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                                                         ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Електрометрія» є складовою освітньо-професійної про-
грами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним   рівнем «бакалавр» галу-
зі знань 0401, «Природничі науки»  з напряму підготовки    040103 – Геологія, 
спеціальності .  

Дана дисципліна за вибором за спеціалізацією блок «Геофізика».                        
Викладається у 6 і 7 семестрах 3 і 4 курсів   в обсязі –   216     год. 3 
(  6   кредитів ECTS4)   зокрема:   лекції  –     93  год.,    практичні  –  17 год.    
семінарські заняття – __ год., лабораторні – 14   год., самостійна робота -  92  

год. У курсі передбачено   4  змістових модулі та _4__ модульні контрольні ро-
боти. Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – надати студентам знань з основ теорії, методики та ін-
терпретації даних різних методів геоелектричних досліджень земних  надр, що 
застосовуються при вирішенні таких прикладних задач, як геологічне картуван-
ня, пошуки та розвідка корисних копалин, задач гідрогеології та інженерної 
геології, геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів та вивчен-
ня екологічного стану довкілля. 

Завдання – сформувати у студентів необхідний професійний рівень теоре-
тичних знань з фізико-геологічних та математичних основ різних методів геоеле-
ктричних досліджень, теоретичних знань і практичних умінь з методики польо-
вих експериментальних робіт та інтерпретації експериментальних даних, отри-
муваних під час виконання експериментальних досліджень при вирішенні різно-
манітних прикладних задач. 

Структура курсу складається із 4 змістових модулей, що включають 16 тем, 
викладених у 46 лекціях,  8 практичних та 7 лабораторних заняттях. 

У   результаті   вивчення   навчальної   дисципліни   студент   повинен 
знати: фізико-геологічні основи електрометричних досліджень, апаратуру 

та методику вимірювань електричних й електромагнітних полів, теорію електро-
метричних методів досліджень, методику виконання польових експерименталь-
них досліджень, форми зображення інформації та методику інтерпретації експе-
риментальних даних сучасних електрометричних методів на постійному й змін-
ному струмах; 

вміти: вибирати необхідну модифікацію методів електрометрії (чи їх 
комплекс) для вирішення конкретних прикладних задач, виконувати підготов-
ку апаратури та обладнання до польових робіт, виконувати польові експери-
ментальні дослідження, обробляти експериментальні дані, вибирати методи 
інтерпретації результатів експериментальних досліджень та виконувати їх ін-
терпретацію, зображувати результати інтерпретації, давати їм геологічне тлу-
мачення, робити висновки й рекомендації. 

 Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
напряму «Геологія» блоку  «Геофізика»): Навчальна дисципліна «Електромет-
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рія» є складовою професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня  «бакалавр» напряму «Геологія» блоку «Геофізика». Вона є базовою для 
вивчення спеціальних дисциплін «Рудна електрометрія» та  «Глибинна геоеле-
ктрика». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Електрометрія» має зв'я-
зок із такими дисциплінами як «Фізика», «Хімія»,  «Математичний аналіз», 
«Диференціальні рівняння», «Теорія поля», «Радіоелектроніка», «Петрофізи-
ка», «Петрографія», «Корисні копалини», «Геотектоніка». 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ 1) входять теми  1 - 5 , у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми 6 - 9,  
у змістовий модуль 3 (ЗМ 3)  – теми 10 - 13,  у змістовий модуль 4 (ЗМ 4) – теми  14 - 16.  
Обов’язковим для іспиту є  отримання сумарної кількості балів за результатами модульних 
контрольних робіт не менше 36 і відпрацювання всіх практичних і лабораторних занять      .        
                                (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю5:  

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4  
Min.- 

5  
балів 

Max.-
15 
балів 

Min.- 
5 ба-
лів 

Max. - 
15 
балів 

Min. -
5   

балів 

Max. - 
15  
балів 

Min.- 
5  

балів 

Max.- 
15   
балів 

Модульна  
контрольна робота  2 5 2 5 2 5 2 5 

Виконання лаборатор-
них робіт 3 10 3 10 3 10 3 10 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати 
студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи за-
вдань. 

    

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум  20  балів  до  складання  іспиту  не  допускаються  деканатом. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

Змістовий 
модуль 3 

Зиістовий 
модуль 4 

іспит / залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 5 5 5 5 15 60 
Максимум 15 15 15 15 40 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
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• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
•  

Шкала відповідності (за умови іспиту) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  
1 – 34  

2 незадовільно 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1.    Методи електрометрії на постійному струмі, їх фізи-
ко-геологічні та математичні  основи. 
ТЕМА 1.      Фізико-геологічні основи прикладної електрометрії.  

Загальна характеристика  методів     електрометрії на  
постійному струмі …………………………………………(8 год.)6 

Зміст курсу та його зв’язок із спеціальними дисциплінами. Історичні ві-
домості про розвиток електрометрії. Розвиток електрометрії в Україні та за ко-
рдоном. 

Електромагнітні характеристики гірських порід та руд (питомий електри-
чний опір, діелектрична та магнітна проникність). Електронна та йонна прони-
кність. Фактори, що визначають питомий електричний опір гірських порід. За-
лежність електромагнітних характеристик гірських порід від температури та 
тиску. Анізотропія електропровідності. Дисперсія провідності гірських порід у 
змінних електромагнітних полях. Методи експериментального визначення 
електромагнітних параметрів гірських порід. 

Електрохімічна активність гірських порід (дифузійно-адсорбційна, окис-
лювально-відновна, фільтраційна активність). Зв’язок локальних природних 
електричних полів з геологічними об’єктами. Методи лабораторного дослі-
дження природних електрорушійних сил (ЕРС) гірських порід та руд. 

Викликана поляризація (ВП) гірських порід та руд. Фізична природа полів 
викликаної поляризації. Поляризовність та поляризаційна сприйнятливість. 
Викликана поляризація в змінних електромагнітних полях. Практичне викори-
стання явища викликаної поляризації. 

Природні змінні електромагнітні поля Землі. Магнітотелуричні та телури-
чні поля, їх джерела й часові характеристики, проникнення в земну кору, 
зв’язок з геологічними структурами. Роль природних електромагнітних полів у 
вивченні геоелектричної структури земної кори. 

Поняття про геоелектричний розріз. Зв’язок геоелектричного розрізу з ге-
ологічною будовою об’єкту дослідження. Способи вивчення геоелектричного 
розрізу. Узагальнені параметри геоелектричного розрізу й макроанізотропія 
шаруватої електропровідної товщі. Сумарна поздовжня провідність та сумар-
ний поперечний опір, середній поздовжній і середній поперечний опори, кое-
фіцієнт макроанізотропії. Еквівалентні параметри шаруватої товщі. Графічне 
зображення узагальнених параметрів (трикутник анізотропії). 

Класифікація методів електрометрії. Методи опору. Метод заряду та еле-
ктричної кореляції. Електрохімічні методи електрометрії – природного поля, 
викликаної поляризації, контактного способу поляризаційних кривих, частко-
вого вилучення металу. 
ТЕМА 2.    Фізико-математичні основи теорії методів електрометрії на 

постійному струмі ………………………………………..(6 год.) 
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Загальні закони просторового розподілу стаціонарних електромагнітних 
полів. Межові та граничні умови при вирішенні основних задач теорії елект-
рометрії. Електростатичні аналогії. 

Типи електропровідних середовищ та основні принципи розрахунку  ста-
ціонарних електромагнітних полів. Нормальні й аномальні поля в електромет-
рії, методи їх вивчення. Фізичне й математичне моделювання. 

Фундаментальна проблема електрометрії. Пряма та обернена задачі елек-
трометрії. Інтегрування рівняння Лапласа в циліндричних координатах. Функ-
ції Бесселя. Загальний розв’язок в циліндричних координатах. Вісесиметрич-
ний розв’язок.  

Загальний розв’язок рівняння Лапласа у сферичних координатах. Сфери-
чні функції. Поліноми Лежандра та їх властивості. Вісесиметричні розв’язки. 
Вісесиметричний розв’язок для внутрішньої та зовнішньої областей. Теорема 
Ліпської-Ваньяна. 
ТЕМА 3.   Способи вимірювань, апаратура та обладнання в методах  

 електрометрії……………….……………………………..(5 год.) 
Задача й умови електричних вимірювань в електрометрії. Основні завади, 

що ускладнюють вимірювання. Способи боротьби із завадами. 
Електрометричний інформаційно-вимірювальний канал. Загальна струк-

турна схема апаратури. Основні метрологічні параметри апаратури. 
Основні методи електричних вимірювань (компенсаційний та компара-

ційний) і їх загальна характеристика. Автокомпенсаційний метод вимірювань. 
Підсилювач з від’ємним зворотним зв’язком – основа автокомпенсаційної 
схеми. Основи теорії автокомпенсації. Стандартна автокомпенсаційна апара-
тура. Компараційний спосіб вимірювань. Принципова схема реєструвального 
каналу для реєстрації різниці потенціалів і сили струму. Принципи цифрової 
реєстрації сигналів.  

Апаратура для вимірів постійних електричних полів. Апаратура для вимі-
рів нестаціонарних електромагнітних полів. Апаратура для вимірів електрома-
гнітних полів у діапазоні інфразвукових і звукових частот. Високочастотна 
апаратура. Апаратура для вимірів  природних електромагнітних полів Землі.  
Генераторні установки для збудження потужних полів. Генераторні групи 
ЕРС, МГД-генератори. Основне електрометричне обладнання. 
ТЕМА  4.      Нормальні та аномальні електричні поля………………. (5 год.) 

Нормальні та аномальні електричні поля  і способи їх вивчення. Поле то-
чкового джерела струму в однорідному ізотропному середовищі. Точкове дже-
рело в провідному півпросторі. Урахування границі поділу земля-повітря. Ме-
тод дзеркальних зображень. Плоска задача для поля точкового джерела. Дипо-
льне джерело в теорії електрометрії. Загальне правило для визначення поля 
диполя. Первинне (нормальне) поле електричного диполя. Поле кола двох  то-
чкових різнополярних джерел струму (поле заземленої лінії). Зміна густини 
струму з глибиною в полі кола двох точкових різнополярних джерел. Глибин-
ність електрометрії постійними струмами. Дистанційний (геометричний) 
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принцип геоелектричних досліджень. Поле лінійних електродів. Принцип роз-
рахунку та практичне використання. 

Загальні питання теорії електричних полів в анізотропних середовищах. 
Тензор електропровідності. Еліпсоїд електропровідності. Визначення кута між 
вектором густини струму та напруженості поля. Диференціальне рівняння для 
потенціалу. Рівномірна деформація анізотропного простору і перехід до рів-
няння Лапласа.  

Електричне поле простих джерел в однорідно-анізотропному півпросторі. 
Розрахунки й аналіз полів точкового джерела, диполя та заземленої лінії скін-
ченної довжини. 

Основи теорії заземлень. Опір сферичного, дискового та стрижневого за-
землення. Опір заземлень двополярної лінії. Складні заземлення. Опір склад-
них заземлень. 
ТЕМА 5. Електричне поле в середовищах з вертикальними границями  
                 поділу. Метод електричного профілювання……………. (10 год.) 

Уявний опір і його зв’язок з характером геоелектричного розрізу. Спосо-
би визначення уявного опору. Залежність уявного опору від способу його ви-
значення. Основні установки методу опорів та їх принципова характеристика. 
Принцип взаємності і його практичне значення. Основні модифікації методу 
опорів. Електричне зондування та профілювання. 

Поле точкового джерела в присутності вертикальної границі поділу. Елек-
тропрофілювання через вертикальний контакт. Поле точкового джерела в при-
сутності вертикального пласта. Теоретичний аналіз аномалій електропрофілю-
вання. Профілювання через вертикальний контакт і пласт різними установка-
ми. Якісна характеристика аномалій симетричного, дипольного, комбіновано-
го електропрофілювання й профілювання за способом серединного градієнта 
через вертикальний контакт і пласт. Оцінка розділювальної здатності основних 
модифікацій електропрофілювання. Основні принципи якісного аналізу ано-
малій електропрофілювання. 

Парадокс анізотропії. Визначення позірного опору для анізотропного про-
стору та його залежність від типу й орієнтації робочої установки. Критерії фік-
сації дійсної та  квазіанізотропії, обумовленої нахилом геоелектричних гори-
зонтів. Кругові зондування та профілювання для дослідження анізотропних 
об’єктів. 

Загальна характеристика електричного профілювання і його основні мо-
дифікації. Зображення результатів. Умови та область використання. Основні 
методичні принципи електропрофілювання. Вибір розносів  та профілів. Їх 
орієнтація по відношенню до пошукових об’єктів. Масштаб та сітка спостере-
жень. Методика й техніка польових робіт. 

Змістовий модуль 2.    Електричні поля в горизонтально-шаруватих розрізах            
та середовищах з локальними неоднорідностями.  

ТЕМА 6.   Основна задача теорії електричних зондувань………….. (6 год.) 
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Постановка та загальний розв’язок основної задачі теорії електрометрії 
для довільного горизонтально-шаруватого геоелектричного розрізу. Розв’язок 
основної задачі теорії електричного зондування у формі інтегралів з рекурент-
ними ядрами. Рівняння для уявного опору у формі інтегралів з рекурентними 
ядрами. Основні властивості рекурентних функцій для горизонтально-
шаруватих середовищ. 

Основна задача теорії електрометрії для двошарової геоелектричної 
структури. Можливості зображення розв’язків у формі нескінченних рядів. 
Електричне зондування двошарового розрізу. 
ТЕМА 7. Основні закономірності електричних зондувань ……….(10 год.) 

Криві вертикальних електричних зондувань (ВЕЗ). Типізація кривих ВЕЗ. 
Методи дослідження розв’язків основної задачі теорії електрометрії. Теорема 
А.М.Тихонова про асимптотичну поведінку інтегралів, що містять функції 
Бесселя. Асимптотичне зображення розв’язків для малих і великих розносів. 
Асимптоти кривих зондувань. Спотворення асимптот. Теорема А.М.Тихонова 
про єдиність розв’язку основної задачі теорії електрометрії. Принцип еквіва-
лентності, його принципова та практична оцінка для різних типів розрізів. 
Границі дії принципу еквівалентності. Числові розв’язки основної задачі теорії 
електрометрії на ЕОМ. Аналіз розрахункових еталонів. 

Теорія дипольних зондувань. Загальний принцип рівнянь кривих диполь-
ного зондування. Зв'язок однополюсних та дипольних градієнт-зондувань. 
Особливості дипольних зондувань різними установками. Асимптоти кривих 
дипольних зондувань. Глибинність дипольних зондувань та точка запису. 
ТЕМА 8. Основи інтерпретації електричних зондувань………...(8 год.) 

Обернена задача електрометрії. Багатозначність розв’язків оберненої за-
дачі. Основні способи розв’язку оберненої задачі. Геологічні умови та елект-
ричні параметри геоелектричних горизонтів – основа інтерпретації та аналізу 
експериментальних даних. 

Метод логарифмічної палетки для інтерпретації електричних зондувань. 
Основні принципи теорії логарифмічних палеток. Особливості білогарифміч-
ного масштабу для зображення розрахункових еталонів й експериментальних 
даних. Зміст та загальна характеристика альбомів логарифмічних палеток. 

Методика інтерпретації електричних зондувань методом логарифмічної 
палетки. Характерні еквівалентні точки геоелектричного розрізу. Графічний 
розв’язок прямої задачі. Кількісна інтерпретація двошарових і тришарових 
кривих ВЕЗ. Способи й особливості кількісної інтерпретації чотиришарових і 
багатошарових кривих. Використання принципу еквівалентності при аналізі 
експериментальних даних та оцінка умов однозначності розв’язку оберненої 
задачі. Способи визначення проміжних параметрів та оцінка опорних даних. 
Урахування анізотропії електропровідних відкладів.  

Інтерпретація дипольних зондувань. Особливості кривих радіальних ди-
польних зондувань. Порівняльна характеристика розділювальної здатності ек-
ваторіальних й осьових зондувань. Визначення середнього поздовжнього опо-
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ру надопорної товщі за осьовими кривими дипольних зондувань. Система ди-
ференціальних трансформацій. Глибинність та точка запису у разі дипольних 
зондувань.  

Інтерпретація електричних зондувань на ЕОМ. Алгоритм машинного роз-
рахунку кривих електричних зондувань. Інтерпретація експериментальних да-
них методом автоматизованого підбору. Визначення першого наближення. 
Метод найшвидшого спуску. Розв’язок оберненої задачі на ЕОМ. Реалізація 
інтегрального перетворення Ханкеля для отримання рекурентних інтегральних 
ядер. Послідовний розрахунок у нижній півпростір і визначення параметрів 
геоелектричного розрізу. Загальна оцінка можливостей машинної інтерпрета-
ції електричних зондувань. 

     Зображення результатів електричних зондувань. Якісний аналіз експе-
риментальних даних. Карти типів кривих зондувань. Карти сумарної поздовж-
ньої провідності. Карти ізоом уявного опору для різних розносів. Вертикальні 
розрізи уявних опорів та їх нормованих похідних. Побудова геоелектричних 
розрізів. Структурні карти по опорних та маркувальних горизонтах. Стратифі-
кація геоелектричних горизонтів. Зіставлення геоелектричних побудов із гео-
логічними даними. 

Методичні засади геометричних зондувань, область застосування. Пло-
щові системи електричних зондувань, електрична томографія. 
ТЕМА 9.  Аномальні електричні поля локальних об’єктів та основні  

     принципи їх інтерпретації…………………………….......(14 год.) 
Провідні сфера й циліндр, як основні типові моделі локальних неоднорід-

ностей. Задача про сферу в теорії електрометрії. Сфера в однорідному елект-
ричному полі (поляризований заряд сфери). Електричне поле рівномірно поля-
ризованої сфери. Сфера в полі точкового й дипольного джерел струму. Елект-
ропровідний сферичний поклад в однорідному провідному півпросторі. Елект-
ропровідний циліндр в однорідному електричному полі. Електричне поле рів-
номірно поляризованого циліндра. Циліндричний поклад в полі точкового й 
дипольного джерел струму. 

Профілювання над сферою й циліндром в однорідному електричному по-
лі, принципи інтерпретації аномалій. Профілювання над сферою й циліндром 
різними установками. 

Система інтерпретації аномалій природного електричного поля, зумовле-
них рівномірно поляризованими об’єктами. Інтерпретація симетричних анома-
лій природного поля по ширині аномалії і швидкості спаду (способи парамет-
рів q і т). Аналітична інтерпретація аномалій від похило поляризованих сфери 
та циліндра за характерними точками електропрофілів. Метод логарифмічної 
палетки для інтерпретації симетричних аномалій. Основні принципи якісного 
аналізу аномалій природного електричного поля. Метод природного поля, за-
гальна характеристика та методичні принципи. 

Теорія полів викликаної поляризації. Феноменологічні принципи розра-
хунку полів викликаної поляризації. Уявна поляризовність та способи її розра-
хунку. Поле викликаної поляризації поверхнево й об’ємно поляризованих сфе-
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ричного та циліндричного покладів. Викликана поляризація горизонтально-
шаруватого півпростору. Основні принципи інтерпретації аномалій викликаної 
поляризації. Загальна характеристика методу викликаної поляризації. 

 
Змістовий модуль 3.   Індукційні електромагнітні зондувальні системи  

             з гармонійними полями. 
ТЕМА 10.   Електромагнітне поле плоских хвиль……………..…(17  год.) 

Загальна характеристика плоских хвиль. Апроксимація реальних елект-
ромагнітних полів плоскими хвилями. Природні джерела плоских електромаг-
нітних хвиль у землі. Плоскі електромагнітні хвилі й основні особливості еле-
ктрометрії змінними струмами. 

Плоскі гармонійні хвилі в необмеженому середовищі. Поширення та зга-
сання плоских хвиль. Фазова швидкість і довжина хвиль. Імпеданс плоских 
хвиль. Поляризація плоских хвиль. 

Поле плоскої хвилі біля границі поділу двох півпросторів. Відбивальні 
властивості земної поверхні. Скін-ефект у провідному середовищі та індукцій-
ний принцип електромагнітних зондувань. Вхідний імпеданс і його фізична ін-
терпретація. 

Плоскі електромагнітні хвилі в горизонтально-шаруватих середовищах. 
Дослідження плоских хвиль у двошаровому геоелектричному розрізі. Задача 
Тихонова-Каньяра для багатошарової геоелектричної структури. 

Вхідний імпеданс горизонтально-шаруватого геоелектричного розрізу. 
Асимптотичні зображення вхідного імпедансу. Вхідний імпеданс розрізів із 
високоомним екранувальним горизонтом і можливості вивчення електропро-
відних товщ, перекритих екраном. 

Основи теорії плоско-неоднорідних електромагнітних хвиль. Розв’язки 
рівнянь Максвелла протилежної симетрії. Поперечно-електричні і поперечно-
магнітні хвилі. Поширення направлених електромагнітних хвиль вздовж зем-
ної поверхні. Поверхневі хвилі. Апроксимація природних електромагнітних 
коливань плоско-неоднорідними хвилями. 
ТЕМА 11.  Магнітотелуричні методи геоелектричних  

досліджень………………………………………………..(17 год.) 
Фізичні принципи і загальна характеристика магнітотелуричного методу. 

Основні модифікації магнітотелуричного методу й область їх практичного за-
стосування. Спостереження варіацій природних електромагнітних полів. Ос-
новні принципи обробки експериментальних даних. 

Магнітотелуричні зондування (МТЗ) та їх основні закономірності. Загаль-
на характеристика МТЗ. Амплітудні й фазові криві МТЗ та їх асимптоти. Екві-
валентність і симетрія кривих МТЗ. Екстремальні точки кривих МТЗ. Алгори-
тми розрахунку кривих МТЗ на ЕОМ. Аналіз розрахункових еталонів. Основні 
закономірності МТЗ в умовах горизонтально-неоднорідних геоелектричних 
розрізів. Способи інтерпретації магнітотелуричних зондувань. Наближена ін-
терпретація кривих МТЗ по екстремальних точках й асимптотичних формулах. 
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Метод логарифмічної палетки для інтерпретації кривих МТЗ. Інтерпретація 
магнітотелуричних зондувань на ЕОМ. Особливості інтерпретації в умовах го-
ризонтально-неоднорідних розрізів. Загальна оцінка інтерпретаційних можли-
востей магнітотелуричних зондувань. 

Магнітотелуричне профілювання (МТП). Основні принципи й формули 
МТП. Основний та розширений інтервали МТП. Методичні принципи й інтер-
претаційні можливості МТП. 

Метод телуричних струмів (МТС). Основні принципи методу. Лінійні 
зв’язки. Способи осереднення поля. Магнітотелуричні параметри та їх зв’язок 
із геоелектричними структурами. Методичні принципи та інтерпретаційні мо-
жливості МТС. 

Магнітоваріаційний метод. Основні принципи й загальна характеристика 
методу. Магнітоваріаційне зондування (МВЗ). Магнітоваріаційне профілюван-
ня (МВП). Магнітоваріаційні дослідження для вивчення глибинних геоелект-
ричних характеристик земної кори. 
ТЕМА 12.   Гармонійні електромагнітні поля простих джерел в  

однорідних  середовищах……….………………………… (21 год.) 
Елементарні джерела електромагнітного поля в теорії електрометрії. Еле-

ктричний та магнітний диполі. Неграничні джерела (довгий кабель та індук-
ційна петля). 

Електромагнітне поле гармонійного електричного диполя в однорідному 
середовищі. Первинне магнітне поле електричного диполя. Вектор-потенціал 
гармонійного джерела. Компоненти гармонійного електромагнітного поля. 

Гармонійний магнітний диполь в однорідному середовищі. Первинне по-
ле магнітного диполя. Співставлення електромагнітних полів електричного й 
магнітного дипольних джерел. 

Аналіз гармонійного електромагнітного поля дипольних джерел в однорі-
дному середовищі. Ближня і дальня зони джерела. Вивчення полів у дальній 
зоні. Дальня зона у квазістаціонарному наближенні. Можливості індукційних 
зондувань на різних відстанях від джерела збудження. 

Електромагнітне поле заземленої електричної лінії. Основні принципи ро-
зрахунку. Неповні циліндричні функції. Заземлена лінія скінченної довжини. 
Нескінченно довга лінія. Характеристика поля нескінченно довгої лінії на різ-
них відстанях. 

Електромагнітна індукція в тонких електропровідних пластах при гармо-
нійному збудженні. Рівняння Максвелла в комплексній формі для тонкого 
пласта. Постановка задачі й спосіб розв’язку. Циклічний скалярний потенціал 
магнітного та електричного дипольних джерел для моделі одного і двох розді-
лених ізолятором тонких пластів. Вихрові струми в пластах. 

