що одночасно відчувають підняття й опускання. На Язовському родовищі сірки (Передка-
рпаття) при загальній розробці площі в 14,7 га, площа поверхні, що піднялася, склала 3,3 га при 
максимальній величині підняття 2,6 м. Одночасно зафіксовано й осідання земної поверхні. 

В результаті законтурного водозниження, шахтного і кар’єрного водовідливу, істотного 
збитку ресурсному потенціалу територій завдає й зміна гідрогеологічних умов. Формування 
крупних депресивних воринок площею до 300 км2 може не тільки порушувати прийняту систему 
водопостачання території і призвести до осідання земної поверхні, але й викликати активізацію 
карстових, суфозійних і провальних процесів. Провальні лійки можуть досягати значних розмірів. 
Наприклад, в районі Артемівського родовища Донбасу утворилася мульда осідання, внаслідок 
цього частина будинків, яка розташована в її межах, була серйозно деформована, а згодом  
й знесена. 

У Донбасі зафіксовано понад 550 випадків, коли гірничі виробки шахт були пройдені під 
річками – відбулося, так зване “відпрацювання” поверхневих водних об’єктів. Внаслідок цього 
у багатьох випадках поверхневі водні повністю або частково здреновані. Назавжди зникли 
деякі малі річки, струмки та водозабори питних вод. 

Серйозного збитку ресурсному потенціалу території надає й проблема закриття відроб-
лених шахт. Наприклад, у Донецькому басейні за 40 останніх років в режимі “мокрої консерва-
ції” було закрито (просто затоплено) 104 шахти, ще понад 150 шахт затопили частково. Зневага 
в ході консервації правилами екологічної безпеки привела до істотної зміни підземних і повер-
хневих вод, підтопленню і заболочуванню територій, засоленню і забрудненню річок, осідан-
ням земної поверхні, активізації карстових і обвальних процесів. При закритті вугільної шахти 
припиняє роботу і водовідлив. Поступово вода із затопленої шахти перетікає в сусідні гірничі 
виробки діючих шахт, все вище підіймається по тріщинах і розломах в гірських породах, 
підтоплюючи ділянки земної поверхні. Площа підтоплених ділянок в межах Донецька переви-
щує 5,2 тис. га, Луганська – 4 тис. га, Макіївки – 1,7 тис. га. Завдяки осіданню земної поверхні 
на 5–7 м на шахтах “Павлоградська” і “Благодатна” утворилося чотири озера загальною пло-
щею 200 га. У м. Стаханові під загрозою підтоплення опинилися 600 га площі та дві тисячі 
розташованих на цій території будівель. Самовилив води на шахті ім. Тюленина спричинив до 
підтоплення 48 га території Краснодону, декільком житловим масивам міста загрожує осідання.  
У разі затоплення шахти “Юнком”, де проводився атомно-вибуховий експеримент “Кліваж”, може 
відбутися радіоактивне забруднення підземних вод Донецько-Макіївської агломерації. 
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ  
ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ  

НА ПРИКЛАДІ ГІРНИЧОДОБУВНОГО РЕГІОНУ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ 
 

Західний Донбас належить до вугледобувних регіонів, які за класифікаціями стану на-
вколишнього середовища належить до критичних, що зумовлено комплексним впливом приро-
дних та техногенних факторів. Розвиток вугільної промисловості у Західному Донбасі викли-
кає стійкі негативні зміни природної геологічної ситуації району, що обумовлена складними 
гідрогеологічними умовами розробки родовищ, обводненістю вуглевміщуючої товщі, зв’язком 
вугільних пластів, що розробляються, з вищезалягаючими горизонтами прісних вод, які вико-
ристовуються для централізованого господарсько-питного водоспоживання. Основними фак-
торами, що впливають на погіршення гідрогеологічних умов району є шахтний водовідлив, 
скид та акумуляція високомінералізованих шахтних вод в ставки-відстійники, просадка земної 
поверхні над виробленим простором, що призводить до підтоплення та повного затоплення 
значних територій, накопичення шахтних порід у відвалах, рекультивація просівших ділянок  
у заплаві р. Самари з використанням шахтних порід та відходів вуглезбагачення [1].  

Моніторинг екологічного стану надр Західного Донбасу є складовою системи монітори-
нгу регіонального масштабу, який проводять для природних регіонів України і передусім для 
рекреаційних зон (Карпати, Полісся, Крим) та добувних регіонів (Кривий Ріг, Донбас). Спосте-
реження ведуть комплексно за рівнями, температурами і хімічним складом підземних вод,  
а також за водовідбором. У більшості випадків ці спостереження вирішують окремі гідрогеоло-
гічні проблеми: підтоплення територій, вплив експлуатації на підземні води. Вони є комплекс-
ними і характеризують систему моніторингу. При обробки даних моніторингу екологічного 
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стану геологічного середовища використовують традиційні методи статистичного аналізу, 
картографічних методів із застосуванням можливостей комп’ютерної техніки та технологій. 
Найбільш актуальним є використання сучасних програмних розробок ведення моніторингу  
у геоінформаційних системах (ГІС). В даний час накопичено вже значний досвід виконання робіт  
з автоматизації систем моніторингу різного призначення та рівня. Сучасні методи геоінформа-
ційного тематичного картографування дозволяють вивчати територіальні закономірності, 
аналізувати та прогнозувати зміни природних, економічних, соціальних, екологічних та інших 
факторів територіального розвитку, допомагають виявленню і вивченню територіальних сис-
тем розвитку різної природи та різного масштабного рівня. 

В даному дослідженні проведено оцінку небезпечних змін геологічного середовища для 
регіону Західного Донбасу за комплексом узагальнюючих показників, які характеризують про-
яви процесів просідання, провалів, карсту, зсувів, підтоплення, тощо. Перелічені явища мають 
площинний вираз, що зумовлює доцільність використання картографічних методів та інструментів 
ГІС, які вважаються основним способом синтезу, аналізу і візуалізації даних еколого-геологічного 
моніторингу. Визначались параметри техногенних об’єктів, пов’язаних із видобувною діяльністю 
в регіоні, площі розповсюдження процесів, їх частка щодо загальної площі оцінюваної терито-
рії. За В. Т. Трофімовим [1], її визначають за співвідношенням площі техногенного рельєфу до 
площі ділянки, яка оцінюється. У випадку коли цей показник знаходиться в межах 10 % стан 
довкілля вважається нормальним; коли значення перевищує 25 % – такий стан відноситься до 
ризикового; показник вище 25 % характеризує кризовий стан. 

За комплексними оцінками екологічного стану даного регіону площі з надзвичайно напру-
женими станом складають близько 0,5 % території, площі з напруженим станом довкілля – 35 %,  
з припустимим станом – 30 %, із задовільним станом – 14 % (решта 20,5 % площі припадають  
на території, для яких оцінки не проводились). Районування території Західного Донбасу в межах 
ГІС-макету за екологічним станом довкілля наведено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Районування території Західного Донбасу в межах ГІС-макету за екологічним станом довкілля 
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Об’єктами природно-техногенного та техногенного рельєфу розглядались площі шахтних 
полів та гірничі виробки, відстійники, відвали, хвостосховища, зони зсуву, зони підтоплення 
(в тому числі меліорація, зниження дренування та вплив водосховищ), депресійні воронки та 
карстові воронки. Для території Західного Донбасу характерним є переважання площ розпо-
всюдження небезпечних геологічних процесів (зон підтоплення, депресійних воронок, карстових 
воронок та ін.), які займають близько 25 % досліджуваної території, в тому числі зони підтоп-
лення – 14,36 %. Площа техногенних об’єктів пов’язаних з добувною діяльністю (шахти, відстій-
ники, відвали, хвостосховища та ін.) складає більше 5,5 % території. Сумарні значення розпо-
всюдження небезпечних геологічних процесів та техногенних об’єктів пов’язаних з добувною 
діяльністю перевищують 30 %, але за умови виключення з переліку ділянок пов’язаних з впли-
вом водосховищ складуть 18 %. За наведеними співвідношенням площі техногенного рельєфу до 
площі ділянки, яка оцінюється, досліджувана територія характеризується станом ризику геологіч-
ного середовища (поверхні землі та підземного простору) щодо розвитку небезпечних процесів.  

 
1. Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні / С. О. Дов-

гий, М. М. Коржнев, М. М. Курило та ін. НАН України, Інститут телекомунікацій і глобал. 
інформ. простору – К.: Ніка-Центр, 2012. – 323 с. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНЬ У КИЄВІ  
ЗА 2000–2010 РР., ЩО МАЮТЬ ЧИННИКАМИ ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ 

 
Швидкий розвиток мегаполісів загострює проблему якості повітря. Аналіз динаміки та 

розподілів забруднюючих речовин в цих містах дають змогу охарактеризувати їх хімічну 
природу та їх кількість [1]. 

Забруднення повітря належить до однієї з чотирьох груп факторів ризику, що впливають 
на стан людського здоров’я. Сучасні епідеміологічні дослідження показують тісний зв’язок між 
забрудненням повітря і захворюваністю та смертністю. Забруднення повітря може викликати 
широкий спектр людських кардіореспіраторних проблем із здоров’ям, особливо у дітей. Ці про-
блеми включають серцеві аритмії, зниження функції легень, астму, хронічний бронхіт, збільшення 
респіраторних симптомів, таких як біль у горлі, сухий і вологий кашель, і сінної лихоманки [1].  

Саме забруднення атмосфери є тим чинником, що найбільше впливає на скорочення трива-
лості життя порівняно з двома іншими чинниками забруднення довкілля (водним і харчовим) [2]. 

У зв’язку з інтенсивним зростанням транспортних потоків на вулицях Києва головним 
джерелом забруднення навколишнього середовища став автотранспорт. Ситуація ускладнюється 
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тим, що джерела, які могли б принаймні частково компенсувати нанесену шкоду – об’єкти 
природно заповідного фонду – зазнають масштабних втрат. Знищення зелених зон позбавляє 
місто здатності регенерації повітря [3].  

Для виконання цієї роботи було використано дані спостережень Центральної геофізич-
ної обсерваторії про вміст забруднювальних речовин (пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, 
діоксиду азоту і формальдегіду) в атмосферному повітрі м. Києва, в тому числі дані Головного 
управління охорони здоров’я м. Києва. За 2001–2010 рр. відібрано і проаналізовано в загально-
му підрахунку 132563 проб. Відбір та аналіз проб атмосферного повітря проводився згідно 
вимог РД52.04.186-89 “Руководство по контролю загрязнения атмосферы”[4].  

На рисунках 1–6 показано динаміку захворюваності у дорослих за 2000–2010 рр. за да-
ними Головного управління охорони здоров’я м. Києва, а на рис. 7–8 – динаміку забруднення 
атмосферного повітря. Простежується чіткий зв’язок між інтенсивністю забруднення та захво-
рюваністю. Зокрема, спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності тими хвороба-
ми, які своїми чинниками мають незадовільний стан навколишнього середовища. Нами встано-
влено, що динаміка забруднення повітря пилом (рис. 7) і загальна захворюваність хвороб крові 
(рис. 2), астми (рис. 3) за відповідний період спостережень мають подібний характер 

Для переважної більшості захворювань оцінки кореляційного відношення становлять 0,8,  
а подекуди сягають 0,97.  

Для порівняння на рис. 5–6 показано динаміку захворювань, на які вплив забруднення атмо-
сферного повітря порівняно менший, рівень яких зростає повільніше, а подекуди навіть падає.  

 

           
 

           
 

           

Рис. 1. Динаміка хвороб крові у дорослих 
за 2000–2010 рр. 
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Рис. 2. Динаміка бронхіальної астми у дорослих 
 за 2000–2010 рр. 
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Рис. 3. Динаміка алергічного риніту  
у дорослих за 2000–2010 рр. 
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Рис. 4. Динаміка ішемічної хвороби серця 
у дорослих за 2000–2010 рр. 
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Рис. 5. Динаміка розладів психіки і поведінки  
у дорослих за 2000–2010 рр. 
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Рис. 6. Динаміка хвороб нервової системи 
у дорослих за 2000–2010 рр. 
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Таким чином, на основі вивчення результатів дослідження впливу забруднення атмосфе-
ри на здоров’я населення встановлено не тільки чіткий зв’язок між інтенсивністю забруднення 
та рівнем захворюваності, але й визначено кількісні оцінки степеня прояву та форм динаміки. 
Найбільшого поширення набувають ті захворювання, які своїми чинниками мають незадовіль-
ний стан навколишнього середовища, а саме, хвороби органів дихання, системи кровообігу, 
хвороби алергічного походження. 
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РАДІОАКТИВНІСТЬ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ  
НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ПЛОЩ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ 

 
На сучасному етапі пошуків та розвідки перспективних площ на нафтогазові поклади ак-

туальним є суттєве вдосконалення технологій проведення досліджень в аналітичних петрофізич-
них лабораторіях. Для підвищення ефективності інтерпретації як польових, так і свердловинних 
геофізичних даних на перспективних ділянках східного схилу Львівського палеозойського 
прогину важливим і своєчасним є проведення додаткових лабораторних петрофізичних та геоло-
го-геохімічних досліджень, застосування новітніх технологій обробки інформації для аналізу  
і узагальнення різноманітних нових даних, що отримані в останні роки. 

З відкладами кембрію та девону Волино-Подільської монокліналі пов’язують перспек-
тиви нафтогазоносності цієї території. 

Рис. 7. Динаміка забруднення  
атмосферного повітря пилом за 2001–2010 рр. 
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Радіоактивні властивості гірських порід несуть цінну інформацію про речовинний склад 
та властивості гірських порід. При каротажі свердловин та лабораторних дослідженнях, як прави-
ло, використовуються гамма- та нейтронні методи з реєстрацією відповідних випромінювань [1].  

Відомо, що відношення між концентраціями урану, торію та калію слугують важливими 
ознаками умов формування осадкоутворення, що може бути індикатором можливості нафтога-
зонакопичення [2]. 

Визначення вмісту урану, торію та калію можливе різними методами, зазвичай, досить 
складними та високовартісними. В лабораторії ядерної геофізики кафедри геофізики зроблена 
спроба визначення цих параметрів за допомогою альфа- та бета-аналізу порошкових проб. 

Радіометричні вимірювання проведені на колекції зразків порід з перспективних інтервалів 
Бучачської (інтервал 973–1657 м), Великомостівської (інтервал 1858–2406 м), Володимирівської 
(інтервал 1136–2304 м), Добротвірської (інтервал 1729–3702 м), Ліщинської (інтервал 1645– 
3850 м), Лудинської (інтервал 1156–3097 м), Сокальської (інтервал 3078–3506 м) та Сушнівської 
(інтервал 1258–2532 м) площ Волино-Подільської монокліналі (породи девону та кембрію).  

В процесі петрофізичних досліджень виконані експериментальні визначення питомої 
альфа- і бета-активності зразків порід за допомогою лабораторної низькофонової установки 
УМФ-2000 [3, 4]. Визначення питомої альфа- і бета-активності виконано для зразків різних 
літотипів порід девону і кембрію. Слід відзначити, що ці дослідження мали за мету, в першу 
чергу, оцінити можливості альфа-бета методу при лабораторних дослідженнях порід-колекторів  
і раніше не застосовувались. 

Шляхом вимірювання контрольних зразків та атестованих стандартів складу встановлені 
кореляційні залежності між питомою альфа-активністю і вмістом урану та питомою бета-
активністю і вмістом К2О у зразках порід. Кореляційна залежність між питомою альфа-
активністю і вмістом урану має вигляд: 7 53 10 5 10С AU α

− −= ⋅ ⋅ + ⋅ , при R2 = 0,883, де СU  – вміст 
урану в порошковій пробі, Aα  – питома α-активність в Бк/кг. 

За допомогою цієї кореляційної залежності зроблена оцінка вмісту урану в зразках порід 
характерних для району досліджень [5].  

Вимірювання контрольних зразків та атестованих стандартів складу дозволили встано-
вити кореляційні залежності між питомою бета-активністю і вмістом К2О у зразках, як загальну 
для досліджених порід східного схилу Львівського палеозойського прогину, так і серію залеж-
ностей для окремих літотипів. Загальна кореляційна залежність між питомою бета-активністю і 
вмістом урану має вигляд: 3 21,6 10 5,5 10

2
С AK O β

− −= ⋅ ⋅ + ⋅ , при R2 = 0,916, де 
2

СK O  – вміст 

К2О в порошковій пробі, Aβ  – питома β-активність в Бк/кг. 

Слід відзначити, що спостерігається досить тісний зв’язок між питомою бета-активністю 
і вмістом К2О для всіх виділених літотипів (коефіцієнт R2 змінюється від 0,739 для аргілітів та 
алевролітів кембрію до 0,977 для пісковиків девону). 

В результаті аналізу результатів лабораторних досліджень по визначенню радіометрич-
них параметрів порід пошукових свердловин східного схилу Львівського палеозойського проги-
ну встановлено, що питома альфа-активність змінюється від 41 Бк/кг (доломіт девону Великомо-
стівської та пісковик дрібнозернистий кембрію Сушнівської площ) до 2055 Бк/кг (тонко-  
та дрібнозернистий пісковик кембрію Сокальської площі) при середньому значенні 522 Бк/кг. 
При цьому вміст урану в породах змінюється від 0,6·10-4 % до 6,7·10-4 %. В цілому низькими 
значеннями питомої альфа-активності (<200 Бк/кг) і вмісту урану (<1·10-4 %) характеризуються 
вапняки і доломіти девону Бучачської, Великомостівської, Володимирівської, Лудинської, 
Сокальської площ та деяких різновидів пісковиків кембрію Бучачської, Добротвірської, Со-
кальської та Сушнівської площ. В загальному випадку підвищеними значеннями питомої 
альфа-активності (>800 Бк/кг) і вмісту урану (>3·10-4 %) відрізняються досліджені аргіліти, 
алевроліти та пісковики різних типів девону Великомостівської, Ліщинської та Лудинської,  
а також кембрію Бучачської, Добротвірської, Лудинської, Сокальської та Сушнівської площ. 
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Аналіз результатів виконаних радіометричних досліджень дозволив встановити, що 
вміст калію у вивчених породах має вирішальний вплив на їх питому бета-активність. В ре-
зультаті лабораторних досліджень по визначенню радіометричних параметрів вивчених порід 
встановлено, що питома бета-активність змінюється від 25 Бк/кг (вапняки девону Володими-
рівської та Лудинської площ) до 4323 Бк/кг (аргіліт девону Великомостівської площі) при 
середньому значенні 1075 Бк/кг. Низькими значеннями питомої бета-активності (<500 Бк/кг) 
характеризуються вапняки і доломіти девону Великомостівської, Володимирівської, Добротвірсь-
кої, Лудинської та Сушнівської площ та деяких різновидів пісковиків кембрію Володимирівської, 
Добротвірської, Лудинської, Сокальської та Сушнівської площ. Підвищеними значеннями питомої 
бета-активності (>1500 Бк/кг) виділяються досліджені аргіліти, алевроліти та пісковики різних 
типів девону Бучачської, Великомостівської, Володимирської, Ліщинської та Лудинської,  
а також кембрію Бучачської, Добротвірської, Лудинської, Сокальської та Сушнівської площ. 

Слід відзначити наступне. 1. Вперше визначені значення та межі змін питомої альфа- та 
бета-активності основних типів порід-колекторів деяких площ Волино-Поділля перспективних 
на нафтогазоносність. Найнижчими значеннями питомої бета-активності характеризуються 
вапняки, найвищими – алевроліти та аргіліти. Пісковики мають широкий діапазон змін цього 
параметру. 2. В результаті експериментальних радіометричних досліджень встановлена значна 
диференціація різних типів порід девону і кембрію східного схилу Львівського палеозойського 
прогину за питомою альфа- та бета-активністю. 3. Визначені кореляційні залежності між 
питомою альфа-активністю і вмістом урану та питомою бета-активністю і вмістом К2О  
в досліджених породах, що дозволяє використовувати радіометричні параметри для оцінки 
вмісту урану і К2О. 4. Спостерігається досить тісний зв’язок між питомою альфа- та бета-
активністю і вмістом U та К2О для всіх виділених літотипів порід девону і кембрію. 
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ЗБІЛЬШЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛІЗА  
У ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ ВОДОЗАБОРІВ МІСТА ШЕПЕТІВКА 

 
Централізоване водопостачання м. Шепетівка існує з 1932 року. За розрахунками Шепе-

тівського КПВКГ при цілодобовому водопостачанні потреба міста у воді складає 8109,6 м3/добу, 
а на перспективу 9000 м3/добу. За своєю потужністю введений у 2007 р. водозабір “Лісова 
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галявина” здатен задовольнити водопотреби міста, проте постала серйозна проблема із підвище-
ним вмістом загального заліза у підземних водах його 7 свердловин. Цей водозабір розташова-
ний в 1,2–2 км на захід від м. Шепетівка на лівому березі р. Гуска (басейн р. Горинь). Щоріч-
ний водовідбір на ньому нині складає 3225,8 тис. м3, на водозаборі “Дубовий Гай” – 517,1 тис. 
м3, на водозаборі “Кам’янка” – 0,29 тис. м3. 

У двох із трьох експлуатаційних водозаборів концентрації заліза (на водозаборі 
“Кам’янка” – 2,12 мг/дм3, “Лісова Галявина” – 2,98 мг/дм3) суттєво перевищують ГДК при 
нормі 0,2 мг/дм3 (ДержСанПіН 2.2.4-171-10).  

Означеними водозаборами спільно експлуатується водоносний горизонт у відкладах се-
номанського ярусу верхньої крейди та водоносний горизонт у відкладах поліської серії серед-
нього і верхнього рифею. Водовміщуючі відклади представлені, відповідно, піщано-кремневою 
сумішшю та пісковиками дрібнозернистими. У зв’язку із відсутністю водотривких прошарків 
між даними водоносними горизонтами вони утворюють єдиний водоносний комплекс потужні-
стю близько 25 м. У покрівлі комплексу залягають суглинки та глини четвертинної системи. 
Крім геологічної захищеності, основний водоносний комплекс здебільшого мав за природних 
умов і гідродинамічну захищеність: при тому, що покрівля водоносного комплексу залягає на 
глибині 9–17 м, величина напору у свердловинах становить 7–15 м. Під час експлуатації з 
дебітами 45–85 м3/год зниження рівня досягає 4,5–12,0 м, що обумовлює більшу вразливість 
підземних вод до перетікання ґрунтових. Глибина залягання дзеркала ґрунтових вод змінюєть-
ся від кількох десятків сантиметрів в заплавах річок і болотах, до 3 метрів на терасах. 

Ми поставили за мету встановити джерела можливого надходження заліза до водозаборів, 
що дозволить уявити форми перебування заліза в підземних водах та запропонувати відповідну 
технологію очищення води.  

За хімічним складом води водоносного комплексу гідрокарбонатні магнієво-кальцієві. 
Загальна мінералізація становить 0,6–0,78 г/дм3. Вода проходить водопідготовку, в процесі якої 
проводиться знезалізнення та очищення її до питної якості. 

Очевидні техногенні джерела забруднення підземних вод відсутні. Рівень води в річці 
Гуска, найближчій до найбільш потужного водозабору “Лісова Галявина” коливається в залеж-
ності від кількості опадів і не залежить від роботи водозабору, тобто зв’язок між експлуатацій-
ним водоносним комплексом та річкою відсутній.  

У відкритих водних джерелах залізо може утримуватися у вигляді органічних сполук, 
частіше за все колоїдних. Прикладом органічного сполучення заліза є гуміново-кисле залізо, 
яке нерідко присутнє в болотах та річках, які вони живлять. Води, які вміщують гуміново-
кисле залізо, зазвичай відрізняються підвищеною кольоровістю. Водозабори “Кам’янка” та 
“Лісова галявина” знаходяться на невеликій відстані від боліт (близько 100 м). Колірність вод 
коливається від 8,6 до 45,45 град. при нормі 20 град. Можна зробити висновок про декілька 
шляхів потрапляння розчинних органічних комплексів заліза у водоносний горизонт: 1) одним 
із джерел живлення експлуатаційного водоносного комплексу може бути висхідне та бічне 
перетікання вод із нижчезалягаючого горизонту у відкладах нижнього протерозою, останній 
має більш значне поширення по площі і місцями меншу глибину залягання, а також живиться 
поверхневими водами та опадами, що свідчить про можливий гідродинамічний зв’язок з боло-
тами; 2) можлива присутність фаціальних вікон у водотривких прошарках, через які відбува-
ється інфільтрація болотних вод. 

Використавши гідрогеохічний метод автори зробили певні висновки, що підтверджують 
справедливість першої гіпотези.  

Виходячи з потужності водотривкої товщі в покрівлі водоносного комплексу низхідне 
потрапляння заліза до нього в значній кількості виключається. Простежується обернена залеж-
ність між захищеністю водоносних горизонтів (комплексний показник, що враховує потужність 
суглинків у покрівлі і відстань до найближчих боліт) та вмістом легкоокиснюваної органічної 
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речовини (перманганатна окиснюваність (ПО). Збільшення захищеності підземних вод обумов-
лює відновні умови, за яких ПО води мінімальна. Також для відновних умов характерні більш 
низькі концентрації сульфатів. Наявність відновних умов та утрудненість інфільтраційного 
живлення остаточно підтверджується присутністю аміаку та відсутністю нітратів і нітрит-іонів 
у підземних водах основних водозаборів. Наявність кремнію у водовміщуючих відкладах 
сеноманського ярусу сприяє зменшенню органічної речовини за рахунок сорбції, про що 
свідчать також малі концентрації хлоридів та невисокі – натрію (до 16 мг-екв. %/дм3).  

Тому більш обґрунтованим можна вважати сценарій надходження заліза за рахунок ви-
східного перетікання та бічного притоку від областей живлення експлуатаційного комплексу та 
нижчезалягаючого водоносного горизонту у нижньопротерозойських відкладах під час експлу-
атації водозаборів.  

Підвищений вміст сульфатів поряд із максимальною окиснюваністю вод на водозаборі 
“Кам’янка” може свідчити про переважання бічного притоку забруднених залізом вод з боку 
болотних масивів. Це підтверджується і порівняно невисокою лужністю води. За таких гідро-
хімічних умов переважаючими формами заліза є сульфати та органічні комплекси із фульвоки-
слотами або більш складні органо-мінеральні колоїдні комплекси. 

Для водозабору “Лісова Галявина” характерне переважання перетікання підземних вод 
нижньопротерозойських відкладів через зону каолінів та оксидів заліза, приурочену до пло-
щинної кори вивітрювання гранітів. Це підтверджується близьким хімічним складом підзем-
них вод обох горизонтів: гідрокарбонатним кальцієво-магнієвим нижньопротерозойського 
горизонту і гідрокарбонатним кальцієво-магнієвим або магнієво-кальцієвим – у відкладах 
поліської серії. Безперечно, за таких гідрохімічних умов залізо перебуватиме в розчині пере-
важно у вигляді бікарбонатів – Fe(HCO3)2, і в меншій мірі – в сульфатній формі, що характер-
но для відновних умов, про які свідчить підвищена лужність (7,8 мг-екв/дм3) та відсутність  
у воді нітратів. 

Найбільш чітка обернена залежність простежується між вмістом заліза у воді та аніонів 
хлору. Це є ознакою не стільки глибинного походження води, як того, що Cl утворює із іонами 
заліза слаборозчинні сполуки. 

Обернена залежність вмісту заліза від вмісту сульфатів свідчить на користь висновку, 
що переважає водообмін залізовміщуючих вод саме у відновних умовах. 

Очевидно, що ідентифіковані гідрохімічним методом джерела надходження розчине-
ного заліза до водозаборів не дають підстав для обґрунтування інших заходів щодо мініміза-
ції його вмісту у підземних водах, крім їх очищення методом окиснення шляхом спрощеної 
аерації повітрям.  

Органічні форми заліза дуже важко вилучити, оскільки вони знаходяться у розчинній 
або в мікроколоїдній формі, що не видаляються фільтруванням на прояснювальних фільтрах.  
У таких випадках прийнято застосовувати сильні окисники (О3, Н2О2, КMnО4, НСlО, Cl2), які 
здатні зруйнувати залізоорганичні комплекси та спричинити утворення нерозчинних сполук 
заліза. Для існуючих очисних Шепетівського водоканалу це призведе до неможливості знезалі-
знення такого типу вод існуючими технологіями. Тому закриття водозабору “Кам’янка”  
є доцільним як за економічними так і технологічними оцінками. 
 

О. О. Dihtiaruk, O. L. Shevchenko 
ANALYSIS OF REASONS INCREASE CONCENTRATION OF IRON  

IN GROUNDWATER WATER INTAKE IN SHEPETIVKA TOWN 
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ГОЛОВНІ ЧИННИКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ  
ПРИ ГЕОЛОГІЧНОМУ ВИВЧЕННІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОДОВИЩ  

ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ  
(НА ПРИКЛАДІ СКОРОБАГАТЬКІВСЬКОГО  
НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА) 

 
Забруднення складових довкілля при освоєнні родовищ вуглеводнів класифікують за на-

ступними ознаками: 
− за стадією і етапом освоєння (при буріння свердловин, при розробці родовища, при ін-

тенсифікації видобутку вуглеводнів, при ремонтах свердловин); 
− за складовими навколишнього середовища, на які впливає видобувна діяльність (гео-

логічне і повітряне середовище, земельні ресурси, гідросфера); 
− за фактором дії та технологічними процесами (експлуатаційні забруднення, технологічні 

та природні) та ін. 
Освоєння родовищ вуглеводневої сировини на всіх стадіях розвідувальних і експлуата-

ційних робіт пов’язано з негативним впливом на компоненти навколишнього середовище. 
Найбільш небезпечними є: 

1) відкриті викиди нафти і газу, пластової води у процесі розкриття продуктивних плас-
тів свердловинами; 

2) забруднення підземних і поверхневих води рідинними вуглеводнями і високомінера-
лізованими водами; 

3) забруднення атмосфери і грунтів при експлуатації газових родовищ і газосховищ, 
утворення газових грифонів. 

Об’єктом даного дослідження є Скоробагатьківське нафтогазоконденсатне родовище, 
яке в даний час експлуатується. В межах родовища діючими є параметричні, пошуково-
розвідувальні та експлуатаційні свердловини. Заходами з охорони навколишнього середовища 
при облаштуванні і розробці родовища передбачено комплекс дій із запобігання втрат вуглеводнів 
та супутніх корисних копалин в результаті проводки свердловин, порушення технологічних режи-
мів видобутку, передчасного обводнення або дегазації пластів, перетоків флюїдів між продуктив-
ними і сусідніми горизонтами, руйнування колектора, обсадної колони і цементного кільця. 

Промислові об’єкти мають достатні розміри санітарно-захисних зон, стан яких перевіря-
ється розрахунками приземних концентрацій забруднюючих речовин. Відповідно до технології 
буріння найбільш небезпечними місцями для забруднення є шахта устя свердловини, майдан-
чики під буровими вежами, агрегатне та насосне приміщення, дільниці приготування розчинів, 
місця зберігання та користування хімреагентами, паливно-мастильними матеріалами, місця 
накопичення і зберігання твердих і напівтвердих (шлам), рідких бурових відходів та ін.. Особ-
лива увага звертається на поверхневу зону стовбура свердловини, що зумовлено різного роду 
впливами на запаси прісних і мінеральних вод, грунтовий покрив, гідрогеологічну мережу та 
ін. Основними забруднювачами атмосфери при видобуванні вуглеводнів є легкі вуглеводні, 
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оксиди вуглецю, сірки, азоту, тверді частинки продуктів згорання. Найбільші забруднення 
атмосфери можливі при випробуваннях, дослідженнях і ремонтах свердловин; продувках 
свердловин і газопроводів в атмосферу; витоках газу при порушенні технологічного обладнан-
ня та аварійних викидах газу. 

Був проведений статистичний аналіз фактичних викидів і забруднень відповідно до гра-
ничних показників. Головними забруднюючими речовинами на об’єкті є оксид вуглецю, оксид 
азоту, насичені вуглеводні, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференці-
йованих за складом. За проведеним аналізом фактичні обсяги викидів небезпечних речовин 
протягом останніх років знаходяться в межах встановлених потенційних обсягів і не переви-
щують порогові значення потенційних викидів. При цьому встановлений значний кореляцій-
ний зв’язок між обсягами названих забруднюючих речовин. Зафіксована пряма залежність між 
кількісними значеннями забруднень та величиною виробничої потужності по видобутку вугле-
воднів і незначний вплив потужності головного джерела забруднень – факельного амбару. Для 
родовищ вуглеводневої сировини визначені залежності між абсолютними значеннями викидів 
та переважаючого фазового складу вуглеводнів: максимальні обсяги викидів фіксуються для 
газових, газоконденсатних родовищ, найменші – для нафтових. Визначені залежності можуть 
бути використані для прогнозу і комплексної оцінки забруднень при освоєнні родовищ нафти  
і газу та розробки необхідних заходів із запобігання непередбачуваних перевищень допусти-
мих обсягів забруднень. 
 

Diakonchuk S. A, Kurylo M. M. 
MAIN FACTOR OF NEGATIVE INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT DURING  
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ОЦЕНКА ТИТАНОНОСНЫХ РОССЫПЕЙ  
С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ  

ВОЛЫНСКОГО РАЙОНА 
 

Вступительная часть. Украина занимает первое место по запасам титановых руд и 
производству концентрата среди стран СНГ [7]. Для удержания, а также расширения лидиру-
ющей позиции необходимо расширять ресурсную базу путем выделения перспективных опои-
скованых объектов.  

Поэтому является актуальным вопрос о постановке выделения перспективных опоиско-
ванных объектов, которые имеют запасы хотя и меньшие, чем детально разведанные месторо-
ждения, но по другим критериям они, возможно, лучше. 

Это следующие россыпные месторождения:  
Краснореченское, Паромовское, Правобережное, Ушицкое, Ушомирское, Иванковское, 

Ставищанское, Селищанское, Выдыборское, Федоровское. [4] 
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Целью исследования является выделение наиболее перспективных объектов, которые 
могут быть рекомендованы к детальной разведке. 

Для решения данной проблемы были поставлены следующая задача: Бальное оценива-
ние месторождений по нескольким критериям.  

Проанализировав литературные данные [2,3,5,6,] а также использовав метод из источни-
ка [1] мною была выделена градация месторождений по сложности геологического строения, 
величине запасов, качеству Tio2, коэффициенту вскрыши, вредным примесям, промышленному 
значению, мощности пласта.  

Данные, которые были получены, внесены в общую таблицу (Табл. 1). Суммируя общий 
балл для каждого месторождения, был получен график (Рис. 1), на котором четко видно перс-
пективность каждого объекта.  

 
Таблиця 1 

Таблица бальной шкалы для характеристики месторождений 
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1 Краснореченское 2 0 1 3 3 2 3 14 
2 Паромовское 2 2 2 3 3 3 1 16 
3 Правобережное 2 3 2 3 3 3 3 19 
4 Ушицкое 2 3 1 1 2 1 1 11 
5 Ушомирское 2 0 1 1 2 0 1 7 
6 Ивановское 2 2 2 1 2 2 1 12 
7 Ставищанское 2 0 2 1 1 2 1 9 
8 Селищанское 2 2 1 3 1 0 1 10 
9 Выдыборское 2 1 2 1 1 1 1 9 

10 Федоровское 2 1 2 1 0 0 1 7 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма бальной оценки месторождений 
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Из диаграммы (Рис. 1) четко видно, что первоочередным объектом для детальной разве-
дки, является Правобережное месторождение, у которого суммарное количество баллов соста-
вляет 19 баллов из максимально допустимых 21. Для него характерны очень благоприятные 
условия залегания, хорошее размещение относительно Иршанского ГОКа, высокое качество 
двуокиси титана, что является не маловажным в выборе перспективности месторождения, 
хорошие горно – технические условия и прочее. 

Другие объекты (Паромовское – 16 б., Краснореченское – 14 б., Ивановское – 11 б.) тоже 
являются перспективными, но их стоит вынести на второй план перспективности. Так как они 
имеют немного худшую характеристику чем Паромовское месторождение. 

Остальные месторождения на данном этапе не актуальны интересны, поскольку техно-
логически они технологически можно рассматривать только в комплексной разработке,  
(а желательно их было бы объединить в одну группу месторождений) и лицензии на них выда-
вать как на одно месторождение, что позволит иметь прирост, как в сырьевой базе, так и попо-
лнит количество разрабатываемых месторождении. 

 
1. Коржнев М. М., Михайлов В. А. Міщенко В. С. та ін. “Основи економічної геології”, 

Київ, “Логос” 2006. – 223 с.; 2. Крейтер В. М. “Поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых”. М. Недра, 1964, 399 с.; 3. Крейтер В. М. Поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых. М. “Высшая школа, 1973, 352 с.; 4. Проскурин Г. П, Тимофеев В. М, 
Кошик Ю. А. Швайберов С. К., Токарская Л. Г. Отчет о результатах работ на титан 1974–1976 гг;  
5. Патык-Кара Н. Г. “Минерагения россыпей: типы россыпных провинций”. М. ИГЕМ РАН, 2008. 
528 с.; 6. Хмара А. Я. Методика определения группы месторождений твердых полезных иско-
паемых по сложности геологического строения // Мінеральні ресурси України. – 1999. № 2. – 
С. 23–25.; 7. Шило Н. А. “Учение о россыпях” – М., Издательство Академии горных наук, 
2000. – 632 с. 
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ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ КРИВОРІЖЖЯ  
ТА КРИТЕРІЇ ЇХНЬОЇ ОЦІНКИ 

 
Геологічна пам’ятка природи (ГПП) – унікальний або типовий об’єкт (комплекс взаємо-

пов’язаних об’єктів) природного походження, який найбільш повно для даної місцевості відо-
бражає протікання геологічних процесів та їх результати, являє собою наукову, освітню, культу-
рно-пізнавальну, естетичну цінність, доступний для спостереження й вивчення і охороняється 
державою. Слід зазначити, що необхідною ознакою геологічних пам’яток є їхня гарна відсло-
неність або морфологічна виразність. 
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Криворіжжя належить до одного з найцікавіших геологічних об’єктів Українського щи-
та. Це пояснюється не тільки локалізацією в її надрах запасів залізних руд, але й своєрідною 
будовою, визначеною історією геологічного розвитку, на території яких збереглися унікальні 
геологічні об’єкти – свідки найдавніших періодів геологічного розвитку нашої планети. Кожна 
з цих геологічних пам’яток представляє собою унікальні комплекси та об’єкти, які мають 
особливе пізнавальне, наукове, естетичне та культурне значення і які потребують охорони та 
збереження. Криворіжжя багате на геологічні об’єкти, багато з яких заслуговують на статус 
геологічних пам’яток світового рівня. Обстеження ГПП дозволяє скласти не тільки загальну 
картину ранньої історії Землі, але й провести палеогеографічну реконструкцію території регіону.  

На території Криворіжжя зосереджено більше 10 геологічних пам’яток, з яких 2/3 нале-
жить до петрографічного типу. Найбільша кількість доступних виходів на земну поверхню 
приурочена до долин рік Інгулець і Саксагань. Тут відслонюються фрагменти палеоархейської 
протокори сформованої 3200–3400 млн. років тому, розрізів зеленокам’яних структур, інтрузи-
вних плагіогранітоїдів мезоархею, метаконгломерат-пісковикового, метаультрабазитового та 
залізисто-кременистого комплексів палеопротерозою, продукти космічного бомбардування 
земної поверхні метеоритами 360–400 млн. років тому. Кожен з цих геологічних об’єктів дає 
можливість познайомитись не тільки з результатами діяльності ендо- та екзогенних процесів, 
простежити геологічну історію Криворіжжя, але й скласти уяву про геологічну будову Криво-
різької структури [1].  

До найбільш унікальних та інформативних природних утворень належать такі геологічні 
пам’ятки: Скелі МОДРу, Балка Північна Червона, відслонення скелюватської світи криворізь-
кої серії палеопротерозою, Кіровська історико-геологічна пам’ятка, Карачунівські граніти, 
палеоархейські гранітоїди с. Лозуватки, амфіболіти с. Рахманово, кварцити с. Латівки. 

На сьогоднішній день більшість ГПП характеризуються незадовільним екологічним станом 
і потребують заходів, щодо негайного збереження і захисту, в тому числі і пам’ятки Криворіжжя.  

Для забезпечення раціонального використання та збереження геологічних пам’яток про-
водять комплексну оцінку за визначеними критеріями: 

• унікальність,  
• морфометричні характеристики,  
• структурно-текстурні особливості,  
• значення об’єкту за напрямком освоєння (фундаментальне значення і практичне  

значення), 
• уразливість (визначає в якій мірі пам’ятка природи піддається природному і антропо-

генному впливу), 
• доступність (об’єкти легко і важко доступні),  
• наскільки повно геологічна пам’ятка відображає протікання геологічних процесів, 
• наскільки повно представлені продукти цих процесів і в якому вигляді,  
• екологічний стан (характеризується природним станом об’єкту і екологічним станом 

місцевості), 
• наявність інфраструктури (близькість до населених пунктів, транспортних шляхів  

і інших геологічних об’єктів), 
• наявність офіційного природоохоронного статусу (пам’ятка загальнодержавного, регі-

онального, місцевого значення і юридично не оформлена), 
• естетична цінність (пам’ятка містить сліди магматичних і метаморфічних процесів, те-

ктонічних порушень. Вона є привабливою для залучення її в якості туристичного об’єкта). 
За визначеними критеріями більшість ГПП Криворіжжя належать до унікальних, із зна-

чним ступенем уразливості, мають сприятливі морфометричні характеристики, мають задові-
льний екологічний стан та характеризуються наявністю певної інфраструктури. Серед ГПП, які 
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офіційно обліковуються, більшість належить до групи об’єктів місцевого значення, при цьому 
окремим проблемним питанням залишається необхідність їх юридичного оформлення, що 
надасть додаткові можливості щодо їх збереження і раціонального використання у наукових 
і пізнавальних цілях. 

 
1. І. С. Паранько. Геологічна практика в Кривбасі. Методичний посібник для студентів  

І курсу природничих спеціальностей. – Кривий Ріг, 2011. 
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ОДНОМІРНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ  
В ЗОНІ АЕРАЦІЇ ДІЛЯНКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО “РУДОГО ЛІСУ” 

 
В доповіді описано методику моделювання вологоперенесення в зоні аерації невеликої 

потужності (2–3 м), складеної мілкозернестими кварцевими пісками. Обговорюється методика 
параметризації, калібровки та валідації (перевірки адекватності) моделі. Наводяться одержані 
гідрофізичні параметри ґрунтів зони аерації.  

Для розробки моделі використано дані автоматизованих спостережень за вмістом вологи 
в ґрунті, тиском порової вологи (всмоктуючим тиском) і метеопараметрами на науковому 
радіоекологічному полігоні в Чорнобильскому “Рудому лісі”. Дослідна ділянка розташована 
в межах першої надзаплавовой тераси р. Прип’ять в ближній зоні ЧАЕС, і на час досліджень 
була вкрита посадками сосни віком 12–16 р. Натурні дані одержані в 1999–2004 рр. за допомо-
гою станції моніторингу за гідрофізичними характеристиками ґрунтів “Шурф” та автоматичної 
метеостанції. Спостереження виконувались в зоні аерації потужністю 2,3–3,9 м, що складена 
мілкозернистими пісками. Періодичність замірів гідрофізичних характеристик ґрунтового 
профілю складала від 4 до 24 годин, метеопараметрів – 1 година (подробиці див. [1]). 

Модель створена за допомогою комп’ютерної програми HYDRUS-1D [3], основаної на 
розв’язанні рівняння Річардса (Richards) для пористого насичено-ненасиченого середовища із 
застосування чисельного методу Галеркіна. 

Загальна потужність профілю ґрунту, що моделюється складає 1,8 м. Профіль складаєть-
ся з 3 окремих шарів. Верхній шар (глибини 0–0,5 м) – насипний пісок, який було використано 
для ізоляції забрудненого радіонуклідами гумусованого шару при створенні поховань РАВ 
“Рудий ліс”. Середній шар (глибини 0,5–0,75 м) – гумусований піщаний ґрунт, що до дезакти-
ваційних робіт 1987 р. являв собою приповерхневий шар. Нижній шар (глибини 0,75–1,8 м) – 
корінний еоловий дрібнозернистий пісок. При побудові моделі застосована просторова дискрети-
зація з змінним кроком, згущена біля меж та границь шарів (від 5 до 1 см). Загальна кількість 
вузлів чисельної дискретизації – 52. 
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Залежність об’ємної вологості (θ) від всмотуючого тиску (ψ) апроксимована за допомогою 
моделі ван Генухтена, залежність коефіцієнта вологоперенесення від всмоктуючого тиску –  
за допомогою моделі Муалема [4].  
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де θr – мінімальна вологість ґрунту; θs – максимальна вологість; Ks – коефіцієнт фільтра-

ції при повному насиченні; α, n, l – параметри рівнянь. 
Для нижнього шару моделі параметри залежностей θ(ψ), К(ψ) визначені за даними ре-

жимних спостережень станції “Шурф” із використанням методу “миттєвого профілювання 
балансу вологи” [2]. Для середнього (гумусованого) шару ґрунту і для верхнього шару, ряд 
гідрофізичних параметрів підбиралися шляхом калібрування чисельної моделі (на основі розв’я-
зання зворотніх задач). Модель калібрувалася відносно відомого режиму вмісту вологи в модельо-
ваному ґрунтовому профілі для глибин 0,25; 0,5; 0,75; 1,25; 1,75 м.  

Верхня гранична умова моделі задана як така, що контролюється атмосферними умовами: 
величиною опадів та потенційним випаровуванням. Потенційне випаровування розраховане з 
застосуванням методу Пенмана-Монтейна. Схематизація передбачала, що 30 % опадів витрачалося 
на перехоплення кронами соснового лісу. Нижня гранична умова обрана як “вільне стікання” 
(або одиничний градієнт). Така гранична умова є корректною, оскільки рух вологи на глибині 
1,8 м постійно направлений донизу. 

Для моделювання були обрані три часові інтервали що включали дощовий епізод і на-
ступну інфільтрацію вологи. Один інтервал (08/07/2001–28/07/2001) був використаний для 
калібрування, два інші (24/04/2001–12/05/2001; 08/10/2003–22/10/2003) – для перевірки адеква-
тності (валідації) моделі. На рис. 1 наведено графіки-порівняння виміряних станцією моніто-
рингу значень вологості з отриманими на моделі для інтервалу 08/07/2001–28/07/2001 

 

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

8/7/01 12/7/01 16/7/01 20/7/01 24/7/01 28/7/01

О
б'
єм

на
 в
ол

ог
іс
ть

, c
m

3 /c
m

3

1 2 3
4 5 6

 
 

Рис. 1. Порівняння режиму природної вологості та розрахованої в результаті моделювання  
для періоду 08/07/2001–28/07/2001. 1 – натурні дані, глибина 0,25 м; 2 – “модельні” дані;  

3 – натурні дані, глибина 0,5 м; 4 – “модельні” дані; 5 – натурні дані, глибина 1,25 м; 6 – “модельні” дані 
 
Для визначення якості калібрування моделі використовувалися наступні параметри: се-

реднє квадратичне відхилення модельних значень вологості від виміряних (SSQ), та коефіцієнт 
кореляції (R2) між ними. Для “дощового епізоду”, використаного для калібрування одержано 
SSQ = 0,05 і R2 = 0,96. Відкалібрована модель непогано відтворює режим вологості для другого 
епізоду того ж 2001 року (SSQ = 0,12 та R2 = 0,9), але трохи гірше – для 2003 р (SSQ = 0,29  
та R2 = 0,74). Це може бути пов’язано з посиленням кореневого відбору соснами на полігоні 
внаслідок їх росту. На наступних етапах досліджень планується більше уваги приділити в тому 
числі динаміці зміни кореневого відбору вологи лісовими насадженнями на полігоні.  
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Отримані в результаті калібрування коефіцієнти модельних гідрофізичних функцій θ(ψ), 
К(ψ) для різних шарів наведені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Коефіцієнти рівнянь ван Генухтена та Мулеама для різних шарів моделі 

 
Шар моделі θr, см3/см3 θs, см3/см3 Ks, см/добу α, см-1 n l 

0–0,5 м 0,03 0,31 406 0,04 2,9 0,5 
0,5–0,75 м 0,03 0,18 164 0,1 1,4 0,5 
0,75–1,8 м 0,03 0,31 350 0,04 2,9 0,5 

 
Наведена методика моделювання може бути застосована для прогнозування режиму 

ґрунтів зони аерації, складеної піщаними відкладами, і розрахунку інфільтраційного живлення 
підземних вод. Одержані за допомогою калібрування моделі параметри вологоперенесення  
в зоні аерації полігону можуть бути використані для розрахунку міграції радіонуклідів в ґрунтах 
на ділянці “Рудого лісу” і для інших радіаційно-небезпечних об’єктів, розташованих в ближній 
зоні ЧАЕС в аналогічних умовах. 

 
1. Бугай Д. О., Девієр Л., Скальский О. С. та ін. Дослідження міграції радіонуклідів на 
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в геологічному середовищі // Чорнобильський науковий вісник. – 2007. – № 2 (30). – с. 16–33.  
2. Саприкін В. Ю., Бугай Д. О., Скальський О. С., Джепо С. П., Ван Меєр Н., Кубко Ю. І., Сімо-
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ВИВЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ПИТНИХ ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТІВ  
ВІД ЗАБРУДНЕННЯ, ЯК ВАЖЛИВОЇ УМОВИ  

ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ НА ТЕРИТОРІЯХ  
МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ 

 
Високий рівень промислового та сільськогосподарської освоєння території призводить 

до забруднення не тільки ґрунтових, але і напірних міжпластових вод. Одним з важливих 
чинників впливу підземних вод на стан навколишнього середовища є водовідбір підземних вод 
з метою господарсько-питного водопостачання. Вплив водовідбору проявляється в зміні водного 
режиму ландшафтів та екосистем і головним чином стосується рослинності та поверхневого 
стоку. Також однією з найважливіших проблем є погіршення якості підземних вод внаслідок 
локального забруднення, пов’язаного як з техногенним навантаженням на водоносні горизонти 
(формування депресій, інтрузії забруднених вод), так і забрудненням ландшафтів і поверхневих 
вод (надходження хімічних сполук на поверхню, радіонуклідів та ін.).  

Значний водовідбір підземних вод при недотримані встановленого режиму експлуатації 
водозаборів обумовлює виснаження запасів родовищ підземних вод та їх забруднення. При 
цьому відбувається перетікання підземних вод із суміжних водоносних горизонтів та інтенси-
фікація залучення поверхневих вод до живлення підземних, що відображається на їх якості [2]. 

Підземна гідросфера має відмінні риси в розвитку процесів її забруднення: з одного боку, 
вона відносно захищена від джерел забруднення, що знаходяться, як правило, на поверхні землі, 
ґрунтами і породами зони аерації, а з іншого, вона досить сильно забруднена в зонах інтенсивної 
виробничої та сільськогосподарської діяльності (особливо сильно це проявляється в першому 
від поверхні водоносному горизонті – ґрунтові води). 

Поряд з цим геологічне середовище в безлічі випадків перешкоджає проникненню за-
бруднюючих речовин з поверхні, що і визначає природну захищеність підземних вод. Захище-
ність підземних вод – це комплексний показник здатності верхньої частини геологічного 
середовища до збереження стану підземної гідросфери. У першу чергу захищеність визначать-
ся перекритістю водоносного горизонту слабопроникними відкладами, що перешкоджають 
проникненню забруднюючих речовин з поверхні землі в підземні води. У зв’язку з цим для 
підтримки стійкої рівноваги геоекосистеми і обґрунтування системи прийняття адміністратив-
но-управлінських рішень з розвитку територій міських агломерацій актуальним є дослідження 
захищеності водоносних горизонтів. 

Поняття захищеності підземних вод від забруднення взаємопов’язане з поняттям стійко-
сті – здатності геосистем протистояти техногенним впливам, та екологічного потенціалу – 
здатності зберігати (або відновлювати) якісний склад, властивості і ресурси підземних вод  
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в умовах техногенного впливу. Оцінка захищеності сприяє виявленню ступеня стійкості підзе-
мних вод: чим краще захищеність, тим вище стійкість і екологічний потенціал. Вивчення 
захищеності компонентів навколишнього середовища від забруднення і стійкості до антропо-
генного впливу є одним з інструментів регулювання відносин між компонентами геоекосистем.  

Для м. Києва, як і для більшості промислово-міських агломерацій, актуальною є про-
блема забруднення та виснаження питних водоносних горизонтів. Слід зазначити, що гідрогео-
логічні умови правобережної та лівобережної части м. Києва відрізняються. Відповідно до 
геологічної будови на території м. Києва виділяють водоносні горизонти та комплекси, які при-
урочені до четвертинних, олігоцен-пліоценових, еоценових, сеноман-келовейських, середньоюр-
ських відкладів [1]. 

Для організації централізованого водопостачання м. Києва найбільше практичне значення 
мають водоносний комплекс (сеноман-келовейський) у відкладах іваницької світи середньої  
і верхньої юри та загорівської, журавинської, бурімської світ нижньої і верхньої крейди  
(j2-3iv+k1-2zg-br) та водоносний горизонт у відкладах орельської світи байоського ярусу 
середньої юри (j2or)), які експлуатуються понад 100 років. З точки зору формування їхнього 
якісного складу велику роль відіграють водоносні горизонти, що виступають у ролі живлячих 
(у першу чергу, перші від поверхні землі). Водоносний горизонт еоценових відкладів використо-
вується дрібними водокористувачами для технічного водопостачання за допомогою свердловин 
на околицях м. Києва. 

За останній час у водоносному горизонті середньоюрських (байоських) відкладів відзна-
чається деяке зростання питомого зниження, хоча в окремі періоди ця величина залишається 
постійною. Зіставлення результатів розрахунків знижень рівнів, виконаних для умов ізольова-
ного пласта на минулі моменти часу, з даними експлуатації показує значне перевищення 
розрахункових знижень над фактичними. Значення узагальнених коефіцієнтів п’єзопровідності 
нижчі дослідних. Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що існують додаткові 
джерела формування експлуатаційних запасів підземних вод середньоюрських відкладів. 
Проте, у порівнянні із сеноман-келовейським комплексом, умови живлення цього горизонту 
менш сприятливі, про що свідчать значні розміри воронки депресії (радіус близько 60км). 

Вважається, що водовідбір із середньоюрського водоносного горизонту значною мірою 
забезпечується додатковим живленням, що може надходити тільки через його покрівлю. Це 
підтверджується в ході гідрогеотермічних досліджень у свердловинах: аналізу ступеня і харак-
теру засоленості батських глин; досліджень вмісту радіовуглецю с14 у підземних водах. 

З метою дослідження захищеності питних водоносних горизонтів від забруднення було 
виконано порівняння карт захищеності підземних вод та розташування систем водозаборів 
“великих колодязів”. При обробці отриманих результатів та вивченні карт захищеності підзем-
них вод м. Києва автори виконали оверлейний аналіз (накладання) карт розташування “великих 
колодязів” та карт захищеності поверхневих водоносних горизонтів. Накладання поверхонь 
виконано в середовищі ГІС. 

В результаті отримані карти та зіставлені площі умовно захищених та незахищених ґру-
нтових вод на ділянках розташування 28 “великих колодязів” сеноман-келовейського водонос-
ного горизонту. Встановлено, що 14 % площі розташування великих колодязів відноситься до 
ділянок незахищених ґрунтових вод та 86 % – до умовно захищених територій.  

Незважаючи на те, що водоносний горизонт сеноман-келовейських відкладів захищений 
на правобережжі та умовно захищений на лівобережжі р. Дніпро, а водоносний горизонт у від-
кладах середньої юри захищений по всій площі розповсюдження в м. Києві, проаналізувавши 
отримані результати, можна зробити висновок про те, що в разі подальшого переважання 
низхідних потоків (в результаті зниження рівнів внаслідок збільшення водовідбору) та збільшен-
ня живлення водоносних горизонтів за рахунок ґрунтових вод може відбуватися погіршення 
якості питних підземних вод.  
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Слід відзначити, що до останнього часу будь-яких цілеспрямованих науково-дослідних  
і узагальнюючих робіт по оцінці можливих змін геологічного середовища під впливом експлуа-
тації підземних вод практично не проводилось. Надалі доцільно виконати оцінку впливу техно-
генного навантаження на підземну гідросферу, як складову навколишнього середовище. Це 
можливо виконати в середовищі ГІС та врахувати типи джерел забруднення, масштаб впливу 
та площі забруднень; виконати класифікацію за ступенем небезпеки та токсичності. Вкрай 
необхідно виконати якісний аналіз навіть за умови обмежених даних про господарську діяль-
ність окремих підприємств та об’єктів господарювання. 

Результати таких досліджень доцільно застосовувати при розробці стратегії експлуатації 
і захисту підземних вод в районах з різною природною захищеністю і для обґрунтування 
водозахисних заходів. 