Визначення електромагнітного поля магнітного диполя для моделі одно-
рідного провідного півпростору. Циклічний скалярний потенціал у верхньому 
непровідному півпросторі.  Електромагнітне поле гармонійного магнітного 
диполя на поверхні однорідного півпростору.  Аналіз поля в ближній і дальній 
зонах джерела збудження. Визначення питомого опору півпростору. Основні 
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принципи розрахунку електромагнітного поля круглої петлі. Скалярний поте-
нціал первинного магнітного поля. Вектор-потенціал первинного поля. Гармо-
нійне електромагнітне поле круглої петлі в однорідному середовищі. 

Квазістаціонарний електричний диполь, заземлений на поверхні однорід-
ного провідного півпростору. Вектор-потенціал первинного поля джерела. Ве-
ктор-потенціал гармонійного поля. Скалярний потенціал електромагнітного 
поля в електропровідному півпросторі. Компоненти електромагнітного поля. 
Аналіз поля, асимптотичні зображення для ближньої і дальньої зон.  
ТЕМА 13.   Теорія та методичні засади частотних електромагнітних       

зондувань………………………………………………… (20 год.) 
Електромагнітне поле гармонійного магнітного диполя над горизонталь-

но-шаровим електропровідним півпростором. Компоненти електромагнітного 
поля на поверхні шаруватої структури. Аналіз поля, асимптотичні зображення 
для ближньої і дальньої зон.  

Квазістаціонарний електричний диполь, заземлений на поверхні горизон-
тально-шаруватого півпростору. Компоненти вектор-потенціалу на поверхні 
структури. Визначення скалярного потенціалу. Компоненти електромагнітного 
поля. Аналіз і асимптотичні зображення компонент поля. 

Загальна характеристика частотних зондувань. Типові установки частот-
них зондувань. Визначення ефективних параметрів геоелектричного розрізу. 
Основні модифікації частотних зондувань. Область застосування. 

Основні закономірності частотних зондувань. Частотні зондування в ме-
жах хвильової стадії електромагнітного процесу. Дослідження теоретичних 
кривих шляхом розвинення в ряд Маклорена. Аналогії з кривими МТЗ. Випа-
док ізолювальної основи. Низькочастотна стадія і втрата інформативності. Ек-
вівалентність кривих частотних зондувань. Вплив розносу установки на форму 
кривих. 

Інтерпретаційні можливості частотних зондувань. Теоретичні палетки ча-
стотних зондувань. Інтерпретація методом логарифмічної палетки. Інтерпре-
тація частотних зондувань на ЕОМ. Визначення узагальнених параметрів гео-
електричного розрізу. Загальна оцінка можливостей кількісної інтерпретації 
частотних зондувань. 

Методичні принципи й технічна реалізація частотних зондувань. Апара-
тура для частотних зондувань. Дискретні і неперервні виміри. 

Змістовий модуль 4.  Електромагнітні зондування  нестаціонарними   елект-
ромагнітними полями. Низькочастотні індуктивні 

                                    та високочастотні методи електрометрії. 
ТЕМА 14.  Перехідні процеси в струмопровідних середовищах……(24 год.) 

Загальна характеристика перехідних процесів. Фізична сутність перехід-
них процесів. Перехідні процеси в лінійних електричних системах. Перехідні 
процеси в розподілених у просторі електромагнітних полях. Становлення еле-
ктромагнітних полів у землі і їх геофізичне використання. 
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Основні принципи теоретичного аналізу перехідних процесів в електро-
провідних середовищах. Часовий метод розв’язку нестаціонарних задач. Спек-
тральний метод аналізу перехідних процесів. Використання часового та спект-
рального методу в теорії електророзвідки. 

Електромагнітне поле плоскої імпульсної хвилі, спадної на поверхню еле-
ктропровідного півпростору. Часовий і спектральний розв’язок задачі. Поши-
рення та затухання електромагнітного збурення в електропровідному середо-
вищі. Особливості скін-ефекту в режимі перехідного процесу. 

Перехідні процеси в однорідному електропровідному середовищі. Поста-
новка задачі для електричного диполя. Нестаціонарне електромагнітне поле. 
Магнітний диполь в однорідному середовищі в режимі перехідного процесу. 
Часові характеристики нестаціонарних полів і їх асимптотичні зображення. 

Перехідні процеси в однорідному електропровідному півпросторі,  збу-
джувані дипольними джерелами. Становлення поля магнітного та електрично-
го дипольних джерел. Розв’язок нестаціонарної задачі для електричного та ма-
гнітного диполів спектральним способом. Аналіз розв’язків для полів диполь-
них джерел. Асимптотичні розвинення для ближньої і дальньої зон. Принципи 
побудови системи геоелектричних досліджень. 

Перехідні процеси в тонких електропровідних шарах. Постановка задачі 
та способи розв’язку. Становлення поля дипольних джерел для моделі двох 
електропровідних пластів, розділених ізолятором. Аналіз й асимптотичні зо-
браження розв’язків для ближньої  і дальньої зон. Дослідження можливостей 
виділення електропровідних відкладів, перекритих ізолювальними екранами.  
ТЕМА  15.  Метод становлення поля………………………………….(27 год.) 

Перехідні процеси в горизонтально-шаруватих середовищах та основна 
задача теорії електророзвідки для методу становлення поля. Розв’язок задачі 
часовим способом. Спектральні розв’язки Л.Л.Ваньяна для горизонтально-
шаруватих середовищ. Операційний метод розрахунку перехідних процесів. 
Асимптотичні зображення теоретичних розв’язків. Основні принципи розра-
хунків на ЕОМ і чисельний аналіз перехідних процесів у горизонтально-
шаруватих середовищах. 

Способи виділення аномалій і форми зображення інформації в методі ста-
новлення поля. Асимптотичні формули ранніх і пізніх часів перехідного про-
цесу для нормування експериментальних даних. Ефективні параметри геоелек-
тричного розрізу. Нормування перехідних процесів у дальній і ближній зонах 
джерела збудження 

Основні закономірності зондувань становленням поля в дальній зоні 
(ЗСД). Хвильова й пізня стадії перехідного процесу. Еталонні криві зондувань 
у дальній зоні та їх розділювальна здатність. Принцип еквівалентності для ме-
тоду становлення поля в дальній зоні. Інтерпретаційні можливості методу. 

Основні закономірності зондувань становленням поля в ближній зоні 
(ЗСБ). Криві ефективного пору й ефективної провідності для зондувань у бли-
жній зоні. Різні тенденції в оцінці розвідувальних можливостей електромагні-
тних зондувань становленням поля в ближній зоні. Загальна оцінка методу. 
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Визначення ефективної поздовжньої провідності шляхом нормування ре-
ального перехідного процесу перехідним процесом у тонкому  провідному ша-
рі (спосіб «плавальної площини»). Наближений розв’язок прямої задачі стано-
влення поля в ближній зоні способом «плавальної площини». Трансформація 
сигналу перехідного процесу в залежність ефективної провідності від ефекти-
вної глибини досліджень способом «плавальної площини», диференціальний 
та інтегральний варіанти алгоритму трансформації.  

Загальна характеристика методу становлення поля (СП). Основні модифі-
кації методу - зондування становленням магнітного (ЗСМ) та електричного 
(ЗСЕ) полів. Зондування в дальній і ближній зонах джерела збудження. Об-
ласть застосування методу.  

Методичні принципи і способи технічної реалізації методу cтановлення 
поля. Аналогова реєстрація перехідних процесів. Цифровий електророзвідува-
льний комплекс і цифрова реєстрація перехідних процесів. Часові трансфор-
мації імпульсів становлення поля та врахування перехідних характеристик ре-
єструвальних каналів. Особливості методу становлення поля при дослідженні 
великих і малих глибин. 
ТЕМА 16.  Низькочастотні   індуктивні   та    хвильові   методи  електро-

метрії.   Методи аероелектрометрії…………………….(18 год.) 
Фізичні особливості та загальна характеристика індуктивних методів еле-

ктророзвідки. Область застосування індуктивних методів. Індуктивні методи – 
основа рудної електророзвідки. 

Вимірювання змінних електромагнітних полів. Датчики електромагнітно-
го поля. Магніто-індукційні й магніто-модуляційні перетворювачі, аналіз їх 
роботи в різних режимах. Абсолютні та відносні вимірювання. Вимірювання 
елементів еліпса поляризації електромагнітного поля. Нормальний ряд апара-
тури для індуктивних методів. 

Низькочастотні індуктивні методи електророзвідки. Метод незаземленої 
петлі та його основні варіанти. Метод нескінченно довгого кабелю. Дипольне 
індуктивне профілювання. Метод перехідних процесів. Свердловинні варіанти 
низькочастотних індуктивних методів.  

Інтерпретаційні можливості йрозділювальна здатність низькочастотних 
індуктивних методів рудної електророзвідки. 

Високочастотні методи електророзвідки. Загальна характеристика радіо-
хвильових методів. Радіокомпараційний метод (РК). Дипольне електромагніт-
не профілювання (ДЕМП).  Радіохвильове профілювання й зондування.  Мето-
ди радіохвильового просвічування (МРХП). Метод георадарної зйомки. Об-
ласть застосування радіохвильових методів. 

Аеророзвідувальні системи. Загальна характеристика аерометодів. Основ-
ні методичні варіанти аерометодів: дипольне індуктивне профілювання; метод 
перехідних процесів; метод нескінченно-довгого кабелю; метод обертового 
магнітного поля. Умови й область застосування аероелектророзвідки. 

Застосування електрометрії для вирішення народногосподарських задач. 
Перспективи, шляхи розвитку та вдосконалення прикладної електрометрії. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ,    ПРАКТИЧИХ  І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

(6 семестр) 
Кількість годин 

№ 
пп Назва  лекції лек-

ції 
Прак 
тичні 

Лабо
ра-
тор-
ні 

С/Р 

Змістовий модуль 1. Методи електрометрії на постійному струмі, їх фізико-  
                                                   геологічні та математичні основи 

 

Тема 1.  Вступ. Фізико-геологічні основи мето-
дів електрометрії. Загальна характери-
стика  методів     електрометрії на по-
стійному струмі. 

4  2 1 

1 Вступ. Електромагнітні характеристики гірських 
порід та фактори, що їх визначають .  2  2 

2 Класифікація та загальна  характеристика методів 
електрометрії на постійному струмі. 2   

1 

 Тема 2. Фізико-математичні основи теорії мет    
дів електрометрії на  постійному струмі 4   2 

3 
Закони просторового розподілу стаціонарних елект-
ромагнітних полів. Інтегрування рівняння Лапласа в 
циліндричних координатах. 

2   1 

4 
Інтегрування рівняння Лапласа у сферичних коор-
динатах. Теорема Ліпської-Ваньяна. 2   1 

 Тема 3. Способи вимірювань, апаратура та об-
ладнання в методах електрометрії 2  2 1 

5 Польова електрометрична апаратура та обладнаня. 2  2 1 

 Тема 4. Нормальні електричні поля контрольо-
ваних джерел. 4   1 

6 
Нормальні й аномальні поля. Нормальне поле точ-
кового й дипольного джерел та заземленої лінії. 2   

7 Електричне поле в анізотропних середовищах.  
Основи теорії заземлень. 2   

1 

 
Тема 5. Електричне поле в середовищах з вер-

тикальними границями  поділу. Метод 
електричного профілювання. 

6  2 2 

8 
Уявний опір та способи його визначення. Методи 
опору. Принцип взаємності в електрометрії. 2   

9 Електропрофілювання через вертикальний контакт. 2   

10 
Електропрофілювання через вертикальний пласт. 
Загальна характеристика основних модифікацій 
електропрофілювання. 

2  2 

2 

             Модульна контрольна робота №1    1* 
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Змістовий модуль 2.  Електричні поля в горизонтально-шарових розрізах  та     
середовищах з локальними неоднорідностями 

 Тема 6.  Основна задача теорії електричних   
зондувань 4   1 

11 
Постановка та спосіб розв’язку основної задачі теорії 
зондування. Основна задача теорії зондування  для 
двошарового розрізу. 

2   

12 
Розв’язок основної задачі теорії зондувань у ре-
курентних ядрах. Урахування анізотропії гори-
зонтів. 

2   

1 

 Тема 7.  Основні закономірності електричних 
зондувань. 6  2 2 

13 Криві позірного опору, їх типізація та  асимптоти. 2   

14 
Принцип еквівалентності та характерні еквівале-
нтні точки кривих зондувань. 2   

1 

15 
Зв'язок дипольних градієнт-зондувань з однопо-
люсними градієнт-зондуваннями.  2  2 1 

 Тема 8.  Основи інтерпретації електричних 
 зондувань 4  2 2 

16 
Загальна характеристика методів інтерпретації. 
Аналітична інтерпретація кривих зондувань. 2   1 

17 
Інтерпретація кривих зондувань методом лога-
рифмічної  палетки та автоматизованого підбору. 
Основні геоелектричні побудови. 

2  2 1 

 Тема 9. Аномальні електричні поля локальних 
об’єктів та основні принципи їх інтерпретації 8  4 2 

18 
Сфера та циліндр в однорідному електричному 
полі. Інтерпретація аномалій у разі електропро-
філювання за способом серединного градієнта.   

2  2 

19 
Сферичний та циліндричний поклади в полі точ-
кового джерела. Метод зарядженого тіла. 2   

1 

20 
Рівномірно поляризовані куля та циліндр. Інтер-
претація аномалій природного  поля. 2  2 

21 
Поле викликаної поляризації. ВП в горизонталь-
но шарових розрізах та середовищах з локальни-
ми неоднорідностями. 

2   
1 

 Модульна контрольна робота №2    1* 

 ВСЬОГО  У 6-МУ СЕМЕСТРІ 42  14 16 
*Модульні контрольні роботи проводяться за рахунок самостійної роботи  
студентів під керівництвом викладача 
Загальний обсяг   72   год., в тому числі: 
Лекцій – _42_ год. 
Лабораторних занять –   14   год. 
Самостійна робота - _16_ год. 
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( 7 семестр) 
Кількість годин 

№ 
пп Назва  лекції 

лекції 
Прак 
тичні 

Лабо-
рато-
рні 

С/Р 
 
 

Змістовий модуль 3.  Індукційні електромагнітні зондувальні системи з  
гармонійними полями 

 Тема 10.  Електромагнітне поле плоских хвиль 6 2  9 

22 
Електромагнітне поле плоских хвиль в однорідних 
середовищах 2   3 

23 
Фізична суть вхідного імпедансу. Електромагні-
тне поле плоских хвиль у  двошаровому геоелек-
тричному середовищі. 

2 2  3 

24 
Задача Тихонова-Каньяра. Властивості вхідного 
імпедансу. 2   3 

 Тема 11.  Магнітотелуричні методи геоелект-
ричних досліджень 6 2  8 

25 Криві МТЗ та їх властивості.   2   2 

26 
 Інтерпретація кривих МТЗ  та їх трансформації.  
Основні геоелектричні побудови. 2 2  3 

27 
Загальна характеристика магнітотелуричних мето-

дів 2   3 

 Тема 12.  Гармонійні електромагнітні поля про-
стих джерел в однорідних середовищах 8 2  10 

28 
Гармонійне електромагнітне поле дипольних 
джерел в однорідному просторі.  2   2 

29 
Електромагнітне поле гармонійного електрично-
го диполя в однорідному півпросторі. 2   3 

30 
Електромагнітне поле гармонійного магнітного 
диполя в однорідному півпросторі. 2   2 

31 
Електромагнітна індукція в тонких електропро-
відних пластах у разі гармонійному збудженні. 2 2  3 

 Тема 13.  Теорія та методичні засади частот-
них електромагнітних зондувань 8 2  10 

32 
Основна задача теорії частотних електромагніт-
них зондувань магнітним  диполем. 2   3 

33 
Основна задача теорії частотних електромагніт-
них зондувань електричним диполем.  2   3 

34 
Гармонійні електромагнітні поля дипольних дже-
рел на поверхні горизонтально-шарових розрізів у 
ближній і дальній зонах. 

2   2 

35 
Інтерпретація даних частотних   зондувань (ЧЗ), 
методичні принципи й технічна реалізація. 2 2  2 

 Модульна контрольна робота №3    2* 
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Змістовий модуль 4. Електромагнітні  зондування нестаціонарними електро-
магнітними полями. Низькочастотні індуктивні   та  

                                         високочастотні методи електрометрії. 

 Тема 14.  Перехідні процеси в струмопровідних 
середовищах 9 2  12 

36 
Загальна характеристика перехідних процесів та їх 
фізична суть. Перехідний процес в полі плоскої 
імпульсної хвилі 

2   3 

37 
Перехідні процеси в електромагнітному полі ди-
польних джерел в однорідному просторі. 2   3 

38 
Перехідні процеси в електромагнітному полі ди-
польних джерел в однорідному півпросторі. 3 2  3 

39 
Перехідні процеси в електромагнітному полі дипо-
льних джерел в тонкому електропровідному шарі. 2   3 

  Тема 15.  Метод становлення поля 8 5  13 

40 
Перехідні процеси в горизонтально-шарових сере-
довищах й основна задача теорії електророзвідки 
для методу становлення поля. 

2   3 

41 
Способи виділення аномалій і форми зображення 
інформації в методі становлення поля. 2 2  3 

42 
Інтерпретація даних в методі становлення поля 
способом «плавальної площини»). 2 3  4 

43 
Загальна характеристика методу становлення поля 
(СП), методика робіт та шляхи технічної реалізації. 2   3 

 
Тема 16.  Низькочастотні індуктивні та хви-
льові методи електромагнітних досліджень. 
Методи аероелектрометрії. 

6 2  10 

44 
Загальна характеристика низькочастотних індукти-
вних методів. 2    

45 
Методи низькочастотного індуктивного електро-
магнітного профілювання. 2   

46 
Високочастотні методи електрометрії. Аеророз-
відувальні системи.  

24 
   

 Модульна контрольна робота №4    2* 

 ВСЬОГО У 7-МУ СЕМЕСТРІ 52 16  76 

 Підсумкова  екзаменаційна  робота     

 ВСЬОГО ГОДИН 94 16 14 92 

*Модульні контрольні роботи проводяться за рахунок самостійної роботи  
студентів під керівництвом викладача 
                 Дані за 7 семестр:                                                 Загальні дані з дисципліни: 
Загальний обсяг   144   год., у тому числі:             Загальний обсяг   216   год., у тому числі: 
Лекцій – _51_ год.                                                    Лекцій – _93_ год. 
Практичні –   17   год.                                               Практичні –   17   год 
Самостійна робота - _76_ год.                                 Лабораторні  – 14 год. 
                                                                                     Самостійна робота - _92_ год. 

  



20 
 

  
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Методи електрометрії на постійному струмі, їх фізико-геологічні та мате-
матичні основи 

ТЕМА 1.   ВСТУП. ФІЗИКО-ГЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ 
ЕЛЕКТРОМЕТРІЇ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕ-

ТОДІВ НА ПОСТІЙНОМУ СТРУМІ   –  ( 7 год.) 

Лекція 1.  ВСТУП. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ТА  
                   ФАКТОРИ, ЩО ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ. ГЕОЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРІЗ. 
Зміст курсу та його зв’язок із спеціальними дисциплінами. Коротка істо-

рія розвитку електрометрії. 
Електромагнітні характеристики гірських порід та руд (питомий електри-

чний опір, діелектрична та магнітна проникності). Залежність електромагніт-
них характеристик гірських порід від складу, температури й тиску. Анізотро-
пія електропровідності. Дисперсія провідності гірських порід у змінних елект-
ромагнітних полях. Методи експериментального визначення електромагнітних 
параметрів гірських порід. 

Електрохімічна активність гірських порід (дифузійно-адсорбційна, окис-
лювально-відновна, фільтраційна активність). Викликана поляризація (ВП) 
гірських порід та руд. Поляризовність та поляризаційна сприйнятливість. Ви-
кликана поляризація в змінних електромагнітних полях.  

Поняття про геоелектричний розріз. Зв’язок геоелектричного розрізу з 
геологічною будовою об’єкту дослідження. Узагальнені параметри геоелект-
ричного розрізу й макроанізотропія шаруватої електропровідної товщі. 

Лекція 2.  КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ         
ЕЛЕКТРОМЕТРІЇ НА ПОСТІЙНОМУ СТРУМІ.  

Методи опору - електричне профілювання та електричне зондування, мо-
дифікації методів опору. Метод зарядженого тіла та метод електричної коре-
ляції. Електрохімічні методи – метод природного електричного поля, виклика-
ної поляризації, контактний спосіб поляризаційних кривих, метод часткового 
вилучення металу. 
Лабораторне заняття 1. – Вимірювання електромагнітних параметрів  
гірських порід у постійних та змінних електромагнітних полях  –  2  год. 
1. Вивчити методику вимірів питомого опору зразків гірських порід на циф-
ровому тераомметрі  С.А.6547.  

2. Вивчити методику вимірів питомого опору та діелектричної проникності 
гірських    порід  на прецизійному цифровому RLC-метрі МНС-1100. 

3. Виконати вимірювання питомого опору зразків гірських порід на тераом-
метрі. 

4. Виконати вимірювання питомого опору та діелектричної провідності зраз-
ків гірських порід на різних частотах за допомогою прецизійного цифрово-
го RLC-метра. 
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5. Побудувати частотні залежності виміряних параметрів, зробити висновки, 
написати звіт.  

Завдання для самостійної роботи   ( __2_ год.) 
З’ясувати зміст курсу та його зв’язок із спеціальними дисциплінами, сутність та 

особливості геофізичного методу «Електрометрія» в порівнянні з іншими геофізич-
ними методами.  

Вивчити електромагнітні характеристики гірських порід та руд (питомий елект-
ричний опір, діелектрична та магнітна проникності, викликана поляризація, електро-
хімічна активність) та фактори, що їх визначають.  З’ясувати, що таке електрична 
анізотропія порід, чим вона спричинена. З’ясувати, що таке дисперсія електромагні-
тних параметрів гірських порід у змінних електромагнітних полях. Вивчити методи 
експериментального визначення електромагнітних параметрів гірських порід. 
Усвідомити поняття «геоелектричний розріз», його зв’язок з геологічною будовою 

об’єкту дослідження. Вивчити класифікацію геоелектричних розрізів  та узагальнені 
параметри горизонтально-шарової електропровідної товщі - сумарна потужність, су-
марна поздовжня провідність та сумарний поперечний опір, середній поздовжній і 
середній поперечний опори, коефіцієнт макроанізотропії.  
Вивчити класифікацію та сутність методів електрометрії на постійному струмі. 

Контрольні запитання та завдання 
1. Що таке «Прикладна електрометрія» («Електророзвідка»), її відмінність від ін-
ших геофізичних методів?  

2. Що таке питомий електричний опір гірських порід, від яких факторів і як він за-
лежить? 

3. Що таке діелектрична й магнітна проникності гірських порід, фактори, які їх ви-
значають, використання цих електромагнітних властивостей в електрометрії? 

4. Дайте пояснення явищу викликаної поляризації та електрохімічної активності 
гірських порід, поясніть їх природу. 

5. Вивчіть лабораторні способи визначення питомого електричного опору та діеле-
ктричної проникності гірських порід. 

6. Поясніть поняття «Геоелектричний розріз», наведіть класифікацію горизонталь-
но-шарових геоелектричних розрізів. 

7.  З’ясуйте узагальнені параметри горизонтально-шаруватої провідної товщі –  су-
марну поздовжню провідність та сумарний поперечний опір, середній поздовж-
ній і середній поперечний опори, коефіцієнт макроанізотропії. 

8. Наведіть класифікацію методів електрометрії на постійному струмі, розкрийте їх 
сутність. 

Рекомендована література: 
1.  Жданов М.С. Электроразведка. – М.: Недра, 1986; р.1, с. 45-51. 
2.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990; р.1, с. 6-25, 74-76. 
3.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984; р.1, с. 4-30. 
4.  Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных  
     ископаемых. – М.: Недра, 1982; р.1 с.10-27. 
5.  Электроразведка. Справочник геофизика. Книга1, Книга2 / под ред.    