 
1. Гидрогеологические условия и оценка эксплуатационных запасов подземных вод ра-
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системи водопостачання м. Києва за рахунок підземних вод на період до 2020 року – Звіт  
від 01.12.03 НАН України, 153 с.  
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРІОРИТЕТНОСТІ ЧИННИКІВ 
МОБІЛІЗАЦІЇ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 

 
Серед методів обробки даних моніторингових спостережень звичними стали множинний 

кореляційний та факторний аналізи. Здебільшого їх використовують для прогнозування зна-
чення показника середовища, який контролюється (в гідрогеології це рівень підземних вод або 
витрата потоку, в гідроекології – концентрація забруднюючої речовини у воді) і визначення 
ступеню зв’язку між незалежними (визначальними чинниками) і залежними (досліджуваними 
показниками) змінними. Значення окремих змінних, що описують чинники впливу, є певною 
мірою передбачуваними, в той час як кожному із них відповідатиме не одне точне значення,  
а імовірність різних значень інших змінних. Після обробки вибірки даних методом множинної 
кореляції отримують рівняння, що дає можливість за відомими факторами х1, х2……хn обчисли-
ти залежну змінну у, визначити ступінь зв’язку цієї залежної змінної із сумою незалежних 
змінних та з кожною із них окремо. Основною перевагою цього методу є врахування сукупного 
впливу різних чинників, що звичайно і трапляється у природі. 

При виконанні методу множинної кореляції припускається, що реакція залежного показ-
ника на зміни найбільш впливових або інформативних факторів (предикторів), встановлених 
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після виконання парного кореляційного аналізу, завжди буде підпорядковуватись визначеній 
регресійній залежності. Проте, в складних природно-техногенних умовах функціональна 
залежність між чинниками та залежним від нього показником або явищем здебільшого зміню-
ється досить непрогнозовано. Це пов’язано не лише з техногенними тимчасовими явищами та 
глобальними змінами клімату (на які теж впливають космічні, геомагнітні та інші чинники), а й 
з еволюційними та деградаційними процесами, які відбуваються із даною характеристикою 
середовища, що описується контрольованим показником. Деградація може відбуватись за 
рахунок втрати даною характеристикою, а також самим середовищем первинних якостей під 
впливом як внутрішніх процесів, так і зовнішніх чинників, про які ми іноді навіть не здогадує-
мось. При цьому, здебільшого за рахунок руйнації, відбувається перехід явища або характерис-
тики на нижчі рівні, відбувається кількісне зменшення показника та пригнічення процесу, який 
він описує. Під час еволюційних процесів зміни характеристики та елементів середовища пов’язані 
із новоутвореннями, переходами на вищі рівні розвитку, кількісним зростанням тощо. 

Наприклад, якщо простежувати винесення “чорнобильських” радіонуклідів з ґрунтів окре-
мого водозбірного басейну у водоприймач за ряд років, то варіації показника річного винесення 
звичайно залежатимуть, в першу чергу, від кількості атмосферних опадів, характеру повені, 
обсягів поверхневого та підземного стоку. Вочевидь з поверхневим стоком буде винесена 
кількість забруднювача пропорційна кількості опадів та обсягам підземного стоку (може бути 
обернена залежність за рахунок розбавлення) і т. ін. Але з досвіду відомо, що залежність 
носитиме складний нелінійний характер. До того ж, концентрація радіонукліду у воді здебіль-
шого не залежить від метеорологічних явищ, тобто помилково вважати, що у розчин мобілізу-
ється кількість забруднювача пропорційна кількості опадів. Очевидно, що в процес збагачення 
води радіонуклідами втручаються додаткові внутрішні та зовнішні чинники. До перших відно-
ситься процес “старіння” паливних частинок та їх дисоціація з переходом 90Sr в рухливий стан 
(деградаційно- еволюційний процес) на фоні радіоактивного розпаду. Моделі, побудовані на 
залежності винесення від так званих внутрішньорічних динамічних (переважно метеорологіч-
них та гідрологічних) чинників впливу (атмосферні опади, повені та паводки) традиційним 
методом не здатні враховувати вплив слабомінливих або статичних чинників, а також транс-
формацій, що відбуваються із досліджуваним показником впродовж часу більшого за один рік. 
Із відносно сталими складовими середовища в межах майже кожного басейну за тривалий 
період (15–25 років і більше) також відбуваються повільні зміни, частину з яких можна віднес-
ти до еволюційних (заростання території лісом), що стримують міграцію, а частину – до дегра-
даційних (підтоплення території з похованими радіоактивними відходами, замулення водотоків 
і підвищення базису ерозії, зниження рН розчину за рахунок збільшення вмісту органічних 
кислот тощо), які її провокують і посилюють. 

Тому динамічні показники зручно використовувати для визначення причин мінливості 
винесення забруднювача з кожного окремого басейну впродовж тривалого періоду – по роках, 
а статичні – для визначення причин різниці у винесенні певного забруднювача (крім щільності 
забруднення ґрунтів) з території суміжних водозбірних басейнів за один рік, або близький за 
ознаками водності короткий цикл років, з передумовою що статичні чинники за цей час не 
змінюються.  

На прикладі водозбірних басейнів р.р. Сахан, Глиниця, Ілля, північної частини лівобе-
режної Прип’ятської системи, її окремих магістральних каналів досліджено багаторічний характер 
впливу “статичних” чинників, таких як наявність западинних форм, густина гідромережі, площа 
лісу, тип ґрунту, рН водної витяжки на винесення 90Sr провідними водотоками. При цьому 
застосовано басейновий принцип порівняння. Серед головних етапів подібного ретроспективно-
го факторного аналізу виділяються: 

0) збір інформації про винесення забруднювача водотоками за окремі роки тривалого 
періоду; 

1) виділення і оцифрування границь водозбірних басейнів цих водотоків; 
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2) приведення значень винесення полютанта до порівнюваних між окремими водотока-
ми, шляхом визначення та врахування запасів забруднювача в межах кожного водозбору 
(оцінка модулів винесення); 

3) оцифрування граничних положень, градієнтних полів або елементів середовища  
з утворенням відповідних шарів в геоінформаційній системі “MapInfo”; 

4) визначення кількісних значень, що характеризують слабомінливі чинники; 
5) вибір найбільш інформативних змінних (предикторів) шляхом проведення парного 

кореляційного аналізу; 
6) побудова хронологічних графіків мінливості коефіцієнтів кореляції з виділенням пе-

ріодів найбільшого впливу предиктора на досліджуваний показник забруднення; аналіз та 
пояснення цих періодів; 

7) виконання факторного аналізу. 
Вже на 6 етапі отримано цікаві результати, що дозволяють на побудованих графіках ви-

ділити певні періоди, які вірогідно характеризують стан забруднювача та його реакційні властиво-
сті по відношенню до середовища міграції. Так період відносної стабілізації значень коефіцієнта 
кореляції між винесенням 90Sr та показниками, що характеризують поширення западинних форм 
наступає з 1997 року, що співпадає з початком багатоводного циклу та періоду переважання 
дисоційованих радіонуклідів по відношенню до концентрації їх у паливних частинках. 

За результатами факторного аналізу встановлюються найбільш впливові чинники (окрім 
запасів забруднювача на водозбірній площі) або відносно сталі характеристики, які пояснюють 
відмінності в обсягах винесення забруднювача з різних басейнів за умов однаковості метеоро-
логічних чинників. Крім того, представлена методологія дозволяє виділяти пріоритетні чинни-
ки природного середовища для кожного з етапів трансформації забруднювача. 
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАЛЕОРЕЛЬЄФУ КАНІВСЬКИХ ГІР  
НА ОСНОВІ СТРУКТУРНО-МОРФОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Рельєф Канівського Придніпров’я, розташованого у межах поступового занурення Укра-
їнського щита в бік Дніпрово-Донецької западини, характеризується складною будовою та 
багатоетапністю розвитку впродовж неотектонічного та сучасного етапів. У зв’язку з цим на 
сьогодні існує значна кількість підходів, гіпотез та теорій щодо геологічної еволюції та етапів 
геоморфогенезу цього регіону, що ґрунтуються на різноманітних методах аналітичних та 
експериментальних досліджень. Однак, нерозв’язаними залишаються питання палеогеоморфо-
логічного розвитку, недостатньо з’ясовані етапність та спрямованість розвитку рельєфу, певні 
проблеми стосуються причин перезаглиблення прадолини Дніпра. Безумовно, розв’язання 
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вище зазначених проблем забезпечується багатьма методами, однак інформативність кожного  
з них є обмеженою у зв’язку із складністю будови цього регіону та його багатоетапною еволю-
цією. Виявляється, що однією із результативних методик є структурно-морфометричні дослі-
дження сучасного та палеорельєфу у зв’язку із можливістю побудови різногенетичних та 
різновікових поверхонь рельєфу та реконструкцією його розвитку на основі морфометричного 
аналізу. Методику структурно-морфометричного аналізу розроблено В. П. Філософовим [4] та 
використано багатьма дослідниками для аналізу рельєфу закритих територій у зв’язку із нафто-
газоносністю [1, 2, 3], однак для Канівського регіону повномасштабні структурно-морфометричні 
дослідження не проводились. 

Морфометричний метод є одним із геоморфологічних методів, який вивчає кількісні ха-
рактеристики форм земної поверхні. Морфометрія використовує різні способи вимірювання 
лінійних, площинних та об’ємних картографічних об’єктів. Структурна морфометрія, що 
спрямована на дослідження різномасштабних тектонічних структур та виявлення вертикальних 
рухів земної кори, є інструментом виявлення генетичного зв’язку між геоморфологічними та 
тектонічними процесами, між формами земної поверхні та структурами земної кори.  

При структурно-морфометричних дослідженнях Канівських дислокацій виконано низку 
морфометричних побудов на основі топографічних карт масштабу 1:25 000. Вибір масштабу 
диктувався адекватною точністю зображення рельєфу, необхідною для реконструкції його розвит-
ку та відтворення активності та амплітуд неотектонічних рухів, оскільки саме на крупномасштаб-
них картах зображено всі ерозійні форми (річки, улоговини, яри, тальвеги сухих долин, балок 
та інших споріднених понижень), що аналізуються в процесі морфометричних побудов. Мор-
фометричні побудови було спрямовано на створення карт порядків долин та вододільних ліній, 
карт базисних поверхонь, карт вершинних поверхонь, карт різниці між вершинно-базисними 
поверхнями одного порядку, карт різниці між базисними поверхнями суміжних порядків та 
карт різниці між вершинними поверхнями суміжних порядків. Саме ці карти є основою інтерп-
ретації морфології палео- та сучасного рельєфу з метою відтворення новітнього тектогенезу 
дослідженої території, оскільки характеризують етапність його формування та морфологічний 
вигляд на різних стадіях розвитку.  

Для аналізу рельєфу та його морфогенетичних особливостей використано технології гео-
інформаційних систем, зокрема програмне забезпечення ArcGIS 9.3 (ESRI) та його спеціалізо-
вані модулі із потужними функціональними можливостями загального просторового аналізу, 
картометричних побудов, перетворення та аналізу ізолінійних та грід- поверхонь і просторово-
часового моделювання. 

За аналізом морфометричних побудов було виявлено 5 стадій новітніх рухів на території 
Канівських дислокацій. Початкові стадії фіксуються картами вершинних поверхонь 6 та 7-го 
порядків, дані яких свідчать що територія зазнавала акумулятивного вирівнювання. 

Першу стадію новітнього тектогенезу засвідчують карти 5-х порядків. Особливістю цієї 
стадії є формування долин вищого порядку, які відображають межу поверхні акумулятивного 
вирівнювання. 

Територія району зазнає нерівномірного підняття, про що свідчать позитивні різниці. 
Ділянки з найбільшими різницями (до +110 м) відповідають позитивним формам сучасного 
рельєфу (ділянка на західній околиці с. Костянець), пагорб Княжої гори та ділянка між ярами 
Пекарського та Хмільнянського). У західній частині району структури, відображені у формі 
замкнутих ізоліній, успадковуються сучасними формами рельєфу, в інших частинах – вони 
зміщені відносно сучасних форм у бік долин річок Дніпро та Рось. 

Другу стадію новітнього етапу розвитку рельєфу досліджуваного району фіксують карти 
четвертих порядків. Зміни рельєфу охопили значно більшу територію, аж до сучасного русла р. 
Дніпро. Незначні коливання різниць в межах більшої частині району можуть свідчити про 
денудаційне вирівнювання території. 
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Суттєві зміни в фіксуються у східній частині району де вони формують підковоподібну 
структуру вздовж долин річок Дніпро та Рось (східна частина м. Канів, гори Княжа та околиць 
сс. Пекарі та Хмільна). На решті території спостерігається значна диференційованість різниць  
з чергуванням дрібних, часом видовжених структур.  

 Зазначимо також, що різниці базисних поверхонь в цілому відображають різницю між 
висотами річкових терас, в даному випадку – між ІV та ІІІ надзаплавною терасою р. Дніпро, 
яка в районі Канівського горбогір’я складає близько 30 м.  

Наступну третю стадію новітнього етапу еволюції палеорельєфу показують карти третіх 
порядків, що фіксують суттєві зміни, амплітуда коливань різниць фіксується в діапазоні -10 до 
+30 м. Уся центральна частина району відзначається різницями близькими до 0, що свідчить 
про невиразне загальне тектонічне підняття. В той же час периферійні ділянки відзначаються 
найбільшими додатними різницями. Такі ж різниці характерні для невеличких за площею 
ділянок центральної частини району.  

Максимальним змінам підлягають ділянки сучасних найбільших ярів: Дунаєць, Мелан-
чин Потік, Заводнищенський та Хмільнянський та ділянки сучасної Княжої гори та с. Хмільна. 
Морфологія району зазнала диференційованих змін, що свідчить про ерозійну діяльність, яка 
розчленовує палеорельєф на дрібні структурні форми. Карта різниць базисних поверхонь 
третього порядку, відповідає раніше встановленому перевищенню між ІІІ та ІІ надзаплавними 
терасами р. Дніпро, яка становить 55 м.  

Особливістю цієї стадії є поступові підняття прибережної зони, денудаційне вирівню-
вання центральної частини та розвиток яружної системи району. Дані, отримані свідчать про 
перемивання та відкладання відкладів у понижених ділянках. Прикладом цього є яр Меланчин 
Потік, де в розрізі спостерігаються флювіогляціальні відклади на ділянці з від’ємними різни-
цями -17,1 – -7,2 м.  

Карти другого порядку передостанньої, четвертої стадії новітнього етапу відобразили 
продовження піднімання північної прибережної зони (долина р. Дніпро) та південної крайової 
ділянки (долина р. Рось). Слід зазначити, що вся територія зазнала денудаційного вирівнюван-
ня. Локальні додатні та від’ємні структури сформували невеличкі останці по всій території. 
Малюнок ізогіпсобазит у вигляді замкнених ізоліній відображає не лише явний, успадкований 
рельєф, відображений в сучасних формах, але й похований палеорельєф, який дозволяє виділя-
ти локальні структури, активні в новітній час. 

На цій стадії максимально піднімаються ділянки що відповідають ярам Меланчин Потік, 
Дунаєць, Хмільнянський, Заводнищенський, Великий Пекарський, які приурочені до тектоніч-
них порушень і відображають ступень та розвиток ерозійних процесів. Малюнок ізоліній відо-
бразив дрібні структури, які на попередній стадії були одним великим підняттям, що свідчить 
про наявність ознак тектонічної активності району. Прослідковується межа між ІІ та І надзапла-
вною терасою, що складає 20 м. 

Аналіз карт другого порядку показує, що на формування палеорельєфу впливали різно-
рангові фактори рельєфоутворення, а саме глибинна та схилова ерозія. 

Остання сучасна стадія формування рельєфу характеризується різким підняттям та роз-
виненою глибинною ерозією. Це спостерігається зокрема, на прикладі Мар’їного яру, довжина 
якого зросла на 500 м. Такі зміни зафіксовані по всіх ярах Канівських гір. 

Отже, аналіз структурно-морфометричних карт дозволив простежити поетапну еволю-
цію Канівського Придніпров’я впродовж всього неотектонічного етапу розвитку. Дослідивши 
морфометричні карти, а також провівши співставлення поетапного формування рельєфу, 
встановлено характер неотектонічних коливальних рухів. На основі отриманих даних визначе-
но періодичність коливальних вертикальних рухів земної кори, а також прояви схилової та 
руслової акумуляції, схилової денудації та руслової ерозії.  

Враховуючи ту обставину, що рельєф є інтегральним відображенням неотектонічних рухів, 
денудаційних процесів та локальних геологічних факторів, ступінь його диференційованості на 
різних стадіях може слугувати надійною основою для наступного аналізу новітнього тектогенезу.  
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ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-МОРФОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ  
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯНОВІТНЬОГО ТЕКТОГЕНЕЗУ  

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
 

Система складчастих Карпат розташовується в центральній частині Європи і багата на чи-
сленні мінеральні ресурси, що зумовлює науковий й економічний інтерес до цього регіону. 
Карпати добре досліджені різноманітними географічними, геологічними та геофізичними мето-
дами. Не зважаючи на це, питання щодо історії геологічного розвитку, а саме тектонічної еволю-
ції Карпат та окремих структурно-формаційних одиниць, їх часового та просторового розвитку, 
природи тектонічних процесів й до цього часу залишаються дискусійними. Тому існує потреба  
у пошуку нових методів та методик, які б дозволили по-новому осмислити ці питання.  

Українські Карпати є частиною бінарної пари Карпатсько-Динаридського сегменту Аль-
пійського складчастого поясу. Загальна структура Карпат визначається як розділене глибинним 
розломом (чи розломами) асиметричне складчасто-покривне утворення, що насунуте у північ-
но-східному напрямку на Східноєвропейську докембрійську платформу. Складається з наступ-
них тектонічних одиниць з північного сходу на південний захід: Передкарпатського прогину 
(БільчеВолицька, Самбірська та Бориславського покутська зони), складчасті Карпати (Скибова, 
Кросненська зони, Чорногірський, Дуклянський, Поркулецький, Рахівський та Магурський 
покриви, Мармароський кристалічний масив, зона Скель – Мармароських та Панінських), 
Закарпатський прогин (Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо, Крайова моноклінальна та Центра-
льна зони, зона Припаннонського глибинного розлому, Паннонська міжгірська западини) [1], 
яким властива поздовжня зональність. Кожна структурна одиниця характеризується автономні-
стю геологічного розвитку, а саме тектонічним режимом, який призводив до утворення особ-
ливих структур, притаманних тій чи іншій зоні, і які добре прослідковуються у рельєфі. Попри 
значне різноманіття методів дослідження, які були застосовані впродовж останніх століть,  
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а також накопичення цінних даних, не існує однозначної відповіді на питання щодо історії текто-
нічного розвитку як Карпат загалом, так і окремих структурно-фаціальних зон. Важливим 
питанням є геоморфологічний розвиток територій цих структурних одиниць протягом останніх 
фаз складчастості (савської, штирійської, аттичної та таласької [3]), прояву неотектонічних 
процесів та їх впливу на рельєф, гідрографічну мережу, а також поширення зон небезпечних 
геологічних явищ.  

Оскільки рельєф має здатність до швидкого “реагування” навіть на незначні горизонта-
льні та вертикальні рухи в земній корі, це дає змогу застосовувати геоморфологічні методи,  
а саме морфометричні, для спроби вирішення вище означеного кола питань. Метод структурної 
морфометрії за комплексом морфометричних карт дозволяє реконструювати еволюцію терито-
рії, етапність тектонічних процесів через розвиток рельєфу. Розроблений В. Філософовим [4], 
він ґрунтується на графічному перетворенні рельєфу, який зображений на топографічній 
основі, з виділенням поверхонь, а також лінійних елементів різних порядків та проведенні  
з ними аналітичних операцій з метою створення математичних моделей рельєфу для подальшої 
інтерпретації [2].  

Методика структурної морфометрії широко застосовувалась для пошуку перспективних 
на вуглеводні структур, аналізу рельєфу та тектоніки здебільшого платформних регіонів. Однак 
існують певні обмеження щодо використання структурно-морфометричного аналізу в гірсько-
складчастих областях, які відрізняються складним геотектонічним розвитком, що впливає на 
чіткість морфометричних побудов. Тому виникає необхідність визначення можливостей та 
особливостей застосування цієї методики для територій з різним тектонічним режимом та тектоні-
чною еволюцією впродовж новітнього етапу. Через трудоємкість метод структурної морфомет-
рії не отримав широкого застосування. З появою програмних пакетів ГІС, які дозволяють 
автоматизувати операції аналізу гіпсометричних поверхонь та пришвидшити створення мор-
фометричних побудов, межі використання цього методу значно розширюються. Насамперед, 
виникають можливості для застосовування методики у гірських районах, що до цього часу 
було майже неможливо.  

Дані дослідження спрямовані на окреслення основних принципів та підходів структурно-
морфометричного аналізу рельєфу Карпатського регіону у часових межах від неогенового до 
четвертинного періоду, що відповідає новітньому тектогенезу. Слід зазначити, що апробація 
методу структурної морфометрії з високим ступенем детальності в Українських Карпатах 
виконується вперше. Еталонний полігон охоплює Свалявський та Воловецький райони Закар-
патської області. В геоструктурному відношенні він належить до Дуклянського, Поркулецького 
покривів, зони Пенінських скель та Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма. Загальною 
особливістю рельєфу району є асиметричність гірських хребтів із більш виположеними півден-
но-західними схилами та крутими північно-східними, а також наявність густої річкової мережі. 
Абсолютні відмітки коливаються від 350–450 м (райони передгір’я на півдні полігону) та 
сягають 1550 м (Воловецько-Міжгірська Верховина та Полонинський хребет).  

Методика структурної морфометрії передбачає проведення низки операцій з викорис-
танням спеціалізованих модулів програмного забезпечення ArcGIS (ЕSRI). На першому етапі 
проводиться визначення порядків долин та вододільних ліній на оцифрованій топографічній 
карті, які є основою для побудови карт базисних та вершинних поверхонь, карт різниці між 
вершинно-базисними поверхнями одного порядку, карт різниці між вершинними поверхнями 
суміжних порядків, карт залишкового рельєфу та асиметрії форм рельєфу [2]. Інтерпретація 
даних карт дозволяє з високим ступенем чутливості відтворити тектонічну еволюцію регіону  
в цілому та окремих структурно-фаціальних одиниць через розвиток рельєфу. Співставлення та 
уточнення отриманих результатів із даними польових геолого-геоморфологічних спостережень, 
геолого-структурними та літолого-стратиграфічними даними дозволить встановити геологічну 
еволюцію території впродовж неотектонічного та сучасного етапів.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛУ  
ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ  

(НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 

Одним з розповсюджених показників забруднення поверхневих вод є рівень перевищен-
ня у їхньому складі концентрацій мікроелементів, зокрема важких металів.  

Для удосконалення методології кількісної оцінки забруднення важкими металами пове-
рхневих вод нами була запропонована методологія, в основі якої лежить моделювання розподі-
лу вмісту важких металів у поверхневих водах [1]. Проведено порівняльний аналіз моделей  
з використанням максимально правдоподібних оцінок параметрів: нормального, логнормаль-
ного, композиційного з нормально розподіленими локальними складовими, композиційного  
з логнормальними локальними складовими. Результати дослідження показали, що найбільш 
адекватними моделями розподілу вмісту мікроелементів є композиційна нормальна та компо-
зиційна логнормальна моделі. Дещо гіршу відповідність показав логарифмічно нормальний 
розподіл. Нормальна модель для опису розподілу вмісту хімічних елементів – забруднювачів  
у поверхневих водах виявилась неприйнятною.  

Експериментальну базу досліджень склала об’ємна база даних (табл. 1), що створена за 
матеріалами двох гідролітохімічних зйомок, проведених казенним підприємством “Кіровгео-
логія” у 1981–1990 рр. та 1991–2007 рр. Використано проби води, відібрані на території 
Полтавської області. 

В [1] також доведено, що вказані моделі дозволяють виконувати стійкі оцінки площ пе-
ревищення критичних границь вмісту хімічних елементів (таблиця 2, для прикладу взяті лише 
3 хімічні елементи із 10: Ni, Mn, Zn). 
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Таблиця 1 
Обсяги вимірювань в ході проведених гідролітохімічних зйомок 

по Полтавській області 
 

№  
п/п 

Масштаб  
гідро літохімічної  

зйомки 

Роки  
проведення  
зйомки 

Кількість  
виконаних 
аналізів 

Вид  
аналізу 

Хімічні  
елементи 

Одиниці  
виміру 

1 1:1000000 1985 288 спектральний Ba, Cr, Cu, Mn, Mo, 
Ni, Pb, Sr, V, Zn 

мг/дм3

2 1:500000 1991–1993 560 спектральний мг/дм3 
 

Таблиця 2 
Оцінки ймовірностей перевищення критичних границь мікроелементів  

у поверхневих водах Полтавської області 
 

Хім. 
еле-
мент 

Dкр 

Оцінки ймовірностей перевищення Dкр 
1985 р. 1991–1993 рр. 

No Log Komp_
No 

Komp_ 
Log Gist No Log Komp_

No 
Komp_ 

Log Gist 

Ni 2 0,3592 0,0924 0,1010 0,124 0,1314 0,650 0,5069 0,599 0,619 0,6176 
Mn 10 0,0642 0,0613 0,084 0,086 0,1105 0,6133 0,3309 0,423 0,427 0,4214 
Zn 10 0 0 0,011 0,012 0,0135 0,3815 0,0435 0,113 0,113 0,1129 

 
Примітки: Dкр – значення критичної границі (мг/дм3); No – за нормальною апроксимаці-

єю; Log – за логнормальною апроксимацією; Komp_No – за композицією з локальних нормаль-
них розподілів; Komp_Log –за композицією з локальних логнормальних розподілів; Gist –  
за частотою (гістограмою). Підкреслено найбільш точні змодельовані оцінки.  

Для з’ясування стійкості оцінок проведено експеримент, за скороченими у 5 разів вибір-
ками. Відповідно, доповнивши створений авторами модуль автоматизованої побудови непара-
метричної та параметричних оцінок щільностей розподілів з числа обговорюваних моделей, 
було отримано 5 різних вибірок по кожній гідролітохімічній зйомці, кожна у 5 разів менша за 
обсяг початкової вибірки (5 вибірок по 56 замірів і 5 – по 112). 

Результати оцінок площ перевищення критичних границь важких металів у поверхневих 
водах, одержані по кожній вибірці були зіставлені з прямою оцінкою, яка була отримана під 
час розрахунку повного об’єму даних. Також були розраховані середні значення цих оцінок по 
кожному масиву даних (табл. 3).  

 
Таблиця 3 

Оцінки ймовірностей перевищення критичних границь мікроелементів  
у поверхневих водах Полтавської області (зменшена вибірка, крок 5, порядок 1–5) 

 

Dкр № п/п 

Оцінки ймовірностей перевищення Dкр 
1985 р. 1991–1993 рр. 

No Log Komp_
No 

Komp_
Log Gist No Log Komp_

No 
Komp_

Log Gist 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

 Ni Ni 
1 0,3227 0,1194 0,136 0,172  0,6702 0,4862 0,605 0,64  
2 0,4388 0,1077 0,087 0,123  0,6494 0,4941 0,565 0,598  
3 0,3861 0,1095 0,115 0,151 0,1314 0,6489 0,4765 0,527 0,565 0,6176 
4 0,2799 0,091 0,117 0,155  0,6377 0,5348 0,567 0,602  
5 0,0367 0,0351 0,072 0,112  0,6665 0,499 0,572 0,608  

Sr. zn. 0,2928 0,0925 0,1054 0,1426  0,6545 0,4981 0,5672 0,6026  
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 

 Mn Mn 
1 0,0698 0,0442 0,066 0,071 0,6269 0,328 0,414 0,428 
2 0,0437 0,0691 0,082 0,087 0,6125 0,3228 0,386 0,396 
3 0,1065 0,0758 0,11 0,118 0,11 0,604 0,2938 0,394 0,408 0,4214
4 0,0638 0,074 0,101 0,107 0,6094 0,319 0,432 0,445 
5 0,0451 0,0521 0,073 0,078 0,6204 0,3381 0,42 0,433 

Sr. 
zn. 0,06578 0,0630 0,0864 0,0922  0,6146 0,3203 0,4092 0,422  

10 

 Zn Zn 
1 0 0 0 0 0,3362 0,041 0,111 0,111 
2 0,0006 0,0005 0,03 0,031 0,4522 0,0776 0,14 0,14 

3 0 0 0 0,0003
6 0,0135 0,3097 0,015 0,077 0,078 0,1129 

4 0 0 0,0089 0,009 0,251 0,0079 0,065 0,065 
5 0 0 0,018 0,018 0,4505 0,929 0,158 0,158 

Sr. 
zn. 0,00012 0,0001 0,0113 0,1167  0,3599 0,2141 0,1102 0,1104  

 
З отриманих результатів можна зробити висновок, що, як і очікувалося, параметричні 

оцінки площ більш стійкіші, а обидві композиційні моделі є достатньо ефективними для розв’я-
зання поставленої задачі. 