В.К.Хмелевского, В.М.Бондаренко/. – М.:Недра, 1989 ; Кн. 1, р.1, с. 8-14. 
6.  Электроразведка. Справочник геофизика, том 3 / под ред. А.Г.Тархова/.  –  
      М.: Гос. н. тех. изд-во нефтяной и горно-топливной литературы; р.1, с. 7-18. 
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7.  Якубовский Ю.В., Ляхов Л.Л. Электроразведка.  – М.:Недра, 1974; р.1, с 10-20. 
8.  Заборовский  А.И. Электроразведка. – М.:Гос. н. тех. изд-во нефтяной и  
      горно-топливной литературы, 1963; с. 5-27. 
9.  Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В.. Основи  
      геофізики. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2006; р.3, с.73-75; р.8, с. 335-353. 
10. Якубовский Ю.В. Электроразведка. – М.: Недра, 1980; р.1 с. 3-26. 

ТЕМА 2. ФІЗИКО МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕТОДІВ 

ЕЛЕКТРОМЕТРІЇ НА ПОСТІЙНОМУ СТРУМІ – (6 год.) 

Лекція 3.       ЗАКОНИ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ СТАЦІОНАРНИХ    
ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ. ІНТЕГРУВАННЯ РІВНЯННЯ 

                        ЛАПЛАСА В ЦИЛІНДРИЧНИХ КООРДИНАТАХ. 
Загальні закони просторового розподілу стаціонарних електричних полів – 

закон Ома в диференціальній формі, перший та другий закони Кірхгофа, 
об’єднаний закон для потенціалу стаціонарного електричного поля. Граничні 
та крайові умови для потенціалу електричного поля та густини струму.  

Розв’язок рівняння Лапласа для потенціалу електричного поля в циліндри-
чних координатах методом відокремлення змінних. Вісесиметричний 
розв’язок рівняння Лапласа.Властивості циліндричнихі функцій (функцій Бес-
селя).  

Лекція 4. ІНТЕГРУВАННЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА У СФЕРИЧНИХ                 
КООРДИНАТАХ. ТЕОРЕМА ЛІПСЬКОЇ-ВАНЬЯНА. 

Запис рівняння Лапласа для потенціалу електричного поля у сферичних 
координатах. Розв’язок рівняння Лапласа у сферичних координатах методом 
відокремлення змінних. Сферичні функції (поліноми Лежандра) та їх власти-
вості. Теорема Ліпської-Ваньяна. Гіперболічні функції та їх властивості. Ви-
раження рекурентної функції відбиття в параметрично- рекурентній формі.  
Завдання для самостійної роботи  ( __2_ год.) 

Вивчити загальні закони просторового розподілу стаціонарних електричних полів 
– закон Ома в диференціальній формі, перший та другий закони Кірхгофа, 
об’єднаний закон для потенціалу стаціонарного електричного поля. Вивчити грани-
чні та крайові умови для потенціалу електричного поля та густини струму.  

Отримати розв’язок рівняння Лапласа для потенціалу електричного поля в цилін-
дричних координатах методом відокремлення змінних. З’ясувати циліндричні функ-
ції та їх властивості, вісесиметричний розв’язок рівняння Лапласа. 

Отримати розв’язок рівняння Лапласа у сферичних координатах, вивчити сфери-
чні функції (поліноми Лежандра) та їх властивості. Вивчити теорему Ліпської-
Ваньяна, як теоретичну основу для розробки теорії електромагнітних зондувань,та 
виконати її доведення. 

Контрольні запитання та завдання 
1. Поясніть суть прямої та оберненої задач електрометрії, можливості та особливості 
їх розв’язання.. 

2. Поясніть основні закони просторового розподілу стаціонарного електричного по-
ля – закон Ома в диференціальній формі, перший і другий закони Кірхгофа, 
об’єднаний закон стаціонарного поля. 
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3. З’ясуйте рівняння Лапласа для потенціалу електричного поля, виразіть рівняння 
Лапласа в різних системах координат. 

4. Які граничні та крайові умови для потенціалу електричного поля та густини стру-
му? 

5. Отримайте загальний та вісесиметричний розв’язки рівняння Лапласа в циліндри-
чних координатах. 

6.  Покажіть основні властивості функцій Бесселя. 
7.  Отримайте вісесиметричний розв’язок рівняння Лапласа у сферичних координа-
тах. 

8.  Розкрийте властивості поліномів Лежандра. 
9.  Сформулюйте теорему Ліпської-Ваньяна та доведіть її. 

Рекомендована література7:    
1. Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984; р.7, с. 164-166,  
    р.8,  с.214-216; р.9, с.265-266. 
2. Жданов М.С. Электроразведка. – М.: Недра, 1986; р.2, с. 88-90. 
3. Заборовский  А.И. Электроразведка. – М.:Гос. н. тех. изд-во нефтяной и  
    горно-топливной литературы, 1963; Р. 1, С. 28-36; р. 3, с. 126-127. 
4. Якубовский Ю.В. Электроразведка. – М.: Недра, 1980; р.2, с. 37-38, 51-53. 
5. Бурсиан В.Р. Теория электромагнитных полей, применяемых в электроразведке. –
Л.: ЛО Недра, 1972; р.4, с. 149-150. 

 
ТЕМА 3. СПОСОБИ ВИМІРЮВАНЬ, АПАРАТУРА ТА ОБЛАД-

НАННЯ В МЕТОДАХ  ЕЛЕКТРОМЕТРІЇ –  (5 год.) 

Лекція 5. ПОЛЬОВА ЕЛЕКТРОМЕТРИЧНА АПАРАТУРА ТА ОБЛАДНАННЯ. 
Задача й умови електричних вимірювань в електрометрії. Основні завади, 

що ускладнюють вимірювання. Способи боротьби із завада-
ми.Електрометричний інформаційно-вимірювальний канал. Загальна структу-
рна схема апаратури. Основні метрологічні параметри апаратури. Електромет-
ричне обладнання. 

Основні методи електричних вимірювань (компенсаційний та компара-
ційний) і їх загальна характеристика. Автокомпенсаційний метод вимірювань. 
Підсилювач з від’ємним зворотним зв’язком – основа автокомпенсаційної 
схеми. Основи теорії автокомпенсації. Стандартна автокомпенсаційна апара-
тура. Компараційний спосіб вимірювань. Принципова схема реєструвального 
каналу для реєстрації різниці потенціалів і сили струму. Принципи цифрової 
реєстрації сигналів.  
Лабораторне заняття 2. – Будова приладів АЕ-72 та ЕРА, методика елек-
трометричних     вимірювань –_2_ год. 
1. Вивчити будову  електророзвідувального автокомпенсатора  АЕ-72. 
2. Вивчити методику вимірів сили струму та різниці потенціалів приладом 
АЕ-72. 
3. Зібрати схему вимірювання і виконати виміри приладом АЕ-72 в електролі-
тичній ванні та на моделі геоелектричного розрізу. 

                                           
7 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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4.  Вивчити будову комплекту апаратури ЕРА – генератора і вимірювача. 
5.  Оволодіти методикою електрометричних вимірювань з комплектом апара-
тури ЕРА. 
6. Зібрати схему вимірювання і виконати виміри комплектом ЕРА в електро-
літичній ванні та на моделі геоелектричного розрізу. 

7.  Підготувати й написати звіт.  
Завдання для самостійної роботи   ( _1_ год.) 

З’ясувати задачі й умови електричних вимірювань, основні завади, що усклад-
нюють вимірювання, способи боротьби із завадами. 

Вивчити будову електрометричного інформаційно-вимірювального каналу, зага-
льну структурну схему апаратури, засвоїти основні метрологічні параметри апарату-
ри. 

Вивчити основні методи електричних вимірювань - компенсаційний та компара-
ційний і їх загальну характеристику. Вивчити автокомпенсаційний спосіб вимірю-
вань, основи теорії автокомпенсації. Будову стандартної автокомпенсаційної апара-
тури АЕ-72. Засвоїти компараційний спосіб вимірювань та принципову схему реєст-
рувального каналу для реєстрації різниці потенціалів і сили струму, принцип цифро-
вої реєстрації сигналів.  

Ознайомитися з переліком апаратури для  вимірів постійних електричних і не-
стаціонарних електромагнітних полів, апаратури для вимірів електромагнітних полів 
в діапазоні інфразвукових і звукових частот, високочастотної апаратури, апаратури 
для вимірів  природних електромагнітних полів Землі. За літературними джерелами 
ознайомитися з генераторними установками для збудження потужних полів  – ЕРС-
16,5, ЕРС-67, СГЕ-72, МГД-генераторами. Засвоїти основне електрометричне обла-
днання, що використовується в процесі виконання польових електрометричних до-
сліджень. 
Контрольні запитання та завдання  
1. Проаналізуйте задачі й умови вимірювань, завади та способи боротьби з ними. 
2. Що таке електрометричний вимірювальний канал, яка його загальна структурна 
схема? 

3. Якими основними метрологічними параметрами характеризується вимірювальна 
апаратура та силові установки?  

4. Поясніть  сутність компенсаційного, автокомпенсаційного  та  компараційного  
способів вимірювань. 

5.  Висвітліть теорію автокомпенсаційної схеми вимірювань. 
6.  Поясніть будову та методику вимірювань з автокомпенсатором АЕ-72.  
7. Наведіть приклади та загальну характеристику вимірювальної апаратури для ви-
мірювання постійних і змінних електромагнітних полів у різних методах. 

8. Поясніть принцип дії та наведіть характеристику генераторних установок для 
збудження потужних полів  –  ЕРС, МГД-генераторів. 

 
Рекомендована література:    
1.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991;  
     рр.5-6, с. 99-135. 
2.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984; р.2, с. 30-62. 
3.  Электроразведка. Справочник геофизика. Книга1, Книга2 / под ред. 



25 
 

     В. К.Хмелевского, В.М.Бондаренко/. – М.:Недра, 1989; Кн.1, р.3, с. 75-94; 
      р.9, с. 237-260. 
4.  Якубовский Ю.В., Ляхов Л.Л. Электроразведка.  – М.:Недра, 1974; р.3, с. 54-75, 
5.  Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В.. Основи  
      геофізики. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2006; р.3, с. 75-79. 
6.   Бобровников Л.З., Кадыров И.Н., Попов В.А. Электроразведочная  аппаратура 
      и   оборудование. – М.:Недра, 1985. 
 
                          ТЕМА  4. НОРМАЛЬНІ ТА АНОМАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПОЛЯ –  (5 год.) 

Лекція 6. НОРМАЛЬНІ  Й   АНОМАЛЬНІ  ЕЛЕКТРИЧНІ  ПОЛЯ.  НОР-
МАЛЬНЕ ПОЛЕ ТОЧКОВОГО Й ДИПОЛЬНОГО ДЖЕРЕЛ 

                                     ТА ЗАЗЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ. 
Нормальні та аномальні електричні поля  і способи їх вивчення. Поле то-

чкового джерела струму в однорідному ізотропному середовищі. Точкове дже-
рело в провідному півпросторі. Урахування границі поділу земля-повітря. Ме-
тод дзеркальних зображень. Плоска задача для поля точкового джерела. Дипо-
льне джерело в теорії електрометрії. Загальне правило для визначення поля 
диполя. Первинне (нормальне) поле електричного диполя. Поле кола двох  то-
чкових різнополярних джерел струму (поле заземленої лінії). Зміна густини 
струму з глибиною в полі кола двох точкових різнополярних джерел. Глибин-
ність електрометрії постійними струмами. Дистанційний (геометричний) 
принцип геоелектричних досліджень. Поле лінійних електродів. Принцип роз-
рахунку та практичне використання. 

Лекція7. ЗАГАЛЬНІ  ПИТАННЯ  ТЕОРІЇ  ЕЛЕКТРИЧНИХ  ПОЛІВ  В АНІЗО-
ТРОПНИХ СЕОРЕДОВИЩАХ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАЗЕМЛЕНЬ. 

Загальні питання теорії електричних полів в анізотропних середовищах. 
Тензор електропровідності. Еліпсоїд електропровідності. Визначення кута між 
вектором густини струму та напруженості поля. Диференціальне рівняння для 
потенціалу. Рівномірна деформація анізотропного простору і перехід до рів-
няння Лапласа. Електричне поле простих джерел в однорідно-анізотропному 
півпросторі. Розрахунки й аналіз полів точкового джерела, диполя та заземле-
ної лінії скінченної довжини. 

Основи теорії заземлень. Опір сферичного, дискового та стрижневого за-
землення. Опір заземлень двополярної лінії. Складні заземлення. Опір склад-
них заземлень. 
Завдання для самостійної роботи   ( __1_ год.) 

З’ясувати сутність нормальних і аномальних полів та способів їх вивчення. Ви-
вчити нормальне поле точкового й дипольного джерел в однорідному просторі і пів-
просторі. Опанувати сутність розв’язання задач способом дзеркальних відображень 
та гармонійним способом у випадку наявності плоских границь поділу. Дослідити 
електричне поле двох різнополярних джерел (поле заземленої лінії) в однорідному 
півпросторі. З’ясувати сутність поняття глибини впливу та від чого залежить гли-
бинність досліджень. 

Засвоїти загальні особливості теорії електричних полів в анізотропних середо-
вищах, поняття тензора та еліпсоїда електропровідності. Визначити кут між векто-
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ром густини струму та напруженості поля. Отримати диференціальне рівняння для 
потенціалу електричного поля в однорідно-анізотропному середовищі. Виконати рі-
вномірну деформацію анізотропного простору й перехід до рівняння Лапласа.  

Дослідити електричне поле точкового й дипольного джерел в однорідно-
анізотропному півпросторі. З’ясувати сутність «парадокса анізотропії» в однорідно-
му просторі та півпросторі для трьохосного й двохосного випадків. Засвоїти сутність 
практичного використання «парадокса анізотропії» в прикладній електрометрії. 

Вивчити основи теорії заземлень. Отримати аналітичні співвідношення для опо-
ру сферичного, дискового та стрижневого заземлень, опору заземлення двополярної 
лінії. Засвоїти методику розрахунку опору складних заземлень. 
Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке нормальні і аномальні поля, які існують способи їх вивчення? 
2. Отримайте та проаналізуйте поле точкового джерела в однорідному просторі. 
3. Отримайте та проаналізуйте поле точкового джерела в присутності плоскої гра-
ниці     поділу.  

4. Отримайте та виконайте аналіз поля дипольного джерела в однорідному просторі 
і півпросторі. 

5. Проаналізуйте поле заземленої лінії в однорідному півпросторі. Визначте глиби 
ну впливу. 

6.  Проаналізуйте поле точкового джерела в однорідно-анізотропному півпросторі. 
7.  Проаналізуйте поле дипольного джерела в однорідно-анізотропному  
     півпросторі. 
8.  Поле точкових джерел на поверхні двохосно-анізотропного півпростору,  
     кругові  спостереження та полярні діаграми. 
9.  Отримайте перехідний опір сферичного, напівсферичного та стрижневого 
     заземлень. 
10. Отримайте поле дискового заземлення та його перехідний опір. 
11. Отримайте та проаналізуйте перехідний опір двополярної заземленої лінії. 
12. Як розрахувати перехідний опір складного заземлення, наведіть приклад? 

Рекомендована література:   
1.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991; Р.1, С.10-18. 
2.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990; р.2, с. 28-37; р.7, с. 170-179. 
3.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984; р.4, с. 98-102; р.7, с. 

172-175. 
4.  Жданов М.С. Электроразведка. – М.: Недра, 1986; р. 2, с. 56-62. 
5.  Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных  
     ископаемых. – М.: Недра, 1982; р.7, с. 176-184. 
6.  Электроразведка. Справочник геофизика. Книга1, Книга2 / под ред.     

В.К.Хмелевского, В.М.Бондаренко/. – М.:Недра, 1989; р.2, с. 36-41. 
7.   Якубовский Ю.В., Ляхов Л.Л. Электроразведка.  – М.:Недра, 1974; с. 21-46. 
8.   Заборовский  А.И. Электроразведка. – М.:Гос. н. тех. изд-во нефтяной и  
      горно-топливной литературы, 1963; р.1, с. 36-60; р.4, с. 220-228. 
9.   Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В.. Основи  
      геофізики. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2006; р.3, с.59-62. 
10. Бурсиан В.Р. Теория электромагнитных полей, применяемых в электроразведке. 

–  Л.: ЛО Недра, 1972; р.2, с. 40-66; р. 5, с. 191-202. 
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ТЕМА 5.   ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ В СЕРЕДОВИЩАХ З ВЕРТИ-

КАЛЬНИМИ ГРАНИЦЯМИ ПОДІЛУ. МЕТОД 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ  – (10 год.) 

Лекція 8. УЯВНИЙ ОПІР ТА СПОСОБИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ. МЕТОДИ       
ОПОРУ. ПРИНЦИП ВЗПЄМНОСТІ В ЕЛЕКТРОМЕТРІЇ. 

Уявний опір і його зв’язок з характером геоелектричного розрізу. Спосо-
би визначення уявного опору. Залежність уявного опору від способу його ви-
значення. Основні установки методу опорів та їх принципова характеристика. 
Принцип взаємності і його практичне значення. Основні модифікації методу 
опорів. Електричне зондування та профілювання. 

Лекція 9.  ЕЛЕКТРОПРОФІЛЮВАННЯ ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОНТАКТ. 
Поле точкового джерела в присутності вертикальної границі поділу. Елек-

тропрофілювання через вертикальний контакт однополюсною потенціал- та 
градієнт-установками.  Профілювання через вертикальний контакт симетрич-
ною й дипольною установками.  

Парадокс анізотропії. Визначення позірного опору для анізотропного пів-
простору та його залежність від типу й орієнтації робочої установки. Критерії 
фіксації дійсної та  квазіанізотропії, обумовленої нахилом геоелектричних го-
ризонтів. Кругові  профілювання для дослідження анізотропних об’єктів. 

Лекція10. ЕЛЕКТРОПРОФІЛЮВАННЯ ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПЛАСТ. 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СПОСОБІВ  

       ЕЛЕКТРОПРОФІЛЮВАННЯ. 
Поле точкового джерела в присутності вертикального пласта. Профілю-

вання через вертикальний пласт різними установками. Якісна характеристика 
аномалій симетричного, дипольного, комбінованого електропрофілювання й 
профілювання за способом серединного градієнта через пласт. Оцінка розді-
лювальної здатності основних модифікацій електропрофілювання. Основні 
принципи якісного аналізу аномалій електропрофілювання. Особливості про-
філювання над похилим пластом. 

Загальна характеристика електричного профілювання і його основні мо-
дифікації. Зображення результатів. Умови та область використання. Основні 
методичні принципи електропрофілювання. Вибір розносів  та профілів. Їх 
орієнтація по відношенню до пошукових об’єктів. Масштаб та сітка спостере-
жень. Методика й техніка польових робіт. 
Лабораторне заняття 3. – Електропрофілювання через вертикальний  
пласт –_2_ год. 
1. Підготувати електролітичну ванну, в яку вставити імітатор вертикального 
пласта – пластину паралона. 

2. Змонтувати установку для симетричного профілювання із застосуванням  
вимірювального приладу АЕ-72. 

3.  Виконати вимірювання й розрахунки уявного опору вздовж системи про-
філів, що перетинають вертикальний пласт. 

4.  Побудувати карту графіків профілювання та карту ізоом. 
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5.  Проаналізувати результати профілювання, зробити висновки, написати 
звіт.  

Завдання для самостійної роботи   ( __2_ год.) 
З’ясувати поняття уявного опору, ознайомитися з основними способами вимі-

рювання уявного опору. Вивчити й зрозуміти принцип взаємності в електрометрії, 
сутність методів опору й принципову відмінність електропрофілювання від зонду-
вання. 

Отримати аналітичний розв’язок  задачі про профілювання контакту однополюс-
ною потенціал- та градієнт установками. Вивчити характерні особливості графіків 
профілювання контакту різними типами установок.  

Оволодіти способом псевдопроменевих аналогій. Застосувавши цей спосіб, отри-
мати аналітичний розв’язок  прямої задачі електропрофілювання вертикального пла-
ста однополюсною градієнт-установкою, Вивчити особливості графіків профілюван-
ня через потужний і малопотужний вертикальний пласт для різних типів установок.  

Вивчити методику різних видів електропрофілювання, зображення результатів та 
інтерпретацію даних. 
Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке «уявний опір», від чого він залежить та які основні способи його вимі-
рювання? 

2. Отримайте аналітичний розв’язок задачі електропрофілювання вертикального 
контакту однополюсною потенціал- та градієнт-установками. 

3. Проаналізуйте особливості графіків комбінованого, симетричного дипольного та 
профілювання за способом серединного градієнта через вертикальний контакт, 
дайте їм пояснення. 

4. Висвітліть основні принципи розв’язання задачі електропрофілювання через вер-
тикальний пласт. 

5. Проаналізуйте особливості графіків комбінованого, симетричного й дипольного 
двостороннього профілювання через вертикальний пласт, дайте їм пояснення. 

6. У чому суть «парадоксу анізотропії», як його використовують в електрометрії? 
7. Як можна визначити кут нахилу пласта за допомогою електропрофілювання? ви-
вчення анізотропії розрізу та визначення кута нахилу пласта. 

8. Висвітліть основні методичні принципи електропрофілювання різними способа-
ми. 
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10. Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В.. Основи  
      геофізики. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2006; р. 3, с.91-98. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ 1: 

«Методи електрометрії на постійному струмі, їх  фізико-геологічні та мате-
матичні основи» 

1. Фундаментальна проблема електророзвідки. Пряма й обернена задачі 
прикладної електрометрії. 

2.   Класифікація методів прикладної електрометрії на постійному струмі. 
3.   Задачі й умови вимірювань в електрометрії, завади та способи боротьби з ними. 
4.   Електрометричний вимірювальний канал, його загальна структурна схема. 
5.  Основні метрологічні параметрами вимірювальної апаратури та силових  
      установок.  
6.   Компенсаційний, автокомпенсаційний  та  компараційний  способи вимірювань. 
7.   Теорія автокомпенсаційної схеми вимірювань. 
8.   Електричні властивості гірських порід і фактори, що їх визначають. 
9.   Геоелектричний розріз та його типізація.  
10. Узагальнені характеристики горизонтально-шарового геоелектричного розрізу 
      та макроанізотропія шаруватої товщі. 
11. Нормальні й аномальні поля в електророзвідці та методи їх вивчення. 
12. Закони просторового розподілу електричного поля, граничні та межові умови. 
13. Розв’язок рівняння Лапласа в циліндричній системі координат. 
14. Розв’язок рівняння Лапласа у сферичній системі координат. 
15. Електричне поле точкового джерела в однорідному провідному просторі. 
16. Електричне поле точкового джерела в присутності плоскої границі поділу. 
17. Нормальне поле електричного диполя. 
18. Плоска задача для поля точкового та дипольного джерел. 
19. Поле заземленої лінії на поверхні однорідного півпростору. 
20. Затухання густини струму з глибиною в полі заземленої лінії. Глибинність елект-

ророзвідки. 
21. Поле лінійних електродів. 
22. Перехідний опір сферичного заземлення. 
23. Перехідний опір дискового та стрижневого заземлень. 
24. Перехідний опір заземленої лінії. 
25. Принцип взаємності в електророзвідці. 
26. Уявний опір і сутність методів опору. Установки методу опору. 
27. Електропрофілювання через вертикальний контакт однополюсною потенціал- та 

градієнт-установками. 
28. Електропрофілювання через вертикальний пласт різними типами установок. 
29. Загальна характеристика методів електропрофілювання: класифікація, методика 

робіт, зображення результатів, інтерпретація даних. 
30. Симетричне й комбіноване електропрофілювання, профілювання за способом се-

рединного градієнта. 
31. Загальні принципи розрахунку електричних полів в анізотропних середовищах. 
32. Поле точкового джерела в однорідному анізотропному півпросторі. 
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33. Парадокс анізотропії та його використання в електророзвідці. Кругові профілю-
вання та зондування. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
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–  Л.: ЛО Недра, 1972. 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 1 
1. Поняття геоелектричного розрізу. Узагальнені параметри багатошарового геоеле-
ктричного розрізу. Типізація горизонтально-шарових розрізів. 

2. Класифікація та сутність методів опору. 
3. Електричне поле точкового джерела в присутності плоскої границі поділу.. 
4. На поверхні однорідного півпростору з питомим опором  ρ розташована дипольна 
осьова установка з параметрами:  AB=50 м,  MN=50 м, r=200 м.  Визначити похиб-
ку вимірювання напруженості електричного поля. 

5. Отримати формулу для розрахунку перехідного опору заземлення, що складається  
із з’єднаних між собою  двох напівсферичних електродів з однаковим радіусом r0, 
розташованих на поверхні однорідного півпростору з питомим опором ρ на від-
стані  a один від одного. 

6. На поверхні однорідного півпростору з питомим опором  ρ =50 ом.м розташована 
симетрична установка AMNB   з параметрами: AB=100 ом.м,  MN=20 м. Який не-
обхідно пропустити струм  в лінії AB, щоб забезпечити різницю потенціалів у 
приймальній лінії не менше 10 мВ. 

 
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

Електричні поля в горизонтально-шаруватих розрізах  та середовищах з  
локальними неоднорідностями 
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ТЕМА 6.  ОСНОВНА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ  
   ЗОНДУВАНЬ  –  (5 год.) 

Лекція 11. ПОСТАНОВКА ТА СПОСІБ РОЗВ’ЯЗКУ ОСНОВНОЇ ЗАДАЧІ   
ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗОНДУВАННЯ. ОСНОВНА  

               ЗАДАЧА ДЛЯ ДВОШАРОВОГО РОЗРІЗУ. 
Постановка та алгоритм загального розв’язку основної задачі теорії елек-

трометрії для довільного горизонтально-шарового геоелектричного розрізу.  
Основна задача теорії електрометрії для двошарової геоелектричної 

структури, її постановка та розв’язок.  Зображення розв’язків у формі нескін-
ченних рядів. Асимптотичний аналіз уявного опору. Електричне зондування 
двошарового розрізу. Криві електричного зондування. Вираження розв’язку 
для двошарового розрізу в інтегральній формі. Кернел- функція. 

Лекція 12.     РОЗВ’ЯЗОК ОСНОВНОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ЗОНДУВАНЬ У  
                 РЕКУРЕНТНИХ ЯДРАХ. УРАХУВАННЯ АНІЗОТРОПІЇ ШАРІВ. 

Використання теореми Ліпської-Ваньяна для отримання розв’язку основ-
ної задачі теорії електричного зондування у формі інтегралів з рекурентними 
ядрами. Рівняння для потенціалу поля точкового джерела, розташованого на 
поверхні багатошарового розрізу, для напруженості поля та уявного опору у 
формі інтегралів з рекурентними ядрами. Основні властивості рекурентних 
функцій (кернел-функцій) для горизонтально-шаруватих середовищ, їх асимп-
тотична поведінка. Розв’язок основної задачі теорії зондувань у разі наявності 
анізотропії шарів. Урахування анізотропії шарів. 
Завдання для самостійної роботи   ( __1_ год.) 

Вивчити постановку та спосіб розв’язку основної задачі теорії електрометрії для 
довільного горизонтально-шарового розрізу. Отримати розв’язок основної задачі для 
двошарового геоелектричного розрізу, отримати цей розв’язок у вигляді нескінчен-
них рядів, виконати асимптотичний аналіз отриманого розв’язку, на основі якого 
проілюструвати геометричний принцип зондування. 

Виконати розв’язок основної задачі теорії зондувань у рекурентних ядрах для ізо-
тропних та анізотропних горизонтально-шарових розрізів. Вивчити властивості ре-
курентних ядер, дослідити їх асимптотичну поведінку.  
Контрольні запитання та завдання 
1. Сформулюйте постановку основної задачі теорії електричного зондування та по-
ясніть суть її загального розв’язку. 

2. Сформулюйте постановку та виконайте загальний розв’язок основної задачі еле-
ктричного зондування для двошарової геоелектричної структури. 

3. Виразіть розв’язок основної задачі електричного зондування для двошарової гео-
електричної структури у вигляді нескінченних рядів. 

4. Виконайте асимптотичний аналіз розв’язку прямої задачі для двошарової струк-
тури. 

5. Отримайте розв’язок прямої задачі електричного зондування для довільного ба-
гатошарового розрізу у вигляді інтеграла з рекурентним ядром. 

6. Які властивості рекурентного ядра (кернел-функції), дослідіть його асимптотич-
ну поведінку. 

7. Особливості електричного зондування в умовах анізотропних розрізів,  
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     урахування анізотропії шарів.  
Рекомендована література:   
1.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991; р. 1, с. 21-24. 
2.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990; р. 7, с. 189-194. 
3.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984; р. 9, с. 264-269. 
4.  Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных  
     ископаемых. – М.: Недра, 1982; р. 7, с.195-200. 
5.  Заборовский  А.И. Электроразведка. – М.:Гос. н. тех. изд-во нефтяной и  
      горно-топливной литературы, 1963; р.3, с. 134-140. 
6. Матвеев Б.К. Интерпретация электромагнитных зондирований. –М., 1974;  
      р.1, с. 6-14. 
7. Электроразведка. Справочник геофизика / под ред. А.Г.Тархова/.  – 
      М.:Недра,  1980; р.2, с. 29-32.  
8.   Головцын В.Н. Электроразведка.  – Киев: Изд-во АН УССР, 1963; р.2, с. 85-90. 
 

ТЕМА 7.     ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ  
ЗОНДУВАНЬ  – (10 год.) 

Лекція 13. КРИВІ ПОЗІРНОГО ОПОРУ, ЇХ ТИПІЗАЦІЯ ТА АСИМПТОТИ.   
Криві вертикальних електричних зондувань (ВЕЗ). Типізація кривих 

ВЕЗ. Теорема А.М.Тихонова про асимптотичну поведінку інтегралів, що міс-
тять функції Бесселя. Асимптотичне зображення розв’язків для малих і вели-
ких розносів. Асимптоти кривих зондувань. Визначення сумарної поздовж-
ньої провідності по кривих зондувань. Спотворення асимптот. Числові 
розв’язки основної задачі теорії електрометрії на ЕОМ. Аналіз розрахунко-
вих еталонів. 

Лекція 14.     ПРИНЦИП  ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ  ТА  ХАРАКТЕРНІ  
           ЕКВІВАЛЕНТНІ ТОЧКИ КРИВИХ ЗОНДУВАНЬ. 

Теорема А.М.Тихонова про єдиність розв’язку основної задачі теорії еле-
ктрометрії. Принцип еквівалентності, його теоретичне обґрунтування та прин-
ципова й практична оцінка для різних типів розрізів. Границі дії принципу ек-
вівалентності.  

Можливість еквівалентних замін шарів. Характерні еквівалентні точки 
для розрізів різних типів. Розрахунок координат характерних еквівалентних 
точок. Визначення положення характерних еквівалентних точок на логарифмі-
чному бланку за допомогою допоміжних палеток. 

Лекція 15.      ЗВ'ЯЗОК ДИПОЛЬНИХ ГРАДІЄНТ-ЗОНДУВАНЬ З  
          ОДНОПОЛЮСНИМИ ГРАДІЄНТ-ЗОНДУВАННЯМИ. 

Теорія дипольних зондувань. Загальний принцип рівнянь кривих диполь-
ного зондування. Зв'язок однополюсних та дипольних градієнт-зондувань. 
Особливості дипольних зондувань різними установками. Асимптоти кривих 
дипольних зондувань. Діючий рознос дипольних установок. Вимоги до розмі-
рів диполів. Глибинність дипольних зондувань та точка запису. Двосторонні 
дипольні зондування. 
Лабораторне заняття 4. – Вертикальне електричне зондування (ВЕЗ) на  
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фізичних моделях –  2  год. 
1. Зібрати схему установки для виконання ВЕЗ на тришаровій фізичній моде-
лі. 

2. Виконати багаторозносні виміри уявного опору автокомпенсатором АЕ-72.  
3. Виконати багаторозносні виміри уявного опору комплектом апаратури 
ЕРА. 

4. Побудувати отримані криві ВЕЗ у білогарифмічному масштабі (на білога-
рифмічних бланках модуля 6,25). 

5.  Виконати порівняльний аналіз кривих, зробити висновки, написати звіт. 
 Завдання для самостійної роботи   ( __2_ год.) 

З’ясувати суть кривих електричного зондування, їх графічного зображення,  ви-
вчити їх типізацію. Вивчити принципи чисельних розрахунків кривих зондувань. 

Вивчити теорему А.М.Тихонова про асимптотичну поведінку інтегралів, що міс-
тять функції Бесселя. Отримати асимптоти кривих зондувань для малих і великих 
розносів.  Освоїти методику визначення сумарної поздовжньої провідності по ви-
східних асимптотах. З’ясувати, як впливають горизонтальні неоднорідності на спо-
творення висхідних асимптот кривих зондувань.  

Вивчити теорему А.М.Тихонова про єдиність розв’язку основної задачі теорії 
електрометрії. З’ясувати принцип еквівалентності для геоелектричних розрізів типів 
H, A, K  та Q, виконати теоретичне обґрунтування його наявності. Навчитися визна-
чати границі дії принципу еквівалентності. З’ясувати суть характерних еквівалент-
них точок різних типів та опанувати  розрахунок їх координат і графічне визначення 
їх положення на білогарифмічному бланку з використанням допоміжних палеток. 

Отримати рівняння, що встановлюють зв’язок кривих дипольних градієнт-
зондувань з кривими однополюсних градієнт-зондувань (кривими ВЕЗ). Отримати 
асимптоти кривих дипольних зондувань. Проаналізувати особливості дипольних зо-
ндувань різними установками, оцінити їх глибинність.  З’ясувати сутність та необ-
хідність двосторонніх дипольних зондувань з метою визначеності з точкою запису. 
Контрольні запитання та завдання 
1. Що таке крива електричного зондування, як вона графічно зображується? 
2. Вивчіть методику типізації кривих електричного зондування. 
3. Висвітліть принципи чисельних розрахунків кривих електричного зондування. 
4. Сформулюйте теорему Тихонова А.М. про асимптотичну поведінку інтегралів 
Фур’є-Бесселя. 

5. Отримайте асимптоти кривих електричного зондування. 
6. Визначте сумарну поздовжню провідність розрізу по висхідній асимптоті кривих 
зондувань. 

7.  Поясніть спотворення висхідних асимптот кривих зондувань у разі наявності го-
ризонтальних неоднорідностей. 

8.  Поясніть суть еквівалентності кривих зондувань, причини її наявності. Еквіва-
лентність кривих різних типів, її теоретичне обґрунтування та межі дії. 

9.  Вивчіть алгоритми визначення координат характерних еквівалентних точок для   
розрізів різних типів. 

10. Отримайте аналітичний зв'язок кривих однополюсних градієнт-зондувань (кри-
вих ВЕЗ) із кривими дипольних градієнт-зондувань. 

11. Отримайте асимптоти кривих дипольних градієнт-зондувань. 
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12. Проаналізуйте глибинність дипольних зондувань, поясніть необхідність  
      двосторонніх дипольних зондувань. 
Рекомендована література:  
1.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990; р. 9, с. 280-294. 
2.  Жданов М.С. Электроразведка. – М.: Недра, 1986; р.2, с. 110-117. 
3 . Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В.. Основи  
      геофізики. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2006; р. 3, с. 79-91. 
4.  Матвеев Б.К. Интерпретация электромагнитных зондирований. –М., 1974;  
      р.1 с. 6-15,37-45. 
5.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991; р.7. 
6.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984; рр.9, 11. 
7.  Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных  
     ископаемых. – М.: Недра, 1982., р. 9. 

ТЕМА 8.     ОСНОВИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ   
ЗОНДУВАНЬ  – (8 год.) 

Лекція 16. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ.  
АНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КРИВИХ ЗОНДУВАНЬ.  

Обернена задача електрометрії. Багатозначність розв’язків оберненої за-
дачі. Основні способи розв’язку оберненої задачі. Геологічні умови та елект-
ричні параметри геоелектричних горизонтів – основа інтерпретації та аналізу 
експериментальних даних. Якісна та кількісна інтерпретація. Визначення уза-
гальнених параметрів геоелектричного розрізу. Експрес-інтерпретація з вико-
ристанням координат особливих точок (екстремумів, точок перегину). Пере-
творення Ханкеля та його використання для отримання кернел-функції (піді-
нтегрального рекурентного ядра Аналітична інтерпретація Страхова В. М. на 
основі послідовного розрахунку кернер-функції в нижній півпростір і визна-
чення параметрів геоелектричного розрізу. 

Лекція 17.     ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КРИВИХ ЗОНДУВАНЬ МЕТОДОМ  
                    ЛОГАРИФМІЧНОЇ ПАЛЕТКИ ТА АВТОМАТИЗОВАНОГО    

                    ПІДБОРУ. ОСНОВНІ ГЕОЕЛЕКТРИЧНІ ПОБУДОВИ. 
Метод логарифмічної палетки для інтерпретації електричних зондувань. 

Основні принципи теорії логарифмічних палеток. Зміст та загальна характери-
стика альбомів логарифмічних палеток. 

Методика інтерпретації електричних зондувань методом логарифмічної 
палетки. Кількісна інтерпретація двошарових і тришарових кривих ВЕЗ. Спо-
соби й особливості кількісної інтерпретації чотиришарових і багатошарових 
кривих. Використання принципу еквівалентності при аналізі експерименталь-
них даних та оцінка умов однозначності розв’язку оберненої задачі. Способи 
визначення проміжних параметрів та оцінка опорних даних. Урахування анізо-
тропії електропровідних відкладів.  

Інтерпретація дипольних зондувань. Особливості кривих радіальних ди-
польних зондувань. Порівняльна характеристика розділювальної здатності ек-
ваторіальних та осьових зондувань. Інтерпретація електричних зондувань на 
ЕОМ способом автоматизованого підбору.  
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Зображення результатів електричних зондувань та основні геоелектричні 
побудови. Якісний аналіз експериментальних даних.  

Методичні засади геометричних зондувань, область застосування. Пло-
щові системи електричних зондувань, електрична томографія. 
Лабораторне заняття 5 – Комп’ютерна інтерпретація кривих ВЕЗ спосо-
бом автоматизованого підбору –  2  год. 
1. Побудувати криві ВЕЗ на логарифмічних бланках. 
2. За результатом візуального аналізу кривих задати нульові наближення па-
раметрів розрізу по кожній точці ВЕЗ (кількість горизонтів, їх товщини та 
питомі опори). 

3. Ознайомитися з методикою комп’ютерної кількісної інтерпретації кривих 
ВЕЗ за допомогою програми ІРІ. 

4. Ввести дані і виконати комп’ютерну інтерпретацію кривих ВЕЗ та побудо-
ву геоелектричного розрізу за результатами інтерпретації. 

5. За допомогою програми SURFER виконати побудову вертикального розрі-
зу уявного опору. 

6. За результатами кількісної інтерпретації кривих ВЕЗ на кожній точці ви-
значити сумарну поздовжню провідність та середній поздовжній опори і 
побудувати їх графіки вздовж профілю. 

7. Проаналізувати побудовані геоелектричний розріз, вертикальний розріз 
уявного опору та профільні графіки, зробити висновки й написати звіт.  

 Завдання для самостійної роботи   ( __2_ год.) 
З’ясувати й зрозуміти суть оберненої задачі електричного зондування, можливу 

багатозначність її розв’язку. З’ясувати основні способи розв’язку оберненої задачі 
електрометрії – характерних точок, асимптотичних формул, автоматизованого під-
бору, логарифмічної палетки.  

Вивчити спосіб аналітичної інтерпретації на основі оберненого перетворення Ха-
нкеля. Вивчити методику інтерпретації способом логарифмічної палетки двошаро-
вих, тришарових, чотиришарових та багатошарових кривих ВЕЗ. Опанувати методи-
ку інтерпретації кривих ВЕЗ способом автоматизованого підбору. З’ясувати особли-
вості інтерпретації кривих дипольних зондувань. 

Вивчити основні геоелектричні побудови – графіки та карти сумарної поздовж-
ньої провідності, карти координат екстремальних точок, карти та графіки максима-
льних глибин до високоомних геоелектричних горизонтів, структурні карти до пове-
рхонь маркувальних шарів, карти ізоом для фіксованих розносів, геоелектричні роз-
різи, вертикальні розрізи уявного опору, вертикальні розрізи нормованих похідних 
уявного опору, та методику їх аналізу.  
Контрольні запитання та завдання: 
1.  Поясніть суть оберненої задачі електричного зондування. Чому вона  
     багатозначна? 
2.  Назвіть та охарактеризуйте основні способи інтерпретації кривих зондування. 
3.  Як визначити сумарну поздовжню провідність по кривих зондування? 
4.  Розкрийте суть аналітичної інтерпретації кривих зондування. 
5.  Що таке логарифмічна палетка, перевага побудов в логарифмічному масштабі? 
6.  Висвітліть принципи побудови палеток та поясніть суть палеткової  
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     інтерпретації. 
7.  Поясніть суть палеткової інтерпретації двошарових та тришарових кривих  
     зондування. 
8.  Поясніть суть палеткової інтерпретації чотиришарових та багатошарових  
     кривих зондування. 
9.  Поясніть принципи комп’ютерної інтерпретації кривих зондування способом  
      автоматизованого підбору. 
10.Назвіть та охарактеризуйте основні геоелектричні побудови, їх суть, методику    

виконання та призначення. 
Рекомендована література:  
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     ТЕМА 9. АНОМАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПОЛЯ ЛОКАЛЬНИХ  ОБ’ЄКТІВ      

ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  – (14 год.) 

Лекція 18.     СФЕРА ТА ЦИЛІНДР В ОДНОРІДНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ  
                       ПОЛІ. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНОМАЛІЙ У РАЗІ ПРОФІЛЮВАННЯ  
                                     В ОДНОРІДНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ.   
Провідні сфера й циліндр, як основні типові моделі локальних неоднорід-

ностей. Задача про сферуциліндр в теорії електрометрії. Сфера в однорідному 
електричному полі (поляризований заряд сфери). Електропровідний циліндр в 
однорідному електричному полі. Профілювання над сферою й циліндром в од-
норідному електричному полі, принципи інтерпретації аномалій уявного опо-
ру. 

Лекція 19.  СФЕРИЧНИЙ ТА ЦИЛІНДРИЧНИЙ  ПОКЛАДИ У ПОЛІ  
                   ТОЧКОВОГО ДЖЕРЕЛА.  МЕТОД ЗАРЯДЖЕНОГО ТІЛА. 
Сфера в полі точкового й дипольного джерел струму. Електропровідний 

сферичний поклад в однорідному провідному півпросторі. Циліндричний по-
клад у полі точкового й дипольного джерел струму. Профілювання над сфе-
рою й циліндром різними установками. Типові аномалії уявного опору над 
сферичним та циліндричним покладами та принципи їх інтерпретації.  

Точкове джерело всередині кулі й циліндра. Аномалії над зарядженою ку-
лею й циліндром. Метод зарядженого тіла. 

Лекція 20.           РІВНОМІРНО ПОЛЯРИЗОВАНІ КУЛЯ ТА ЦИЛІНДР.  
                    ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНОМАЛІЙ ПРИРОДНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО  
                                                      ПОЛЯ. 
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Електричне поле рівномірно поляризованої сфери. Електричне поле рів-
номірно поляризованого циліндра. Система інтерпретації аномалій природного 
електричного поля, зумовлених рівномірно поляризованими об’єктами. Інтер-
претація симетричних аномалій природного поля по ширині аномалії і швид-
кості спаду (способи параметрів q і т). Аналітична інтерпретація аномалій від 
похило поляризованих сфери та циліндра за характерними точками електро-
профілів. Метод логарифмічної палетки для інтерпретації симетричних анома-
лій. Основні принципи якісного аналізу аномалій природного електричного 
поля. Метод природного поля, загальна характеристика та методичні принци-
пи. 

Лекція 21.  ПОЛЕ ВИКЛИКАНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ В ГОРИЗОНТАЛЬНО- 
ШАРОВИХ РОЗРІЗАХ ТА СЕРЕДОВИЩАХ З ЛОКАЛЬНИМИ 

                                                       НЕОДНОРІДНОСТЯМИ. 
Теорія полів викликаної поляризації. Феноменологічні принципи розра-

хунку полів викликаної поляризації. Уявна поляризовність та способи її розра-
хунку. Поле викликаної поляризації поверхнево й об’ємно поляризованих сфе-
ричного та циліндричного покладів. Викликана поляризація горизонтально-
шаруватого півпростору. Основні принципи інтерпретації аномалій викликаної 
поляризації. Загальна характеристика методу викликаної поляризації. 
Лабораторне заняття 6.  – Електропрофілювання над кулею й циліндром  
способом  серединного градієнта  –  2  год. 
1. Зібрати схему установки для виконання електропрофілювання за способом 
серединного градієнта в електролітичній ванні. 

2. Помістити непровідну кулю (циліндр) із оргстекла у ванну. 
3. Виконати виміри уявного опору автокомпенсатором АЕ-72 по системі 
профілів, розташованих на відстані, що дорівнює 1/3 діаметра кулі (цилін-
дра).  

4. Виконати виміри уявного опору по цій же системі профілів  апаратурою 
ЕРА. 

5. Побудувати отримані криві профілювання по профілях. 
6. Виконати комплекс аналогічних вимірів для провідної кулі (провідного 
циліндру) із алюмінію з наступними аналогічними побудовами.  

7. Виконати порівняльний аналіз та аналіз особливостей графіків профілю-
вання, зробити висновки, написати звіт, у якому описати результати вико-
наних досліджень. 

Лабораторне заняття 7.  – Інтерпретація даних в методі природного  
електричного поля  –   2  год. 
1. Вивчити алгоритми кількісної інтерпретації вертикально та похило поля-
ризованих кулі й циліндра. 

2. Побудувати за заданими цифровими даними чотири графіки аномалій при-
родного поля, спричинених вертикально та похило поляризованими кулею 
й циліндром. 
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3. По симетричних графіках (вертикальна поляризація) виконати визначення 
глибини до центра кулі й осі циліндра способами параметрів q i m. 

4. За відповідними алгоритмами розрахувати радіуси вертикально поляризо-
ваних кулі й циліндра. 

5. Згідно із алгоритмами інтерпретації аномалій, спричинених похило поля-
ризованими кулею й циліндром виконати інтерпретацію заданих графіків у 
такій послідовності: 

      а) визначається кут нахилу осі поляризації; 
      б) визначається глибина до центра кулі й осі циліндра; 
      в) визначається епіцентр кулі й проекція на денну поверхню осі циліндра; 
      г) визначаються радіуси кулі й циліндра. 
6. Оформити звіт, у якому навести методику й результати інтерпретації. 
Завдання для самостійної роботи   ( __2_ год.) 

 Виконати розв’язок задачі про аномальне збурення однорідного електричного 
поля сферичною та циліндричною неоднорідністю. Отримати криві електропрофі-
лювання в однорідному електричному полі над сферичною й циліндричною неодно-
рідністю, вивчити методику їх інтерпретації. Опанувати методичні принципи елект-
ропрофілювання за способом серединного градієнта.  

Виконати розв’язання задачі про електричне поле точкового джерела в присутно-
сті сферичної й циліндричної неоднорідності для двох випадків, коли джерело зна-
ходиться в уміщальному   середовищі (поза неоднорідністю) й  усередині неоднорід-
ності. Отримати вирази для електропрофілювання однополюсною градієнт-
установкою над сферичною й циліндричною неоднорідністю. Вивчити особливості 
графіків електропрофілювання над ними. Проаналізувати розв’язок для випадку роз-
ташування джерела всередині, коли сфера є високопровідною, вивчити особливості 
аномального електричного поля. 

Отримати розв’язки задач про електричне поле рівномірно поляризованих сфери 
та циліндра для випадків їх вертикальної та похилої поляризації. Вивчити й оволоді-
ти методами кількісної інтерпретації аномалій природного поля, спричинених верти-
кально та похило поляризованими об’єктами – способи параметрів  q i  m, логариф-
мічної палетки, аналітична інтерпретація за характерними точками електропрофілів. 
По підручниках вивчити методику робіт у методі природного поля, обробку даних та 
принципи їх якісного й кількісного аналізу. 

Вивчити природу полів викликаної поляризації (ВП),  феноменологічні принципи 
розрахунку електричних полів ВП  у поляризних середовищах  - однорідному пів-
просторі та горизонтально-шаровому розрізі, методику розрахунку уявної поляризо-
вності. Вивчити поля ВП поверхнево і об’ємно поляризованих сферичного та цилін-
дричного покладів. Вивчити методику робіт в методі ВП при профілюванні й зонду-
ванні (ВЕЗ-ВП), методику робіт методом ВП на змінному струмі (ІНФАЗ-ВП), прин-
ципи якісної й кількісної інтерпретації аномалій викликаної поляризації.  
 Контрольні запитання та завдання 
1.   Сформулюйте варіанти задач про сферу й циліндр в теорії електрометрії. 
2.   Виконайте розв’язок задачі про сферу в однорідному електричному полі (поля 

ризований заряд сфери). 
3.   Виконайте розв’язок задачі про циліндр в однорідному електричному полі. 
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4.   Опануйте алгоритми інтерпретації аномалій електропрофілювання над кулею й 
циліндром в однорідному електричному полі.  