 
1. Імовірнісна оцінка забруднення природного середовища на основі моделювання розподі-

лів вмісту хімічних елементів (на прикладі поверхневих вод Полтавської області) / М. Н. Жуков  
[та ін.] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 
2012. – № 58. 
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СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
У ГЕОЛОГІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ 

 
Вступ. Створенню баз даних (БД) в геології вже багато років приділяється серйозна ува-

га. Велика частина інформації вже зберігається в базах у цифровому вигляді, але недолік таких 
баз у тому, що в більшості випадків вони створювались як універсальні, для забезпечення 
інформацією широкого кола користувачів, але фактично – здатні були задовольнити потреби 
тільки тих співробітників, які брали участь в розробці таких БД.  
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Бази даних, що успішно працюють у банківській сфері, бухгалтерії та інших сферах, 
мають чітко структуровану інформацію та приведена у відповідність до затверджених номенк-
латурних документів. Особливість геологічної інформації є в слабкій її структурованості та, 
відповідно, складності її формалізації. Без сумніву, більшість геологічних, геохімічних, геофі-
зичних та інших даних легко вкладаються в концепцію реляційних баз даних і можуть бути 
збережені та систематизовані. Труднощі з’являються при спробі зв’язати інформацію, одержа-
ну в різні періоди часу та оброблені за допомогою різних методик, не кажучи вже про узго-
дження великих масивів інформації. Розробники БД витрачають на це значну кількість часу, 
але результати в більшості випадків залишаються незадовільними. 

Організація просторових даних.  
Єдиного підходу до створення геологічних баз даних немає. Щоб зрозуміти нові тенден-

ції розвитку СУБД, збереження та обробки великих масивів інформації, основні етапи побудо-
ви просторових даних, їх візуалізації та роботи з геометрією, потрібно провести порівняльну 
характеристику існуючих баз даних. Основна задача досліджень – це отримання нової інфор-
мації про сучасні геоінформаційні системи для використання та побудови карт різного типу, 
прив’язка до них просторових даних. Реалізація цієї задачі вимагає глибоких знань не тільки  
в побудові сучасних геоінформаційних систем (ГІС), а й в архітектурі та програмуванні у середо-
вищі баз даних. До основних етапів дослідження в межах даної тематики слід віднести: 

• Аналіз геологічної інформації; 
• Створення моделі даних; 
• Огляд функціональних можливостей систем управління базами даних; 
• Візуалізація просторової інформації у веб додатках. 
В сучасних інформаційних системах важливу роль відіграють просторові типи даних, що 

представляються у вигляді двовимірних або тривимірних зображень. Просторові дані підрозді-
ляються на геометричні – дані, які використовують розрахунки в геометрії Евкліда і географіч-
ні – дані, що визначають географічне положення об’єкта і його межі на поверхні Землі. Як 
правило, існує дві групи моделей представлення просторових даних: геодезичні моделі, що 
дають досить точне наближення сфероїда, та плоскі моделі, у яких сфероїд береться наближе-
ним до площини і відображається в плані [1]. 

Належну роль використання просторових даних потрібно віддати геологічній галузі, бо 
саме в ній робота пов’язана з великими банками даних. В цій галузі для обробки інформації 
використовують досить потужний арсенал програмних продуктів для збереження та обробки 
інформації: ArcInfo, MapInfo, Petrel та ін. Досить часто виникають питання щодо інтеграції 
даних з одних систем в інші. Таким чином, виникає необхідність збереження геоданих у спеціалі-
зованих СУБД. Основні бази даних, які на практиці зарекомендували себе як надійні та такі що 
мають потужний інструментарій для обробки та збереження просторової інформації це SQL Server 
2008, Oracle, MySql, PostgreSql. 

Тенденції розвитку систем управління базами даних має велике значення для вирішення 
різноманітних прикладних задач в будь-якій сфері обробки та збереження інформації про 
об’єкти реального часу. Широкого застосування цей напрямок набув і в геологічній галузі, де 
специфіка атрибутивної інформації носить найрізноманітніший характер: від простих записів 
опису зразків гірських порід аж до кодування масивів просторових даних. Порівняння основних 
можливостей роботи основних баз даних з інформацією, що має геометричні властивості, показує 
переваги Oracle над іншими СУБД. Але і інші СУБД мають певні сильні сторони: SQL Server – 
відносно проста у використанні і доволі надійно захищена, PostgreSql – кращий по багатьом 
параметрам OpenSource продукт. Тобто всі проаналізовані системи підходять для роботи з 
геометрією даних. Додатково ці СУБД ще можна поділити на 2 типи. Перший – це платні бази 
даних (Oracle, SQL Server 2008), тобто потрібно придбати ліцензії при їх використанні для 
реалізації проектів а другий – з відкритим ліцензійним кодом (OpenSource (MySql, PostgreSql). 
Слід сказати, що база даних MySql має ряд недоліків, які не дозволяють ефективно використо-
вувати, як основу геологічної бази даних.  
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Розглядаються два способи створення геологічної бази даних: 
• персональна база геоданих засобами ГІС; 
• незалежна від ГІС систем геологічна база даних розроблена на основі інструментарію 

Microsoft SQL Server 2008 та Microsoft Visual Studio 2010. 
Використання такого підходу дає ряд переваг в порівнянні з табличним зберіганням, на-

приклад: 
• надає можливість однорідного зберігання інформації та керування нею за допомогою 

бази даних; 
• ввід та вивід даних здійснюється більш коректно, також можна задавати правила коре-

ктності вводу; 
• користувач працює з об’єктами, що полегшує сприйняття інформації, а при потребі 

може отримати і атрибутивну інформацію за об’єктом; 
• є можливість робити зв’язування інформації по об’єктам за необхідними користувачу 

атрибутами; 
• просторові об’єкти відображаються динамічно, що дозволяє впливати на них і одразу 

бачити результат та інше. 
Принципова перевага такого підходу – база геоданих містить основу, що максимально 

полегшує створення інтелектуальних просторових моделей об’єктів та можливість доповнюва-
ти та вдосконалювати її. 

Структура баз геоданих представляє собою персональну базу даних, яка включає в себе 
декілька класів просторових об’єктів, які тематично зберігають географічну інформацію. 
Кожен просторовий об’єкт зберігається в картографічній базі даних – шейп-файлі по відповід-
ним шарам. Окремим класом просторових об’єктів можуть виступати площі, наприклад Буча-
цька, Великомостівська, Володимирівська, Добротвірська, Ліщинська, Лудинська, Ново-
Волинська, Сушнівська, Сокальська, Ренівська, до яких власно за ключовим полем і зв’язувалась 
інформація, сформована по тематичним таблицям бази даних (геохімія, літологія, макроопис, 
петрографія, петрофізика). Такий підхід дозволяє легко звернутися до необхідної інформації. 
За допомогою виклику інформації з даної площі користувач може отримати бажану інформацію 
у табличному вигляді. Запити можна роботи по відповідним тематичним таблицям за допомогою 
вибірки по необхідному атрибуту (за допомогою SQL-запиту, оформленого у вигляді спеціаль-
ного інструменту). Також реалізується можливість зв’язку в режимі один-до-багатьох. В базі 
геоданих зберігається не тільки картографічна інформація у вигляді шейп-файлів файлів, а й  
у вигляді .jpg, що оформлена у відповідні тематичні таблиці (фото шліфів та макроопис). 

За допомогою космічного знімку та спеціальних інструментальних модулів можно 
отримати карту ізоліній, тобто, карту рельєфу місцевості, яка була дещо змінена в порівнянні  
з попередніми версіями, а також в подальшому її можна долучити до бази даних. Використання 
такого підходу дозволило не лише уточнити рельєф, але й при необхідності представляти дані 
у 2,5 D режимі. 

Висновки.  
Розроблені способи організації геоінформації як у самих ГІС системах так і структурній фо-

рмалізації інформації у незалежних базах даних, що дає великі переваги у процесах доступу, 
обробки та збереження інформації. Засобами SQL Server 2008 і Microsoft Visual Studio 2010 вже 
створено геологічну базу даних на прикладі даних геологічної зйомки території Волиноподіл-
ля, яка розроблялася в рамках проекту “Петрофізичні дослідження складно побудованих порід-
колекторів Дніпровсько-Донецької западини та Волино-Подільського регіону з метою визначен-
ня структури пустотного простору та ємнісно-фільтраційних характеристик”. 

Перспективним залишається напрямок візуалізації даних у веб додатках, хоча на цьому 
шляху вже зроблені перші кроки. Геометричні типи даних успішно завантажені у Geoserver – 
відкритий сервер з вихідним кодом на мові Java, що дозволяє візуалізувати та редагувати 
геопросторові дані. 



228 
 
 
 

1. Поддержка пространственных данних в SQL Server 2008 [Електронний ресурс]: / Бо-
кемен Б. – Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/dd434647.aspx. 2. Петкович 
Д. Microsoft SQL Server 2008. Руководство для начинающих: БХВ-Петербург,2009. – 752 с. 
3. Oracle Spatial 10g – опция обеспечения пространственных данных (Oracle Spatial 10g) [Елек-
тронний ресурс] : Режим доступу: http://citforum.ru/database/oracle/spatial10g/. 
 

Dziuba O. V., Demidov V. K., Danilov O. V. 
THE STRUCTURE AND ORGANIZATION OF SPATIAL DATASET  

IN GEOLOGICAL DATABASES 
 
 
 

УДК 556.3 
Кошлякова Т. О., аспірант; 

Кошляков О. Є., докт. геол. наук, зав. кафедри, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

 вул. Васильківська, 90, Київ, 03022, 
e-mail: geol@bigmir.net 

 
 

ЗМІНА ЯКОСТІ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД У М. КИЄВІ  
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ 

 
Підземні води – важливий компонент геологічного середовища, що динамічно змінюється 

під впливом зовнішнього навантаження і активно впливає на інші його компоненти. Техноген-
ний вплив на сучасному етапі є глобальним фактором, що перетворює геологічне середовище  
у цілому, і підземну гідросферу зокрема. Техногенне перетворення підземної гідросфери 
відбувається у двох взаємопов’язаних напрямках. Перший напрямок – зміна гідродинамічних 
умов водоносних горизонтів, що може проявлятися або у спрацюванні рівнів підземних вод та 
виснаженні їх запасів, або у збільшенні гідродинамічного напору за рахунок техногенних 
джерел живлення, підпору від водосховищ або інших антропогенних факторів [1]. Другий на-
прямок – зміна гідрогеохімічних умов та якості підземних вод. Як стверджують В. А. Прокопов 
та ін. [2], основною гігієнічною, науково-технічною та соціальною проблемою в Україні зали-
шається проблема якості питної води у зв’язку з використанням застарілих для її отримання 
технологій водопідготовки, тривалим антропогенним забрудненням джерел питного водопо-
стачання, неефективністю водопровідних очисних споруд в умовах інтенсивного хімічного та 
бактеріального забруднення водних джерел. Україна належить до держав, які мало забезпечені 
водними ресурсами (менше 1000м3/рік на одного мешканця, тоді як ООН вважає достатнім цей 
показник на рівні 10–15тис. м3/рік). Надійно захищені від забруднення, підземні води є стратегіч-
ним ресурсом, оскільки за деяких надзвичайних ситуацій вони стають єдиним надійним джерелом 
питного водопостачання населення, отже, забезпечують одну із основних умов життя людей [3]. 

Київ є великим мегаполісом, що розвивається. Цілком закономірним є збільшення попи-
ту на чисту питну воду. Наразі населення міста постачається водою за рахунок змішаних 
поверхневих та підземних вод. Зважаючи на незадовільний стан річкової води та застарілі 
водопровідні мережі, які самі по собі є джерелом забруднення, актуальною стала ідея впрова-
дження щільної мережі бюветних комплексів з метою забезпечення населення безпечною 
прісною водою. Однак тривала експлуатація прісних підземних вод у м. Києві (понад 100 років) 
викликала зміни в зоні активного водообміну, в межах якої поширені водоносні горизонти та 
комплекси, з яких відбирається вода [3]. Дослідження цих змін як на якісному, так і на кількіс-
ному рівні дозволяє відслідковувати та попереджати виснаження ресурсів питних підземних 
вод, а також погіршення їх стану. 
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Метою дослідження є виявлення тенденцій змін хімічного складу питних підземних вод 
водоносного комплексу, приуроченного до відкладів іваницької світи середньої і верхньої юри 
та загорівської, журавинської, бурімської світ нижньої і верхньої крейди (далі – сеноман-
келовейський комплекс) в межах м. Києва, викликаних тривалою експлуатацією, на базі спільного 
використання імовірнісного математичного моделювання та ГІС-технологій. Для розрахунків та 
побудов були використані дані по таким показникам хімічного складу підземних вод як мінералі-
зація, вміст амонію та окислюваність. Вибір цих показників обумовлений тим, що, згідно європей-
ського водного законодавства – Водної рамкової директиви ЄС 2000/60/ЕС – при здійсненні 
моніторингу хімічного стану підземних вод вони повинні контролюватися як ключові [4]. 

Дослідження проводилося у два етапи – спочатку проводилася візуалізація за допомогою 
ГІС та оверлейний аналіз, а потім статистична обробка. 

Ґрунтуючись на зібраному фактичному матеріалі, були сформовані різночасові вибірки. 
Потім для досліджуваних вибірок була здійснена перевірка відповідності нормальному закону 
розподілу та побудовані відповідні гістограми. 

Для того, щоб виявити характер змін показників хімічного складу підземних вод по те-
риторії досліджень, був виконаний оверлейний аналіз растрових картограм досліджуваних 
показників. Картограми були побудовані в середовищі ГІС ArcView 3.2 станом на кінець XIX–
початок XX століття, на 60–80-ті роки XX століття, на 90-ті роки XX століття, на початок ХХІ 
століття. Інтервали картограм показників обиралися відповідно до інтервалів побудованих 
раніше гістограм.  

Аналіз результатів оверлейного аналізу свідчить про нерівномірність змін показників хіміч-
ного складу підземних вод сеноман-келовейского водоносного комплексу і дозволяє зробити 
припущення, що нерівномірність змін обумовлена особливостями геолого-геоморфологічної 
будови території та характером відбору води.  

З метою перевірки цього припущення на основі наявних друкованих та фондових матеріа-
лів авторами було побудовано п’ять схематичних геолого-гідрогеологічних розрізів для ділянок 
території м. Києва, що відрізняються за своєю геологічною та геоморфологічною будовою 
(рівнинна частина Придніпровської височини, лесові останці Придніпровської височини, долина 
малих річок, долина р. Дніпро та частина Придніпровської низовини). На ці схематичні розрізи 
були нанесені також гідродинамічні напори основних водоносних горизонтів та комплексів 
станом на середину ХХ століття і на початок ХХІ століття. Побудовані схематичні розрізи 
об’єктивно свідчать про те, для виділених ділянок території характерні відмінності у співвідно-
шенні гідродинамічних напорів для основних водоносних горизонтів і комплексів, поширених  
у м. Києві. Тому був зроблений висновок про доцільність подальших досліджень кількісних змін 
хімічного складу та класу якості питних підземних вод сеноман-келовейского водоносного 
комплексу під впливом тривалої експлуатації з урахуванням згаданої типізації території. 

На наступному етапі дослідження були сформовані вибірки з результатами хімічного 
аналізу води окремо для кожного типу з метою подальшої математичної обробки. За допомогою 
програми Statistica 6 з використанням непараметричного критерію Мана-Уітні (Уілкоксона) була 
здійснена перевірка приналежності вибірок до однієї генеральної сукупності на три періоди 
часу: 60–80-ті рр. ХХ століття, 90-ті рр. ХХ століття, 2000-ті рр. ХХІ століття. 

В результаті отримані наступні висновки. Відносно сталим хімічний склад був на період 
60–80-ті та 90-ті роки ХХ століття (по всім типам і всім показникам вибірки належать до однієї 
генеральної сукупності). По досліджуваним показникам хімічного складу розбіжності спосте-
рігаються у 2000-них роках. По площі спостерігається нерівномірний характер змін, області 
підвищених значень показників співпадають з великими воронками депресії, що утворилися 
внаслідок експлуатації, а також приурочені до долини р. Дніпро. Підвищення мінералізації на 
окремих ділянках скоріше за все пов’язане з надходженням до досліджуваного водоносного 
комплексу більш мінералізованих підземних вод зверху (зокрема, з водоносних горизонтів та 
комплексів, приурочених до четвертинних відкладів), а також з віджиманням порових розчинів 
з київських мергелів внаслідок зниження гідродинамічних напорів при експлуатації водоносного 
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комплексу. Зниження мінералізації підземних вод у долині р. Дніпро пояснюється надходжен-
ням менш мінералізованої води з річки. Також ймовірно, що інтенсифікація руху підземних вод 
активізує гідрогеохімічні процеси в системі “гірська порода – підземні води”, які призводять до 
змін у хімічному складі підземних вод.  
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ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДЗЕМНУ  
ГІДРОСФЕРУ НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Прісні підземні води – стратегічний, відновлюваний, однак дуже вразливий до дії зовні-

шніх чинників природний ресурс, який ми повинні зберегти для майбутніх поколінь. Виходячи 
з основних положень Водної рамкової директиви ЄС, яку наша держава добровільно виявила 
бажання виконувати, необхідно забезпечити добрий стан підземних вод, а у випадках коли це  
є неможливим – запобігти будь-якому подальшому погіршенню їх стану [1]. На території Украї-
ни одним із проблемних регіонів, де виявлені тенденції до погіршення якості прісних підзем-
них вод є Херсонська область. Порівняльний аналіз впливів антропогенної діяльності на стан 
підземної гідросфери в часі є актуальним питанням, який забезпечить основу для подальших 
заходів щодо охорони та раціонального використання підземних водних ресурсів. 

Територія Херсонської області в основному знаходиться в межах Причорноморського 
артезіанського басейну та характеризується складними гідрогеологічними умовами, внаслідок 
різноманітності та невитриманості розповсюдження водоносних горизонтів і слабопроникних 
порід, фаціальної мінливості літологічного складу водовміщуючих відкладів, строкатості 
якісного складу підземних вод. Основна частина ресурсів прісних підземних вод зосереджена 
в основному неогеновому водоносному комплексі – потужній товщі водононасичених тріщи-
нуватих вапняків сарматського, меотичного та понтичного ярусів. За період від регіональної 
оцінки ресурсів підземних вод Херсонської області (1975 р.) до сучасних днів стан ресурсів 
погіршився: скоротилися ресурси прісних підземних вод; виявлене регіональне фенольне та 



231 
 
 
 

нітратне забруднення підземних вод [2]. Тому актуальним є вивчення природних та техногенних 
факторів, що зумовлюють скорочення ресурсів питних підземних вод. 

Метою даного дослідження є виявлення основних тенденцій у зміні техногенного наван-
таження на підземну гідросферу в часі на території Херсонської області, як фактору, що сприяє 
зменшенню ресурсів питних підземних вод. 

Серед основних видів людської діяльності, що викликають регіональне погіршення яко-
сті підземних вод зони активного водообміну, та є першочерговими для території Херсонської 
області, можна виділити наступні: 

• техногенні об’єкти (ставки-накопичувачі, поля фільтрації, скотомогильники, сміттє-
звалища, склади отрутохімікатів, нафтосховища та ін.); 

• водовідбір підземних вод; 
• втрати води на полях зрошення та фільтрація з гідротехнічних споруд (Каховське во-

досховище, ставки, магістральні канали); 
• скидання стічних вод. 
Застосовуючи ГІС-технології, проаналізовано величину техногенного навантаження від 

різних видів діяльності на два періоди часу (1980 р. – період інтенсивного водовідбору та іригації 
і сучасний стан). Для кількісного вираження інтенсивності впливу діяльності застосовано коефі-
цієнти (індекс небезпеки [2], коефіцієнт ураженості підтопленням [3] та ін.), що визначались для 
кожного адміністративного району Херсонської області для основних джерел техногенного 
навантаження на підземні води. При регіональних дослідженнях це дає змогу визначити основні 
тенденції досліджуваного процесу. 

Так, для аналізу впливу техногенних об’єктів на підземні води було створено інформацій-
ні шари точкових антропогенних джерел забруднення в середовищі ArcView. Кожному об’єкту 
присвоєно значення індексу небезпеки (за О. Лущиком), як відношення кількості експеримен-
тально виявлених в підземних водах токсичних елементів до їх теоретично передбаченої кіль-
кості [2]. Техногенне навантаження в межах адміністративного району визначалось як сума 
індексів небезпеки від кожного джерела забруднення по площі району. Порівнявши отримані 
показники на два періоди часу, встановлено, що найбільшого впливу від техногенних джерел 
зазнають підземні води на території Білозерського району, сумарне навантаження тут зараз 
становить 22,29. За останні 30 років зросла кількість районів з величиною сумарного техноген-
ного навантаження більше 10. Так, у 1980 році їх нараховувалось лише 4 з 18 адміністративних 
районів, а на сьогодні вже 12 районів. Отже, навантаження на підземну гідросферу від антро-
погенних джерел забруднення зростає в часі, що сприяє збільшенню кількості забруднюючих 
речовин, що мігрують в ґрунтах та водах. 

Забруднення підземних вод пов’язане як з безпосереднім привнесення забруднюючих 
речовин за рахунок інфільтрації, так і опосередковано, за рахунок зміни балансових складових 
режиму підземних вод. Зрошення, фільтрація води з гідротехнічних споруд та скид стічних вод 
викликають збільшення прибуткових елементів водного балансу. На даній території такі зміни 
викликають підйом рівня ґрунтових вод до критичних глибин, розвивається підтоплення. За 
допомогою коефіцієнта ураженості території підтопленням (відношення площі підтоплених 
земель в межах району до загальної площі району, виражене у відсотках) [3] встановлено, що 
процес підтоплення інтенсивно розвивається в часі. Станом на 2008 р. у 6 адміністративних 
районах підтопленням уражено більше 50 % площі, тоді як у 1980 р. їх налічувалось лише два. 

Щодо водовідбору підземних вод, то з ним пов’язане збільшення витратної складової 
балансу, яке може спричиняти перетікання вод з сусідніх водоносних горизонтів, часто некон-
диційних за якістю, та забрудненням горизонту, що експлуатується. Вплив водовідбору на стан 
підземних вод кількісно оцінювався за допомогою коефіцієнта освоєння прогнозних ресурсів 
підземних вод (відношення кількості видобутої води до величини прогнозних ресурсів, вира-
жене у відсотках) для кожного адміністративного району. За цим показником підземні води 
найбільш інтенсивно освоювались у 80-ті роки минулого століття. У Білозерському, Високо-
пільському, Генічеському, Іванівському, Новотроїцькому та Цюрупинському районах ресурси 
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підземних вод використовувались більше, ніж на 100 %, що виснажувало підземні води. На сто-
годні водовідбір значно скоротився, максимальне освоєння ресурсів у Білозерському районі 
становить до 19 %. Такий стан освоєності є сприятливим для якості підземних вод. 

Однак, не дивлячись на спад водовідбору, в умовах зростаючого навантаження на підзе-
мні води від техногенних джерел та розвитку підтоплення, відбувається погіршення якості 
підземних вод на території Херсонської області. Вода, що відбирається водозаборами, не відпо-
відає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за великою кількістю як фізико-хімічних, так і санітарно-
токсикологічних показників. Лише за останні 30 років на 7,3 % збільшилась кількість ресурсів 
з мінералізацією більше 1,5 г/дм3, що є непридатними для питного використання (згідно ДСанПіН 
2.2.4-171-10, [4]). Подальше збільшення водовідбору може підсилити взаємний вплив підтоп-
лення та привнесення забруднювачів від техногенних джерел, що значно скоротить ресурси 
питних підземних вод. Тому подальше освоєння підземних вод на території Херсонської облас-
ті (у першу чергу неогенового водоносного комплексу) потребує перезатвердження існуючих 
схем експлуатації та відповідного наукового супроводу. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ  
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ  

И ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Введение. Неклассическая технология геофизических исследований (а также прямых 
поисков и разведки залежей нефти и газа) позволяет быстро, в короткие сроки получить новую 
(дополнительную) информацию о перспективах нефтегазоносности изучаемых территорий.  
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В целом, на начальных этапах исследования определенную помощь в улучшении эффективности 
процесса разведки могут приносить удаленные (спутниковые) методы зондирования Земли, 
которые активно используются для широкого круга исследований, решения проблем охраны 
окружающей среды и мониторинга.  

Оригинальный метод обработки и интерпретации спутниковых данных в настоящее вре-
мя тщательно тестируются авторами на известных нефтяных и газовых месторождениях и перспе-
ктивных районах. Ниже приведены некоторые интересные примеры такого тестирования. 

Особенности обработки данных. В ходе проведения исследования было использовано 
только имеющиеся данные. Обработка спутниковых данных рекогносцировочного характера 
проводилась на исследуемых участках. Основной целью исследования было выяснить возмож-
ность обнаружения и отображения крупных и средних месторождений углеводородов во время 
обработки и интерпретации спутниковых данных. 

Печорское море арктического региона России. На шельфе Печорского моря было отк-
рыто шесть месторождений: 4 месторождения нефти (Приразломное, Варандей-море, Медынс-
кое-море 2 и Долгинское), Северо-Гуляевское нефтегазовое и газоконденсатное месторождение 
и Поморское газоконденсатное месторождение. 

 

 
Рис. 1. Эскиз карты аномальных зон типа  

“залежи углеводородов” (DTA), как результаты 
специальной обработки и интерпретации спутниковых 
данных в структурном регионе “Медынское-море 1”.  

1 – шкала интенсивности аномальных значений;  
2 – точки определенных аномальных значений,  
3 – расположение проектируемой скважины  

на структуре ”Медынское-море 1”,  
4 – прогностические области максимальной нефте-
насыщенности, 5 – зоны тектонических нарушений

 
Рис. 2. Карта аномалий типа  

“нефтяного месторождения” в районе аварийной 
скважины в Мексиканском заливе, на основе резуль-

татов обработки спутниковых данных.  
1 – шкала относительных значений пластового 
давления, 2 – точки зарегистрированных аномаль-
ных значений, 3 – место аварийной скважины,  

4 – относительные величины пластового давления  
в аномальной зоне 

 
Территория структуры Медынское-море 1 находится к югу от территории Медынское-

море 2. Для этой структурной области были обработаны и проинтерпретированы спутниковые 
данные. (рис. 1). 

Мексиканский залив. Интенсивная аномалия типа “залежь нефти” была выделена и 
отображена в результатах обработки спутниковых данных в области аварийной скважины  
в Мексиканском заливе (рис. 2). Особенностью спутниковых данных в этой области является 
то, что при обработке относительных значений пластового давления они были определены также  
в большинстве аномалий. Зависимость величины аномального значения пластового давления 
для газ была установлена ранее экспериментальными измерениями.  
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Перспективный участок в штате Юта (США). Оценка перспектив лицензионного 
участка добычи нефти и газа в штате Юта была проведена несейсмическим методом прямой 
разведки залежей углеводородов. Этот метод был опробован в США на известных месторож-
дениях нефти и газа и продемонстрировал высокий уровень эффективности. Разведочная 
скважина была углублена до 2,5 км по полученным результатам этого метода (рис. 3). Перспе-
ктивы нефтегазоносности территории также были оценены специальным методом обработки 
и интерпретации спутниковых данных на начальном этапе бурения. 

Выводы.  
1.Апробация результатов на перспективность областей в различных регионах мира сви-

детельствуют о том, что оригинальная технология обработки и интерпретации спутниковых 
данных позволяет оперативно обнаружить и нанести на карту аномальные зоны типа “резерву-
ар нефти и (или) газа”, которые в большинстве случаев вызваны крупными и средними место-
рождениями углеводородного сырья. 

2. Эта технология может быть использована для рекогносцировочного обследования изо-
лированных и отдаленных районов и для оперативной оценки перспективности нефти и газа 
для прибережных и морских областей и блоков. 

 

 
 

Рис. 3. Карта аномальных зон типа “углеводородный бассейн”, выделенных по обработанных 
и проинтерпретированных спутниковых данных (Юта, США). 1 – шкала аномальных значений интенсивности 

(в относительных величинах стреднего пластового давлeния); 2 – тектоничекие разломы, 
исходя из результатов интерпретации спутниковых данных 

 
3. Применение технологии в течении поиска и разведки залежей углеводородов может 

существенно повысить эффективность геолого-разведочных работ для поиска нефти и газа. 
 