5. Виконайте розв’язок задачі про поле точкового джерела в присутності кулі й   
циліндра для випадку, коли точкове джерело розташоване поза неоднорідністю. 

6.   Проаналізуйте графіки електропрофілювання над кулею й циліндром для різних 
установок, опануйте наближені методи інтерпретація   аномалій. 

7.   Виконайте розв’язок задачі про поле точкового джерела в присутності кулі й   
циліндра для випадку, коли точкове джерело розташованого всередині неодно-
рідності.  

8.   Розгляньте поле заряджених ідеально провідних кулі й циліндра, особливості 
аномалій над ними та їх методику інтерпретації.  

9.   Вивчіть методику робіт методом зарядженого тіла та принципи інтерпретації 
експериментальних даних. 

10.  Розв’яжіть задачі про поле вертикально поляризованих кулі й циліндра.  
11. Отримайте алгоритми інтерпретації аномалій природного поля, викликаних ве-

ртикально поляризованими кулею й циліндром. 
12. Отримайте розв’язок задачі про поле похило поляризованих кулі й циліндра. 
13. Вивчіть алгоритми  інтерпретації аномалій природного поля, викликаних похи-

ло поляризованими кулею й циліндром. 
14. Вивчіть методику робіт методом природного поля, обробку даних та принципи їх 

якісного й кількісного аналізу. 
15. Вивчіть і усвідомте природу полів викликаної поляризації. 
16. Опануйте принцип розрахунку поля ВП  у поляризних середовищах  - однорід-

ному півпросторі та горизонтально-шаровому розрізі. 
17. Виконайте розрахунок поля ВП поверхнево й об’ємно поляризованих сферичного 

та циліндричного покладів в однорідному полі.  
18. Поясніть принцип розрахунку поля ВП поверхнево поляризованих сферичного та 

циліндричного покладів у полі точкового джерела.  
19. Розгляньте особливості аномалій полів ВП над ізометричними та витягнутими 

рудними тілами та можливості їх інтерпретації. 
17. Розгляньте й усвідомте присутність частотної дисперсії уявного опору в поляри-

зних середовищах (модель Cola-Cola). 
19. Вивчіть методику робіт методом ВП, та принципи якісної і кількісної інтерпрета-

ції аномалій викликаної поляризації.  
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ 2: 

«Електричні поля в горизонтально-шаруватих розрізах  та середовищах з 
локальними неоднорідностями» 

 
1.  Постановка та загальний розв’язок основної задачі електричного зондування. 
2.  Розв’язок основної задачі теорії електророзвідки для двошарового  
     геоелектричног розрізу. 
3.  Теорема Ліпської-Ваньяна. 
4.  Розв’язок основної задачі електричного зондування в рекурентних ядрах. 
5.  Рекурентна функція відбиття (кернел-функція) та її властивості. 
6.  Криві ВЕЗ, типізація кривих ВЕЗ та їх асимптоти. 
7.  Визначення сумарної поздовжньої провідності розрізу по асимптотам кривих 

ВЕЗ. 
7.  Карти типів кривих ВЕЗ. 
8.  Принцип еквівалентності, його суть та особливості для різних типів розрізів. 
9.  Характерні еквівалентні точки кривих ВЕЗ для різних типів розрізів. 
10. Загальні принципи інтерпретації кривих ВЕЗ, спосіб характерних точок. 
11. Перетворення Ханкеля  та його застосування для визначення кернел-функції. 
12. Можливості аналітичної інтерпретації кривих ВЕЗ способом послідовного  
      перерахунку кернел-функції. 
13. Логарифмічна палетка, принцип побудови палетки та суть палеткової інтерпре-

тації. 
14. Інтерпретація дво- та тришарових кривих ВЕЗ методом логарифмічної палетки. 
15. Інтерпретація чотиришарових та багатошарових кривих ВЕЗ методом логарифмі-

чної палетки. 
16. Загальна характеристика методу ВЕЗ: методика робіт, основні геоелектричні по-

будови, область застосування. 
17. Теорія дипольних електричних зондувань (зв’язок дипольних і однополюсних 

градієнт-зондувань). 
18. Асимптоти кривих дипольних зондувань. Глибинність і точка запису дипольних 

зондувань. 
19. Задача про сферу та циліндр в теорії електророзвідки. Розв’язок рівняння Лапла-

са в сферичній системі координат. 
20. Сфера та циліндр в однорідному електричному полі. Профілювання над сферою 

та циліндром в однорідному полі. 
21. Поле вертикально та похило поляризованих сфери й циліндра. 
22. Інтерпретація симетричних аномалій природного поля способами  
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      параметрів m і q. 
23  Інтерпретація аномалій природного поля, викликаних нахилено  
      поляризованими об’єктами (на прикладі сфери та циліндра). 
24. Метод природного електричного поля: фізична сутність, методика робіт, обробка 

даних, зображення результатів, область застосування. 
25. Сфера та циліндр у полі точкового джерела. 
26. Електропрофілювання над сферою та циліндром різними установками. 
27. Метод зарядженого тіла. Методика, умови й область його застосування. 
28. Фізична сутність полів викликаної поляризації (ВП). 
29. Поля ВП в однорідному та горизонтально-шаровому півпросторах. 
30. Поле викликаної поляризації в присутності сферичного та циліндричного покла-

дів в од    норідному електричному полі. 
31. Метод викликаної поляризації: сутність, методика робіт, зображення результатів, 

область застосування. 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ 2: 
1.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М., 1990. 
2.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М., Недра, 1991. 
3.  Жданов М.С. Электроразведка. – М., 1986. 
4.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М., 1984. 
5.  Электроразведка методом сопротивлений/ Под ред. В.К.Хмелевского  
     и В.А.Шевнина. – М., 1994.     –160с.  
6.  Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных 
     ископаемых. – М., 1982. 
7.  Электроразведка. Справочник геофизика. – М., 1980, 1989 (в двух книгах). 
8.  Матвеев Б.К. Интерпретация электромагнитных зондирований. – М., 1974. 
9.  Заборовский  А.И. Электроразведка. – М., 1963. 
10. Якубовский Ю.В. Электроразведка. – М., 1980. 
11. Матвеев Б.К. Интерпретация электромагнитных зондирований. –М., 1974. 
12. Электроразведка. Справочник геофизика / под ред. А.Г.Тархова/.  – 
      М.:Недра,  1980. 
13. Якубовский Ю.В. Электроразведка. – М.: Недра, 1980. 
14. Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки. – М., Изд. МГУ, 1970 (ч.1). 
15. Семенов А.С. Электроразведка методом естественного электрического поля. 
        – Л.: Недра, 1968. 
16. Комаров В.А. Электроразведка методом вызванной поляризации. – Л.: Недра,    

1972. 
17.  Родионов П.Ф. Электроразведка методом заряда.  – М.: Наука, 1971. 
18. Вешев А.В. Электропрофилирование на постоянном и переменном токе. – Л.: 

Недра, 1965, 1980. 
19. Земцов В.Н., Шак В.Г. Электрические зондирования на постоянном токе в руд-

ных районах. – М.: Недра, 1990; р.1, с. 28-35. 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 2 
1. Постановка та загальний розв’язок основної задачі електричного зондування. 
2. Типізація кривих електричного зондування. Назвіть тип кривої ВЕЗ, що відобра-

жає розріз з параметрами: ρ1<ρ2>ρ3<ρ4<ρ5>ρ6. Нарисуйте криву ВЕЗ.  
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3. На кривій ВЕЗ маємо два значення уявного опору на двох розносах: (АВ/2)1=200 
м,  ρу1=100 Ом⋅м; (АВ/2)2=300 м; ρу2=150 Ом⋅м. Чи лежать ці дві точки на лінії S? 
Якщо так, то визначте сумарну поздовжню провідність розрізу й глибину до 
опорного горизонту високого опору за умови, що середній поздовжній опір ро-
зрізу до цього опорного горизонту складає ρl=50 Ом⋅м. 

4. Методом ЕП-СГ над витягнутим рудним об’єктом зафіксована аномалія уявного 
опору, графік якої перетнув лінію фону ρу=200 Ом⋅м на відстанях від точки міні-
муму ±400 м. Визначити глибину до осі рудного об’єкта та радіус його попереч-
ного перетину, якщо позірний опір у мінімумі становить ρп,min=40 Ом⋅м. 

5. Інтерпретація аномалій природного поля способами параметрів m і q. 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  33  
Індукційні електромагнітні зондувальні системи з гармонійними полями 

ТЕМА 10.    ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ПЛОСКИХ ХВИЛЬ  –  (17 год.) 

Лекція 22. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ПЛОСКИХ ХВИЛЬ В ОДНОРІДНИХ     
СЕРЕДОВИЩАХ. 

   Загальна характеристика плоских хвиль. Апроксимація реальних елект-
ромагнітних полів плоскими хвилями. Природні джерела плоских електромаг-
нітних хвиль у землі. Плоскі електромагнітні хвилі й основні особливості еле-
ктрометрії змінними струмами. 

Плоскі гармонійні хвилі в необмеженому середовищі. Поширення та зга-
сання плоских хвиль. Фазова швидкість і довжина хвиль. Імпеданс плоских 
хвиль. Поляризація плоских хвиль. 

Поле плоскої хвилі біля границі поділу двох півпросторів. Відбивальні 
властивості земної поверхні. Скін-ефект у провідному середовищі та індукцій-
ний принцип електромагнітних зондувань. Потужність скін шару – кількісна 
зарактеристика глибинності поширення електромагнітного поля. 

Лекція 23.  ФІЗИЧНА СУТЬ ВХІДНОГО ІМПЕДАНСУ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ 
ПОЛЕ ПЛОСКИХ ХВИЛЬ У ДВОШАРОВОМУ  СЕРЕДОВИЩІ. 

Вхідний імпеданс і його фізична інтерпретація. Імпеданс для хвильових 
полів. Частотна дисперсія імпедансу квазістаціонарних електромагнітних по-
лів. 

Плоскі електромагнітні хвилі в горизонтально-шаруватих середовищах. 
Плоске гармонійне електромагнітне поле у двошаровому геоелектричному ро-
зрізі. Вхідний імпеданс на поверхні двошарового розрізу. Коротко та довгопе-
ріодні асимптоти  вхідного імпедансу. 

Лекція 24.  ЗАДАЧА ТИХОНОВА-КАНЬЯРА. ВЛАСТИВОСТІ ВХІДНОГО  
                                  ІМПЕДАНСУ. 

Задача Тихонова-Каньяра для багатошарової геоелектричної структури. 
Вхідний імпеданс горизонтально-шаруватого геоелектричного розрізу. Асимп-
тотичні зображення вхідного імпедансу. Вхідний імпеданс розрізів із високо-
омним екранувальним горизонтом і можливості вивчення електропровідних 
товщ, перекритих екраном. 
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Практичне заняття 1.– Аналіз плоского гармонійного електромагнітного 
поля у двошаровому середовищі   –  2  год. 
1. Отримати співвідношення для електричного й магнітного полів плоскої 
електромагнітної хвилі у двошаровому розрізі. 

2. Отримати дійсну та уявну частини розв’язків, а також модулі й фази коли-
вань електричної й магнітної компонент поля. 

3. Отримати співвідношення для імпедансу електромагнітної хвилі на повер-
хні двошарової структури, виконати асимптотичний аналіз його модуля й 
фази. 

4.  Для заданих моделей розрізу розрахувати глибинні амплітудні профілі 
електричної й магнітної компонент поля для низки фіксованих періодів. 

5.  Проаналізувати результати розрахунків, зробити висновки, оформити звіт. 
Завдання для самостійної роботи   ( __9_ год.) 

З’ясувати суть поняття «плоске електромагнітне поле». Вивчити алгоритм ви-
значення поля в однорідному необмеженому просторі. Отримати його модуль та 
фазу коливань, з’ясувати особливості його структури та поширення в середовищі. 
Вивчити, що таке фазова швидкість поширення гармонійного електромагнітного 
поля та довжина хвилі, їх особливості для квазістаціонарних та хвильових полів. 
Вивчити поняття імпедансу електромагнітного поля, визначити його модуль та фа-
зу, з’ясувати його характеристики для різного класу полів та можливості визначен-
ня питомого опору середовища. 

Розглянути плоске електромагнітне поле в присутності плоскої границі поділу. 
Отримати поле та його вхідний імпеданс на поверхні однорідного провідного пів-
простору. З’ясувати фізичну суть вхідного імпедансу й особливості згасання елект-
ромагнітного поля в напрямку його поширення. Вивчити, що таке скін-ефект, тов-
щина скін-шару. Усвідомити індукційний принцип електромагнітних зондувань 
його відмінність від геометричного принципу. 

Отримати розв’язок задачі про поле  у випадку двошарової структури середо-
вища, отримати імпеданс на поверхні двошарової структури, виконати його асимп-
тотичний аналіз в коротко- та довгоперіодних інтервалах. Отримати розв’язок за-
дачі про вхідний імпеданс плоского електромагнітного поля на поверхні довільного 
горизонтально-шарового розрізу (задачі Тихонова-Каньяра), виконати асимптотич-
ний аналіз вхідного імпедансу в асимптотичних частотних інтервалах. Розглянути 
вхідний імпеданс плоскої гармонійної електромагнітної хвилі на поверхні розрізу, 
що містить високоомний екран. Проаналізувати його й з’ясувати можливість ви-
вчення заекранованих товщ. 
Контрольні запитання та завдання: 
1. Яка природа змінних у часі природних електромагнітних полів землі? 
2. Чому вважається, що магнітотелуричне поле Землі за своєю структурою відно-
ситься до плоского електромагнітного поля? 

3.  Що таке плоска електромагнітна хвиля, які особливості її поширення?  
4. Як визначається фазова швидкість, довжина  плоскої електромагнітної хвилі та її 
імпеданс? 

5.  Проаналізуйте плоске електромагнітне поле в присутності плоскої границі  
     поділу. 
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6.  Що таке скін-ефект, товщина скін-шару, індукційний принцип електромагнітних  
зондувань? 

7.  Яка фізична суть вхідного імпедансу?  
8.  Як по вхідному імпедансу визначити питомий опір середовища? 
9. Розв’язати задачу про плоске гармонійне електромагнітне поле у двошаровому  

розрізі, проаналізувати результат. 
10. Отримати імпеданс плоскої гармонійної електромагнітної хвилі на  
      поверхні двошарового розрізу, виконати його асимптотичний аналіз. 
11.  Отримати імпеданс плоского гармонійного електромагнітного поля на поверхні  

довільного горизонтально-шарового розрізу (розв’язати задачу Тихонова-
Каньяра). 

12. Проаналізувати короткоперіодні та довгоперіодні  асимптоти вхідного  
       імпедансу на поверхні багатошарового розрізу. 
13.  Отримайте вхідний імпеданс на поверхні розрізів з високоомним екраном,  
       проаналізуйте його і сформулюйте висновки. 
 
Рекомендована література:   
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2.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990; р.2, с. 65-72; р.8, с.224-233. 
3.  Жданов М.С. Электроразведка. – М.: Недра, 1986; р. 3, с. 140-152. 
4.  Электроразведка. Справочник геофизика. Книга1, Книга2 / под ред.     

В.К.Хмелевского, В.М.Бондаренко/. – М.:Недра, 1989; р.10, с. 269-272. 
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10. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Магнитотеллурическое зондирование гори-

зонтально-однородных сред. –  М.: Недра, 1991.  
11. Бурсиан В.Р. Теория электромагнитных полей, применяемых в электроразведке. 
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ТЕМА 11.               МАГНІТОТЕЛУРИЧНІ МЕТОДИ  
                          ГЕОЕЛЕКТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – (16 год.) 

Лекція 25.    КРИВІ МАГНІТОТЕЛУРИЧНИХ ЗОНДУВАНЬ ТА ЇХ  
                                           ВЛАСТИВОСТІ.   
Фізичні принципи й загальна характеристика магнітотелуричного методу. 

Амплітудні й фазові криві МТЗ та їх асимптоти. Еквівалентність і симетрія 
кривих МТЗ. Екстремальні точки кривих МТЗ. Алгоритми розрахунку кривих 
МТЗ на ЕОМ. Аналіз розрахункових еталонів. Спотворення кривих МТЗ в 
умовах горизонтально-неоднорідних геоелектричних розрізів. Е- та Н –
поляризовані МТ поля. Поперечні та поздовжні імпеданси й криві МТЗ та їх 
спотворення гальванічними й індукційними ефектами.  
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Лекція 26. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КРИВИХ МТЗ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ.    
ОСНОВНІ ГЕОЕЛЕКТРИЧНІ ПОБУДОВИ 

Способи інтерпретації магнітотелуричних зондувань. Наближена інтер-
претація кривих МТЗ по екстремальних точках й асимптотичних формулах. 
Метод логарифмічної палетки для інтерпретації кривих МТЗ. Інтерпретація 
магнітотелуричних зондувань на ЕОМ способом автоматизованого підбору.  

Трансформації кривих МТЗ: Ніблетта, Шмуккера, Сисоєва-Яковлєва, Мо-
лочнова-Секрієру. Загальна оцінка інтерпретаційних можливостей магнітоте-
луричних зондувань. 

Особливості МТЗ в умовах горизонтально-неоднорідних розрізів. Ефек-
тивний імпеданс, його визначення. 

Лекція 27. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГНІТОТЕЛУРИЧНИХ           
МЕТОДІВ.  

Основні модифікації магнітотелуричного методу й область їх практичного 
застосування. Спостереження варіацій природних електромагнітних полів. Ос-
новні принципи обробки експериментальних даних. 

Магнітотелуричні зондування (МТЗ) та їх основні закономірності. Загаль-
на характеристика МТЗ. Магнітотелуричне профілювання (МТП). Основні 
принципи й формули МТП. Основний та розширений інтервали МТП. Мето-
дичні принципи й інтерпретаційні можливості МТП. 

Метод телуричних струмів (МТС). Основні принципи методу. Лінійні 
зв’язки. Способи осереднення поля. Магнітотелуричні параметри та їх зв’язок 
із геоелектричними структурами. Методичні принципи та інтерпретаційні мо-
жливості МТС. 

Магнітоваріаційний метод. Основні принципи й загальна характеристика 
методу. Магнітоваріаційне зондування (МВЗ). Магнітоваріаційне профілюван-
ня (МВП). Магнітоваріаційні дослідження для вивчення глибинних геоелект-
ричних характеристик земної кори. 
Практичне заняття 2. – Інтерпретація кривих магнітотелуричних  
 зондувань   –  2  год. 
1. Побудувати криві МТЗ на логарифмічних бланках, по проведених лініях S 
визначити сумарну поздовжню провідність розрізу, побудувати її графік 
вздовж профілю. 

2. Виконати трансформацію Ніблетта заданих амплітудних кривих МТЗ, по-
будувати кореляційну схему трансформант вздовж профілю. 

3. Опанувати методику автоматизованої інтерпретації кривих МТЗ на ЕОМ. 
4. За отриманими трансформантами Ніблетта визначити нульові наближення  
параметрів розрізу для кожної кривої МТЗ. 

5. Виконати кількісну інтерпретацію кривих МТЗ на комп’ютері. 
6. Уздовж профілю побудувати геоелектричний розріз, вертикальний  
    розріз трансформант Ніблетта та часовий розріз ефективного опору. 
7.  Виконати аналіз отриманих результатів, підготувати й оформити звіт. 
Завдання для самостійної роботи   ( __8_ год.) 
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Вивчити види кривих МТЗ: криві модуля та фази імпедансу, амплітудні криві 
ефективного опору, принципи їх розрахунку. Виконати асимптотичний аналіз кри-
вих МТЗ. З’ясувати зв'язок екстремумів амплітудних кривих з параметрами розрі-
зу, еквівалентність кривих МТЗ та їх симетрію. 

 Засвоїти способи інтерпретації магнітотелуричних зондувань: наближена ін-
терпретація кривих МТЗ по екстремальних точках та асимптотичних формулах; 
спосіб логарифмічної палетки; інтерпретація магнітотелуричних зондувань на ЕОМ 
способом автоматизованого підбору; трансформації способами Ніблетта, Шмукке-
ра, Сисоєва-Яковлєва, Молочнова-Секрієру. 

Вивчити основні закономірності МТЗ в умовах горизонтально-неоднорідних гео-
електричних розрізів, спотворення кривих МТЗ гальванічними та індукційними ефе-
ктами. Усвідомити особливості інтерпретації в умовах горизонтально-неоднорідних 
розрізів, суть ефективного імпедансу та методику його визначення.  Дати загальну 
оцінку інтерпретаційних можливостей магнітотелуричних зондувань. 

Вивчити фізичні й загальні методичні принципи  магнітотелуричних зондувань 
(МТЗ), область їх практичного застосування, методику спостереження варіацій при-
родних електромагнітних полів й основні принципи обробки експериментальних да-
них. 

З’ясувати суть магнітотелуричного профілювання (МТП), основні принципи й 
формули МТП, основний та розширений інтервали МТП, методичні принципи й ін-
терпретаційні можливості МТП. 

Засвоїти метод телуричних струмів (МТС), основні його принципи, лінійні 
зв’язки в телуричному полі, способи осереднення поля., суть магнітотелуричних па-
раметрів та їх зв’язок з геоелектричними структурами, методичні принципи та ін-
терпретаційні можливості МТС. 

З’ясувати суть магнітоваріаційного методу. Опанувати основні його принципи й 
загальну характеристику, суть магнітоваріаційного зондування (МВЗ) й магнітоварі-
аційного профілювання (МВП), застосування магнітоваріаційних досліджень для ви-
вчення глибинних геоелектричних характеристик земної кори. 
 Контрольні запитання та завдання 
1.  Криві МТЗ та принципи їх розрахунку. 
2.  Асимптоти кривих МТЗ. 
3.  Екстремальні точки кривих МТЗ. 
4.  Еквівалентність та симетрія кривих МТЗ. 
5.  Інтерпретація кривих МТЗ. 
6.  Трансформація кривих МТЗ за способами Ніблетта, Шмуккера,  
     Сисоєва-Яковлєва, Молочнова- Секрієру. 
7.  Спотворення кривих МТЗ у випадку наявності горизонтальних 
      неоднорідностей. 
8.   Ефективний імпеданс, його визначення. 
9.  Загальна характеристика магнітотелуричних зондувань, основні геоелектричні 

побудови. 
10. Метод телуричних струмів (МТС), його методичні принципи та інтерпретаційні 

можливості. 
11. Магнітотелуричне профілювання (МТП), його методичні принципи й інтерпрета-

ційні  можливості. 
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12. Магнітоваріаційне зондування  й профілювання  – методи вивчення глибинних 
геоелектричних характеристик земної кори. 
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ТЕМА 12.  ГАРМОНІЙНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ПРОСТИХ  
            ДЖЕРЕЛ В ОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ – (20 год.) 

Лекція 28.  ГАРМОНІЙНЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ДИПОЛЬНИХ    
ДЖЕРЕЛ В ОДНОРІДНОМУ ПРОСТОРІ. 

Елементарні джерела електромагнітного поля в теорії електрометрії. Еле-
ктричний та магнітний диполі. Неграничні джерела (довгий кабель та індук-
ційна петля). 

Електромагнітне поле гармонійного електричного диполя в однорідному 
середовищі. Первинне магнітне поле електричного диполя. Вектор-потенціал 
гармонійного джерела. Компоненти гармонійного електромагнітного поля. Га-
рмонійний магнітний диполь в однорідному середовищі. Первинне поле магні-
тного диполя. Співставлення електромагнітних полів електричного й магніт-
ного дипольних джерел. 

Аналіз гармонійного електромагнітного поля дипольних джерел в однорі-
дному середовищі. Ближня і дальня зони джерела. Вивчення полів у дальній 
зоні. Дальня зона у квазістаціонарному наближенні. Можливості індукційних 
зондувань на різних відстанях від джерела збудження. 

Лекція 29.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ГАРМОНІЙНОГО МАГНІТНОГО 
ДИПОЛЯ В ОДНОРІДНОМУ ПІВПРОСТОРІ. 

Визначення електромагнітного поля магнітного диполя для моделі одно-
рідного провідного півпростору. Циклічний скалярний потенціал у верхньому 
непровідному півпросторі.  Електромагнітне поле гармонійного магнітного 
диполя на поверхні однорідного півпростору.  Аналіз поля в ближній і дальній 
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зонах джерела збудження. Визначення питомого опору півпростору. Основні 
принципи розрахунку електромагнітного поля круглої петлі. Скалярний поте-
нціал первинного магнітного поля. Вектор-потенціал первинного поля. Гармо-
нійне електромагнітне поле круглої петлі в однорідному середовищі. 