1. Yakymchuk N. A., Levashov S. P., Korchagin I. N. Express-technology for direct searching 

and prospecting of hydrocarbon accumulation by geoelectric methods. International petroleum 
technology conference, 3–5 December 2008. Kuala Lumpur, Malaysia. Paper IPTC-12116-PP. 
Conference CD-ROM Proceedings. 11 pages. 2. Levashov S. P., Yakymchuk N. A., Korchagin I. N., 
Syniuk B. B. [2009] Practical experience of the operative finding, mapping and monitoring of man-
caused gas pool by geoelectric methods. 71nd EAGE Conference and Technical Exhibition, Extended 
Abstracts P144.  
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МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКОВ 

 
Для выделения археологического объекта предлагается использовать результаты магни-

тной съёмки. Для их интерпретации разработан алгоритм опирающийся на метод непараметри-
ческой классификации известный под названием метод ближайшего соседа [3,4]. Выбор этого 
метода обусловлен тем, что теоретически оптимальный критерий параметрической классифи-
кации, построенный по правилу Байеса, применить для решения данной задачи оказалось 
проблематичным, в введу существенной неоднородности классов, и отклонений от гауссовско-
го распределения. 

Анализируемые данные в методе ближайшего соседа представляют собой не множество 
точек или объектов, расположенных внутри некоторой заданной области, а расстояние между 
наиболее близкими парами точек или объектов. Метод ближайшего соседа основан на сравне-
нии наблюдаемого множества расстояний между парами ближайших точек. В качестве “меры 
близости” было выбрано евклидово расстояние, которое рассчитывается по формуле [4]: 

∑ −=
i

ii yxyxD 2)(),(
 

В ходе выполнения был сформулирован вектор признаков, который представлял собой 
само значение поля, и градиенты во всех направлениях, по которым в дальнейшем и проводи-
лась классификация. Для расчетов использовалась формула расчета расстояния с нормирован-
ным коэффициентом [5]: 
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, 
где m – количество признаков, xi – вектор обучения классификатора, yi – вектор класси-

фицируемых объектов. 
Для расчета нормировочного коэффициента были подобраны коэффициенты, и исполь-

зовалась такая формула [5]: 
1)()( −+⋅= BxAxAlf ,  

где A, B – коэффициенты для расчета нормированного коэффициента, x – вектор обуче-
ния классификатора. 

Признаковое пространство было сформировано следующими показателями, характери-
зующими магнитное поле, сформировано абсолютным значением поля и часных производных 
в четырёх направлениях оценивавшийся в виде разносных отношений. 

Магнитометрическая съемка выполнена двухсенсорной установкой на базе квантовых 
цезиевых магнитометров с оптической накачкой ПКМ-1 (Геологоразведка, РФ). Измерялась 
индукция геомагнитного поля (В), разрешающая способность датчиков – 0,01 нТл. Расстояние 
между профилями съемки 0,5 м, шаг по профилю в режиме автоматических измерений  
(10 измерений в секунду) составляет в среднем 15 см. 
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Первичная обработка магнитометрической информации выполнена программой, разра-
ботанной И. В. Виршило. Локальная составляющая магнитного поля рассчитывалась как 
разность между измеренной магнитной индукцией и сплайн-аппроксимацией по профилю. 

Программный модуль автоматизированного выделения археологических аномалий раз-
работан одним из соавторов данной публикации С. В. Муравко. Он был использован для 
локализации расположения археологических остатков на участке поселения позднеримского 
времени Войтенки. 

На начальном этапе решалась задача разделения данных магнитометрической съемки на 
два класса: наличие объекта поиска – отсутствие. В дальнейшем предполагалась разделить 
класс объектов поиска на археологические остатки и техногенного происхождения. 

Алгоритм реализован на языке Python. Выбор связан с тем, что Python – мультиплатфо-
рмный язык, и его модули несложно подключить к большинству ГИС-систем, например: 
ArcGis, QGis.  

Для тестирования запрограммированного программного модуля были использованы 
данные по площади Войтенки. В результате обработки входных данных входные объекты были 
разделены на два класса: аномалия и не аномалия. После чего найденные объекты, отнесенные 
к аномалиям, были вынесены на карту (рис. 1). 

Выводы. 
Разработана методика автоматизированного анализа карт магнитной съёмки с целью 

прогнозной оценки и оконтуривания археологических объектов. Построена прогнозная карта 
археологических объектов на территории поселения позднеримского времени Войтенки. 

Эффективность проверена методом классификации обучающих выборок, а также экспо-
ртной оценки результатов, уровень достоверности составил 0,8. 

В дальнейшем планируется усовершенствовать алгоритм за счет дополнения используя 
иерархический порядок классификации.  

 

 
 

Рис. 1. Результаты классификации по двум классам аномалия и не аномалия (+ - аномалия) 
 
1. Campana S. Seeing the unseen. Geophysics and Landscape Archaeology /Eds. S. Campana, 

S. Piro/Institute of Technologies Applied, 2009 Taylor & Francis Group, London, UK, 330 p. 
2. Кошелев І. М. Магнітна розвідка археологічних пам’яток. – К., – 2004. – 337 с. 
3. http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title. 4. Айвазян С. А. Прикладная статистика: 
Классификации и снижение размерности: Справ. изд. / С. А. Айвазян, В. М. Бухштабер,  
И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин. М.: – Финансы и статистика, 1989. – 607 с. 5. Жуков М. Н. “Мате-
матична статистика та обробка геологічної інформації” 2010 р. – http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/ 
lib/index.php?author = zhukov_m_n#book. 
 

Muravko S. V., Zhukov M. N., Demidov V. K., Bondar K. M. 
DEVELOPMENT OF AUTOMATIC INTERPRETATION SYSTEM FOR ARCHEOLOGY 



237 
 
 
 

УДК 556.314  
Остроух О. А., аспірант; 

Чомко Д. Ф., канд. геол. наук, доц., 
Київський національний університет імені Т. Шевченка, 

 вул. Васильківська, 90, е-mail: ostro-oks@ukr.net 
 
 

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ  
ГІДРОГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА БАЗІ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ 

 
На сьогодні, завдяки сучасним геоінформаційним системам, ми маємо змогу моделювати 

гідрогеологічні процеси і явища, які швидко змінюються в просторі і часі, при цьому здійсню-
ючи автоматизований аналіз просторової мінливості досліджуваного параметру.  

Апробація методики обробки даних моніторингових досліджень на базі ГІС-технологій 
виконана для одного з головних елементів режиму підземних вод – хімічного складу, значення 
якого постійно змінюється в просторі та часі та мають, безсумнівно, важливе значення для 
здоров’я населення. 

Обробка даних хімічного складу підземних вод базується на програмному забезпеченні 
ArcGIS Desktop . На рис. 1 схематично зображена блок-схема алгоритму обробки вихідних даних. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритму обробки даних хімічного складу 
 
Першочерговим завданням, як видно з рис., є вибір картографічної проекції, створення 

тематичної бази даних та геокодування даних (географічна прив’язка). Функціональні можли-
вості математичної обробки та моделювання ArcGIS повністю задовільняють виконання цих 
операцій, а отже, не потребують залучення інших програм, і відповідно, конвертації форматів 
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даних. Це в свою чергу, дозволяє уникнути незручностей, які виникають при конвертуванні 
даних в обмінні формати (втрата властивостей картографічних шарів, інформації про систему 
координат і проекцію відображення тощо) [3,4]. 

Наступним етапом обробки вихідних даних є моделювання поверхні. Створити поверх-
ню – означає заповнити простір між дискретними точками, що містять дані виміру безперерв-
ного явища. Стандартним засобом, що забезпечує виконання цього розрахунку, є інтерполяція. 
В ArcGIS Desktop реалізовані декілька методів інтерполяції поверхонь: метод зворотних зва-
жених відстаней, метод поверхні тренда, крігінг, сплайн. Вибір оптимального методу інтерпо-
ляції наявних даних залежить від кількості вихідних точок даних і рівномірності їх розподілу 
на ділянці (полігоні) дослідження. 

Виконавши процедуру вибору методу інтерполяції, необхідно зрозуміти, як поверхня може 
бути зображена засобами ГІС у векторних або растрових системах. У векторних системах зобра-
ження поверхні провадиться за допомогою моделі нерегулярної тріангуляційної мережі (TIN), що є 
одним із способів подання Z-величини. У растрових системах поверхня, яка має назву грід, відо-
бражається у вигляді сукупності регулярно організованих площинних об’єктів – пікселя (pixel). 
Кожен піксель може характеризуватися відповідним значенням, і крім того, ще й займати деяку 
площу, зі збільшенням якої у растрової моделі даних знижується якість зображення поверхні [2]. 

Для розуміння природи досліджуваного явища чи процесу, не дивлячись на те, буде 
створена результуюча поверхня чи ні, в ArcGIS Desktop на базі модуля Geostatistical Analyst 
використовується розширення ESDA (Дослідницький аналіз просторових даних). Завдяки 
цьому розширенню ми можемо виконати математико-статистичну обробку вихідних даних, 
продіагностувати модель та надати оцінку відповідності її побудови. 

Слідуючим, найбільш важливим етапом аналізу, є відображення результатів моделювання – 
створення результуючих карт та їх аналіз. Передусім, на результуючих картах необхідно усунути 
всі непотрібні деталі і показати основну ідею, при цьому використовуючи фон і другорядні деталі 
для її доповнення.  

Найбільш потужною можливістю сучасних ГІС-систем є їх здатність порівнювати карто-
графічне зображення тематичної інформації обраних шарів карти. Цей процес має назву картогра-
фічне накладання (оверлей). Сучасні ГІС вдало поєднують потужний обчислювальний інструмен-
тарій, що дозволяє реалізовувати складні алгоритми накладання атрибутивної інформації з безмеж-
ними можливостями комп’ютерної графіки. Завдяки цьому процесу, до якого на сьогодні оперативно 
залучаються дані різних типів – від табличних відомостей точок спостережень до статистичних 
поверхонь або ж даних космічного зондування, ми маємо змогу використовувати математичні 
функції картографічної алгебри, а також наочно контролювати кожний крок аналітичного процесу.  

Таким чином, маючи серію результуючих карт, що побудовані на різні моменти часу, 
шляхом оверлейного аналізу можна встановити просторово-часові зміни хімічного складу 
підземних вод та надати кількісну оцінку їх змін по площі ділянки дослідження. 
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ANORTHOSITE-RAPAKIVI-GRANITE ASSOCIATION  
OF UKRAINIAN SHIELD (REGIONAL GEOLOGICAL, PETROLOGICAL  

AND GEOTECTONIC SPECIFICS OF ORIGIN) 
 

The results of studying of the anorogenic magmatic complexes relating to Proterozoic 1.80–
1.74 Ga anorthosite-rapakivi-granite (ARG) association of Ukrainian Shield are summarized by 
author. The most typical Korosten and Korsun-Novomirgorod ARG complexes are exposed within 
Volhynia and Ingul megablocks of Ukrainian Shield respectively and for more than 150 years are the 
subject for numerous scientific researches. However, despite a long history of research, geological 
knowledge about ARG complexes of Ukrainian Shield are still significantly worse in comparison with 
their classical counterparts on the Baltic Shield. The localization, surrounding rocks, geological 
structure, petrography and geochemistry of Ukrainian ARG complexes were investigated by author to 
estimate geological, petrologic and geotectonic conditions of their formation as well as to determine 
their connection with the geological history, tectonics and metallogeny of Ukrainian Shield at a 
subplatform stage of its formation. For the first time it is allocated Ukrainian ARG Province which 
differs from the adjacent Baltic Province by age of anorogenic magmatism, geological environment 
and tectonic factors which have affected to its development, and also petrographic, mineralogical and 
geochemical features of relevant ARG complexes. The facial and the petrographic composition of 
Korosten and Korsun-Novomirgorod ARG complexes were essentially specified. On the ground of 
petrographic and geochemical data it is proved the ARG affinity for Ovruch series trachyrhyolites and 
trachybasalts that occurred close to the Korosten Pluton and effused in the same time. In addition 
author argues relation to ARG magmatism for subalkaline basic dike swarms that closely associated 
with both Ukrainian ARG plutons in the space and in the time. The ideas about manifestation of ARG 
magmatism within Azov megablock of Ukrainian Shield had the further development. It is proved the 
ARG belonging for Southern-Kalchik gabbro-syenite complex in Azov region. Unlike other Ukrainian 
ARG plutons, Southern-Kalchik complex dominated quartz syenites and granosyenites, among which 
have not yet identified rocks with the classical rapakivi texture. However the association of fayalite-
hedenbergite-hastingsitic syenites with subalkaline potassium granites, anorthositic rocks, Ti-bearing 
gabbroids and pyroxene monzonites as well as their tectonic position, geological age, mineralogical, 
petrographic and geochemical features indicate to their ARG affinity. At the same time, ARG relation 
for Rejut subalkaline granite complex which was drilled in Dniester-Bug megablock of Ukrainian 
Shield is disclaimed. Author argues that the differences in facies and petrographic composition of 
Korosten, Korsun-Novomirgorod and Southern-Kalchik ARG complexes caused by different level of 
their erosion cut. For the separate ARG complexes and their parts it is defined the depths of the 
erosion cut, probable character of occurrence and petrographic composition of the roof rocks. Thus it 
is proved more deep erosion cut for Korsun-Novomirgorod Pluton against Korosten Pluton and also 
deeper erosion level for south-east part of Korosten Pluton relative to its north part. Knowledge about 
the mode of occurrence, intrusive phase sequence and deep geological structure for all Ukrainian 
ARG complexes are appreciably expanded. Author draws attention to the spatial confinement of all 
studied ARG compexes to the boundaries of the Proterozoic gneiss-amphibolitic orogenic belts with 
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the Archean granulitic (apogranulitic) regions on the Ukrainian Shield. For all the complexes it is 
supposed anorogenic character of the intrusion not earlier than 100–200 Ma after the last orogenic 
events in the region. The results of studies confirm the presence of two large stages of ARG 
magmatism on the Ukrainian Shield: 1.80–1.78 and 1.77–1.75 Ga. This is the first time demonstrated 
the spatial and temporal discontinuity of granitoid and mafic ARG intrusions with a gradual shift of 
magma chamber from the center to the periphery of the plutons. Composite structure of ARG plutons 
is refered to temporary alternation of basic intrusion with the granite ones that accompanied by 
confluence of the multiple gabbroid massifs with the rapakivi ones. Ideas about the deep structure of 
the crust under the ARG plutons that based on interpretation of previous geophysical researches 
largely supplemented by the study of xenoliths in all ARG rock varieties, as well as by geochemical 
characteristics of their supposed parent melts. It is concluded shallow occurrence of granulitic 
basement under ARG plutons that explained by high-grade contact-thermal effects of ARG mafic 
melts on the country rocks. In addition for the Korosten Pluton it is assumed underlaying by older 
orogenic anorthosite-mangerite-charnokite (AMCG) complex at a depth of 9–20 km. For mafic melts 
of Korosten Pluton it is assumed low crustal to upper mantle magma source. Granitoid parental melts 
had another likely upper cruslal magma source. It is proposed special mechanism for the formation of 
ARG complexes in the course of repeated magmatic interaction of initial mixed mantle- to low-crust 
basic magmas with upper-crust substance and newly-formed subalkaline (A-type) granitoid melts. The 
author defends the point of view about connection of ARG magmatism with the incipient rifting 
processes in a peripheral part of Sarmatian segment of East European Craton. The orogenic nature 
ARG magmatism is denied. 
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ГЕОХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГМАТИЧЕСКИХ  
И МАГМАТОГЕННО-ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

КАК ОСНОВА ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДЕПОЗИТАРИЕВ 

 
Для обеспечения интерпретационной составляющей Геологичекого Депозитария Украи-

ны предполагается использование геохимического моделирования процессов возникновения 
магматогенных и сопряженных с ними магматогенно-гидротермальных систем, а также их 
дальнейшего развития для решения ряда частных и общих задач, примерами которых являются: 
(1) изучение отдельных магматических серий и сопряженного с ними магматогенного и гидроте-
рмально-метасоматического оруденения; (2) исследование сложных магматических комплексов, 
состоящих из нескольких серий, разработка объединенных петро- и рудогенетических схем и их 
согласование с процессами планетарного масштаба; (3) реставрация возрастной эволюции 
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системы земная кора – верхняя мантия, контролируемой преимущественно процессами части-
чного плавления и кристаллизации расплавов, и выделение событий, важнейших в геологичес-
ком и металлогеническом (минерагеническом) отношении. 

Принципы практической реализации решения задач (1) и (2) рассмотрены на примере 
геохимической модели магматической эволюции гранитоидов докембрийского (1,7–1,8 млрд. лет.) 
Коростенского плутона (КП) [1-3] (Украинский щит). Предложенная модель, помимо таких 
параметров системы как: эффективные комбинированные коэффициенты распределения для 
большинства микроэлементов, значения температуры для любого значения f (массовой доли 
остаточного расплава), концентрация воды в исходном расплаве, точка отделения флюидной 
фазы, значения коэффициентов распределения флюид/расплав для [1-3] микроэлементов – 
предоставляет данные о концентрациях каждого элемента как в остаточном расплаве, так и  
в самом флюиде, а так же позволяет оценить суммарный ресурс флюида, отделявшегося от 
материнской магматической системы на любом этапе эволюции. Полученные результаты отоб-
ражены на рис. 1. На нем ресурс флюида используется в качестве параметра, который дает 
максимальную оценку масштабов потенциального оруденения для элементов и их природных 
групп. При создании объединенных геохимических моделей сложных магматических комплек-
сов, где частные модели серий построены аналогично разобранному выше примеру и содержат 
набор соответствующих уравнений, подлежат решению следующие задачи: (1) выяснение 
комагматичности различных серий пород; (2) определение источника (уровня генерации) 
первичных расплавов; (3) совмещение (объединение) частных геохимических моделей форми-
рования различных магматических серий. Решение всех трех задач сводится к процедуре 
“стыковки” моделей – двух кристаллизационных или одной из них с моделью частичного 
плавления. При этом для двух “реперных” элементов с наиболее монотонным поведением  
в каждой из моделей формируется система уравнений, решение которой дает такие значения f  
по принятой в каждой модели шкале (f1 и f2), при которых достигается равенство концентраций 
выбранных “реперных” элементов в расплаве. Дальнейшая проверка гипотез о комагматичнос-
ти серий или возможности формирования какой либо из них за счет частичного плавления 
вещества рассматриваемой геосферы проводится путем сопоставления концентраций других 
элементов, рассчитываемых по каждой из “стыкуемых” моделей для полученных значений f1  
и f2. Согласованность таких расчетных концентраций подтверждает гипотезу. В этом случае 
совмещение моделей легко выполняется переходом на единую (объединенную) шкалу f с исполь-
зованием значений f1 и f2. Результаты проверки гипотез (рис. 2) свидетельствует о работоспособно-
сти предложенной процедуры и систем уравнений, обеспечивающих ее применение. 

. 

 
Рис. 1. Суммарный ресурс элементов  

во флюиде. Черные столбики отвечают элементам,  
для которых наличие промысловой минерализации  
подтверждено геолого-газведочными работами 

 
Рис. 2. Пример объединения двух отдельных моделей  
фракционной кристаллизации, независимо созданных  

для базитовой [2] и гранитной серий  
Коростенского плутона 
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Реставрация возрастной эволюции системы земная кора – верхняя мантия (3) требует 
применения моделей другого типа, основанных на оценках скорости роста континентальной 
коры за счет ее экстракции из деплетированной мантии. Они используются как главный 
входной параметр для расчета изменяющихся во времени концентраций редких элементов в 
геосферах, причем в качестве ведущего механизма их переноса из мантии в формирующуюся 
кору принимается процесс частичного плавления с последующей магматической эволюцией. 
Подобные модели создаются на различных принципах [5], однако для экспрессного получе-
ния реалистичных данных предложена процедура, основанная на геохимическом исследова-
нии единичных зерен САМ (сквозных акцессорных минералов) из их представительных 
терригенных популяций, которые объективно отражают состав, возраст и, что важно, объем-
ные соотношения пород в пределах дренируемой территории (блока коры). Эффективность 
подхода подтверждается примерами применения для исследования этапов эволюции коры 
(рис. 3) и регистрации важных металлогенических событий (формирование алмазоносных 
кимберлитов, редкометальных карбонатитовых и щелочных комплексов) [2]. Оба типа моде-
лей тесно связаны. Так, в первом из них, процедура оценки уровня генерации первичного 
расплава и соответствующей степени частичного плавления требует введения данных о концен-
трациях редких элементов в геосферах, которые изменялись в ходе эволюции системы кора– 
мантия. Применение зависимостей концентрация – время, предоставляемых моделями второ-
го типа, позволит проводить эту процедуру для различных моментов времени с выбором 
максимально реальных случаев и получением оценок наиболее вероятного возраста процесса 
генерации первичного расплава  
 

 
 

Рис. 3. Пример использования представительной популяции зерен терригенного циркона  
для выделения основных этапов формирования крупных участков земной копы (южная часть УЩ). 

1, 2, 3, 4 – основные, средние, кислые и гидротермально измененные породы, соотв 
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ВИВЧЕННЯ ПЕТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
СЛАБОКОНСОЛІДОВАНИХ І СИПУЧИХ ПОРІД ТА ПРОБ ШЛАМУ:  

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ  
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Практичний досвід проведення досліджень слабоконсолідованих і сипучих порід свід-

чить про те, що одержати необхідну інформацію про їхні фільтраційно-ємнісні та електричні 
властивості здебільшого неможливо, оскільки подібні колектори руйнуються у процесі буріння 
і виносяться на поверхню у вигляді шламу або піску. 

Слабозцементовані зразки також руйнуються в процесі виготовлення з них циліндрів або 
під час насичення їх пластовою водою під вакуумом. При цьому вивчаються більш ущільнені 
різновиди порід, які, як правило, не є колекторами вуглеводнів. Отже, втрачається пряма 
геологічна інформація про конкретний підрахунковий об’єкт, а це не дає змоги в повній мірі 
охарактеризувати вплив різних факторів на фільтраційно-ємнісні властивості продуктивного 
розрізу, оскільки винесення керну з використанням застарілих технологій його відбору не 
перевищує 70 %. 

Відсутнє також петрофізичне забезпечення досліджень слабоконсолідованих і сипучих 
порід-колекторів для нафтогазоносних регіонів України, що не дозволяє використовувати 
отримані результати під час інтерпретації даних ГДС, прогнозуванні колекторських властивос-
тей порід на нових перспективних площах, обґрунтування кондиційних значень фільтраційно-
ємнісних параметрів, підрахунку запасів нафти і газу.  

У зв’язку з цим у Львівському КНДЦ УкрНДІгазу розпочаті роботи з відпрацювання ме-
тодичних питань і створення вимірювального комплексу, що містить в собі систему високого 
тиску, яка складається із джерела тиску (ручного пресу або плунжерного насосу), 
з’єднувальних трубок, вентилів, манометрів і кернотримача, в якому відбувається ущільнення 
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зразка і вимірювання його фільтраційно-ємнісних, електричних і деформаційних властивостей 
слабозцементованих і сипучих порід.  

Блок вимірювань складається із приладу для вимірювання електричного опору порід, 
об’ємів флюїдів і вертикальних лінійних зміщень керна з використанням відповідно бюретки та 
індикатора годинникового типу.  

Відмінною рисою запропонованого кернотримача є заміна гумової манжети на фтороп-
ластову втулку, яка впресована в його металічний корпус. Це дозволяє моделювати ущільнення 
без бокового розширення об’єму породи. Герметичність кернотримача досягається застосуван-
ням гумових кілець, розташованих на обох штоках.  

Запропонована установка дає можливість послідовно вимірювати на одному і тому ж 
зразку низку петрофізичних параметрів: абсолютну газопроникність, відкриту і ефективну порис-
тість, параметр пористості, залишкове водонасичення, параметр насичення, ефективну проник-
ність по воді і гексану та деформаційні властивості порід (об’ємне стиснення, модуль Юнга, 
зменшення ефективного і динамічного об’єму колектора). 

Проведені експерименти на одиничних зразках слабоконсолідованих і дезінтегрованих 
пісковиків майкопської серії Субботінського нафтового родовища засвідчили, що відносне 
зменшення довжини зразка в процесі навантаження відбувається поступово без різких змін. 
Починаючи з вертикальних тисків 24,5–29,4 МПа, темп усадки зразків дещо зменшується. 
Одночасно з пористістю вивчалася і зміна абсолютної газопроникності кар’єрного піску та 
штучно сформованих циліндрів піщано-глинистих порід Субботінського нафтового родовища. 
Усі дезінтегровані (сипучі) проби характеризувалися високою початковою абсолютною газоп-
роникністю-у межах (298–553)·10-3 мкм2. У процесі поступеневих навантажень вона поступово 
зменшувалася до 2 разів і більше. Максимальне зменшення проникності відбувалося у межах 
навантажень (139–2119,5) · кгс/см2 · см2, тоді як в подальшому абсолютна газопроникнісь 
зменшувалась слабо.  

Проведені нами експерименти засвідчили, що залежно від ефективного тиску (5–45МПа) 
відносна зміна висоти дезінтегрованих пісковиків змінювалась від 4,2 до 22,3, а піску кар’єрного 
від 0,084 до 10. Відтворюваність фільтраційно-ємнісних властивостей (ФЄВ) дезінтегрованих 
пісковиків і штучно ущільнених під ефективним тиском від 5 до 32МПа в порівнянні з їхніми 
ФЄВ у первинному стані задовільна. Максимальна розбіжність у величинах відкритої пористості 
склала 0,14абс. %, а проникності-близько 19·10-3 мкм2 за абсолютних значень пористості 20–23 %  
і проникності (50–180) ·10-3 мкм2. 

Стабілізація фізичних властивостей слабоконсолідованих і крихких порід, як правило, 
відбувається при ефективних тисках 30–35 МПа, що дозволяє науково обґрунтувати методику 
моделювання процесу гравітаційного ущільнення піщано-алевритових порід. Отже, проведені 
тестові дослідження сипучих порід засвідчили, що за допомогою зазначеного обладнання можна 
проводити різноманітні лабораторні експерименти з вивчення петрофізичних характеристик 
згаданих порід. Ця апаратура дозволяє також проводити аналогічні дослідження і з консолідова-
ними породами-колекторами із використанням конструкцій стандартних кернотримачів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАТУРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВПРОВАДЖЕННЯ 
КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ СЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Базовим елементом контролю змін стану навколишнього природного середовища та ре-

гулювання відносин у системі людина-природа є отримання та аналіз своєчасної і достовірної 
інформації, що полягає у здійсненні комплексних моніторингових досліджень. 

До переліку природних екосистем, що зазнають найсуттєвішого впливу господарської 
діяльності, слід віднести прибережні смуги та прилеглі до них ділянки акваторій і суходолу. 
Підготовка та постійне оновлення інформаційної бази фізичних характеристик середовища та 
стану їх екосистем дозволяють скорегувати плани розвитку прибережних територій і визначити 
шляхи мінімізації впливу господарської діяльності на природні комплекси в цілому.  

Колективом відділу сучасного морського седиментогенезу Інституту геологічних наук  
у співробітництві з фахівцями інших установ НАН України та Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка в межах території полігону Експериментального відділен-
ня Морського гідрофізичного інституту НАН України (південний берег Криму) започатковано 
натурний експеримент з впровадження комплексного моніторингу стану навколишнього 
середовища в зоні взаємодії суходолу та моря. Основною метою робіт є створення в межах 
певної території комплексної системи спостережень за параметрами навколишнього середови-
ща, що обумовлюють процеси обміну речовини та енергії між компонентами системи суходолу 
та моря (метеорологічна обстановка, гідрофізичні параметри акваторії), якісними властивостя-
ми речовини, що переноситься, та компонентами-індикаторами екологічного стану суходолу, 
морського та атмосферного середовищ.  

Система контролю навколишнього середовища дозволяє отримувати інформацію впро-
довж року із заданою дискретністю та за необхідності збільшувати чи зменшувати частоту 
спостережень, має оптимальну мережу та охоплює дослідженнями значну кількість об’єктів  
і природних процесів для забезпечення надійної індикації, об’єктивного аналізу та надання 
прогнозів щодо їхнього стану. В методичному плані система неперервних одночасних спосте-
режень включає такі об’єкти, як: 

- денна поверхня літосферної частини ділянки досліджень (грунти суходільної частини 
району в межах площ активного виносу теригенної речовини в акваторію, включаючи анпро-
погенно змінені ділянки);  

- атмосферні потоки твердої речовини, її склад, особливості фракціонування в процесі 
транспортування та надходження до водної поверхні;  

- морське середовище в межах активного надходження та перерозподілу континенталь-
ної осадкоутворюючої речовини, її трансформації під дією гідродинаміки акваторії, взаємодії  
з органічною речовиною та вертикальної структури;  
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- донні відклади акваторії в межах районів активної седиментації морської завислої ре-
човини, їх екологічний стан, особливості сезонних змін у поверхневому шарі.  

Вибір об’єктів спостережень базується на тому, що більшість природних процесів, які 
відбуваються в зоні взаємодії суходіл-море, залежить від закономірностей надходження пото-
ків речовини в напрямку суходіл – акваторія. Цей процес, головним чином, має односторонню 
направленість і проходить за участю активного перенесення континентальної речовини гідрос-
ферним (надходження речовини в складі прісних вод поверхневих водотоків, абразія берегових 
схилів узбережжів, субмаринне розвантаження прісних вод у межах акваторії шельфу, надхо-
дження осадового матеріалу з площинним змивом), а також атмосферним (аерозольне перене-
сення речовини з території суходолу в акваторію, вимивання аерозолю дощовими водами з 
атмосфери в межах акваторії) шляхами. Водночас літосфера є єдиним джерелом надходження 
твердої речовини з суходолу в межі акваторії, а також остаточним місцем захоронення (донні 
відклади) трансформованої та сепарованої в процесі надходження та перерозподілу в акваторії 
завислої речовини. Біосфера та атмосфера відіграють роль середовищ, у яких відбувається 
трансформація потоків природної континентальної речовини на всіх стадіях надходження  
в морське середовище і перебіг фізичних і біологічних процесів, що впливає на інтенсивність 
депонування потоків речовини в донних відкладах. Можливі шляхи пересування антропогенної 
речовини в системі суходіл-море співпадають, головним чином, з шляхами надходження 
природної речовини, за винятком процесів абразії берегів, та додатково включають безпосере-
днє надходження в акваторію з різних антропогенних джерел, розташованих у межах акваторії, 
та об’єктів антропогенної діяльності на морі. Тому найбільш об’єктивним та інформативним 
способом контролю досліджуваних процесів є натурні спостереження за осадовою речовиною, 
які б включали створення постійно діючих систем накопичення та відбору натурного матеріалу 
на всіх стадіях його перенесення, комплекс лабораторних досліджень ряду індикаторів стану 
природного середовища, аналіз накопичених безперервних рядів даних та подальше прогнозу-
вання змін у складі природних систем. 

У зв’язку з тим, що індикатори стану природного середовища мають нести об’єктивну 
інформацію, виникає необхідність створення умов “нагромадження” фактичного матеріалу за 
певні проміжки часу та запобігання впливу “ситуативних” хибних вимірів у динамічних сере-
довищах. Найбільш інформативним способом спостережень та отримання надійного натурного 
матеріалу можуть слугувати седиментаційні пастки для відбору завислої речовини в досліджен-
нях як атмосферного, так і морського середовищ. Зависла речовина, з точки зору практичної 
екології, є чутливим індикатором забруднення навколишнього середовища, а також переносни-
ком забруднюючих речовин на дальні відстані, що дозволяє використовувати її при екологічній 
оцінці акваторій. Таким чином, вибір моніторингу саме таких компонентів навколишнього 
середовища, як атмосферний аерозоль, морська зависла речовина та верхній шар донних відк-
ладів, обумовлений тим, що тверда речовина, задіяна у фізичних процесах взаємодії суходолу  
і моря, постачає інформацію про склад осадкоутворюючих потоків за певний відрізок часу і має 
позитивний “накопичувальний” ефект.  

Функціонування системи досліджень відбувається в режимі щомісячних вимірів таких 
показників, як:  

- інтенсивність накопичення речовини в седиментаційних пастках у шарі води; 
- інтенсивність накопичення речовини в донних пастках; 
- співвідношення основних компонентів мінерального складу седиментаційної речовини,  
- співвідношення гранулометричних фракцій – глиниста складова/псаміто-алевритова 

складова,  
- стан, поширення та часові зміни первинних біотичних комплексів акваторії, зокрема 

склад і структура планктонних і бентосних угруповань у районі спостережень, їх часовий і пло-
щинний розподіл, 

- вміст органічного вуглецю (Сорг), 
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- співвідношення між вмістом забруднювачів-індикаторів як природного, так і антропо-
генного походження в завислій речовині та їх вмістом у грунтах узбережжя, атмосферному 
аерозолі та донних відкладах, їх часові зміни та площинний перерозподіл. 

На сьогодні, завдяки тривалому часу спостережень та залученню широкого спектру ана-
літичних досліджень (рентген-дифрактометричний метод, електронна мікроскопія, викорис-
тання лазерного седиментографу, рентген-флуорисцентний аналіз, дослідження фіто- та зооп-
ланктонних асоціацій), створено репрезентативну базу даних, виявлено ряд закономірностей 
щодо розподілу та складу осадової речовини в ланцюзі суходіл – донні відклади, досліджено 
сезонні особливості розподілу небезпечних елементів у її складі.  

Загалом, подальші натурні дослідження в рамках поставлених завдань, при постійному 
функціонуванні системи безперервних спостережень, дозволять визначити перебіг основних 
природних процесів, реальний ступінь забруднення, а також з певною імовірністю дослідити 
географію джерел надходження забруднювачів та спрогнозувати спрямованість процесів 
природного самоочищення.  
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ  
ГУБОВСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ  
(КИРОВОГРАДСКИЙ БЛОК, УКРАИНСКИЙ ЩИТ) 

 
С целью определения характера зональности изучен эндогенный геохимический ореол 

Губовского золоторудного проявления. Подобные научно-методические исследования обычно 
заключаются в геохимическом опробовании рудных тел и вмещающих пород по доступным 
разрезам с целью дальнейшей интерпретации особенностей распределения химических элеме-
нтов для выявления основных геохимических характеристик рудных тел и, в первую очередь, 
характера зональности. В нашем случае полигоном для подобного исследования послужило 
основное рудное тело (рудное тело № 1) Губовского золотопроявления, прослеженное скважи-
нами до горизонта -330 м по 19 профилям. 

Губовское золоторудное проявление локализуется в южной части Клинцовского рудного 
поля, расположенного, в свою очередь, в центральной части Кировоградского блока Украинс-
кого щита [1]. В тектоническом отношении это зона субмеридионального Кировоградского 
глубинного разлома. Вмещающими рудные тела породами являются различные по составу 
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гнейсы и кристаллосланцы чечелеевской свиты ранне-протерозойского возраста, инъецирован-
ные подчинённым количеством пегматоидных и аплито-пегматоидных гранитов кировоградс-
кого комплекса. Рудные тела представляют собой крутопадающие, согласные со вмещающими 
породами зоны развития кварцевых, полевошпат-кварцевых прожилков. Сульфидная минера-
лизация скудна – первые проценты, и проста по составу – пирит, арсенопирит, лёллингит, 
пирротин, халькопирит. Ещё более редки галенит, сфалерит, пентландит, брейтгауптит. Само-
родные элементы – золото, висмут, мышьяк, сурьма. Характерно присутствие теллуридов 
висмута – пильзенита, хедлейита (определения сделаны микрозондовым методом, В. С. Мона-
хов, С. Н. Бондаренко). 

Для выявления характера зональности выбран круг элементов, индикаторных для рудно-
го процесса данного золотопроявления: Au, As, Bi, Ag, Cu, Co, Pb, Ni, Zn. На основе массовых 
спектральных, пробирных, спектрозолотометрических анализов по методике О. С. Клюева 
(ИМГРЭ) [2] был произведен анализ поведения этих элементов на разных горизонтах рудопро-
явления. Последовательно были выполнены следующие операции: определялась процентная 
доля каждого элемента в суммарном балансе всех учитываемых металлов на двух горизонтах; 
рассчитывался коэффициент контрастности зональности, представляющий собой отношение 
запасов каждого элемента верхнего и нижнего горизонтов; сверху вниз ранжировались индика-
торные элементы по степени убывания коэффициентов контрастности. 

Как известно [3], геохимическая зональность отражает последовательность рудоотложе-
ния. Так, прямая геохимическая зональность выражается в том, что минералы более ранних 
минеральных ассоциаций и, соответственно, составляющие их химические элементы отлагают-
ся на нижних гипсометрических уровнях (т. е. в нижних частях рудных тел), а минералы более 
поздних минеральных ассоциаций и, следовательно, составляющие их элементы – на более 
высоких гипсометрических уровнях. В нашем случае, в качестве типоморфного элемента для 
более ранних минеральных ассоциаций выбран мышьяк, входящий в состав арсенопирита  
и лёллингита, а для более поздних – золото и висмут, отлагающиеся в виде самородного золота, 
самородного висмута и теллуридов висмута. Выявилась следующая картина: мышьяк концент-
рируется преимущественно на нижних горизонтах исследуемого рудного тела, а золото и висмут – 
на верхних, т. е. в соответствии с законом прямой геохимической зональности. Анализ произ-
водился по шести профилям (№ № 6, 9, 11, 14, 15, 19) и на глубину-до горизонта -250. Выяв-
ленная по данным профилям картина в целом подобна, однако в одном случае (профиль № 19) 
ниже горизонта накопления мышьяка (горизонт -90) вновь наблюдается накопление золота и 
висмута (горизонт -170), что позволяет предполагать существование на глубине следующей 
зональной рудной колонны и повышает, таким образом, перспективность Губовского золото-
рудного проявления. 
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ОПТИМАЛЬНЕ ДОАНАЛІТИЧНЕ ЛАБОРАТОРНЕ  
ТА ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ГЕОЛОГІЧНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ УКРАЇНИ 
 

Геологічний депозитарій – це багаторівнева ієрархічна система, що в завершеному стані 
має включати наступні взаємопов’язані складові:  

• речовинно-інформаційна основа (упорядкований депозитарний кам’яний матеріал,  
а також результати його описання і аналітичного дослідження у вигляді електронної бази даних),  

• комплекс аналітичного та іншого дослідницького обладнання та методик, що забезпечує 
комплексне речовинне дослідження депозитарного матеріалу, в тому числі кількісне визначення 
концентрацій оптимального набору хімічних елементів (аналітично-дослідницька складова),  

• інтерпретаційний блок (комплекс засобів і відповідні результати моделювання, уза-
гальнення і обробки аналітичних даних та інших результатів дослідження предметної множини 
зразків, що стосуються певного геологічного об’єкту, який в межах геологічного депозитарію 
розглядається як узагальнена одиниця зберігання). 

Зрозуміло, що функціонування та підтримання в належному стані геологічного депозитарію 
на сучасному рівні накладає певні вимоги щодо кожної з вказаних складових, включаючи вимоги 
взаємозв’язку і узгодженості між ними. Зважаючи на це, особливе значення в системі геологічного 
депозитарію має комплекс технологій, методик і технічних засобів первинної обробки кам’яного 
депозитарного матеріалу та підготовки (виготовлення) зразків і препаратів для проведення всього 
комплексу мінералого-петрографічних і аналітичних досліджень. Очевидно, що цей доаналітичний 
комплекс значною мірою визначає повноту і якість функціонування речовинно-інформаційної та 
аналітично-дослідницької складових, і таким чином суттєво впливає на результати, отримані  
в інтерпретаційному блоці депозитарію. Задачі, що має виконувати до аналітичний комплекс 
геологічного депозитарію, умовно, можна згрупувати в 4-и головні напрямки: (1) – підготовка 
(виготовлення) “макрозразків”; (2) підготовка препаратів для дослідження елементного (хімічного) 
складу; (3) підготування зразків для вивчення мінерального складу з виділенням мономінеральних 
фракцій або концентратів “інформативних” мінералів (як акцесорних так і породоутворюючих  
з легкої та важкої фракцій); (4) підготовка зразків тонкодисперсної складової. 

Підготовка “макрозразків” включає в себе виготовлення: 
• полірованих зразків, які повною мірою характеризують будову та мінеральний склад 

породи чи іншого депозитарного матеріалу; 
• шліфів (як традиційних, що застосовуються для петрографічних досліджень, так і не 

покритих склом, полірованих, на основі з епоксидного клею, які можна вивчати з допомогою 
оптичного і растрового електронного мікроскопу з мікроаналізатором) та аншліфів;  

• спеціалізованих препаратів для “мікрозондових” досліджень;  
• “орієнтованих” пластин для рентгенівських мікротекстурних досліджень. 
Підготовка “макрозразків” вимагає якісного каменерізного, шліфувального та поліруваль-

ного обладнання, а також можливість роботи з відповідним абразивним матеріалом (карборунд, 
окис хрому, алмазна паста) який залежить від завдання, що вирішується. 
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Підготовка препаратів для дослідження елементного складу тобто гомогенної, 
<200 МЕШ, “аналітичної пудри”, вимагає використання методик і обладнання (подрібнювачі, 
млини, стирачи і т. п.), що забезпечують мінімізацію втрат та запобігання забруднення препа-
ратів матеріалом робочих поверхонь. 

Підготовка зразків для вивчення мінерального складу включає в себе: 
• подрібнення до заданої розмірної фракції для забезпечення максимальної розкритості 

мінеральних фаз з мінімальними втратами вихідної речовини та мінімальним виходом занадто 
дрібної (пилуватої) фракції; 

• скорочення подрібненого матеріалу шляхом квартування до оптимальної представни-
цької кількості; 

• розділення (фракціонування) за фізичними властивостями мінералів, яке проводиться  
у важких рідинах і з використанням методів магнітної на сепараторі СИМ 1 та магнітогідроста-
тичної сепарації (останній метод дозволяє фракціонувати немагнітні мінерали з густиною від 
1,5 до 6 г/см3 з необхідним інтервалом густини на сепараторі ФГС 200).  

• діагностика та формування мономінеральних фракцій під бінокуляром з використан-
ням вдосконаленого ультрафіолетового освітлювача ОСЛ 1. 

Підготовка зразків тонкодисперсної складової виконується переважно при вивченні 
осадових порід, що містять пелітову складову, яка представлена як уламковим так і глинистим 
матеріалом. Для вилучення пелітової складової зразка після подрібнення та розмочування, 
виконується диспергація під дією ультразвуку на установці УЗДН та подальше виділення 
фракції <0,01 (0,005) за допомогою гідроциклону. Актуальним в вивченні, є гранулометричний 
аналіз пелітової складової та отримання необхідної кількості матеріалу заданих гранулометри-
чних фракцій шляхом седиментації для вивчення їх мінерального (рентгеноструктурний метод) 
та хімічного (рентгенфлуоресцентний аналіз) складу. 

Доаналітичний комплекс, стисла характеристика якого наводиться вище, реалізовано в 
лабораторії мінералого-геохімічних досліджень геологічного факультету Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевченка. Технічні і методичні можливості цього комплексу  
в цілому забезпечують оптимальне функціонування прототипу геологічного депозитарію території 
України, що створюється у відповідності з програмою робіт за темою № 11 БФ 049-01 (Комплекс-
на програма “Надра” Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 
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ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ В ЕВОЛЮЦІЇ  
ФАУНІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПІЗНЬОГО ДОКЕМБРІЮ 

 
Дослідження фауни пізнього докембрію мають дуже коротку історію. Фактично всю пе-

ршу половину ХХ століття існування макрожиття у докембрійських відкладах заперечувалось 
більшістю провідних палеонтологів. Поодинокі знахідки залишків докембрійської фауни (в 30–
40-х роках минулого століття їх вважали то кембрійскими, то навіть більш молодими)  
та відкриття перших великих місцезнаходжень показали, що кембрію передував надзвичайно 
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унікальний період історії органічного світу. У 1952 році Б. С. Соколов запропонував назвати 
цей період вендом. 

Перших істотних успіхів у вивченні фауни і флори верхнього докембрію України досяг-
нуто наприкінці 60-х – на початку 70-х років ХХ століття. Саме тоді почалося всебічне вивчен-
ня розрізу верхньої частини протерозою, відслоненого долинами Дністра та його лівих прито-
ків. Результатом стала розробка схеми стратиграфічного розчленування вендських відкладів. 
В процесі проведення цих досліджень зроблено надзвичайно цікаві знахідки цілого комплексу 
відбитків багатоклітинних макроорганізмів та слідів їхньої життєдіяльності на більшості стра-
тиграфічних рівнів, які раніше вважалися палеонтологічно “німими”. [1-3]. В 70-х роках завдя-
ки будівництву Новодністровської ГАЕС М. А. Федонкіним [4, 5] було відкрито і досліджено 
одне з найунікальніших місцезнаходжень вендської фауни в світі, що дозволило зробити 
глобальну кореляцію вендського фауністичного комплексу Поділля з аналогічними біотами 
Південної Австралії, Білого моря Росії, Намібії, Канади тощо. 

Дослідження докембрійських фаун особливо пізньовендських зараз інтенсивно прово-
дяться на всіх континентах. Вони показали, що Metazoa докембрію є унікальним явищем  
в історії життя на Землі, яке виникло, бурхливо розвинулось і згасло майже не маючи прямого 
еволюційного продовження. Такі фактори вендської біоти, як одномоментна поява в різних 
регіонах земної кулі однотипних організмів, седентарних та малорухливих форм, гігантизм цих 
створінь роблять фауну венду абсолютно не схожою на те, що з’явилося на Землі в результаті 
“кембрійського вибуху”. Регулярно з різних місцезнаходжень надходять нові повідомлення про 
відкриття відбитків незвичайних істот, які, будучи м’якотілими, безскелетними – збереглись  
у вигляді рельєфних відбитків в товщах кварцитів, пісковиків, аргілітів та глин. Кожна з цих 
знахідок крок за кроком наближають нас до розгадки феномену вендської біоти, феномену 
життя на планеті. Дослідження, проведені автором, дозволяють більш ніж удвічі розширити 
перелік таксонів в біоценозах, які на різних стратиграфічних рівнях населяли вендські моря і 
лагуни на теренах українського Поділля.  

Останнім часом все більше уваги приділяється вивченню та реконструкції палеоекологі-
чних умов докембрію, як надзвичайно важливого, а може й вирішального фактора в еволюцій-
ному процесі. Як і в наш час, головною проблемою життя в пізньому докембрії були глобальні 
екологічні зміни. Metazoa венду знаходилися на низьких ступенях еволюційного розвитку, 
були дуже вразливими до таких факторів як температура середовища (води), його хімічного 
складу (кількість кисню, сірки, CO2), інтенсивності сонячної енергії та інших складових екоси-
стеми. Аналіз тафономії залишків вендських організмів показує, що ці здавалось би примітивні 
за будовою тварини, інтенсивно адаптувалися до різких змін умов існування, а при наближенні 
параметрів середовища до критичних значень – мігрували в зони більш комфортні для існуван-
ня [6, 7]. Можливим фактором, що сприяв утворенню нових ніш екосистеми, очевидно була 
конкуренція за панування в середовищі, що й спонукало мобільніші види мігрувати, адаптува-
тися до нових умов тобто еволюціонувати. 

У вивченні найдавніших на Землі біот ще надзвичайно багато білих плям. Продовження 
досліджень в цьому напрямку повинно дати відповідь на дуже актуальні запитання сьогодення: 
як виникло життя на Землі, що сприяло його еволюції, чим загрожують нам різкі екологічні 
зміни на нашій планеті.  
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ЕКОЛОГІЯ КОРАЛОВИХ УГРУПОВАНЬ ГОТЕРІВУ КРИМУ 
 

Викопні органогенні споруди відрізняються надзвичайною різноманітністю біоти, стро-
катістю фаціальних умов і складністю в якості об’єкту геологічної з’йомки. Незважаючи на 
наукову карколомність цих об’єктів, на їх вивчення ніколи не шкодували витрат, і, звичайно, 
не тільки через велику цікавість викопних біогермів в палеонтологічному аспекті. Ці споруди, 
або так чи інакше пов’язані з ними фації нерідко є колекторами вуглеводнів. Сьогодні вивчен-
ня викопних органогенних споруд може набути ще одну сферу практичного застосування. Це 
пов’язано з використанням ретроспективного підходу в вирішенні проблеми загибелі сучасних 
коралових рифів внаслідок глобальних кліматичних змін.  

На протязі геологічної історії Землі цілком реально підібрати ситуації із схожими еколо-
гічними рисами, на основі яких можна було б спрогнозувати події в сучасних коралових угру-
пуваннях. Так, на протязі крейдового періоду склерактинієві рифові угруповання (а саме вони  
є основою сучасних рифів) витісняються рудистовими, причому особливо успішно – в найбільш 
типовій для склерактиній тропічній зоні. Причина цього вбачається, зокрема, в підвищенні 
температур морської води в тропіках [4]. До того ж все це супроводжувалося парниковим 
ефектом і аноксичними подіями в морських екосистемах. Тому екологія коралових угруповань 
ранньої крейди (а саме, валанжин-готерів, тому що пізніше ситуація вже стала надто специфіч-
ною) до певної міри може розглядатися як модель сучасних процесів в рифових екосистемах.  

Об’єктом даного дослідження є коралові угрупування готеріву Другого пасма Кримсь-
ких гір в басейні р. Бодрак. Не зважаючи на умови сталої трансгресії [3], готерівські органо-
генні споруди тут переважно не досягали розвитку справжніх біогермів. Причини пригнічення 
коралового угруповання можна реконструювати за допомогою аналізу кривих смертності і змін 
в його трофічній структурі.  

З чисто стратиграфічних причин, таке дослідження зручніше почати з гетеротрофної 
(“лагунної”) складової коралового угруповання, оскільки відповідні відклади стратифіковані,  
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і можна прослідкувати динаміку ситуації в часі. Досліджувались зміни в трьох послідовних  
в часі (І, ІІ, ІІІ) консорціях1 морського їжака Тoxaster retusus (рис. 1.). Палеонтологічний мате-
ріал походить з Первомайського кар’єру (с. Трудолюбівка, Бахчисарайський р-н., АР Крим).  

 

 
 

Рис. 1. Профіль через вскришу Первомайського кар’єру: 
1 – діорити; 2 – вапняки з колоніальними склерактиніями, 3 – пісковики, 4 – “циклолітесові” вапняки, 5 – трігонії, 
морські їжаки, 6 – піскуваті “циклолітесові” вапняки; 7 – піски, 8 – задерновані чи закриті осипом поверхні 

 
Трофічна структура як показник благополуччя угруповання найбільш чітко виступає  

у своїй, так би мовити, зворотній формі (як частота особин, яких жоден хижак не з’їв; або, вірогід-
ність ненасильницької загибелі особин). В умовах деградації угруповання вона має зростати.  
В трьох послідовних в часі досліджених угрупованнях таке зростання дійсно спостерігається, 
але відміни між вибірками не є достовірними. Однак, роль конкретних хижаків для популяції 
Тoxaster достовірно змінюються. Узагальнено кажучи, частка хижаків, що діяли на поверхні 
осаду, зростає за рахунок тих, що поїдали токсастерів в природному для цього риючого органі-
зму середовищі – в товщі осаду. Очевидно, як і сучасні спатангоїди, токсастери при зниженні 
концентрації кисню з’являлися на поверхні, де і ставали жертвами епіфаунних хижаків.  

Аналіз кривих смертності показує, що за досліджений проміжок часу імовірність загибе-
лі молодих особин на ранніх стадіях їх існування в якості риючого бентосу відчутно зросла. 
Якщо поширити на токсастерів дані по сучасним спатангоїдам, молодий морський їжак макси-
мально захищений. Внаслідок відносно великого відношення поверхні до об’єму, він може 
дозволити собі практично нерухомий спосіб життя, і вірогідність загибелі на цій стадії дуже 
низька. Цьому відповідають криві смертності токсастерів з угруповань І і ІІ. Але під час існу-
вання угруповання ІІІ якісь причини (нестача їжі або кисню) змушували молодих токсастерів 
залишати безпечні сховища набагато раніше, ніж звичайно.  

Якщо об’єднати ці дані з даними по трофічній структурі (зростання вірогідності загибелі 
токсастерів від епіфаунних хижаків, порівняно з інфаунними), здається безперечним, що 
гетеротрофна складова готерівської коралової екосистеми періодично страждала від аноксії. Це 
може бути свідченням деградації автотрофної (склерактинієво-зооксантеллової) складової 
угруповання. В зв’язку з цим виникав і дефіцит їжі, основними постачальниками якої також 
були корали. Але що ж спричиняло загибель (чи пригнічення) самих коралів? 

Як видно з рис. 1, історія склерактинієвого палеоугруповання Первомайського кар’єру  
в принципі укладається в схему “береговий риф-атол”; причому досліджені консорції з Тoxaster 
retusus в якості системоутворюючого елементу належить саме до цієї останньої стадії. Почина-
вся розвиток коралів тут на скельному виступі діоритів, які початково, очевидно, представляли 
собою острів. На відміну від класичної схеми утворення атолу, в ході розвитку трансгресії 
каркасними кораловими вапняками був перекритий і цей центральний вихід діоритів (тепер 
вже підводний); але на час існування лагунного угруповання, що досліджувалось, і ці склерак-
тинії вже були поховані під осадом. Склерактинієві поселення, які годували, постачали киснем 
і захищали від хвиль вивчене нами угруповання лагуни, очевидно, були розташовані на певній 

                                                           
1 “консорція” приймається в розумінні В. В. Мазінга [2].  
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досить значній відстані від дослідженої ділянки. Можна сподіватись на їх виявлення в півден-
ному та південно-східному напрямку (приблизно, по падінню порід), але тут вони закриті 
ритмічними відкладами, які ми поки що умовно визначаємо як “передрифові” – відкладами 
схилу, зовнішнього по відношенню до зони біостромів і біогермів. Остання в ході розвитку 
ранньоготерівської трансгресії неухильно зміщувалася на північ [3].  

Така ситуація, разом з досить швидким зменшенням кутів падіння шаруватості випов-
нення на рис. 1 ніби свідчить на користь того, що гальмівним фактором розвитку склерактиніє-
вих угруповань готеріву на даній території дійсно була велика кількість теригенного матеріалу, 
що поступав в басейн [1]. Але той же самий ефект могло дати і уповільнення росту скелету 
коралів. Дані по сучасним рифам показують, що життєздатне угруповання до певної міри може 
“перерости” несприятливі седиментаційні умови в басейні, тоді як при уповільненні росту – 
руйнується. Тобто, не можна вважати доведеним, що кількість теригенного матеріалу, що 
поступала в даний палеобасейн, була сама по собі несумісна з сталим розвитком рифів. Питан-
ня про фактори пригнічення склерактинієвих угруповань в ранньому готеріві Гірського Криму 
потребує подальшого вивчення. 

Подяки.  
Автори щиро дякують студенту М. Кулінічу за допомогу в зборі матеріалу. 
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ОПТИМАЛЬНЕ АПАРАТУРНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ  

ГЕОЛОГІЧНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ УКРАЇНИ 
 

Для створення та забезпечення функціонування інформаційної складової депозитарію 
України необхідно мати комплекс аналітичного обладнання, дослідницьких методик та про-
грамного забезпечення які спроможні вирішувати широке коло задач пов’язаних з досліджен-
ням речовинного складу накопичуваної речовинної складової депозитарію. Фактично йдеться 
про комплекс, який має забезпечити можливість масштабних досліджень елементного складу 
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зразків гірських порід, мінералів та будь-яких об’єктів оточуючого середовища на широке коло 
хімічних елементів (бажано усіх природних) з певною чутливістю та точністю. Вже декілька 
років прототип такого комплексу існує в лабораторії мінералого-геохімічних досліджень 
кафедри мінералогії, геохімії та петрографії. Його подальше удосконалення та використання 
проводиться в рамках держбюджетної теми № 11БФ049-01. 

З огляду на певні матеріальні труднощі, які не дозволяють нам залучати до складу ком-
плексу найсучасніші прилади та методики, нами прийнята концепція мінімально достатнього 
парку обладнання з програмно-методичним забезпеченням власної розробки. Базовим аналіти-
чним методом обраний рентгено-спектральний метод визначення вмісту хімічних елементів, як 
один з універсальних (охоплює досить широке коло елементів), точних та доступних за ціною 
обладнання. Він має певні обмеження за межею визначення, але співвідношення між значен-
нями цього параметра та кларком хімічних елементів дає можливість виділити низку хімічних 
елементів з контрастною поведінкою в природних процесах (“індикаторних” елементів), ви-
вчення розподілу яких дає можливість досліджувати характер цих процесів, типізувати та 
класифікувати геологічні об’єкти. Дуже важливою характеристикою цього методу є те, що він 
практично (а в більшості і абсолютно) не деструктивний. Тобто речовина не знищується  
в процесі аналітичних вимірювань і може досліджуватися більш точними і сучасними метода-
ми в майбутньому, що дає змогу практично необмежено доповнювати інформаційну складову 
геологічного депозитарію.  