Лекція 30. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ГАРМОНІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧ-
НОГО ДИПОЛЯ В ОДНОРІДНОМУ ПІВПРОСТОРІ   

Квазістаціонарний електричний диполь, заземлений на поверхні однорід-
ного провідного півпростору. Вектор-потенціал первинного поля джерела. Ве-
ктор-потенціал гармонійного поля. Скалярний потенціал електромагнітного 
поля в електропровідному півпросторі. Компоненти електромагнітного поля. 
Аналіз поля, асимптотичні зображення для ближньої і дальньої зон.  

Електромагнітне поле заземленої електричної лінії. Основні принципи ро-
зрахунку. Неповні циліндричні функції. Заземлена лінія скінченної довжини. 
Нескінченно довга лінія. Характеристика поля нескінченно довгої лінії на різ-
них відстанях. 

Лекція 31.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ В ТОНКИХ ЕЛЕКТРОПРО-
ВІДНИХ ПЛАСТАХ У РАЗІ ГАРМОНІЙНОГО ЗБУДЖЕННЯ. 

Електромагнітна індукція в тонких електропровідних пластах при гармо-
нійному збудженні. Рівняння Максвелла в комплексній формі для тонкого 
пласта. Постановка задачі й спосіб розв’язку. Циклічний скалярний потенціал 
магнітного та векторний потенціал для електромагнітного дипольних джерел 
для моделі одного і двох розділених ізолятором тонких пластів. Використання 
граничної умови Шейнмана-Прайса. Магнітне та електричне поля, їх аналіз у 
ближній і дальній зонах джерел збудження. Визначення поздовжньої провід-
ності тонкого шару. 
Практичне заняття 3.– Аналіз електромагнітного поля дипольних джерел 
в однорідному півпросторі  –  2  год. 
1. Отримати співвідношення для векторів напруженості електричного й маг-
нітного полів гармонійного електричного й магнітного диполів на поверхні 
півпростору.  

2.  В отриманих співвідношеннях виділити дійсну та уявну частини й визна-
чити амплітуди та фази різних компонент електричного й магнітного поля. 

3. Виконати асимптотичний аналіз амплітуд і фаз електричного й магнітного 
полів у  ближній і дальній зонах джерел збудження. 

4.  Виконати числовий розрахунок частотних характеристик амплітуд і фаз 
різних  

     компонент електромагнітних полів, виконати їх графічні побудови. 
5.  Проаналізувати отримані результати аналітичних і числових розрахунків,  
     зробити  відповідні висновки, оформити звіт. 
Завдання для самостійної роботи   (  10 год.) 

Засвоїти суть елементарних джерел електромагнітного поля в теорії електромет-
рії  –   електричного та магнітного диполів.  Неграничні джерела (довгий кабель та 
індукційна петля).  
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Сформулювати постановку та спосіб розв’яання електродинамічної задачі про 
електромагнітне поле гармонійного електричного диполя в однорідному середовищі. 
Отримати первинне магнітне поле електричного диполя та його векторний потенці-
ал. Отримати циклічні електродинамічні потенціали та компоненти гармонійного 
електромагнітного поля. 

Сформулювати постановку та спосіб розв’яання електродинамічної задачі про 
електромагнітне поле гармонійного магнітного диполя в однорідному середовищі. 
З’ясувати первинне поле магнітного диполя. Отримати циклічні скалярний та векто-
рний електродинамічні потенціали й компоненти гармонійного електромагнітного 
поля. 

Виконати співставлення електромагнітних полів електричного й магнітного ди-
польних джерел та аналіз гармонійного електромагнітного поля дипольних збудни-
ків в однорідному середовищі в ближній і дальній зонах. Вивчити поля в дальній зо-
ні у квазістаціонарному наближенні. Зробити висновок про можливості індукційних 
зондувань на різних відстанях від джерела збудження.  

Опанувати розв’язок квазістаціонарної задачі про електромагнітне поле магніт-
ного диполя, розташованого на поверхні однорідного провідного півпростору: знай-
ти скалярний та векторний потенціали первинного поля, векторний та скалярний по-
тенціали гармонійного електромагнітного поля в електропровідному півпросторі  й 
компоненти електромагнітного поля. Виконати аналіз поля й отримати асимптотичні 
зображення для ближньої і дальньої зон. Отримати алгоритми розрахунку питомого 
опору півпростору у дальній зоні на основі амплітудних вимірів різних компонент. 
Установити коефіцієнти установок при вимірі магнітного й електричного полів 
(«петля-петля» й «петля-диполь»). Усвідомити принцип розрахунку  гармонійного 
поля незаземленої петлі. 

Опанувати розв’язок квазістаціонарної задачі про електромагнітне поле електри-
чного диполя, заземленого на поверхні однорідного провідного півпростору: вектор-
потенціал первинного поля джерела: знайти векторний та скалярний потенціали еле-
ктромагнітного поля в електропровідному півпросторі й компоненти електромагніт-
ного поля. Виконати аналіз поля в ближній і дальній зонах. Отримати алгоритми ро-
зрахунку питомого опору півпростору у дальній зоні на основі амплітудних вимірів 
різних компонент. Установити коефіцієнти установок у разі вимірі магнітного й еле-
ктричного полів («диполь-петля» й «диполь-диполь»).  Усвідомити принцип розра-
хунку  гармонійного поля заземленої лінії. 

Вивчити постановку та розв’язок задачі про гармонійне електромагнітне поле 
дипольних джерел у присутності тонких провідних шарів: знайти скалярний потен-
ціал для магнітного диполя та векторний потенціал для електромагнітного диполя й 
визначити магнітне поле на основі граничної умови Шейнмана-Прайса й електричне 
поле на основі поверхневої  розривності тангенціальних компонент магнітного поля. 
Виконати аналіз електромагнітного поля у ближній і дальній зонах джерел збуджен-
ня. 
Контрольні запитання та завдання 
1.  Визначити електромагнітне поле гармонійного електромагнітного поля  
     електричного диполя в однорідному просторі: постановка й розв’язок задачі.  
2.  Виконати аналіз поля гармонійного електричного диполя в однорідному  
     просторі в ближній і дальній зонах. 
3.  Сформулювати постановку й розв’язати задачу про електромагнітне поле  
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      гармонійного електромагнітного поля магнітного диполя в однорідному  
     просторі. 
4.  Виконати аналіз  поля гармонійного магнітного диполя в однорідному  
     просторі  в ближній і дальній зонах. 
5.  Сформулювати й розв’язати задачу про електромагнітне поле гармонійного  
     магнітного диполя в однорідному півпросторі.     . 
6.   Проаналізувати поле гармонійного магнітного диполя в однорідному  
     півпросторі в ближній і дальній зонах. 
7.  Сформулювати  і розв’язати задачу про електромагнітне поле гармонійного  
     електричного диполя в однорідному півпросторі. 
8.  Виконати аналіз поля гармонійного електричного диполя в однорідному  
     півпросторі  в ближній і дальній зонах. 
9.  Отримати алгоритми розрахунку питомого опору півпростору та аналіз їх  
      інформативності в ближній і дальній зонах джерел збудження. 
10. Опанувати принципи розрахунку  гармонійного поля заземленої лінії та незазем-

леної петлі. 
11. Електромагнітна індукція в тонких провідних шарах. 
12. Сформулювати й розв’язати задачу про електромагнітне поле гармонійного  
      магнітного диполя в присутності тонкого провідного шару.     . 
13. Проаналізувати поле гармонійного магнітного диполя в присутності  
      тонкого провідного шару в ближній і дальній зонах джерела збудження. 
14. Сформулювати  і розв’язати задачу про електромагнітне поле гармонійного  
      електромагнітного диполя в присутності тонкого провідного шару. 
15.  Виконати аналіз поля гармонійного електричного диполя в однорідному  
       півпросторі в присутності тонкого провідного шару  в ближній і дальній зонах. 
     Рекомендована література:    
1.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991; р. 3, с. 57-70. 
2.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990; р.8, с. 233-251. 
3.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984; р.7, с. 180-205. 
4.  Жданов М.С. Электроразведка. – М.: Недра, 1986; р.1, с. 37- 45. 
5.  Заборовский  А.И. Электроразведка. – М.:Гос. н. тех. изд-во нефтяной и  
      горно-топливной литературы, 1963; р. 8, с. 305-338. 
6.  Якубовский Ю.В. Электроразведка. – М.: Недра, 1980; р.5, с. 103-117. 
7.   Бурсиан В.Р. Теория электромагнитных полей, применяемых в  
     электроразведке. –  Л.: ЛО Недра, 1972; ч.ІІ, р.2, с.269-274. 
8.  Ваньян Л.Л. Основы электромагнитных зондирований. – М., 1965. 
9.  Ваньян Л.Л. Электромагнитные зондирования. - М., 1998. 
 

ТЕМА 13. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЧАСТОТНИХ   

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗОНДУВАНЬ  – (20 год.) 

Лекція 32. ОСНОВНА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 
ЗОНДУВАНЬ МАГНІТНИМ ДИПОЛЕМ. 

Електромагнітне поле гармонійного магнітного диполя над горизонталь-
но-шаровим електропровідним півпростором: постановка та спосіб 
розв’язання задачі. Скалярний потенціал у верхньому півпросторі. Загальне 
вираження електричного поля у нижньому півпросторі. Застосування теореми 
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Ліпської-Ваньяна для визначення невідомих коефіцієнтів. Компоненти елект-
ромагнітного поля на поверхні багатошарової геоелектричної структури. Інду-
ктивна функція відбиття. 

Лекція 33. ОСНОВНА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 
ЗОНДУВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНИМ  ДИПОЛЕМ. 

Квазістаціонарний електричний диполь, заземлений на поверхні горизон-
тально-шаруватого півпростору: постановка задачі й спосіб розв’язання. Ви-
значення компонент векторного потенціалу  на поверхні багатошарової струк-
тури. Визначення скалярного електродинамічного потенціалу. Визначення 
компонент електромагнітного поля. Використання теореми Ліпської-Ваньяна 
для визначення невідомих коефіцієнтів у процесі знаходження векторного та 
скалярного електродинамічних потенціалів. Індуктивна та гальванічна функції 
відбиття.  

Лекція 34.  ГАРМОНІЙНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ДИПОЛЬНИХ 
ДЖЕРЕЛ НА ПОВЕРХНІ ГОРИЗОНТАЛЬНО-
ШАРОВИХ РОЗРІЗІВ У БЛИЖНІЙ І ДАЛЬНІЙ ЗОНАХ. 

 Аналіз полів, гармонійного магнітного й електричного диполів у ближній 
і дальній зонах. Застосування теореми Тихонова А.М. про асимптотичну пове-
дінку інтегралів Фур’є- Бесселя при асимптотичних зображеннх електромагні-
тних полів для ближньої й дальньої зон. Особливості електромагнітних полів у 
дальній зоні у разі присутності в основі розрізу ізолятора. Рівняння хвильових 
кривих частотного зондування (кривих ефективного опору) для багатошарово-
го розрізів з ізолятором в основі розрізу і шаром скінченного опору.  

Лекція 35. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДАНИХ  ЧАСТОТНИХ ЗОНДУВАНЬ (ЧЗ), 
МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ Й ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ. 

Загальна характеристика частотних зондувань. Типові установки частот-
них зондувань. Визначення ефективних параметрів геоелектричного розрізу. 
Основні модифікації частотних зондувань. Область застосування. Методичні 
принципи й технічна реалізація частотних зондувань. Дискретні і неперервні 
виміри. 

Основні закономірності частотних зондувань. Частотні зондування в ме-
жах хвильової стадії електромагнітного процесу. Дослідження теоретичних 
кривих шляхом розвинення в ряд Маклорена. Аналогії з кривими МТЗ. Випа-
док ізолювальної основи. Низькочастотна стадія і втрата інформативності. Ек-
вівалентність кривих частотних зондувань. Вплив розносу установки на форму 
кривих. Інтерпретаційні можливості частотних зондувань. Теоретичні палетки 
частотних зондувань. Інтерпретація методом логарифмічної палетки. Інтер-
претація частотних зондувань на ЕОМ. Визначення узагальнених параметрів 
геоелектричного розрізу. Загальна оцінка можливостей кількісної інтерпрета-
ції частотних зондувань. Основні геоелектричні побудови. 
Практичне заняття 4. – Інтерпретація кривих частотних електромагніт-
них  зондувань –  2  год. 
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1. Побудувати криві ЧЗ на прозорих логарифмічних бланках, за допомогою 
палетки визначити положення  і провести лінії S, по яких визначити сума-
рну поздовжню провідність розрізу, побудувати її графік вздовж профілю. 

2. Виконати трансформацію Ніблетта заданих амплітудних кривихЧЗ, побу-
дувати кореляційну схему трансформант вздовж профілю. 

3. Опанувати методику автоматизованої інтерпретації кривих ЧЗ на ЕОМ. 
4. За отриманими трансформантами Ніблетта визначити нульові наближення 
параметрів розрізу для кожної кривої ЧЗ. 

5. Виконати кількісну інтерпретацію кривих ЧЗ на комп’ютері. 
6. Уздовж профілю побудувати геоелектричний розріз, вертикальний розріз  
    трансформант Ніблетта та часовий розріз ефективного опору. 
7. Виконати аналіз отриманих результатів, підготувати й оформити звіт. 
Завдання для самостійної роботи   ( _10_ год.) 

Сформулювати постановку та виконати розв’язок задачі про електромагнітне 
поле магнітного диполя на поверхні довільного горизонтально-шарового розрізу. 
Проаналізувати отримане електромагнітне поле в ближній і дальній зонах гармо-
нійного магнітного диполя. 

Сформулювати постановку та виконати розв’язок задачі про електромагнітне 
поле електричного диполя на поверхні довільного горизонтально-шарового розрі-
зу: визначити компоненти векторного потенціалу на поверхні структури; визначити 
скалярний потенціал; визначити компоненти електромагнітного поля. Проаналізу-
вати отримане електромагнітне поле в ближній і дальній зонах гармонійного елект-
ричного диполя. 

Дослідити основні закономірності частотних зондувань в межах хвильової стадії 
електромагнітного процесу. Опанувати принцип розрахунку прямих задач ЧЗ. До-
слідити теоретичні криві шляхом розвинення в ряд Маклорена. З’ясувати аналогії із 
кривими МТЗ й розглянути випадок ізолювальної основи. Показати втрату інформа-
тивності на низьких частотах. З’ясувати еквівалентність кривих частотних зондувань 
та вплив розносу установки на форму кривих ЧЗ. 

Оцінити інтерпретаційні можливості частотних зондувань при інтерпретації ме-
тодами логарифмічної палетки  та автоматизованого підбору на ЕОМ. Опанувати 
методику визначення узагальнених параметрів геоелектричного розрізу. Дати зага-
льну оцінку можливостей кількісної інтерпретації частотних зондувань. 

Навести загальну характеристику частотних зондувань. Засвоїти типові установ-
ки частотних зондувань та їх застосування в різних умовах. Вивчити коефіцієнти 
установок різного типу та їх використання для визначення ефективних параметрів 
геоелектричного розрізу. Усвідомити область застосування методу ЧЗ. Засвоїти ме-
тодичні принципи й уявлення про технічну реалізацію та апаратуру в методі частот-
ного зондування. 
Контрольні запитання та завдання 
1. Сформулюйте постановку та розв’яжіть задачу про електромагнітне поле гармо 
нійного магнітного диполя на поверхні горизонтально-шарового розрізу.  

2.  Виконайте аналіз електромагнітного поля гармонійного магнітного диполя  
     на   поверхні горизонтально-шарового розрізу в ближній і дальній зонах. 
3.  Розв’яжіть задачу про знаходження компонент векторного потенціалу поля гар-
монійного електричного диполя на поверхні горизонтально-шарового розрізу.  
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4. Розв’яжіть задачу про знаходження cкалярного потенціалу поля гармонійного 
електричного диполя на поверхні горизонтально-шарового розрізу.  

5. Виразіть компоненти електромагнітного поля гармонійного електричного дипо-
ля на поверхні горизонтально-шарового розрізу.  

6. Виконайте аналіз електромагнітного поля гармонійного електричного диполя на 
поверхні горизонтально-шарового розрізу в ближній і дальній зонах. 

7. Поясніть суть кривих частотного зондування, принципи їх розрахунку та еквіва-
лентність.  

8.  Поясніть суть хвильових кривих ЧЗ, які їханалогії із кривими МТЗ  і чому? 
9.  Які способи інтерпретації кривих частотного зондування, наведіть їх  
     характери стику? 
10. Як визначити узагальнені параметри геоелектричного розрізу за  
      результатами  ЧЗ? 
11. Які основні геоелектричні побудови можна виконати за результатами ЧЗ,  
      їх суть? 
12. Висвітліть методику частотних зондувань, їх технічну реалізацію, область 
      застосування методу. 

Рекомендована література: 
1.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991; р.4, с. 82-86; 
      р. 9, с.285-290. 
2.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990; р.8, с. 251-257; 
      р.4, с. 115-117;    р. 9. 
3.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984; р. 5, с.137-141; 
      р.9, с.271-297; р.11. 
4.  Жданов М.С. Электроразведка. – М.: Недра, 1986; р.4. 
5.   Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных  
      ископаемых. – М.: Недра, 1982; р.4, с. 124-126; р. 8, с. 254-261, р.9. 
6.   Электроразведка. Справочник геофизика. Книга1, / под ред.     В.К.Хмелевского, 

В.М.Бондаренко/. – М.:Недра, 1989 ; р.11, с.311-338. 
7.   Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки. – М., Изд. МГУ,  
      1971( ч.2); р. 5, с. 157-170. 
8.   Электроразведка. Справочник геофизика / под ред. А.Г.Тархова/.  – 
      М.:Недра,  1980; р.11, с. 217-237. 
9.   Якубовский Ю.В. Электроразведка. – М.: Недра, 1980; р.5, с.120-125; 
       р.11, с.306-313. 
10.  Ваньян Л.Л. Основы электромагнитных зондирований. – М., 1965. 
11.  Ваньян Л.Л. Электромагнитные зондирования. - М., 1998. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ 3: 

«Індукційні електромагнітні зондувальні системи з гармонійними полями» 
 

1.  Фізична суть магнітотелуричних методів. Варіації  МТ полів  та їх природа. 
2.   Плоска електромагнітна хвиля в однорідному просторі. 
3.   Плоске електромагнітне поле в присутності границі поділу. Вхідний імпеданс. 
4.   Фізична сутність вхідного імпедансу. 
5.   Скін-ефект і два принципи електромагнітних зондувань. 
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6.   Вхідний імпеданс плоскої гармонійної хвилі на поверхні двошарового розрізу. 
7.   Вхідний імпеданс плоскої гармонійної хвилі на поверхні горизонтально- 
      шарового розрізу (задача Тихонова-Каньяра). 
8.   Асимптоти вхідного імпедансу. 
9.   МТЗ над геоелектричними розрізами з екраном. 
10.  Криві магнітотелуричного зондування, їх розрахунок. 
11. Асимптоти кривих магнітотелуричного зондування. 
12. Еквівалентність та симетрія кривих МТЗ. 
13. Екстремальні точки кривих МТЗ. 
14. Характеристика способів інтерпретації кривих МТЗ. 
15. Трансформація кривих МТЗ способами Ніблетта, Шмукера,  
      Сисоєва-Яковлєва, Молочнова-Секрієру. 
16. МТЗ в розрізах з горизонтальними неоднорідностями, Е і Н – поляризація МТ 

полів. Спотворення кривих МТЗ. 
17. Ефективний імпеданс та його визначення. 
18. Загальна характеристика методу мангнітотелуричних зондувань. 
19. Метод телуричних струмів. 
20.  Метод магнітотелуричного профілювання. 
21.  Магнітоваріаційні методи профілювання й зондування. 
22.  Електромагнітне поле гармонійного магнітного диполя в однорідному просторі. 
23.  Електромагнітне поле гармонійного електричного диполя в однорід 
       ному просторі. 
24.  Аналіз електромагнітних полів гармонійних дипольних джерел в  
       однорідному просторі в ближній і дальній зонах. 
25. Поле гармонійного магнітного диполя на поверхні однорідного півпростору. 
26. Аналіз поля гармонійного магнітного диполя в однорідному півпросторі  в ближ-

ній і дальній зонах. 
27. Електромагнітне поле електричного гармонійного диполя на поверхні однорідно-

го півпростору. 
28. Електромагнітне поле гармонійного електричного диполя в однорідному півпро-

сторі  в ближній і дальній зонах джерела збудження. 
29. Основна задача ЧЗ для магнітного джерела збудження. 
30. Електромагнітне поле гармонійного магнітного диполя на поверхні горизонталь-

но-шарового розрізу в ближній і дальній зонах. 
31. Постановка і розв’язок основної задачі ЧЗ для електричного диполя. 
32. Електромагнітне поле гармонійного електричного диполя на поверхні горизонта-

льно-шарового розрізу в ближній і дальній зонах. 
33. Установки в методі ЧЕМЗ та їх коефіцієнти при розрахунках кривих ефективного 

опору. 
33.  Криві частотних зондувань, розрахунок кривих, їх еквівалентність,  
       хвильові криві та їх аналогії з кривими МТЗ. 
34.  Інтерпретація кривих частотного зондування, основні геоелектричні побудови. 
35. Загальна характеристика методу ЧЕМЗ: сутність методу, методика робіт, область 

застосування, технічна реалізація. 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ 3: 
1.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991. 
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2.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990. 
3.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984. 
4.  Жданов М.С. Электроразведка. – М.: Недра, 1986. 
5.  Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных  
     ископаемых. – М.: Недра, 1982. 
6.  Якубовский Ю.В. Электроразведка. – М.: Недра, 1980 
7.  Электроразведка. Справочник геофизика. Книга1 / под ред. В.К.Хмелевского, 

В.М.Бондаренко/. – М.: Недра, 1989 . 
8.  Заборовский  А.И. Электроразведка. – М.:Гос. н. тех. изд-во нефтяной и  
      горно-топливной литературы, 1963. 
10. Матвеев Б.К. Интерпретация электромагнитных зондирований. –М., 1974. 
11. Электроразведка. Справочник геофизика / под ред. А.Г.Тархова/.  – 
      М.:Недра,  1980. 
12. Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки. – М., Изд. МГУ, 1971( ч.2). 
13. Бердичевский М.Н. Электрическая разведка методом магнитотеллурического 

профилирования. – М., 1968. 
14. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Магнитотеллурическое зондирование гори-

зонтально-однородных сред. –  М.: Недра, 1991.  
15.  Ваньян Л.Л. Основы электромагнитных зондирований. – М., 1965. 
16.  Ваньян Л.Л. Электромагнитные зондирования. - М., 1998. 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 3 
1. Метод магнітотелуричного профілювання. Результати виміру варіацій МТ-поля 

на асимптотичному періоді Т=10 с: Ех=120 мВ/км, Еу=90 мВ/км, Нх=15 γ, 
Ну=20γ. Знайти глибину до високоомного опорного горизонту, якщо його пито-
мий опір ρN=1000 Ом.м, а середній поздовжній опір розрізу ρl=20 Ом.м.  

2. Криві МТЗ та їх асимптоти, визначення узагальнених параметрів розрізу. Еквіва-
лентність та симетрія кривих МТЗ. 

3.   Глибина до фундаменту 6 км, середній поздовжній опір надопорної частини роз-
різу 4 Ом·м. З якого мінімального періоду необхідно починати МТП, щоб забез-
печити картування фундаменту (потужність скін-шару повинна бути у 2 рази ви-
щою за необхідну глибинність дослідження)? 

4.  Перехідні процеси в полі магнітного диполя на поверхні однорідного півпросто-
ру. Розв’язок задачі і аналіз у ближній і дальній зонах (ранніх і пізніх часах). Ви-
значення питомого опору. 

5.  На поверхні однорідного півпростору сигнал поля гармонічного магнітного дипо-
ля з ефективною площею q=104 м2 і струмом I=100 А, виміряний приймальною 
10-витковою петлею розміром 100х100 м на відстані r=400 м, становить 98,2 мкВ, 
а виміряний на цій же відстані приймальною лінією МN=100 м  - 39,27 мкВ. Пе-
ріод коливання, на якому виконані виміри, становить Т=10 с. Чи знаходяться ви-
міри в умовах ближньої зони? Визначте відношення довжини хвилі λ в однорід-
ному півпросторі до відстані r, якщо питомий опір ρ півпростору дорівнює 100 
Ом·м. 