Багаторічний досвід роботи в цій галузі дає нам можливість не тільки ефективно вико-
ристовувати прилади та методики заводського виробництва, а й конструювати оригінальне 
обладнання спеціального призначення [1], розроблювати для нього відповідні методики до 
певної міри унікального характеру [2,3] та використовувати все це в масових дослідженнях [4]. 

Комплекс аналітичного обладнання на сьогодні складається з наступних приладів:  
- Спектрометр рентгенівський багатоканальний СРМ-25 з фіксованими спектрометрич-

ними каналами з хвильовою дисперсією – забезпечує визначення вмісту головних петрогенних 
елементів; 

- Спектрометр рентгенівський СЕР-01 ELVAX-Mini – забезпечує визначення вмісту мік-
роелементів; 

- Спектрометр рентгенівський СЕР-01 ELVAX-Light – забезпечує визначення вмісту 
мікро- та макроелементів; 

- Дифрактометр рентгенівський загального призначення ДРОН-1УМ – забезпечує ви-
значення мінерального складу зразків; 

- Електронний мікроскоп-мікроаналізатор РЕММА-202М – забезпечує визначення складу 
окремих мінеральних фаз з локальністю кілька мікронів.  

- Рентгенофлуоресцентний спектрометр мікроРФС власної конструкції для дослідження 
хімічного складу мікрозразків – забезпечує дослідження домішкового складу окремих мікрозе-
рен мінералів, зокрема акцесорних, та оцінки віку U, Th – вміщуючи мінералів методом загаль-
ного свинцю. 

Усі вказані прилади оснащені програмно-методичним забезпеченням власної розробки і 
забезпечують наступні вимоги до досліджуваних параметрів, які наведені в таблиці. 

 
№ 
з/п 

Параметри і фізичні величини 
що використовуються  

в науково-дослідній роботі 

Розмірність
та одиниця 
вимірювання 

Межа 
визначення 

Допустима 
похибка 

1 Вміст петрогенних окислів: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, 
FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, CO2, H2O-

% маси 0.001–0.005 % 
маси 

5–10 % відн.

4 Вміст Cl, S, F % маси 0.001–0.1 % 
маси 

5–10 % відн.

5 Вміст Cr, V, Co, Ni % маси 0.001–0.005 % 
маси  

5–10 % відн

6 Вміст Cu, Zn, Ga, Ge, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, 
Pd, Cd, Sn, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Bi, Pb, Th, U 

 % маси 0.001–0.005 % 
маси 

5–10 % відн. 
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Передбачається розширення комплексу шляхом створення енергодисперсійного рентге-
нофлуоресцентного спектрометра з радіонуклідним джерелом 241Am з метою поліпшення 
метрологічних характеристик визначення вмісту легких лантаноїдів та придбання квадруполь-
ного мас-спектрометра з лазерним пробовідбором (LA-Q-ICP-MS) для отримання можливостей 
локальних ізотопно-геохімічних та геохронологічних досліджень. 

Для успішного функціонування комплексу штат лабораторії укомплектований досвідче-
ними науковими працівниками та інженерами. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛОГЕНЕЗИСУ САМОРОДНОЇ МІДІ УКРАЇНИ 
 

Наведені нові дані щодо кристалогенезису самородної міді з основних рудопроявів України 
(Волинський міднорудний район, рудопрояви Жданівка, Чемерпіль та Курчиці). 

The new data about crystallogenesis of native copper from main occurrences of Ukraine 
(Volynian copper region, Zhdanivka, Chemerpil’ and Kyrchytsi occurrences) are given. 

Самородна мідь є середньопоширеним мінералом України та до останнього часу її ви-
вченню не надавалася належна увага. У зв’язку з відкриттям нових перспективних рудопроявів 
самородної міді постало питання вирішення проблеми її генезису. З метою встановлення 
кристалогенезису цього мінералу нами досліджена самородна мідь з наступних рудопроявів: із 
вендських вулканітів північно-західної частини Волино-Подільської плити; із зони окиснення  
в корі вивітрювання докембрійських ультрабазитів Жданівської інтрузії Бердичівського під-
няття Подільського блоку Українського щита (УЩ); із зони окиснення в корі вивітрювання 
ультрабазитів Чемерпільської структури Подільського блоку УЩ; із поліметалічних руд біля 
с. Курчиці в докембрійських карбонатних породах Волинського блоку УЩ. 
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Результати морфологічних досліджень дозволяють стверджувати, що основним спосо-
бом утворення самородної міді із рудопроявів України є вільна кристалізація, при цьому найс-
приятливіші умови для росту багатогранників мають місце при гіпергенній кристалізації. 
Оскільки форма більшості виділень самородної міді з рудопроявів України визначається зов-
нішніми чинниками, а саме середовищем кристалізації, то для гіпогенної і метаморфогенної 
міді характерною є ксеноморфна форма виділень, для гіпергенної – ідіоморфна. Проте незале-
жно від генетичного типу міді в тріщинах, порожнинах та іншому легкопроникному середови-
щі мав місце вільний ріст дуже дрібних кристалів міді – кристалізуються досконалі багатог-
ранники міді. За умов ендогенної кристалізації у вулканітах Волині утворюється широкий 
спектр габітусних типів багатогранників міді з переважанням ромбододекаедру, тетрагексаед-
рів і їх комбінацій. За умов екзогенної кристалізації в зонах окиснення (Жданівська інтрузія, 
Чемерпільський рудопрояв), найвірогідніше із пересичених в’язких розчинів, ростуть куби, 
октаедри, їх комбінації та дендрити. За умов метаморфогенної кристалізації (рудопрояв Курчиці) 
багатогранники міді зустрічаються досить рідко. Формування виділень міді шляхом заміщення 
чи перекристалізації спостерігаються дуже рідко, це стосується переважно взаємних відносин 
самородної міді, халькозину, куприту і тенориту в зонах окиснення. 

Домінуючим механізмом формування кристалів самородної міді з рудопроявів України 
є тангенціальний ріст площинами (100), рідше – (111), і тільки за умов пересиченого середо-
вища з’являються кристали з мікроблоковим механізмом росту. Виходячи із структури само-
родної міді найбільш поширеною та габітусною формою росту її кристалів мав би бути куб 
чи октаедр, потім – ромбододекаедр та структурно важливі тетрагексаедри. Проте статистич-
ні дані розвитку простих форм, наприклад, на кристалах вивченої волинської міді, свідчать 
про належність куба і октаедра до менш поширених форм, а домінуючими є ромбододекаедр 
та тетрагексаедри, які близькі до ромбододекаедра за геометричними константами. Однак 
ромбододекаедр і тетрагексаедри часто є пасивними формами росту, які виникають за раху-
нок виродження куба при високих швидкостях росту його граней. Про це свідчить наявність 
комбінаційної штриховки на поверхнях граней тетрагексаедрів і ромбододекаедра, яка орієн-
тована паралельно ребрам куба.  

Для природних кристалів важливим фактором впливу на еволюцію габітусних форм є 
домішки. Однак, вивчена мідь є надзвичайно чистим мінералом. Кристали міді у більшості 
випадків містять лише незначні домішки Fe, Ag, іноді Au. Тому причину зміни габітусних 
форм слід шукати в особливостях складу мідних розчинів і температури кристалізації міді. 
Тобто, відхилення (еволюція) огранення кристалів міді від найбільш структурно важливих 
форм {100},{110},{111} в бік менш важливих {hk0},{hkk},{hkl} вказує також на суттєвий 
вплив взаємодії розчинів і багатогранників міді, які ростуть. До того ж кубічний габітус крис-
талів міді найчастіше є результатом росту з сильно перенасичених розчинів (як це характерно 
для дендритів Жданівки), оскільки лише в таких умовах з’являються форми з невеликою 
кількістю граней, що ростуть найповільніше. 
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ПЕТРОГЕНЕЗИС ТИТАНОНОСНЫХ ГАББРОИДНЫХ ИНТРУЗИЙ  
КОРОСТЕНСКОГО ПЛУТОНА (УКРАИНСКИЙ ЩИТ) 

 
Петрогенезис титаноносных габброидных интрузий (ТГИ) Коростенского плутона до 

сих пор вызывает оживленную дискуссию. Большинство предложенных моделей являются 
достаточно схематическими и ни одна из них не учитывает всего разнообразия данных, отно-
сительно тектонических условий внедрения, форм залегания, особенностей геологического 
строения ТГИ, а также специфики вещественного состава и структурно-текстурных характери-
стик слагающих их пород. Сравнение с известными проявлениями титаноносных габброидов, 
связанными с протерозойскими анортозитами на Балтийском и Канадском щитах, дает возмо-
жность оценить влияние геотектонических и структурно-реологических условий внедрения на 
характер локализации, формы залегания, структурно-текстурные особенности и вещественный 
состав титановых руд. В отличие от норвежских и канадских синкинематических комплексов 
анортозит-мангерит-чарнокит-гранитовой (АМЧГ) формации, характеризующейся богатым 
гемоильменитовым оруденением, приуроченным к рудным норитам и йотунитам, ТГИ корос-
тенского комплекса принадлежат к другому формационному типу. Крупномасштабные высо-
котемпературные деформации в условиях катазоны, имевшие место во время внедрения АМЧФ 
комплексов и способствовавшие эффективному обогащению наиболее мобильных приконтак-
товых зон Fe-Ti оксидно-рудными минералами, вплоть до образования сплошных руд, не харак-
терны для титаноносных интрузий Коростенского плутона. Внедрение последних происходило 
в структурно-реологических условиях эпизоны. Именно поэтому, они залегают в виде первич-
но-расслоенных тел, характеризующихся хорошо проявленной прототектоникой жидкой фазы 
и содержат только бедные и средне-вкрапленные ильменитовые руды. Окончательно опровер-
гается популярная в 70–80 годах гипотеза о метаморфогенном происхождении титановых руд 
в отдельных месторождениях Коростенского плутона. Выполненные авторами минералого-
петрографические исследования титаноносных габброидов Пенизевичской и Стремигородской 
интрузий показали, что низкотемпературные постмагматические преобразования не повлияли 
на перераспределение рудного вещества. Накопление Fe-Ti оксидных минералов в пределах 
всех исследованных интрузий происходило еще на магматической стадии. При этом, характер 
залегания титаноносных пород, обычная приуроченность максимальных концентраций Fe-Ti 
оксидно-рудных минералов к верхним и средним горизонтам интрузий, отсутствие явных 
микроструктурных признаков несмешиваемости расплавов однозначно опровергают влияние 
ликвационных явлений на рудообразование. С другой стороны, признаки расслоенности разно-
го масштаба, кумулятивные структуры пород, закономерные изменения минерального состава 
пород и химического состава породообразующих минералов указывают на то, что в становле-
нии титаноносных интрузий Волынского мегаблока ведущую петрологическую и минерагени-
ческую роль играли явления кристаллизационной и гравитационно-кинетической дифференци-
ации исходных базитовых магм. Наиболее важными факторами магматической эволюции, 
повлиявшими на рудогенезис были: 1) химический состав исходной магмы; 2) порядок крис-
таллизации и фугитивность кислорода; 3) гравитационно-кинетическое фракционирование 
отдельных кристаллических фази эффективность удаления устаточного расплава; 4) субсоли-
дусное переуравновешивание и распад твердых расплавов. Яркие доказательства магматической 
эволюции представлены исследованиями дифференцированных интрузий титаноносных оливи-
новых габбро, внедренных в пределах Володарск-Волынского габбро-анортозитового массива 
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(ВВМ). Тесная пространственная связь с лейкократовыми габброидами, тождественность изотоп-
ного возраста, наличие промежуточных петрографических разностей, унаследованность главных 
особенностей минерального и химического состава, а также состава главных породообразующих 
минералов, указывают на комагматичность титаноносных габброидов Федоровской, Крапивен-
ской и Рыжаны-Паромовской интрузий с вмещающими породами ВВМ. Перечисленные интру-
зии титаноносных оливиновых габбро образовались из остаточных порций магматического 
расплава, отделенного во время застывания главного объема габбро-анортозитового массива от 
существенно-плагиоклазового кристаллизата и выдавленного в тектонически-ослабленные 
зоны в пределах консолидированных участков этого же массива. Средневзвешенный химичес-
кий состав титаноносных интрузий ВВМ, а также выявленный порядок кристаллизации мине-
ральных фаз указывают на то, что их материнские расплавы на момент внедрения имели состав 
субщелочного ферробазальта (трахибазальта), умеренно обогащенного Fe, Tі и P. Ликвидусные 
температуры таких расплавов, согласно (Duchesne J. C. et al., 2006), составляют 1020–1045 оС. 
Первыми ликвидусными фазами должны быть Pl+Ol, к которым при дальнейшей котектичес-
кой кристаллизации, в зависимости от фугитивности кислорода, должны присоединяться 
Aug+Ilm або Aug+Ti-Mt.  

В случае титаноносных интрузий ВВМ, нагромождение существенно-плагиоклазовых 
кумулатов (лейкогаббро) в нижних частях магматических камер есть свидетельством кристал-
лизации с незначительной частью мафических минералов и ильменита в котектической ассоци-
ации и несущественным “захватом” остаточного расплава в интеркумулусе. Именно такой 
процесс должен сопровождаться наиболее эффективным насыщением остаточного расплава Ti и P. 
Дальнейшее понижение температуры сопровождалось расширением котектической ассоциации 
до Pl+Ol+Aug+Ilm+Ар с увеличением части мафических минералов и ильменита в кумулатах, 
а также ростом количества “захваченного” в интерстициях остаточного расплава, обеспеченно-
го увеличением его плотности. Именно эта ассоциация наиболее распространена в рудных 
габброидах мезократового состава, составляющих основной объем большинства титаноносных 
интрузий ВВМ. Из остаточного интерстициального расплава кристаллизуется ассоциация 
Pl+Aug+Ilm+Ti-Mt+Ap+Bi±Or±Qu. Значительная часть Fe-Ti оксидно-рудных минералов в иссле-
дованных интрузиях оливиновых габбро выделились из интерстициального расплава в интервале 
температур 780–910 оС, то есть на позднемагматической стадии. Именно поэтому они не претерпе-
ли видимого гравитационного накопления в донных частях магматической камеры, а, наоборот, 
сконцентрировались в приповерхностных и средних горизонтах интрузий. Фугитивность кислоро-
да также существенно влияла на порядок кристаллизации ильменита и титаномагнетита. 

Ильменит начал кристаллизоваться еще на раннемагматической стадии, но в дальней-
шем массово кристаллизовался совместно с титаномагнетитом. В основном позднемагматичес-
кая кристаллизация титаномагнетита, подтверждающаяся его исключительным накоплением в 
верхних горизонтах интрузий, а также формой выделений и интерстиционными соотношения-
ми с другими минералами, свидетельствует о малой фугитивности кислорода (ниже FMQ буфера) 
на раннемагматической стадии. Появление кумулятивных мелагаббро и ультрамафитов с наибо-
льшими концентрациями Fe-Ti оксидно-рудных минералов и апатита связано с возможностью 
гравитационно-кинетического фракционирования или флотации плагиоклаза в тяжелом остаточ-
ном расплаве ферробазальта. На микроструктурные особенности и качество руд существенно 
повлияли явления субсолидусного распада и переуравновешивания Fe-Ti оксидно-рудных минера-
лов, происходившие при температурах 470–650 оС. При этом, титаномагнетит утратил первичную 
гомогенность, приобретя разнообразие тканевых, решетчатых и пластинчатых структур прораста-
ния с новообразованными ильменитом, ульвошпинелью и плеонастом. Первичный ильменит, 
наоборот, приобрел почти стехиометрический состав и однородную микроструктуру.  

Несколько отклоняются от описанного порядка кристаллизации троктолиты Стремиго-
родской интруии, в которых обычный ликвидусный парагенезис субщелочного ферробазальта, 
представленный Pl+Ol, сменяется котектической ассоциацией Pl+Ol+Ilm+Ap, слагающей 
основной объем интрузии. В отличие от интрузий оливиновых габбро, авгит начинает кристал-
лизоваться последним, в основном из интеркумулусного остаточного расплава. Расширение 
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поля кристаллизации ильменита и апатита за счет авгита, определяющее специфику состава 
стремигородских руд, вероятно, связано со спецификой материнского субщелочного ферроба-
зальтового расплава – большей основностью и щелочностью, большим насыщением Ті и Р, 
меньшей фугитивностью кислорода, по сравнению с исходными расплавами титаноносных 
интрузий оливиновых габбро.  

Значительные отклонения от рассмотренного порядка кристаллизации присущи для ти-
таноносных норитов Пенизевичской интрузии. Обнаруженная в них котектическая ассоциация 
кумулятивных фаз Pl+Ilm+Орх±Ol не имеет аналогов среди исследованных титаноносных 
интрузий и, наоборот, чрезвычайно распространена в титаноносных габброидах Норвегии  
и Канады. По аналогии с титаноносными норитами норвежской провинции Рогаланд, можно 
предположить, что исходные расплавы Пенизевичской интрузии по химическому составу 
отвечали йотуниту, то есть обогащенному Fe и Ті монцодиориту. Незначительное содержание 
апатита свидетельствует о малом содержании фосфора в исходном расплаве. Химический 
состав ильменитов Пенизевичской интрузии, в отличие от гемоильменитов норвежских место-
рождений, характеризуется незначительным содержанием Fe2O3, зато повышенными концент-
рациями V2O3, что указывает на намного меньшую фугитивность кислорода в магматическом 
расплаве и, соответственно, на большие глубины кристаллизации. Об этом же свидетельствует 
отсутствие в породах титаномагнетита. В отличие от интрузий титаноносных оливиновых 
габбро ВВМ, Пенизевичская интрузия титаноносных норитов по вещественному составу 
существенно отличается от вмещающего ее габбро-анортозитового массива. Особенно показа-
тельным является более “примитивный” состав мафических минералов в титаноносных нори-
тах. Кроме того, данные изотопного датирования вмещающих Пенизевичскую интрузию 
анортозитов и прорывающих ее гранитов (Верхогляд В. М., 1995) указывают на несколько 
более древний возраст титаноносных норитов, сравнительно с интрузиями титаноносных 
оливиновых габбро. Все перечисленное свидетельствует о формировании исходного расплава 
Пенизевичской интрузии из другого, возможно более глубинного магматического очага, не 
связанного напрямую с вмещающим ее габбро-анортозитовым массивом. 
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Питання утворення докембрійських гранітів вже давно стоїть перед геологами всього 
наукового світу, залишаючись в багатьох аспектах невирішеним. Без детального вивчення 
взаємовідношень між мінералами та без мікротектонічного аналізу породи втрачається уніка-
льна інформація як власне про генезис самих гранітів, так і про процеси їх подальшого перет-
ворення протягом всього періоду існування в земній корі. 
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Об’єктами мікротектонічних досліджень обрані граніти Кіровоградського масиву (район 
м. Кіровоград), розташованого в межах Інгульського району Українського щита. Кам’яний 
матеріал для досліджень наданий Літотекою геологічного факультету КНУ імені Тараса Шев-
ченка в рамках виконання НДР № 10 БФ049-01. Породи масиву утворюють згідне з оточуючи-
ми гнейсами та мігматитами тіло [1]. Вік гранітів кіровоградського комплексу за даними 
Щербака Д. М. складає 2065–2026 млн років [2]. 

Дослідженню гранітоїдів кіровоградського масиву приділялась належна увага. У різні часи 
ці породи відносили до різних стратиграфічних комплексів. Це пов’язано з тим, що досі остаточно 
не вирішені питання походження, генетичної належності та стратиграфічного положення цих 
порід. Ускладнює задачу і невирішене питання щодо віку утворення мегакристів польових шпатів 
(деякі дослідники відносять їх до первинно магматичних порфіроподібних вкраплеників,  
а деякі – до порфіробластів, що утворились на етапі постмагматичної переробки вихідних 
кристалічних порід).  

Мета роботи – дослідити мікротектонічні перетворення порід, а також визначити вплив 
на ці процеси структуро- та мінералоутворення інфільтраційних метасоматуючих розчинів. 

Головними породотвірними мінералами кіровоградських гранітів є мікроклін (мегакрис-
ти та зерна основної маси), олігоклаз, кварц, біотит, іноді гранат, рогова обманка. Серед акце-
сорних переважають циркон та апатит. Вторинними мінералами є мусковіт, епідот, хлорит, 
кальцит, глинисті мінерали. 

Серед мегакристів мікрокліну за внутрішньою будовою можна виділити два типи.  
В першому (високотемпературному) спостерігаються реліктові ділянки без мікроклінової 
решітки, але з тонкою мезопертитовою будовою. В мегакристах другого типу (низькотемпера-
турного), що здвійникований за калсбадським законом, спостерігається чітка мікроклінова 
решітка. Обидва типи мегакристів піддані деформації, яка виражається у скривленні елементів 
двійникування, появі декількох систем пертитів заміщення, мірмекітизації і рекристалізації на 
контакті з сусідніми польовими шпатами з утворення дрібнозернистих гранульованих кварц-
польовошпат-слюдистих агрегатів при збереженні первинних (слабо хвилястих з взаємопрони-
кненням) контактів з зернами кварцу. 

По тріщинах катаклазу в зернах мікрокліну розвивається альбіт, формуючи вторинні пе-
ртити. Вони утворюють або дві системи орієнтовані перпендикулярно, або деревоподібну 
сітку. По тріщинах катаклазу, що виповнені вторинними пертитами, поширена низькотемпера-
турна мінеральна асоціація каолініт-галуазит-алофан-серицит. 

Блоковий розвиток мікроклінової решітки з реліктовими ділянками нездвійникованого 
мікрокліну, а також розвиток декількох систем різноорієнтованих пертитів, які в більшості 
випадків явно приурочені до системи спайної тріщинуватості та розривів кристалів, свідчить 
про кінцеву активну деформацію мікроклінів за температури 400–500 оС [3].  

Деформація кварцу проявлена у розпаді зерен на субзерна зі звивистими та зубчастими 
контактами між собою та різноорієнтованим хвилястим згасанням в сусідніх субзернах. Крайо-
ва і внутрішньозернова грануляція відсутня. Зерна кварцу містять два типи тріщин. До першого 
відносяться присутні в зернах мікротріщини (прямолінійні та рівні), до другого типу – “на-
скрізні” великі тріщини. Вони є набагато ширшими та довшими, поширюються не в межах 
окремого зерна, а й переходять на сусідні, що також є індикатором динамічного руйнування 
породи внаслідок накладення однобічного тиску. В тріщинах присутні газові, газово-рідинні та 
рідинні включення, що вказує на широкий діапазон температур їх заліковування. Місцями тріщини 
виповнені глинистим матеріалом. До деяких залікованих тріщин приурочені зерна циркону, що 
вказує як мінімум на дві стадії його формування. Зерна плагіоклазу зазнали катакластичної дефор-
мації, тріщини регенеровані та заліковані біотитом, кварцом та більш кислим плагіоклазом (альбі-
том). Двійники здеформовані, тонкі, переривчасті, явно дислокаційної природи. 

Біотит має хвилясте згасання, вигнуті зерна, спостерігаються поперечні розриви окремих 
зерен. Для більших зерен біотиту характерні кінкбанди, які виникають внаслідок повздовжнього 
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стиснення. Біотит виповнює простір між кварцем і польовими шпатами та тріщини в польових 
шпатах. Міжзерновий біотит переорієнтований у відповідності до контактів лейкократових 
мінералів між собою. На окремих ділянках проявлена нечітка переривчаста сланцюватість, що 
свідчить про низький III-IV рівень тектонофацій [4]. 

.Порівняння деформаційних співвідношень мінералів між собою дозволяє виділити мі-
німум два етапи тектонічного перетворення гранітоїдів. Перший етап деформації відбувався  
в режимі низької амфіболітової фації з рівновагою олігоклаз-мікроклін-біотит. Другий етап – 
формування тріщинуватості з хлорит-мусковітовою мінералізацією, що накладається на поперед-
ній, відбувається в режимі зеленосланцевої фації метаморфізму. Наявність в породі відкритої 
тріщинуватості сприяла інфільтраційному проникненню розчинів з заміщенням біотиту хлори-
том і мусковітизацією польових шпатів. 

Таким чином, за характером деформаційних перетворень породоутворюючих мінералів 
та ступенем їх реформованості можна заключити, що деформація відбувалася в умовах звичай-
ного зсуву по Кіровоградській зоні розлому в режимі, що відповідав умовам амфіболітової та 
зеленосланцевої фацій метаморфізму як мінімум у два дискретних етапи. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ КАТІОННОГО ОБМІНУ ПОРІД  
МЕТОДОМ МЕТИЛЕНОВОГО БЛАКИТНОГО  

НА СПЕКТРОФОТОМЕТРІ UNICO СЕРІЇ 1200/1201 
 

Актуальною задачею сучасної геології є експреснє визначення колекторських і конди-
ційних значень ємкісних і петрофізичних характеристик горських порід які можуть бути поте-
нційними колекторами нафти та газу. Так для визначення в зразках коефіцієнта пористості (Кп), 
глинистості, остаточної водонасиченості (Квз) та інших характеристик. Для підготовки зразків і 
проведення визначення цих характеристик зазвичай потребує великих временних витрат, тим 
паче для визначення коефіцієнта пористості повинні бути дотриманні визначенні фізичні 
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характеристики. Таким чином передбачується використовувати ємність катіонного обміну (Q100) 
для визначення кореляційних залежностей між ємнісними та петрофізичними характеристика-
ми порід-колекторів. 

Ємність катіонного обміну контролюється адсорбційними властивостями порід, пито-
мою поверхнею, розміром зерен, мінеральним складом. Існують передумови використовувати 
ємність катіонного обміну як альтернативу таким параметрам, як глинистість та остаточна 
водонасиченість за умови наявності стійких кореляційних зв’язків.  

Для визначення ємності катіонного обміну нами було досліджено декілька зразків порід, 
в більшості випадків це були дрібнозернисті кварцові пісковики. Аналіз зразків показує, що 
вивчені пісковики мають практично однаковий склад породоутворюючих окислів. Лише зразки 
Че1н та Че2в відрізняються дещо пониженим вмістом SiO2 і підвищеним вмістом Al2O3 (Че1н 
та Че2в), Fe2O3, CaO, K2O, S, Cl (Че2в). 

За результатами лабораторних вимірювань (табл. 1) встановлено, що значення відкритої 
пористості визначені ваговим методом при насиченні зразків керну розчином NaCl, змінюють-
ся від 8,5 % до 16 % при середньому значенні 12,1 %. Відкрита пористість “за азотом ”, яка 
визначена за допомогою насичення циліндричних зразків азотом під тиском 0,25 МПа, має 
дещо підвищені значення і змінюється від 9,6 % до 17,8 % за середнього значення 13,5 %. 
Зростання значень відкритої пористості при насичення азотом пояснюється прониканням газу  
в капілярні пори в які не може проникнути рідина. 

 
Таблиця 1 

Петрофізичні параметри зразків керну пошукової свердловини № 1  
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Че1в1 4470–4477 пісковик 
дрібнозернистий 2210 2414 2658 17,8 16,0 147,70  

Че 1с1 4470–4477 пісковик 
дрібнозернистий 2245 2440 2662 15,4 14,4 65,38 0,14 

Че1н1 4470–4477 пісковик 
дрібнозернистий 2266 2447 2658 14,8 13,8 35,34 0,15 

Че2в1 4470–4477 пісковик 
різнозернистий 2416 2558 2704 11,4 9,3 0,23 0,45 

Че2с1 4470–4477 пісковик 
дрібнозернистий 2403 2524 2662 9,7 9,0 7,71 0,14 

Че2н1 4470–4477 пісковик 
дрібнозернистий 2281 2465 2672 15,2 13,4 41,92 0,11 

 
Нами був апробований метод визначення ємності катіонного обміну порід методом ме-

тиленового блакитного на спектрофотометрі UNICO серії 1200/1201. Аналіз проводився 
стандартною методикою для спектрофотометрів, але був адаптований нами до сучасного 
розвитку технології, а саме – до використання спектрофотометру UNICO серії 1200/1201. На 
початку визначаються оптична густина (D) та концентрація досліджуваного розчину для 
подальшого визначення масової ємності катіонного обміну (Q100). Зразок породи, попередньо 
відмитий від солей та бітумів, стирають у порошок в агатовій ступці і висушують до постійної 



264 
 
 
 

маси у сушильній шафі при температурі 105˚С. Пробу породи масою 1г поміщають у колбу 
ємністю 100мл, заливають 20–30 мл 0,5 % розчину МБ та залишають на 2–3 доби. Колбу збов-
тують 4 рази в день. Для зразків, які знижують концентрацію більше ніж на 10 %, роблять 
повторне визначення. При цьому зменшують пробу у два рази. І навпаки, у зразах, які не 
знижують концентрацію розчину, пробу породи збільшують у два рази. Щоб зміна концентрацій 
була 5–10 %. Отриману суспензію зливають у центрифужну пробірку і центрифугують 15 хвилин 
при швидкості 4500–5000 об/хв. Розчин після центрифугування у випадку великої оптичної густи-
ни розбавляють в 100 раз в мірній колбі (розбавлення 0,25 мл розчину в колбі на 25 мл дисти-
льованою водою та збовтують). Проводять вимірювання. Для цього готують кювету з холостим 
розчином (розчином відомої концентрації, або дистильованої води) протирають кювету зовні 
спиртом та сухою салфеткою для видалення капель рідини, або відбитків пальців. Встановлю-
ють кювету в комірку кюветотримача. Невеликою кількістю готового розчину промивають 
кювети, а потім заливають для проведення визначення оптичної густини (більше половини 
кювети). Протирають кювети. Встановлюють кювети в вільні комірки. Зачиняють кришку кювето-
тримача. Ручкою підведіть кювету з холостим розчином у робочу зону. Встановіть 0,000А, натис-
нувши кнопку (0А/100 %Т). Очикують декілька секунд, поки на дисплеї горить “BLA”, а потім 
загориться значення оптичної густини 0,000А, якщо це не так, повторяють ще раз. Не відкриваючи 
кюветного відділення, ручкою підведодять кювету з розчином, що аналізують до робочої зони та 
визначають покази оптичної густини. Витягують ручку на себе, відкривають відділення з кювета-
ми витягують їх та встановлюють наступні. Проведять не менше трьох вимірювань на кожну 
пробу, щоб мати більш точний результат. В таблиці 2 наведено отримані результати оптичної 
густини для порід Чернецької площі. 

По отриманому значенню оптичної густини D(х) за допомогою градуювального графіка 
(рис. 1) знаходять концентрацію розчину (Ct) (враховуючи коефіцієнт розбавлення розчину). 

Масову ємність обміну (Q100) розраховують за формулою: 

m
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×
××−

=
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10)( 2
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де С0 – концентрація вихідного розчину МБ; 
Сt – концентрація цього ж розчину після обробки зразка даним розчином барвника; 
V – об’єм МБ, який брали для приготування суспензії; 
m – маса проби яку аналізують; 
320 – еквівалентна маса МБ. 
Передбачується використання цього методу на еталонних колекціях зразків з урахуванням 

їх літографічної складової, мінерального складу, для побудови кореляційних зв’язків Q100 – глини-
стість, Q100–Квз для різних стратиграфічних одиниць ДДЗ, що дасть змогу через Q100 експресно 
визначати ємнісні властивості порід. 

 
Таблиця 2 

Параметри оптичної густини та ємності катіонного обміну для зразків порід 
Чернецької площини свердловини № 1 

 
№ 

зразка D(сред) D(хол) D(х) = D(сред)-D(хол) Сt, (г/л) Q100, мг-
екв/100г 

1.Че1в 1,714 0,842 0,874 0,265 183 
2.Че1с 1,515 0,842 0,673 0,204 2,3 
3.Че1н 1,654 0,842 0,812 0,246 1,97 
4.Че2в 1,789 0,842 0,947 0,288 1,65 
5.Че2с 1,593 0,842 0,751 0,288 2,12 
6.Че2н 1,651 0,842 0,809 0,246 1,98 
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Рис. 1. Графік залежності концентрації розчину (Ct) від оптичної густини (D). 
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МЕТАСАДОЧНЫЕ ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ СЕРИИ  
КРИВОРОЖСКОЙ ЗОНЫ УКРАИНСКОГО ЩИТА –  

КРИТЕРИЙ РЕКОНСТРУКЦИИ УСЛОВИЙ СЕДИМЕНТАЦИИ 
 

Принцип сериальности достаточно детально разработан в магматической петрологии. 
По аналогии с магматическими сериями осадочные серии образуют закономерно связанные 
ассоциации осадочных пород, сформированные на определенном геотектоническом этапе или 
цикле в конкретных структурно-тектонических условиях и обнаруживают связи с конкретным 
источником сноса. 

Имеющиеся сведения о химизме осадочных серий фанерозоя немногочисленны и дают 
часто весьма обобщенные представления. Систематика петрохимических осадочных серий 
разработана недостаточно. Наиболее полно разработаны реконструкции геодинамических 
условий формирования граувакковых серий (Crook, 1974; Bhatia, 1983; Bhatia, Crook, 1986; Тейлор, 
Мак-Леннан, 1988). В химизме отложений гумидных петрохимических серий сочетаются высо-
кая глиноземистость и железистость с очень низкими содержаниями MgO, CaO, Na2O, K2O.  
При общих невысоких содержаниях щелочных металлов, K2O резко преобладает над Na2O. 
Химизм аридных серий осадков характеризуется высокой кальциевостью и магниевостью  
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и пониженной глиноземистостью и железистостью; содержания щелочей достаточно высокие, 
причем среди щелочных металлов обычно преобладает оксид натрия. Для микститовых серий 
характерны отложения, образовавшиеся в областях интенсивного тектоногенеза. Влияние 
климата и химического выветривания подчинено тектоническому фактору, а состав отложений 
непосредственно отражает состав пород размываемой суши. Для метаседиментогенных пород 
докембрия в первом приближении выделяют три петрохимические серии (Розен и др., 2006): 
высокоглиноземистую, ферро-магнезиальную и известковую. 

Нами для представительного рассмотрения петрохимических метаседиментогенных серий 
Криворожско-Кременчугской структурно-фациальной зоны (КСФЗ) Украинского щита исполь-
зованы совокупности единичных и средних составов петрохимических литотипов всех стратонов 
ККСФЗ по выборке 1244 полных силикатных анализов. Для сопоставления с петрохимическими 
осадочными сериями фанерозоя использованы данные по некоторым наиболее ярким их пред-
ставителям – гумидным, аридным и микститовым (Розен и др., 2006).  

Петрохимические метаосадочные серии ККСФЗ в целом разделяются нами на два сериа-
льных типа (рис): 

I. Высокодифференцированный сериальный тип, свойственный гумидному литогенезу 
при доминировании кислых пород в областях размыва; он состоит из двух ветвей, перекрыва-
ющихся в области глиноземистых пелитов – кремнезем-высокоглиноземистой псефо-псаммит-
пелитовой континентальной и карбонат-магнезиально-глиноземно-железистой пелитовой 
бассейновой; к этому сериальному типу относятся отложения латовской, скелеватской, сакса-
ганской и гданцевской свит ККСФЗ. Разветвление этого сериального типа на две ветви (тренда 
серии) является его главной особенностью. Эта особенность отражает общее свойство эволю-
ции гумидных осадков в направлении разделения в конечных продуктах с одной стороны 
алюминия и калия, с другой – железа. 

II. Низкодифференцированный граувакковый сериальный тип, образованный при доми-
нировании размываемых пород кислого состава, промежуточный по своим петрохимическим 
параметрам между гумидными и аридными сериями фанерозоя, а также близкий к микстито-
вым сериям зон активного тектоногенеза; к этому типу относятся отложения глееватской свиты 
(мы предполагаем тектонически активные полуаридные бассейновые условия седиментации).  

Кроме указанных двух сериальных типов, по-видимому, можно выделить еще третий, 
который, однако, слабо проявлен в общей выборке – низкодифференцированный гумидный 
вулканомиктовый сериальный тип, характерный для зон активного вулканизма при доминиро-
вании размываемых пород основного состава; к нему относятся метатерригенные отложения 
новокриворожской свиты. Этот тип тяготеет к высокодифференцированному гумидному 
сериальному типу и может рассматриваться как его разновидность (подтип) в случае домини-
рования основных пород в областях размыва. 

 

 
 

Рис. 1. Генерализованная схема дифференциации метаосадочных пород ККСФЗ  
в координатах Al2O3/SiO2 – Fe2O3+FeO+MgO+CaO 
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Общее количество главных конкретных петрохимических метаосадочных серий ККСФЗ 
равно девяти (соответствуют трендам на рисунке): 1 – латовская толща (свита), высокозрелые 
метапсефо-псаммиты; 2 – новокриворожская свита, вулканомиктовые метапесчаники, песчанис-
тые сланцы; 3-а, 3-б – скелеватская свита: 3-а – главный тренд – высокозрелые метапсефо-
псаммо-пелиты, 3-б – второстепенный тренд – зрелые метаалевро-пелиты, связанные с размывом 
покровов ультрабазитов; 4-а, 4-б – саксаганская свита: 4-а – высокозрелые метаалевро-пелиты; 
4-б – кластогенно-хемогенные метапелит-колоидные карбонат-магнезиально-глиноземно-желе-
зистые осадки; 5-а, 5-б, 5-в – гданцевская свита: 5-а – железисто-кластогенные зрелые метап-
сефо-псаммо-пелиты, связанные с размывом железистой формации саксаганской свиты; 5-б – 
высокозрелые высокоглиноземистые метаалевро-пелиты; 5-в – кластогенные карбонат-магне-
зиально-железисто-глиноземистые метапелиты и кластогенно-хемогенные карбонат-магнези-
ально-глиноземно-железистые метапелит-коллоиды; 6 – глееватская свита – незрелые полими-
ктовые метапсефо-псаммо-алевриты; 7-а, 7-б – гумидные псаммо-алевро-пелиты мела Восточ-
ного Казахстана; 8 – аридные псаммо-алевро-пелиты неогена Ферганы; 9 – олистостромовые 
(микститовые) псаммо-пелитовые отложения мела Малого Кавказа. Здесь не учтены из-за 
малого развития и недостатка петрохимических данных еще и силикатно-известковые серии, 
связанные с карбонатонакоплением. Число их может равняться трем (в скелеватской, гданцевс-
кой и глееватской свитах). Конкретные петрохимические серии в первом приближении соот-
ветствуют формациям.  

Совокупности осадочных петрохимических серий ККСФЗ вполне отчетливо соответствуют 
климатическим параметрам гумидного литогенеза вплоть до начала накопления в конце палеопро-
терозоя осадков глееватской свиты, когда климат начал меняться в направлении аридизации. 
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ОПТИЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ БІОТИТІВ ПОРІД  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЗОНИ РОЗЛОМІВ  

(ПРИАЗОВСЬКИЙ БЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) 
 

Як було зазначено в дослідженнях попередників [2, 3], темні слюди, що є представника-
ми групи магнезіально-залізистих силікатів (біотитів), завдяки особливостям своєї структури  
є якоюсь мірою “ключовими” мінералами для пізнання генезису і умов формування кристаліч-
них порід, в яких вони утворюються. 

Кам’яний матеріал для оптико-спектроскопічних досліджень біотиту, як породотвірного 
мінералу метасоматичнозмінених порід, з метою визначення впливу на нього метасоматизую-
чих розчинів та флюїдів, був наданий Літотекою геологічного факультету КНУ імені Тараса 
Шевченка в рамках виконання НДР № 10 БФ049-01. Досліджувані зерна біотиту були відібрані 
з різних фенітизованих порід Чернігівської зони розломів із двох свердловин – № 968 в східно-
му борту зони та № 741 у західному борту зони. Головними представниками порід, що вскриті 
свердловиною 968 є в різному ступені дислоковані та розсланцьовані мікроклінізовані мігмати-
топодібні плагіогранодіорити (тоналіти), що служать рамою для порід чернігівського карбонати-
тового комплексу. Макроскопічно ці породи характеризуються рожево-сірим різної інтенсивнос-
ті забарвленням, на фоні якого спостерігаються світлі зерна польового шпату, що іризують в світо-
блакитних тонах. При мікроскопічних дослідженнях в цих породах виявляється первинний 
плагіогранодіорит-діоритовий парагенезис середньо-кислого плагіоклазу з моноклінним пірок-
сеном, що заміщується блакитно-зеленою роговою обманкою ситоподібної будови та бурувато-
зеленим біотитом з бахромчастим доростанням по контуру зерен. По міжзернових контактових 
тріщинках спостерігається розвиток імпрегнаційного решітчастого мікрокліну та карбонату.  
За часом утворення мінеральних парагенезисів визначається реліктова, мабуть первинна, асоціація 
(СРх+Pl), більш пізня – мігматитова (Mk+Ab+Amf+Qu+Bt+Sph) та найпізніша – низькотемперату-
рна (Сhl+Ser+Cc+Sph2). При цьому, калішпатизація супроводжується антипертитизацією та 
деанортитизацією плагіоклазу. В цій свердловині вивчався біотит із порід в інтервалі 455-516 м.  

Породи, що вскриті св. № 741, за зовнішнім виглядом наближаються до розсланцьова-
них, рекристалізованих та інтенсивно фенітизованих піроксенових плагіогранодіоритів, або до 
фенітизованих амфібол-піроксенових та піроксенових плагіокристалосланців. У розрізі ця 
товща кристалічних утворень дуже неоднорідна за мінеральним складом і несе на собі сліди 
інтенсивної деформації із значним ступенем катаклазу та грануляції, на яку накладаються 
процеси високотемпературної фенітизації. Для цих порід притаманний плагіоклаз головно 
альбітового, рідше – альбіт-олігоклазового складу, клінопіроксен, біотит, сфен, рудний мінерал, 
апатит. Власне в альбітових фенітах присутній і лужний амфібол. В усіх різновидах фенітів та 
фенітизованих кристалічних породах відмічається імпрегнаційний решітчастий мікроклін, що 
заліковує тріщини між зернами плагіоклазів та в самих зернах. Мікроклін також заміщує плагіок-
лаз у вигляді антипертитів. В асоціації із мікрокліном та кварцом спостерігається й кальцит. 
Біотит з усіма мінералами порід поводить себе без реакційних взаємовідносин, заліковуючи 
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тріщини в плагіоклазі, піроксені, апатиті, асоціюючи з мікрокліном, альбітом та кальцитом. 
Характеризується інтенсивною оптичною абсорбцією, чітким плеохроїзмом в коричнювато-
бурих тонах. В альбітових фенітах з лужним піроксеном має більш світле забарвлення.  
В породах цієї свердловини біотити вивчалися в інтервалі 243–307 м. 

Для дослідження біотиту за допомогою оптико-спектроскопічного метода використову-
вались перетини, перпендикулярні до площини (001) монокристалів біотиту в стандартних 
петрографічних шліфах. Спектри оптичного поглинання біотиту були отримані на автоматизо-
ваному однопроменевому мікроспектрофотометрі в діапазоні 450–1800 нм у поляризованому 
світлі за стандартною методикою [1,3]. 

Коефіцієнт інтенсивності поглинання (абсорбції) k (мм-1) розраховувався для кожного 
інтервалу довжин хвиль на товщину поглинаючого шару 0,03 мм. 

За результатами досліджень у видимому діапазоні підтверджена наявність широкої сму-
ги поглинання з максимумом приблизно 720 нм. При чому, ці смуги проявляються тільки у 
випадку E⊥c і обумовлені переносом заряду Fe+2 →Fe+3 між різновалентними іонами заліза у 
суміжних структурних позиціях. Їх інтенсивність визначається концентрацією та взаємним 
положенням різновалентних іонів заліза в структурі біотиту (рис. 1).  
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Рис. 1. Діаграми залежності інтенсивності оптичного поглинання (мм-1) від довжини хвилі (нм) в біотитах 
із фенітизованих кристалічних порід Чернігівської зони розломів. 

 
Аналіз отриманих спектрів біотиту із різних порід описаних свердловин виявив біотити 

без відповідних смуг поглинання. Ці спектри притаманні слюді із інтенсивно фенітизованих 
порід, що мають у своєму складі лужний амфібол та характеризуються високим ступенем 
альбітизації. При понижені вмісту альбіту в породах, інтенсивність поглинання в означеному 
діапазоні підвищується.  

Порівняння загальної абсорбції світла в біотитах із різних порід свідчить про зворотню 
залежність її інтенсивності від вмісту лугів в породах – чим вище лужність, тим менша абсорб-
ція біотитів і тим менший коефіцієнт поглинання, що віддзеркалюється у більш світлому 
забарвленні біотиту в шліфах у розрізах ⊥c. 
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ СЕЛІВ  
ТА РОЗРОБКА МОРФОЛОГО-ГЕНЕТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ  
СЕЛЕВИХ ТІЛ ТА БАСЕЙНІВ ДЛЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ  

(ГІРСЬКОСКЛАДЧАСТІ КАРПАТИ, БАСЕЙН Р. ТИСА) 
 

Серед природних катастроф, що завдають великих збитків як навколишньому середови-
щу, так і економіці країни, важливе місце посідають небезпечні екзогенні геологічні процеси, 
до числа яких відносяться селі. Гірський рельєф, геологічна будова, кліматичні умови та ан-
тропогенний вплив створюють всі передумови для розвитку селевих процесів у Карпатах.  

Натурні обстеження, що проводились у межах Карпатського регіону впродовж 2006–
2012 років та охопили частини Свалявського, Воловецького, Іршавського, Рахівського та Тячів-
ського районів Закарпатської області, дозволили встановити певні закономірності та відмінності 
у формуванні селів у басейнах з різною геолого-геоморфологічною будовою.  

Активізація та формування селів визначається взаємодією двох груп факторів: підготов-
чих та провокуючих. До першої групи відносяться геолого-геоморфологічні, літолого-
стратиграфічні, структурно-тектонічні, а також неотектонічні, ландшафтно-кліматичні, 
гідрогеологічні, гідрологічні, сейсмічні, антропогенні. До групи тригерних факторів потрап-
ляє метеорологічний чинник, що провокує активізацію процесу за умови попередньої підгото-
вки басейну вище перерахованими факторами.  

Руйнівна сила селевого потоку, його динамічний вплив визначаються різним поєднан-
ням зазначених чинників. Аналіз факторів формування селевих процесів в басейнах річок 
Мокрянка, Брустуранка з притокою Яблуниця, Абранка [2] та Тиса ілюструє певні відмінності 
у системі сходження селів на територіях з різною геолого-геоморфологічною та гідрологічною 
будовою та диктує необхідність створення класифікації селевих тіл та басейнів для Карпатсь-
кого регіону з урахуванням будови селевих басейнів, механізму виникнення селевого потоку  
в межах конкретного селевого басейну, наявності та шляху залучення потенційних селевих мас 
тощо. Запропоновані різними авторами загальні класифікації селів не дають можливості їх 
подальшого використання з метою моделювання та прогнозної оцінки для Карпатського регіо-
ну. Необхідна класифікація, що прив’язана до конкретного регіону із врахуванням географічного 
положення, кліматичних умов та інших чинників, що можуть впливати на формування селів. 
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Адже поєднання різних факторів призводить до утворення різних типів селів. На основі ре-
зультатів польових досліджень, аналізу фондових матеріалів [1] та існуючих класифікацій 
селевих басейнів, осередків та потоків за різними ознаками, у межах гірських Карпат (басейн 
р. Тиса) запропоновано виділяти наступні типи селевих тіл та басейнів за їх морфологічними  
та генетичними характеристиками, особливостями поєднання факторів, що їх зумовлюють (від 
простих типів до ускладнених):  

Тип 1. Простий тип селевого басейну – селеві русла прямі, незначної довжини (1000–
3000 м), мають просту будову, але достатній для виникнення селевого потоку ухил русла та 
кількість потенційного селевого матеріалу у руслі та на схилах, притоки нечисленні та не 
відіграють вагомої ролі при формуванні селевого потоку.  

Тип 2. Основну роль у формуванні селевого потоку у басейнах даного типу відіграє 
площинний змив переважно делювіальних відкладів із незадернованих та незакріплених схи-
лів. Важливою умовою при цьому є потужність делювіальних відкладів, ступінь задернованості 
схилів та їх крутизна. За сприятливих метеорологічних умов інтенсивний площинний змив 
(неруслові (схилові) потоки) забезпечує надходження необхідної для формування селевого 
потоку кількості матеріалу.  

Тип 3.Запрудний тип, коли селевий потік формується у результаті прориву запруди, що 
сформувалася внаслідок перекриття русла селенебезпечного потоку зсувним або обвальним 
тілом. В межах запруди в міжселеві періоди відбувається накопичення різного за генезисом 
матеріалу, можливе формування невеликого озера, наступний прорив якого веде до раптового 
формування селю нижче запруди. Обвально-зсувний прорив характерний басейнам схили яких 
є зсуво- чи обвалонебезпечними. При цьому породи, що залучаються при зміщенні та потрап-
ляють до русла струмка, мають бути стійкими до дії постійних чи тимчасових водних потоків 
при їх нормальних витратах. У межах Карпат до такого типу порід відносяться різновиди 
флішу, що за сприятливих умов беруть активну участь у формуванні зсувних та колювіальних 
відкладів (рис. 1, а).  

Тип 4. Селеві басейни, в межах яких формування селевих потоків забезпечується за ра-
хунок надмірного живлення матеріалом, що потрапляє до селевого русла в результаті перемиву 
ним акумулятивних терас струмка чи річки нижчого порядку в яку він, ймовірніше за все, 
впадає (селенебезпечний потік прорізає акумулятивні тераси потоку нижчого порядку).  

Тип 5. Розгалужений тип селевого басейну – основна водотока має значну протяжність 
(більше 3000 м) та розвинену гідрографічну сітку, переважно деревовидного рисунку. Селене-
безпека забезпечується розгалуженням річкової сітки – потік набуває основної активності  
в результаті злиття приток вищих порядків, що сприяє збільшенню потужності основного 
потоку в результаті привнесення матеріалу кожною наступною притокою. 

Тип 6. У басейнах каскадного типу основну селенебезпеку являють собою водні потоки, 
що мають значну протяжність (більше 5000 м), невеликі ухили русла та розвинену сітку при-
ток, які також є селенебезпечними та виносять значну кількість селевого та пролювіального 
матеріалу у долину основної водотоки або її русло. Такі потоки можуть бути селенебезпечними 
як по всій їх протяжності так і на певних відрізках. Селеві басейни каскадного типу можна 
розділити на два підтипи. Формування селевого потоку у першому випадку (тип 6.1) відбува-
ється в результаті перемиву конусів виносу притоків вищих порядків. Басейни такого типу 
мають деревовидний або пір’ястий рисунок гідрографічної сітки, розвинену сітку приток, які 
є селеактивними та виносять значну кількість селевого та пролювіального матеріалу, що 
відкладається у вигляді потужних конусів виносу у долині потоку нижчого порядку, а згодом 
ним і перемиваються тим самим забезпечуючи формування твердої складової селевого потоку. 
У другому випадку (тип 6.2) в результаті одночасного сходження селів по притоках основного 
потоку та їх безпосереднього розвантаження у основному руслі, навіть при незначних його 
кутах нахилу, відбувається формування селевого тіла значної потужності. При цьому головне 
русло має значну протяжність, пір’ястий рисунок гідрографічної сітки, вузьку долину, велику 
кількість коротких і вузьких приток, що впадають у головне русло (рис. 1, б).  
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Тип 7. Комбінований тип селевого басейну – формування селевих потоків відбувається  
в результаті поєднання вищеперерахованих типів (рис. 1, в). Наприклад, доволі поширеною  
є комбінація простий тип – площинний змив, коли формування селевого потоку у басейнах з 
простою будовою (тип 1) поєднується з формуванням селевих тіл в результаті площинного 
змиву. Як показують дослідження, комбінації можуть бути різними та залежать від взаємодії 
факторів, що зумовлюють виникнення селевих потоків. 

Врахування класифікаційних особливостей селевих потоків при оцінці селенебезпеки та 
підрахунках прогнозного впливу на інженерні споруди дозволить більш точно розрахувати 
динамічний вплив селів на різні об’єкти та систематизувати існуючі методи моделювання [3] 
відповідно до класифікаційних особливостей для того чи іншого регіону. 
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Рис. 1. Формування селевих потоків у різнотипних басейнах в межах Карпатської гірськоскладчастої системи:  
а –у басейні типу 3 в результаті прориву запруди у руслі струмка (басейн р. Мокрянка,  

с. Руська Мокра Тячівського району); б – у басейні каскадного типу (тип 6.1) 
 (басейн струмка Яблуниця (с. Лопухів Тячівського району); в – у басейні ускладненого комбінованого типу (тип 8)  

(басейн р. Тиса на території м. Рахів) 
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ПОИСК СКОПЛЕНИЙ ГАЗА В СЛАНЦЕВЫХ ПОРОДАХ  
МОБИЛЬНЫМИ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
В настоящее время в различных странах, в том числе и в Украине активно анализиру-

ются [2] “основные проблемы и пути освоения перспективных ресурсов и запасов газа метана 
угольных бассейнов (coalbed methane), сланцевого газа (shale gas), газа уплотненных коллекторов 
(tight gas), астроблем, газогидратов Черного моря”.  

В связи с этим активно проводились эксперименты по изучению возможности примене-
ния нетрадиционных геоэлектрических методов становления короткоимпульсного электромаг-
нитного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ), а также нового 
метода обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для поисков скоплений 
свободного газа (метана) в пределах распространения угленосных пород. Полученные резуль-
таты свидетельствуют [5], что площадной съемкой методом СКИП могут быть обнаружены  
и закартированы аномалии типа “залежь свободного газа (метана)”. Глубины расположения ано-
мально поляризованных пластов (АПП) типа “газ” определяются зондированием ВЭРЗ. Метод 
обработки данных ДЗЗ(“Поиск”) также позволяет оперативно выделять и картировать анома-
лии типа “залежь свободного газа”. Результаты экспериментов свидетельствуют, что техноло-
гия СКИП-ВЭРЗ совместно с методом обработки данных ДЗЗ могут успешно применяться при 
поисках и разведке скоплений свободного газа (метана) в пределах распространения угленос-
ных формаций.  

В связи с положительными результатами апробации мобильных геофизических техноло-
гий для картирования скоплений свободного газа (метана) в угольных бассейнах [5] авторы 
начали проводить эксперименты с целью изучения их возможностей при картировании залежей 
сланцевого газа. 

На одном из обследованных дистанционным комплексом участке (128 км2, штат Техас, 
США) установлено, что аномалии типа “залежь газа” фиксируются не по всей площади распро-
странения сланцевых пород, а только на отдельных участках с повышенной трещиноватостью 
пород(рис. 1). Газовые скопления залегают в 6 горизонтах на глубинах от 800 м до 2500 м, мощно-
сти горизонтов ~ 60 м, а давление газа в них распределено равномерно в пределах 55–60 атм. 

Установлено, что все аномалии соединены между собой узкими (15–20 м шириной) кол-
лекторами в трещиноватых породах с двумя более крупными “газовыми залежами” в интервале 
глубин 3,5–3,65 км и с давлением газа ~ 600 атм., расположенными в 1.5–2.0 км западнее 
участка. Бурение показало, что эти газовые являются более перспективными, чем все другие 
аномалии в сланцевых породах, пригодные для разработки. 

Для наиболее оптимальных аномалий (участки № 1 и № 2 в западной части рис. 1), выде-
ленных комплексом “Поиск”, авторами проведена обработка данных дистанционного зондирова-
ния Земли (ДЗЗ) крупного (1:10000) масштаба с целью детального картирования выявленных АТЗ. 

Опыт компании Шелл показывает [1], что только 5% территорий распространения слан-
цевых пород пригодны для экономически приемлемой добычи газа. Использование технологии 
“Поиск” в штате Техас показало [4], что и закартированные аномалии типа “залежь газа”, пригод-
ные для организации добычи сланцевого газа, занимают примерно 6% площади поисков. Анома-
лии типа “залежь газа”, которые картируются геоэлектрической съемкой СКИП и специальным 
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методом обработки и интерпретации данных ДЗЗ также занимают небольшие площади на 
территориях проведенных работ. Это свидетельствует, что мобильные технологии позволяют 
оперативно находить и картировать зоны “Sweet Spots”, в пределах которых может быть орга-
низована экономически приемлемая добыча сланцевого газа.  

 

 
 

Рис. 1. Выявленные аномальные зоны типа “залежь газа” 
с помощью комплекса “Поиск” на лицензионном участке (США, штат Техас) 

 
Отмеченные особенности положения аномалий типа “газ” на участках распространения 

сланцевых пород, установленные с помощью аппаратуры “Поиск” и специальной обработки 
данных ДЗЗ, позволяют более эффективно и целенаправленно организовать поисковые работы  
и существенно повысить экономические показатели освоения сланцевых газовых месторождений. 
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