 
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  44  

Електромагнітні зондування нестаціонарними електромагнітними полями. 
Низькочастотні індуктивні та високочастотні методи електрометрії 
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ТЕМА 14.    ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В СТРУМОПРОВІДНИХ-

СЕРЕДОВИЩАХ  – (23 год.) 

Лекція 36.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ТА 
ЇХ ФІЗИЧНА СУТЬ. ПЕРЕХІДНИЙ ПРОЦЕС У ПОЛІ  

                                  ПЛОСКОЇ ІМПУЛЬСНОЇ ХВИЛІ.   
Фізична сутність перехідних процесів. Збудження перехідних процесів по 

Хевісайду й Діраку. Перехідні процеси в лінійних електричних системах. Пе-
рехідні процеси в розподілених у просторі електромагнітних полях. Станов-
лення електромагнітних полів у землі і їх геофізичне використання. 

Основні принципи теоретичного аналізу перехідних процесів в електро-
провідних середовищах. Часовий спосіб розв’язку нестаціонарних задач. Спе-
ктральний метод аналізу перехідних процесів. Використання часового та спек-
трального методу в теорії електрометрії. 

Електромагнітне поле плоскої імпульсної хвилі, спадної на поверхню еле-
ктропровідного півпростору. Часовий і спектральний розв’язок задачі. Поши-
рення та затухання електромагнітного збурення в електропровідному середо-
вищі. Особливості скін-ефекту в режимі перехідного процесу. 

Лекція 37.  ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ  
ДИПОЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ В ОДНОРІДНОМУ ПРОСТОРІ. 

Перехідні процеси в однорідному електропровідному середовищі. Поста-
новка задачі для імпульсних електричного та магнітного диполів. Часовий та 
спектральний способи розв’язання. Нестаціонарне електромагнітне поле елек-
тричного диполя. Нестаціонарне електромагнітне поле магнітного диполя. Ча-
сові характеристики нестаціонарних полів дипольних джерел та їх асимптоти-
чні зображення на ранніх і пізніх часах перехідних процесів.. 

Лекція 38.  ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ 
ДИПОЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ В ОДНОРІДНОМУ ПІВПРОСТОРІ.  

Перехідні процеси в однорідному електропровідному півпросторі,  збу-
джувані дипольними джерелами. Становлення поля магнітного та електрично-
го дипольних джерел. Розв’язок нестаціонарної задачі для електричного та ма-
гнітного диполів спектральним способом. Аналіз розв’язків для полів диполь-
них джерел. Асимптотичні розвинення для ближньої і дальньої зон (ранніх і 
пізніх часів перехідного процесу). Можливості визначення питомого опору  
середовища на ранніх та пізніх часах перехідного процесу в режимах уві-
мкнення та вимкнення струму.Принципи побудови системи геоелектричних 
досліджень. 

Лекція 39.  ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ 
ДИПОЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ У ТОНКОМУ ЕЛЕКТРОПРОВІД-

НОМУ ШАРІ. 
Перехідні процеси в тонкому електропровідному шарі. Постановка задачі 

та способи її розв’язку для електричного й магнітного диполів. Спектральний 
та часовий розв’язки.  Становлення електромагнітного поля в тонкому провід-
ному шарі. Аналіз перехідних процесів у  ближній і дальній зонах, асимптоти-
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чні зображення розв’язків для ранньої та пізньої стадій в режимах увімкнення 
та вимкнення струму. Дослідження можливостей визначення поздовжньої 
провідності шару  на ранніх та пізній стадіях у разі увімкнення й вимкнення 
струму. 
Практичне заняття 5. – Аналіз перехідних процесів в електромагнітних  
полях дипольних джерел в однорідному півпросторі –  2  год. 
1. Отримати співвідношення для векторів напруженості електричного й маг-
нітного полів імпульсних електричного й магнітного диполів на поверхні 
півпростору.  

2. Виконати асимптотичний аналіз амплітуд електричного й магнітного полів 
в інтервалі ранніх і пізніх часів перехідного процесу для режимів уві-
мкнення і вимкнення струму. 

3. Виконати чисельний розрахунок перехідних процесів різних компонент  
    електромагнітних полів для режимів увімкнення і вимкнення струму  
    та  виконати їх графічні побудови. 
4. Проаналізувати отримані результати аналітичних викладок і числових  
    розрахунків, зробити  відповідні висновки, оформити звіт. 
Завдання для самостійної роботи   ( __12_ год.) 

Зрозуміти й усвідомити фізичну суть перехідних процесів, збуджуваних імпуль-
сом Хевісайда, і можливість геофізичного використання процесу усталення електро-
магнітних полів у землі. Засвоїти основні принципи теоретичного аналізу перехідних 
процесів в електропровідних середовищах, часовий та спектральний методи 
розв’язку нестаціонарних задач та їх використання в теорії електророзвідки. Засвоїти 
принцип розрахунку перехідного процесу при складних формах збуджувального ім-
пульсу на основі використання інтеграла Дюамеля. 

Отримати перехідні процеси в електромагнітному полі плоскої імпульсної хвилі, 
спадної на поверхню електропровідного півпростору, застосувавши часовий і спект-
ральний розв’язок задачі. Дослідити процес поширення й згасання електромагнітно-
го збурення в електропровідному середовищі та особливості скін-ефекту в режимі 
перехідного процесу. 

Отримати спектральним способом розв’язок нестаціонарної задачі для електрич-
ного й магнітного диполів в однорідному просторі, виконати аналіз перехідних про-
цесів на асимптотичних  часових інтервалах.  

Отримати спектральним способом співвідношення для перехідних процесів в од-
норідному електропровідному півпросторі,  збуджуваних електричним і магнітним  
дипольними джерелами. Виконати аналіз розв’язків для полів дипольних джерел та 
асимптотичні розвинення для ближньої і дальньої зон. Усвідомити принципи побу-
дови системи геоелектричних досліджень. 

Вивчити постановку нестаціонарної задачі і її часовий розв’язок для  тонкого 
провідного шару, збуджуваного дипольними джерелами. Виконати аналіз та асимп-
тотичні зображення розв’язків для ближньої  і дальньої зон. Засвоїти методику 
розв’язку нестаціонарної задачі для двох і більшої кількості тонких провідних шарів, 
розділених ізолятором.  
Контрольні запитання та завдання 
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1. Яка фізична суть перехідних процесів, наведіть їх приклад у лінійних електрич-
них колах. 

2.  Наведіть характеристику способів розв’язання нестаціонарних задач. 
2. Розрахуйте перехідний процес в однорідному півпросторі в електромагнітному 
полі плоскої імпульсної хвилі. 

3. Дослідіть процес поширення плоского імпульсного електромагнітного збурення 
у провідному півпросторі, особливості скінового згасання. 

3. Виконайте розрахунок перехідних процесів в однорідному просторі в полі магні-
тного диполя та їх аналіз на ранніх і пізніх часах при різних режимах збудження.  

4. Розрахуйте перехідні процеси в однорідному просторі в полі електричного дипо-
ля, виконайте асимптотичний аналіз на ранній та пізній стадіях. 

3. Виконайте розрахунок перехідних процесів в однорідному півпросторі в полі ма-
гнітного диполя, проаналізуйте їх особливості на ранній і пізній стадіях.  

4.  Отримайте співвідношення для перехідних процесів в однорідному півпросторі 
в полі електричного диполя та їх аналіз на ранній і пізній стадіях перехідного 
процесу.  

7.  Виконайте розв’язок нестаціонарної задачі для тонкого провідного шару, збу-
джуваного магнітним диполем та аналіз перехідного процесу. в ранній і пізній 
стадіях.  

8.  Виконайте розв’язок нестаціонарної задачі для тонкого провідного шару, збу-
джуваного електромагнітним диполем та аналіз перехідного процесу в ранній і 
пізній стадіях.  
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ТЕМА 15.    МЕТОД СТАНОВЛЕННЯ ПОЛЯ  – (21 год.) 

Лекція 40.  ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ГОРИЗОНТАЛЬНО-ШАРОВИХ     
СЕРЕДОВИЩАХ Й ОСНОВНА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ 

ЕЛЕКТРОРОЗВІДКИ ДЛЯ МЕТОДУ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛЯ.  
Перехідні процеси в горизонтально-шаруватих середовищах та постанов-

ка основної задачі теорії електророзвідки для методу становлення поля. 
Розв’язок задачі часовим способом. Спектральні розв’язки Л.Л.Ваньяна для 
горизонтально-шаруватих середовищ. Операційний метод розрахунку перехі-
дних процесів. Асимптотичні зображення теоретичних розв’язків. Основні 
принципи розрахунків на ЕОМ і чисельний аналіз перехідних процесів у гори-
зонтально-шаруватих середовищах. 
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Лекція 41. СПОСОБИ ВИДІЛЕННЯ АНОМАЛІЙ І ФОРМИ ЗОБРА-
ЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МЕТОДІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛЯ. 

Способи виділення аномалій і форми зображення інформації в методі ста-
новлення поля. Асимптотичні формули ранніх і пізніх часів перехідного про-
цесу для нормування експериментальних даних. Ефективні параметри геоелек-
тричного розрізу. Нормування перехідних процесів у дальній і ближній зонах 
джерела збудження. Геоелектричні побудови. 

Основні закономірності зондувань становленням поля в дальній зоні. 
Хвильова й пізня стадії перехідного процесу. Еталонні криві зондувань у даль-
ній зоні та їх розділювальна здатність. Принцип еквівалентності для методу 
становлення поля в дальній зоні. Інтерпретаційні можливості методу. 

Основні закономірності зондувань становленням поля в ближній зоні. 
Криві ефективного пору й ефективної провідності для зондувань у ближній 
зоні. Загальна оцінка методу.  

Лекція 42.  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДАНИХ У МЕТОДІ СТАНОВЛЕННЯ 
                       ПОЛЯ СПОСОБОМ «ПЛАВАЛЬНОЇ ПЛОЩИНИ». 
Визначення ефективної поздовжньої провідності шляхом нормування ре-

ального перехідного процесу перехідним процесом у тонкому  провідному ша-
рі (спосіб «плавальної площини»). Наближений розв’язок прямої задачі стано-
влення поля в ближній зоні способом «плавальної площини». Трансформація 
сигналу перехідного процесу в залежність ефективної провідності від ефекти-
вної глибини досліджень способом «плавальної площини», диференціальний 
та інтегральний варіанти алгоритму трансформації. Геоелектричні побудови. 

Лекція 43.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДУ СТАНОВЛЕННЯ  
ПОЛЯ (СП), МЕТОДИКА РОБІТ ТА ШЛЯХИ ТЕХНІЧНОЇ       

РЕАЛІЗАЦІЇ. 
Загальна характеристика методу становлення поля (СП). Основні модифі-

кації методу - зондування становленням магнітного (ЗСМ) та електричного 
(ЗСЕ) полів. Зондування в дальній і ближній зонах джерела збудження. Об-
ласть застосування методу. Методичні принципи і способи технічної реалізації 
методу cтановлення поля. Аналогова реєстрація перехідних процесів. Цифро-
вий електророзвідувальний комплекс і цифрова реєстрація перехідних проце-
сів. Часові трансформації імпульсів становлення поля та врахування перехід-
них характеристик реєструвальних каналів. Особливості методу становлення 
поля при дослідженні великих і малих глибин. Спотворення перехідних проце-
сів індукційної природи деполяризаційними процесами полів викликаної по-
ляризації. 
Практичне заняття 6. – Інтерпретація даних зондувань методом  
становлення поля в  дальній зоні  –   2  год. 
1. Побудувати криві ЗС на прозорих логарифмічних бланках, за допомогою 
палетки визначити положення  і провести лінії S, по яких для кожної кри-
вої визначити сумарну поздовжню провідність розрізу до поверхні високо-
омного шару. Побудувати графік сумарної поздовжньої провідності 
вздовж профілю. 
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2. За  формулою дальньої зони трансформувати хвильову стадію кривих ефе-
ктивного опору в криві ефективної сумарної поздовжньої провідності, по 
яких виконати оцінку сумарної поздовжньої провідності S до високоомно-
го опорного шару. Побудувати графік S вздовж профілю. Порівняти побу-
довані графіки S. 

3. Виконати перерахунок часових значень перехідного процесу в ефективні 
глибини. Побудувати кореляційну схему хвильових стадій кривих ЗС  
(ефективного опору та провідності) в часовому та глибинному масштабах. 

4. Побудувати часовий та глибинний розрізи ефективних опорів та ефектив-
них поздовжніх провідностей. 

5. Виконати аналіз отриманих результатів, підготувати й оформити звіт. 
Практичне заняття 7. – Інтерпретація даних зондувань методом          
становлення поля в ближній зоні   –  3  год. 
1. За формулою пізньої стадії розрахувати криві ефективного опору ρτ й по-
будувати їх кореляційну схему вздовж профілю та часовий розріз. 

2. Для відповідних часових значень розрахувати ефективні глибини дослі-
джень і побудувати кореляційну схему кривих ефективного опору в гли-
бинному зображенні та глибинний розріз ефективного опору вздовж про-
філю. 

3. Виконати трансформацію сигналів перехідного процесу в залежності ефек-
тивної сумарної поздовжньої провідності Sτ  від ефективної глибини дослі-
дження Нτ за методикою «плавальної площини». 

5.  Побудувати кореляційну схему Sτ (Нτ) вздовж профілю, виконати кореля-
цію особливостей графіків, що відображають просторове положення гра-
ниць шарів. Виконати оцінку електричних властивостей виділених шарів. 

6.  Побудувати вертикальний розріз ефективної сумарної поздовжньої прові-
дності Sτ. 

7.  Виконати аналіз отриманих результатів, підготувати й оформити звіт. 
Завдання для самостійної роботи   ( __13_ год.) 

Засвоїти сутність методу становлення поля (СП), його електричного (ЗСЕ) та ма-
гнітного (ЗСМ) варіантів й основних модифікацій –  зондуванням становленням поля 
в дальній (ЗСД) і ближній (ЗСБ) зонах джерела збудження. Чітко уявляти область за-
стосування методу.  

Вивчити й усвідомити особливості перехідних процесів у горизонтально-
шаруватих середовищах і принципи розв’язання основної задачі теорії електрометрії 
для методу становлення поля часовим, спектральним та операційним способами. 
З’ясувати й усвідомити основні принципи розрахунків перехідних процесів на ЕОМ і 
їх числовий аналіз у горизонтально-шаруватих середовищах 

Засвоїти способи виділення аномалій і форми зображення інформації в методі 
становлення поля, асимптотичні формули ранніх і пізніх часів перехідного процесу 
для нормування експериментальних даних, визначувані ефективні параметри геоеле-
ктричного розрізу, методику визначення ефективної сумарної поздовжньої провідно-
сті та ефективної глибини дослідження шляхом нормування перехідного процесу 
моделлю тонкої провідної пластини (спосіб «плавальної площини»). 
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З’ясувати основні закономірності зондувань становленням поля в дальній зоні, 
що таке хвильова і пізня стадії перехідного процесу, яка розділювальна здатність 
кривих зондувань в дальній зоні. Знати принцип еквівалентності для методу станов-
лення поля в дальній зоні, з’ясувати інтерпретаційні можливості методу. 

Вивчити основні закономірності зондувань становленням поля в ближній зоні, 
методику розрахунку кривих ефективного пору і ефективної провідності для зонду-
вань в ближній зоні, способи аналізу кривих зондувань. Набути уяву про розвідува-
льні можливості електромагнітних зондувань становленням поля в ближній зоні.  

Опанувати методичні принципи й способи технічної реалізації методу 
cтановлення поля при аналоговій та цифровій реєстрація перехідних процесів. Знати 
часові трансформації імпульсів становлення поля та можливості врахування перехі-
дних характеристик реєструвальних каналів. Уявляти особливості методу станов-
лення поля в умовах неоднорідностей та поляризних середовищ. 
Контрольні запитання та завдання 
1.  Поясніть фізичну сутність перехідних процесів та можливість їх використання 
     в прикладній електрометрії 
2.  Поясніть сутність методу становлення поля, його основні модифікації та  
     методичні принципи.  
3.  Охарактеризуйте перехідні процеси в горизонтально-шаруватих середовищах, 
     їх  особливості в різних часових інтервалах, принципи їх числових розрахунків. 
4.  Охарактеризуйте метод зондування становленням поля в дальній зоні,  
     отримання кривих ефективного опору, їх особливості та алгоритми розрахунку. 
5.  Охарактеризуйте Зондування становленням поля в ближній зоні, проаналізуйте       
криві ефективного опору та ефективної провідності, їх особливості,  

     алгоритми  розрахунку та інтерпретаційні можливості. 
6.  Опишіть способи виділення аномалій і форми зображення інформації в методі  
     становлення поля у модифікаціях ближньої і дальньої зон. 
7.  Поясніть методику інтерпретація кривих зондувань в дальній зоні джерела  
     збудження, визначення узагальнених параметрів розрізу, охарактеризуйте 
     геоелектричні     побудови у часовому та глибинному масштабах. 
8.  Поясніть методику інтерпретації кривих зондувань в ближній зоні джерела 

 збудження, охарактеризуйте геоелектричні     побудови у часовому та  
 ефективному глибинному масштабах. 

9.  Поясніть алгоритм наближеного розв’язку прямої задачі в методі ЗСБ за  
     мето дикою  Сидорова-Тікшаєва (спосіб «плавальної площини»). 
10. Визначення сумарної ефективної провідності розрізу та ефективної глибини  
      дослідження за методикою Сидорова-Тікшаєва (спосіб «плавальної площини»). 
11. Охарактеризуйте основні геоелектричні побудови в методі становлення поля. 
12. Опишіть способи технічної реалізації методу  становлення поля, можливі  
      шляхи його розвитку.  
 
Рекомендована література:  
1.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991; 
     р.4., с. 82-86; р.10, с. 290-297. 
2.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990; р.4, с. 117-121. 
3.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984; с.с. 141-147,  
     282-297,  363-373. 
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8.   Ваньян Л.Л. Становление электромагнитного поля и его использование для  
      решения задач структурной геологии. – М., 1966. 
9.   Светов Б. С. Основы геоэлектрики.  – М.: Изд-во ЛКИ, 2007.  – 647 с.  
10. Сидоров В.А. Импульсная индуктивная электроразведка. – М., 1985. 

ТЕМА 16.  НИЗЬКОЧАСТОТНІ ІНДУКТИВНІ ТА ХВИЛЬОВІ 
МЕТОДИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
МЕТОДИ АЕРОЕЛЕКТРОМЕТРІЇ  – ( 18 год.) 

Лекція 44.   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НИЗЬКОЧАСТОТНИХ 
   ІНДУКТИВНИХ МЕТОДІВ. 

Фізичні особливості та загальна характеристика низькочастотних індук-
тивних методів електророзвідки. Область застосування індуктивних методів. 
Індуктивні методи – основа рудної електророзвідки. 

Вимірювання змінних електромагнітних полів. Датчики електромагнітно-
го поля. Магніто-індукційні й магніто-модуляційні перетворювачі, аналіз їх 
роботи в різних режимах. Абсолютні та відносні вимірювання. Вимірювання 
елементів еліпса поляризації електромагнітного поля. Нормальний ряд апара-
тури для індуктивних методів. 

Лекція 45.       МЕТОДИ НИЗЬКОЧАСТОТНОГО ІНДУКТИВНОГО  
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ.  

Низькочастотні індуктивні методи електророзвідки. Метод незаземленої 
петлі та його основні варіанти. Метод нескінченно довгого кабелю. Дипольне 
індуктивне профілювання. Метод перехідних процесів. Свердловинні варіанти 
низькочастотних індуктивних методів.  

Інтерпретаційні можливості й розділювальна здатність низькочастотних 
індуктивних методів рудної електророзвідки. Узагальнена частотна характери-
стика аномального поля та її використання для інтерпретації експерименталь-
них даних рудної індуктивної електрометрії. Узагальнена перехідна характе-
ристика аномального поля та її використання для інтерпретації експеримента-
льних даних в методі перехідних процесів .  

Метод природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ), 
його використання для вирішення інженерних задач та оцінки стійкості схилів. 

 Лекція 46.      ВИСОКОЧАСТОТНІ МЕТОДИ ЕЛЕКТРОМЕТРІЇ.  
                                       АЕРОРОЗВІДУВАЛЬНІ СИСТЕМИ. 
Радіохвильові методи електророзвідки. Особливості хвильових полів. За-

гальна характеристика радіохвильових методів. Радіокомпараційний метод та 
його застосування  для вирішення задач геологічного картування.  Радіохви-
льове зондувавання. Методи радіохвильового просвічування, паралельний та 
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віяловий варіанти.  Метод індукції. Метод георадарної зйомки. Область засто-
сування радіохвильових методів. 

Аеророзвідувальні системи. Загальна характеристика аерометодів. 
Основні методичні варіанти аерометодів: дипольне індуктивне профілю-
вання; метод перехідних процесів; метод нескінченно-довгого кабелю; ме-
тод обертового магнітного поля. Умови й область застосування аероелект-
ророзвідки.  
Практичне заняття 8. – Інтерпретація даних в методі перехідних процесів 
(МПП) і радіокомпараційному (РК)  –   2  год. 
1. За даними зйомки методом радіокіп, наведеними в таблиці, побудувати ка-
рту графіків вертикальної компоненти магнітного поля Hz  та кута нахилу 
вектора магнітного поля α. Дати геологічну інтерпретацію побудованій ка-
рті, якщо відомо, що ділянка складена здебільшого кристалічними порода-
ми, представленими гранодіоритами, перекритими наносами невеликої то-
вщини. 

2. За даними польового журналу МППУ-2 побудувати перехідну характерис-
тику спаду вторинного поля й визначити постійну часу перехідного проце-
су двома способами: шляхом побудови кривої τ = f (t) і шляхом побудови 
часової характеристики в напівлогарифмічному масштабі. Для фіксованого 
часу визначити ефективний переріз збурювального тіла, якщо питомий 
опір порід, із яких це тіло складається, відомий. 

Завдання для самостійної роботи   ( __10_ год.) 
Вивчити фізичні особливості та загальну характеристику  індуктивних методів 

електророзвідки. Чітко усвідомити область застосування індуктивних методів. Інду-
ктивні методи – основа рудної електророзвідки. З’ясувати сутність індуктивних, 
кондуктивних та магнітних аномалій. 

Засвоїти способи вимірювання змінних електромагнітних полів, конструкцію да-
тчиків електромагнітного поля, магніто-індукційних і магніто-модуляційних пере-
творювачів. Зрозуміти сутність абсолютних  та відносних вимірювань. Вимірювання 
елементів еліпса поляризації електромагнітного поля. Нормальний ряд апаратури 
для індуктивних методів. 

Ознайомитися з методичними принципами низькочастотних індуктивних мето-
дів електророзвідки: методу незаземленої петлі та його основних варіантів, методу 
нескінченно довгого кабелю, дипольного індуктивного профілювання, методу пере-
хідних процесів, свердловинними варіантами низькочастотних індуктивних методів. 
Засвоїти інтерпретаційні можливості й оцінити розділювальну здатність низькочас-
тотних індуктивних методів рудної електророзвідки. 

Ознайомитися з радіохвильовими методами прикладної електрометрії. Засвоїти й 
зрозуміти принципові особливості високочастотних методів електрометрії. Вивчити 
загальну характеристику радіохвильових методів. Засвоїти сутність та методичні 
принципи радіокомпараційного методу (радіохвильового профілювання), методів 
радіохвильового зондування та просвічування, методу індукції, методу георадарної 
зйомки. З’ясувати область застосування радіохвильових методів. 

Ознайомитися з аеророзвідувальними системами та загальною характеристикою 
аерометодів. Засвоїти основні методичні варіанти аерометодів: дипольне індуктивне 
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профілювання; метод перехідних процесів; метод нескінченно-довгого кабелю; ме-
тод обертового магнітного поля. Вивчити умови й область застосування аероелект-
ророзвідки. 
Контрольні запитання та завдання 
1.  Наведіть класифікацію низькочастотних індуктивних методів. Які фізичні особ-

ливості притаманні  низькочастотним індуктивним методам електрометрії? 
2.  Назвіть  види аномалій у низькочастотних індуктивних полях, поясніть їх фізи-

чну суть. 
3.   Які характеристики електромагнітних полів вимірюються в низькочастотних  
      індуктивних   методах? 
4.   Поясніть суть методу нескінченно довгого кабелю (НДК), методику робіт 
      та область його застосування. 
5.   Наведіть загальну характеристику методу незаземленої петлі (НП). 
6.   Розкрийте суть методу дипольного індуктивного профілювання (ДІП),  
      методику робіт, та область його застосування. 
7.   Охарактеризуйте особливості методу перехідних процесів (ПП), його  
      модифікацій.  
8.   Що таке узагальнені частотні та перехідні характеристики аномальних полів, як   

вони використовуються в процесі інтерпретації експериментальних даних ни-
зькочастотних індуктивних методів. 

9.   У чому полягають особливості теорії високочастотних електромагнітних полів? 
10.  Охарактеризуйте радіокомпараційний метод (метод «радіокіп»). 
11. Яка сутність методів радіохвильового зондування: вертикального індукційного       

зондування (ВІЗ), радіохвильового інтерференційного зондування (РХЗ),  
  радіолокаційного методу (РЛМ)? 

12. Для вирішення яких задач застосовується метод радіохвильового просвічуван-
ня? Яка сутність паралельної та віялової модифікацій методу? 

13. Які задачі вирішує георадарний метод, особливості його технічної реалізації?  
14. У чому полягає сутність методу природного імпульсного електромагнітного  

поля Землі (ПІЕМПЗ), з якою метою він застосовується, які особливості  
       методики робіт? 
15. Наведіть загальну характеристику методам аероелектророзвідки  – дипольного  

індуктивного профілювання (ДІП-А), перехідних процесів (МПП-А), обертово-
го магнітного поля (МОМП). 
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     Госгеолтехиздат, 1963. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ 4: 

Електромагнітні зондування нестаціонарними електромагнітними полями. 
Низькочастотні індуктивні та високочастотні методи електрометрії 

1.   Фізична сутність перехідних процесів. 
2.   Способи розв’язку нестаціонарних електродинамічних задач. 
3.   Перехідні процеси в електромагнітному полі плоскої імпульсної хвилі в однорід-

ному півпросторі, особливості поширення імпульсного збурення. 
4.   Перехідний процес в електромагнітному полі магнітного диполя в однорідному 

просторі. Аналіз поля на ранній і пізній стадіях становлення поля. 
5.   Перехідний процес в електромагнітному полі електричного диполя в однорідно-

му просторі. 
6.   Перехідний процес в електромагнітному полі магнітного диполя на поверхні од-

норідного півпростору. 
7.  Перехідний процес в електромагнітному полі електричного диполя на поверхні 

однорідного півпростору. 
8.   Особливості перехідних процесів в електромагнітних полях дипольних джерел на 

поверхні однорідного півпростору на ранніх і пізніх часах, визначення питомого 
опору. 

9.  Перехідні процеси в електромагнітному полі магнітного диполя в присутності 
тонкої провідної пластини. 

10. Перехідні процеси в електромагнітному полі електричного диполя в присутності 
тонкої провідної пластини. 

11. Перехідні процесі в електромагнітних полях дипольних джерел в присутності 
тонкої провідної пластини на ранній і пізній стадіях становлення поля. 

12. Перехідні процеси в електромагнітних полях дипольних джерел на поверхні го-
ризонтально-шарового розрізу, їх особливості на ранніх і пізніх часових інтерва-
лах. 

13. Загальна характеристика методу становлення поля в дальній зоні: методика робіт, 
нормування сигналів, зображення інформації, область застосування. 

14. Загальна характеристика методу становлення поля в ближній зоні: методика ро-
біт, нормування сигналів, зображення інформації, область застосування. 

15. Форми нормування сигналів в методі становлення поля. 
16. Трансформація сигналів перехідних процесів за методикою “плавальної площи-

ни” (методика Сидорова-Тікшаєва). 
17. Загальні фізичні особливості низькочастотних індуктивних методів електромаг-

нітного профілювання. 
18. Загальна характеристика та особливості низькочастотних індуктивних методів 

профілювання: незаземленої петлі (НП), нескінченно довгого кабелю (НДК), ди-
польного індуктивного профілювання (ДІП), перехідних процесів (ПП), природ-
ного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ). 

19. Загальна характеристика та особливості застосування високочастотних методів 
електророзвідки:радіокомпараційного методу (методу радіокіп), радіохвильового 
зондування, міжсвердловинного радіопросвічування, георадарної зйомки. 
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 20. Загальна характеристика та особливості застосування методів аероелектророз-
відки: дипольного  індуктивного профілювання (ДІП-А), перехідних процесів 
(МПП-А), обертового магнітного поля (МОМП). 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
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11. Сидоров В.А. Импульсная индуктивная электроразведка. – М., 1985. 
12.  Ваньян Л.Л. Становление электромагнитного поля и его использование для  
       решения задач структурной геологии. – М., 1966. 
13.  Светов Б. С. Основы геоэлектрики.  – М.: Изд-во ЛКИ, 2007.  – 647 с.  
14. Светов Б.С. и др. Электромагнитные методы разведки в рудной геофизике. – М.: 

Недра, 1966. 
15. Светов Б.С. Теория, методика и интерпретация материалов низкочастотной ин-

дуктивной электроразведки. – М.: Недра, 1973. 
16. Якубовский Ю.В. Индуктивный метод электроразведки. – М.: Госгеолтехиздат, 

1963. 
   

      ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 4 
1. Перехідні процеси в полі електричного диполя на поверхні однорідного півпрос-

тору. Розв’язок задачі й аналіз поля у ближній і дальній зонах (ранніх і пізніх ча-
сах). Визначення питомого опору. 

2. На поверхні однорідного півпростору сигнал поля гармонійного магнітного ди-
поля з ефективною площею q=104 м2 і струмом I=10 А, виміряний приймальною 
10-витковою петлею розміром 100х100 м на відстані r=400 м, становить 13,99 
мВ, а виміряний на цій же відстані приймальною лінією МN=100 м  - 1,865 мВ. 
Частота коливання, на якій виконані виміри, становить f=1000 Гц. Чи знаходять-
ся виміри в умовах дальньої зони? Якщо да, то визначте питомий опір ρ півпрос-
тору і відношення довжини хвилі λ в однорідному півпросторі до відстані r. 

3. На поверхні горизонтально-шарового розрізу розташована установка «петля-
диполь»з розносом r=200м, який суттєво перевершує потужність надопорної 
провідної частини розрізу. Параметри установки наступні: площа магнітного ди-
поля q=2500 м2, імпульсний струм живлення I=10А, приймальна лінія МN=20 м. 
В  режимі перехідного процесу на часових дискретах t1=50 мкс і t2=100 мкс заре-
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єстровані сигнали, відповідно, ε1=29,7 мкВ і ε2=59,4 мкв. Пояснити, чому ці ча-
сові дискрети відносяться до ранньої стадії становлення поля. Визначити сумар-
ну поздовжню провідність розрізу. 

4.  Метод радіохвильового просвічування, його суть, модифікації, область застосу-
вання. 

5. Як визначити ефективний переріз збурювального об’єкта по перехідній характе-
ристиці, якщо відомий питомий електричний опір порід, що складають цей 
обєкт? 

 

ТИПОВІ  ЗАВДАННЯ  БЛІЦ – ОПИТУВАННЯ 

1.   Які електромагнітні властивості порід Ви знаєте? 
2.   Поясніть поняття «нормальне» й «аномальне» електричне поле. 
2.   Назвіть типи геоелектричних розрізів і поясніть методику типізації. 
3.   Що таке однополюсна потенціал- і градієнт-установки? 
4.   Запишіть закон Ома в диференціальній формі, дайте пояснення. 
4.   В чому відмінність методів електропрофілювання від методів електричного зо-

ндування? 
5.   Яка гранична умова на границі поділу «провідник-ізолятор»? 
6.   Поясніть суть поняття «уявний опір». 
7.   Що таке коефіцієнт відбиття, запишіть його вираз. 
8.   В чому суть комбінованого електропрофілювання? 
9.   Поясніть суть електропрофілювання за способом серединного градієнта. 
10.  Які методи відносяться до групи електрохімічних методів? 
11. Чому дорівнює потенціал електричного поля точкового джерела в однорідному 

просторі й півпросторі? 
12.  Що таке електрична анізотропія, від чого залежить її наявність? 
13.  Поясніть поняття «коефіцієнт анізотропії». 
14.  Назвіть узагальнені параметри геоелектричного розрізу й поясніть їх суть. 
15.  В чому суть основної задачі теорії зондування? 
16.  Що таке «геометричний принцип зондування»? 
17.  Що таке «карта типів кривих електричного зондування»? 
18.  Поясніть сутність кругового профілювання й зондування. 
19.  Який вигляд має рівняння асимптоти S кривої ВЕЗ? 
20.  Які дипольні установки Ви знаєте? 
21. Яка дипольна установка найбільш глибинна й чому? 
22.  Сформулюйте загальне правило визначення потенціалу поля диполя. 
23.  Що таке «поляризовність», як вона визначається? 
24.  Поясніть суть «вертикального розрізу уявного опору»? 
25.  Назвіть варіанти задач про сферу й циліндр в теорії електрометрії.  
26.  Поясніть сенс індукційного принципу зондування. 
27.  Що таке скін-ефект та потужність скін-шару, від чого він залежить? 
28.  Поясніть фізичну суть імпедансу електромагнітного поля. 
29.  Яка фізична природа варіацій магнітотелуричного поля Землі? 
30.  Яка структура магнітотелуричного поля? 
31.  Варіації якого поля вимірюють у методі телуричних струмів? 
32.  Як розраховується ефективний опір по імпедансу? 
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33.  У яких випадках імпеданс є величиною чисто дійсною і чисто уявною? 
34.  Назвіть способи інтерпретації кривих МТЗ. 
35.  Що таке телуропараметр? 
36.  Поясніть сутність  джерел магнітного й гальванічного (електричного) типу? 
37.  Що таке ефективний імпеданс, чому він є основною вихідною інформацією 
       в  МТЗ? 
38.  Який принцип електромагнітних зондувань використовується в частотних  
       зондуваннях? 
39.  Поясніть поняття «ближня й дальня зона джерела збудження» для  
       гармонійних полів. 
40.  Що таке хвильова стадія кривої частотного зондування? 
41.  Чому у ближній зоні гармонійного джерела неможливі частотні зондування? 
42.  У чому сутність перехідних процесів? 
43. У чому різниця між зондуванням становленням поля у дальній зоні й у ближній      

зоні джерела збудження? 
44. Яка сутність трансформації сигналу становлення поля в ближній зоні за мето-

дикою «плавальної площини»? 
45. Чому в режимі перехідного процесу пізні часи становлення поля є інформатив-

ними? 
46. У чому відмінність квазістаціонарних електромагнітних полів від хвильових? 
47. Які особливості притаманні хвильовим полям? 
48. Що таке аномалії «індуктивного», «кондуктивного», «магнітостатичного» 
      й змішаного типів? 
49. Яка суть радіокомпараційного методу? 
50. Які методики спостережень полів є в методі міжсвердловинного радіопросвічу-

вання? 
51. Чому у радіокомпараційному методі напрямок на радіостанцію вибирають ко-

лінеарно простяганню рудних об’єктів?  
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
1.  Основна задача теорії електричного зондування, постановка та спосіб розв’язку.   

Розв’язок задачі в рекурентних ядрах, властивості рекурентного ядра. 
2.  Інтерпретація аномалій природного поля, спричинених вертикально  
     поляризованими кулею й циліндром. 
3.  Загальна характеристика магнітотелуричних методів – магнітотелуричного  
     зондування (МТЗ), профілювання(МТП) та телуричних струмів (МТС). 
4.  Перехідні процеси в полі електричного диполя на поверхні однорідного півпрос-

тору. Розв’язок задачі й аналіз поля у ближній і дальній зонах (ранніх і пізніх ча-
сах). Визначення питомого опору. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:  
1.  Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991. 
2.  Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990. 
3.  Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд-во МГУ, 1984. 
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4.  Жданов М.С. Электроразведка. – М.: Недра, 1986. 
5.  Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных  
     ископаемых. – М.: Недра, 1982. 
6.  Якубовский Ю.В. Электроразведка. – М.: Недра, 1980. 
7.  Электроразведка. Справочник геофизика. Книга1, Книга2 / под ред.     

В.К.Хмелевского, В.М.Бондаренко/. – М.:Недра, 1989 . 
8. Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки. – М., Изд. МГУ, 1970(ч.1), 

1971( ч.2), 1975( ч.3). 
9.  Якубовский Ю.В., Ляхов Л.Л. Электроразведка.  – М.:Недра, 1974.  
10. Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В.. Основи  
      геофізики. – Київ: ВПЦ Київський університет, 2006. 
Додаткова: 
11.  Заборовский  А.И. Электроразведка. – М.:Гос. н. тех. изд-во нефтяной и  
      горно-топливной литературы, 1963. 
12.  Головцын В.Н. Электроразведка.  – Киев: Изд-во АН УССР, 1963 
13. Матвеев Б.К. Интерпретация электромагнитных зондирований. –М., 1974. 
14. Бобровников Л.З., Кадыров И.Н., Попов В.А. Электроразведочная  аппаратура 
      и   оборудование. – М.:Недра, 1985. 
15. Бурсиан В.Р. Теория электромагнитных полей, применяемых в электроразведке. 

–  Л.: ЛО Недра, 1972. 
16. Электроразведка. Справочник геофизика / под ред. А.Г.Тархова/.  – 
      М.:Недра,  1980. 
17. Электроразведка. Справочник геофизика, том 3 / под ред. А.Г.Тархова/.  –  
      М.: Гос. н. тех. изд-во нефтяной и горно-топливной литературы, 
18. Корниенко В.П. Руководство к практическим занятиям по электроразведке. – М.: 

Недра, 1980. 
19. Смирнов А.А., Закутский С.Н., Притыка И.В. Руководство по обработке и интер-

претации результатов наземной электроразведки.  – Воронеж: Изд-во Воронеж-
ского университета, 1975. 

20.  Семенов А.С. Электроразведка методом естественного электрического поля. 
        – Л.: Недра, 1968. 
21. Комаров В.А. Электроразведка методом вызванной поляризации. – Л.: Недра,    

1972. 
22.  Родионов П.Ф. Электроразведка методом заряда.  – М.: Наука, 1971. 
23. Сидоров В.А. Импульсная индуктивная электроразведка. – М., 1985. 
24. Бердичевский М.Н. Электрическая разведка методом магнитотеллурического 

профилирования. – М., 1968. 
25. Бердичевский М.Н., Дмитриев В.И. Магнитотеллурическое зондирование гори-

зонтально-однородных сред. –  М.: Недра, 1991.  
26.  Ваньян Л.Л. Основы электромагнитных зондирований. – М., 1965. 
27.  Ваньян Л.Л. Становление электромагнитного поля и его использование для  
       решения задач структурной геологии. – М., 1966. 
28.  Ваньян Л.Л. Электромагнитные зондирования. - М., 1998. 
29. Вешев А.В. Электропрофилирование на постоянном и переменном токе. – Л.: 

Недра, 1965, 1980. 
30. Куликов А.В., Шемякин Е.А. Электроразведка фазовым методом вызванной по-

ляризации. – М., 1978. 



70 
 

31.  Светов Б. С. Основы геоэлектрики.  – М.: Изд-во ЛКИ, 2007.  – 647 с.  
32. Светов Б.С. и др. Электромагнитные методы разведки в рудной геофизике. – М.: 

Недра, 1966. 
33. Светов Б.С. Теория, методика и интерпретация материалов низкочастотной ин-

дуктивной электроразведки. – М.: Недра, 1973. 
34. Якубовский Ю.В. Индуктивный метод электроразведки. – М.: Госгеолтехиздат, 

1963. 
35. Земцов В.Н., Шак В.Г. Электрические зондирования на постоянном токе в руд-

ных районах. – М.: Недра, 1990. 

ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1.  Фундаментальна проблема електророзвідки. Пряма і обернена задач 

електророзвідки. 
2.   Класифікація методів електророзвідки. 
3.   Електричні властивості гірських порід і фактори, що їх визначають.  
      Узагальнені параметри горизонтально-шарового розрізу. 
4.   Нормальні й аномальні поля в електророзвідці та методи їх вивчення. 
5.   Розв’язок рівняння Лапласа в циліндричній системі координат. 
6.   Електричне поле точкового джерела в однорідному провідному просторі. 
7.   Електричне поле точкового джерела в присутності плоскої границі поділу. 
8.   Нормальне поле електричного диполя. 
9.   Плоска задача для поля точкового джерела. 
10. Поле заземленої лінії на поверхні однорідного півпростору. 
11. Затухання густини струму з глибиною в полі заземленої лінії. Глибинність елект-

ророзвідки. 
12. Поле лінійних електродів. 
13. Перехідний опір сферичного заземлення. 
14. Перехідний опір дискового та стрижневого заземлення. 
15. Перехідний опір заземленої лінії. 
16. Принцип взаємності в електророзвідці. 
17. Уявний опір і сутність методів опору. Установки методу опору. 
18. Електропрофілювання через вертикальний контакт однополюсною потенціал- та 

градієнт-установками. 
19. Електропрофілювання через вертикальний пласт різними типами установок. 
20. Загальна характеристика методів електропрофілювання: класифікація, методика 

робіт, зображення результатів, інтерпретація даних. 
21. Симетричне й комбіноване електропрофілювання, профілювання за способом се-

рединного градієнту. 
22. Загальні принципи розрахунку електричних полів в анізотропних середовищах. 
23. Поле точкового джерела в однорідному анізотропному півпросторі. 
24. Парадокс анізотропії та його використання в електророзвідці. Кругові профілю-

вання та зондування. 
25. Узагальнені характеристики геоелектричного розрізу та макроанізотропія шару-

ватої товщі. 
26. Постановка та загальний розв’язок основної задачі електричного зондування. 
27. Розв’язок основної задачі теорії електророзвідки для двошарового геоелектрич-

ного розрізу. 
28. Теорема Ліпської-Ваньяна. 
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29. Розв’язок основної задачі електричного зондування в рекурентних ядрах. 
30. Рекурентна функція відбиття та її властивості. 
31. Криві ВЕЗ, асимптоти кривих ВЕЗ. 
32. Типізація геоелектричного розрізу. Типи кривих ВЕЗ. 
33. Принцип еквівалентності. 
34. Характерні еквівалентні точки кривих ВЕЗ. 
35. Загальні принципи інтерпретації кривих ВЕЗ. 
36. Можливості аналітичної інтерпретації кривих ВЕЗ по рекурентних ядрах. 
37. Інтерпретація дво- та тришарових кривих ВЕЗ методом логарифмічної палетки. 
38. Інтерпретація чотири- та багатошарових кривих ВЕЗ методом логарифмічної  
      палетки. 
39. Загальна характеристика методу ВЕЗ: методика робіт, основні геоелектричні  
      побудови, область застосування. 
40. Теорія дипольних електричних зондувань (зв’язок дипольних і  
      однополюсних градієнт-зондувань). 
41. Асимптоти кривих дипольних зондувань. Глибинність і точка запису дипольних 

зондувань. 
42. Задача про сферу в теорії електророзвідки. Розв’язок рівняння Лапласа в сферич-

ній системі координат. 
43. Сфера й циліндр в однорідному електричному полі (поляризований заряд сфери). 
44. Рівномірно поляризована сфера й циліндр. 
45. Сфера й циліндр у полі точкового джерела. 
46. Інтерпретація аномалій природного поля способами параметрів m і q. 
47. Інтерпретація аномалій природного поля, викликаних нахилено поляризованими 

об’єктами (на прикладі сфери й циліндру). 
48. Метод природного електричного поля: фізична сутність, методика робіт, зобра-

ження результатів, область застосування. 
49. Фізична сутність полів викликаної поляризації (ВП). 
50. Поля ВП в однорідному та горизонтально-шаровому півпросторі. 
51. Поле викликаної поляризації в присутності сферичного покладу. 
52. Метод викликаної поляризації: сутність, методика робіт, зображення результатів, 

область застосування. 
53. Метод зарядженого тіла. Умови й область його застосування. 
54. Загальна функціональна схема вимірювального каналу. Основні характеристики 

вимірювальних приладів. 
55. Способи вимірювання електричних та електромагнітних полів. 
56. Автокомпенсаційний спосіб вимірювань. Приклади розрахунку автокомпенса-

ційних схем. Автокомпенсатор АЕ-72. 
57. Принципи цифрової реєстрації сигналів. 
58. Вимірювальна апаратура постійних та змінних електромагнітних полів. 
59. Функціональна схема генераторних установок, генератори для створення потуж-

них електромагнітних полів. 
60. Природа магнітотелуричних полів та фізична сутність магнітотелуричних 
      методів. 
61. Плоска електромагнітна хвиля в однорідному просторі. 
62. Плоске електромагнітне поле в присутності границі поділу. Вхідний імпеданс. 
63. Фізична сутність вхідного імпедансу. 
64. Скін-ефект і два принципи електромагнітних зондувань. 
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65. Вхідний імпеданс плоскої гармонійної хвилі на поверхні двошарового розрізу. 
66. Вхідний імпеданс плоскої гармонійної хвилі на поверхні  
      горизонтально-шарового розрізу (задача Тихонова-Каньяра). 
67. Асимптоти вхідного імпедансу. 
68. МТЗ над геоелектричними розрізами з екраном. 
69. Криві магнітотелуричного зондування та їх розрахунок. 
70. Асимптоти кривих магнітотелуричного зондування. 
71. Еквівалентність та симетрія кривих МТЗ. 
72. Екстремальні точки кривих МТЗ та їх зв'язок із параметрами  
      геоелектричного розрізу. 
73. Характеристика способів інтерпретації кривих МТЗ. 
74. Трансформації кривих МТЗ способом Ніблетта, Шмуккера, Сисоєва-Яковлєва,     

Молочнова-Секрієру. 
75. МТЗ в розрізах з горизонтальними неоднорідностями. Е і Н – поляризація. Спо-

творення кривих МТЗ. 
76. Ефективний імпеданс та його визначення. 
77. Загальна характеристика методу мангнітотелуричних зондувань. 
78. Метод телуричних струмів. 
79. Методи магнітотелуричного профілювання, магнітоваріаційного зондування 
      й профілювання. 
80. Поле гармонійного магнітного диполя на поверхні однорідного півпростору. 
81. Аналіз поля гармонійного магнітного диполя в однорідному півпросторі  в ближ-

ній і дальній зонах. 
82. Електромагнітне поле електричного гармонійного диполя на поверхні однорідно-

го півпростору. 
83. Електромагнітне поле гармонійного електричного диполя в однорідному півпро-

сторі  в ближній і дальній зонах джерела збудження. 
84. Основна задача ЧЗ для магнітного джерела збудження. 
85. Електромагнітне поле гармонійного магнітного диполя на поверхні горизонталь-

но-шарового розрізу в ближній і дальній зонах. 
86. Постановка і спосіб розв’язку основної задачі ЧЗ для електричного диполя. 
87. Електромагнітне поле гармонійного електричного диполя на поверхні горизонта-

льно-шарового розрізу в ближній і дальній зонах. 
88. Установки в методі ЧЗ та їх коефіцієнти при розрахунках кривих ефективного 

опору. 
89. Загальна характеристика методу ЧЗ: сутність методу, методика робіт, область за-

стосування. 
90. Фізична сутність перехідних процесів. 
91. Способи розв’язку нестаціонарних електродинамічних задач. 
92. Перехідні процеси в електромагнітному полі плоскої імпульсної хвилі. 
93. Перехідний процес в електромагнітному полі магнітного диполя на поверхні од-

норідного півпростору. 
94. Перехідний процес в електромагнітному полі електричного диполя на поверхні 

однорідного півпростору. 
95. Особливості перехідних процесів в електромагнітних полях дипольних джерел на 

поверхні однорідного півпростору на ранніх і пізніх часах, визначення питомого 
опору. 
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96. Перехідні процеси в електромагнітному полі електричного й магнітного  диполів 
у присутності тонкого провідного шару. 

97. Перехідні процеси в електромагнітних полях дипольних джерел на поверхні го-
ризонтально-шарового розрізу, їх особливості. 

98. Загальна характеристика методу становлення поля в дальній зоні: методика робіт, 
нормування сигналів, зображення інформації, область застосування. 

99.  Трансформація сигналів перехідних процесів за методикою “плавальної  
       площини” (методика Сидорова-Тікшаєва). 
100.Загальна характеристика методу становлення поля в ближній зоні: методика 
        робіт, нормування сигналів, зображення інформації, область застосування. 
101.Форми нормування сигналів в методі становлення поля. 
102. Загальна характеристика особливостей низькочастотних та  
        високочастотних (хвильових) методів. 
103. Низькочастотні індуктивні методи електромагнітного профілювання –  
        нескінченно довгого кабелю (НДК), незаземленої петлі (НП), дипольного  
        індуктивного профілювання (ДІП), перехідних процесів (ПП). 
104. Високочастотні методи електрометрії. 
105. Методи аероелектророзвідки. 
 


